
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  Kalimba

 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)

Kalimbaren helburua da elkarbizitzarako eta adin guztietarako kultura gunea eskaintzea Lakua Arriaga
auzoan; harrera eta sozializazioa erraztea xede, immigranteentzat eta, batez ere umeentzat, kultura eta
musikarekin zerikusia  duten topaketak eskaintzen ditugu.  Auzoaren beste erakunde batzuekin egiten
dugu lan komunean ditugun helburuak aurrera eramateko.

 Boluntarioen programa:  

Boluntarioek parte hartuko lukete Musika-askariak proiektuan eta horrekin zerikusia dutenetan.

 Egunak eta orduak:  

Proiektua  urtero  berritzen  da;  hartara,urtarriletik  abendura  bitarteko  planifkazioa  egiten  da  eskola-
oporraldia errespetatuz. Jarduerak ostiraletan izaten dira, udal eraikinetan, 17:00etatik 19:00etara, aste
batean musika-askariak egiten dira eta hurrengoan gitarra-eskolak.

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adin nagusikoa izatea
Umeekin lan egiteko gaitasuna
Musika eta elkarrekin egiteko musika jarduerak gogoko izatea
Hobetsiko da euskaraz hitz egiten jakitea

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Inma Zudaire Morrás, c/ Voluntaria Entrega 5; 6ºC; inmazm12@gmail.com ; 656766278

 Beste     Informazioa  :  

2017an  eta  2018an  Vitoria-Gasteizko  Udaleko  Bizikidetza  eta  Aniztasuna  Zerbitzuaren  laguntza  izan
dugu.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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