
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :     AEMAR. ARABAKO ESKLEROSI 
ANIZKOITZAREN ELKARTEA  

 Esparrua   (bakar bat aukeratu) :

Komunitarioa Gizarte bazterketa Dibertsitate Funtzionala Garapenaren aldeko lankidetza

 Ingurumena Babes zibila Soziosanitarioa Emakumea eta Genero Berdintasuna

Giza eskubideak Adikzioak
mendekotasuna Osasuna Kirola

Hezkuntza eta Prestakuntza Animaliak babestea Immigrazioa Kultura

Gazteria eta denbora librea Euskararen sustapena

 Erakundearen azalpen laburra:   (4 lerro)

AEMAR, gaixotasun hau zuten pertsona batzuek eta senideek  sortu zuten 1992an, gaitzaren inguruko
premiak  asetzeko.    6  profesional  (Koordinatzailea,  Gizarte  Langilea,  Terapeuta  Okupazionala,
Fisioterapeuta, Prestatzaile Fisikoa eta Txoferra) eta 3 kanpo profesional (Psikologoa, Logopeda, pilates
irakaslea).   AEMAR  elkarteak  hainbat  zerbitzu  eta  jarduera  eskaintzen  ditu,  adibidez:  Informazioa,
Orientabidea eta Gizarte Aholkularitza, Banakako eta Taldekako Terapia Okupazionala, Psikomotrizitatea
eta Hipoterapia, Banakako nahiz Taldekako Fisioterapia eta Hidroterapia, banakako Zerbitzu psikologikoa,
auto-laguntza  taldeak  eta  erlaxazio  taldeak,  Activia-T  Programa  (ariketa  fsiko  pertsonalizatua),
Logopedia Saioak, Pilates eta Garraio Egokitua. ,   Zerbitzu gehienak 360m2 inguruko zentroan kokatuak
daude, Zabalgana auzoan (Giza Eskubideen hiribidea 37, behea).

 Boluntarioen programa:  

AEMAR elkartearen Boluntariotza Programa Elkarteak garatzen dituen sentsibilizazio  kanpainetarako
ezarria dago.
Elkartearen Boluntariotza Programaren barruan dagoen kanpainetako bat "Saskiratu" da.  Kanpaina hori
Buesan  egiten  da  Baskonia  taldearen  partida  batean.   Norgehiagoka  hasi  baino  bi  ordu  lehenago,
boluntarioak pabilioira joaten dira.  Han, atez ate banatzen dira, sarbide guztietan boluntarioak egoteko.
Hortik aurrera eta  partida hasi  arte,  boluntario  guztiek zozketarako txartelak salduko dituzte.  Sariak
zoragarriak dira. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Egunak eta orduak:  

Gure Sentsibilizazio Kanpainetan laguntza behar dugu. Datak alda daitezke. Hona hemen:
SAKIRATU 2018  DATA: Martxoak 17. Kanpaina Baskonia eta Gran Canarias taldeen arteko partidan egingo
da, Buesa Arenan, hain zuzen.   (Partidaren orduak zehazteko daude). 
BUSTI ZAITEZ  Uztailak 15 Kanpaina Gasteizko igerilekuetan eta Garaioko urtegian egiten da.  Ordutegia
11:00etatik 18.00etara da, gutxi gorabehera

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Elkarteari laguntza eman nahi dion edonor. 

 Harremanetarako:     (kontakturako pertsona, telefonoa, emaila, helbidea)

Iratxe. AEMAR elkarteko koordinatzailea.
Laura.. Gizarte langilea.
945157561

 Beste     Informazioa  :  

Hona hemen 2018rako programatuta dauden kanpainak. Urte osoan zehar kanpaina berriak sor daitezke.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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