
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :  CEAR Euskadi

 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)

Hau da CEAR Euskadik egiten duen lana: babes bila heltzen diren pertsona guztiei laguntzen diegu bizitza
berreraikitzen,  arreta juridikoa,  psikologikoa eta soziala eskainita;  behin-behineko etxe bat eskaintzen
diegu; haien eskubideak urratzea salatzen dugu, eta kulturarteko elkarbizitza sustatzen dugu, adibidez,
Bizilagunak ekimenaren bitartez. Ekimen horren barruan, bertako familia batek eta familia errefuxiatu
edo migratzaile  batek  otordu bat  partekatuko dute  azaroaren 11n,  igandea,  helburua  izanik  kulturak
hurbiltzea eta haien arteko adiskidetasuna sortzea.

 Boluntarioen programa:  

Gaur egun osatzen ari gara  Bizilagunak 2018 antolatzeko lankidetzako talde eragilea, eta bertan honako
hauek egin ahalko dituzu:
Zabalkunde-materialak sortzen laguntzea
Formakuntza-materialak sortzen laguntzea
Familiak parekatu eta informatzea
Argazki/bideo erregistroa
Eskerrak emateko topaketan laguntzea

 Egunak eta orduak:  

Ordutegi hauetan lagundu dezakezu: asteartean, 09:00-16:00; ostegunean, 12:00-19:00
 Bestelako ordutegi aukerarik baduzu, gurekin hitz egin eta antolatuko dugu.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adin nagusikoa izan.

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

Pedro Vacafor
pedro.vacafor@cear-euskadi.org
Teléfono: 945266805

 Beste     Informazioa  :  

Begiratu  Bizilagunak Araba 2017 ekimenaren emaitza: https://youtu.be/qSur9dHonAU

www.batekin.org aupa@batekin.org

https://youtu.be/qSur9dHonAU
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