
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :  Save the Children

 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)

Save  the  Children  elkarte  independientea  da  eta   haurtzaroaren  alde  lan  egiten  du  haur  guztien
eskubideak defendatzeko, bereziki bizimodu zaurgarriagoa dutenenak. Euskadin hamarkada bat baino
gehiago eman dugu haurren  txirotasunaren kontrako  programak gauzatzen,  haur  migranteei  arreta
ematen eta bortizkeriaren kontra babesa eskaintzen. 

 Boluntarioen programa:  

Haurtzarorako eta gizarte-bazterkeriako egoeretarako esku-hartze integraleko gunea,  arrisku-egoerak
aurreikusi, murriztu eta desagerrarazteko, eta horrela pobreziak haurren eta horien familiengan eragiten
duen inpaktua murriztu.  Haurren pobreziaren aurkako Save the Children programaren ekintza-ildoak
hauek dira:
1.  Arreta  soziohezitzailea:  hezkuntza  indartzeko  eta  ikasketari  laguntzeko  ekintzak  garatuko  dira
erreferentziazko hezitzaileen bidez, eskola-errendimendua hobetu ahal izateko, ikasteko espazio egokiak
erraztuz.
2.   Aisialdia eta denbora librea: balioetan eta osasunean oinarritutako hezkuntzan lan egitea. Balio horiek
haurrak  gizarteratzea  bultzatuko  dute,  beren  gizarte-harremanak  hobetu,  eta  besteekiko  nahiz
inguruarekiko errespetua eta bizimodu osasungarria sustatu.
3.  Laguntza  psikosoziala.  Taldekako  esku-hartzea  edo  banakako  hezkuntza-laguntza,  Laguntza
Soziohezitzailearen programaren barruan ("Ikasteko txokoak").

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Egunak eta orduak:  

Ikasturtea:
    • Irailetik ekainera, 17:30etik 19<.00etara (hezkuntza indargarria eta jolas-jarduerak)
    • Uztaila: hiri-udalekuak

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

16 urte baino gehiago izatea

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

Lourdes Muñoz Valiño 
    • lourdes.munoz@savethechildren.org
    • Manuel Iradier 22, 5. bulegoa Tel.: 945 134 368
    • Goizez, 09:00etatik 15:00etara
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