
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :    Medicus Mundi Araba

 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)

Medicus mundi araba irabazi-asmorik gabeko elkartea da. Ez dago botere publikoen mendean, ezta ezein
erakunde edo talde ekonomiko,  politiko eta erlijiosoren mendean ere.  Mundu bidezkoagoaren aldeko
lanean eta  elkarlanean ari  garen pertsona talde batek osatzen dugu,  herri  ahulenen eta  pobreenen
osasun  eta  giza  egoera  hobetuta,  eta  herrialde  pobretuetako  nahiz  gure  ingurune  hurbileneko
bidegabekeriak eta desberdinkeriak salatuta.

Gizartea  eraldatu  nahi  dugu,  jendearen  elkartasuna  eta  konpromisoa  sustatuta,  pobrezia  errotik
desagerrarazteko  eta  OSASUNA  pertsona  guztien  eskura  dagoen  eskubide  bat  izan  dadin  lortzeko.
Bazkideok,  boluntariook  eta  teknikariok  lankidetzan  ari  gara  munduko  komunitaterik  eta  herririk
pobretuenek  egiten  dituzten  ahaleginekin,  haien  giza  garapena  sustatzeko,  betiere  osasunaren
sustapenean arreta berezia pausatuta.

 Boluntarioen programa:  

Bide asko daude medicusmundi Arabarekin lankidetzan aritzeko:
-Perun, Ekuadorren eta Ruandan egiten diren lankidetza-proiektuen diseinuan talde teknikoari lagunduz. 
-Gure lana eta giza eskubideak hedatzen lagunduz, sare sozial, webgune, material inprimatu, hedabide
eta abarren bitartez. 
-Talde  teknikoarekin  batera,  hitzaldiak,  tailerrak,  etab.  antolatuz  eta  emanez,  ikastetxeetan,
Unibertsitatean, adinekoen elkarteetan, denbora libreko taldeetan, etab. 
-Lan-ildoak, etorkizuneko proiektuak, etab. zehazten ditugun gure hileroko bileretan parte hartuz.  
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 Egunak eta orduak:  

Ez dago ezarritako ordutegirik,  ezta  datarik ere.   Lankidetza boluntario bakoitzaren aukeren arabera
egiten da.  

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Gizarte kezkak eta giza eskubideen aldeko gizarte konpromisoa izatea.   
Talde lana gustatzea. 
Ardura izatea.
18 urtetik gorako edonor

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

Marian Uriarte                                            marian.uriarte@medicusmundi.es
Los Isunza kalea, 9. 1. eskuin 945 288031
Astelehenetik ostiralera, 09:30 - 14:30.
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