
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :    ADAP (PERTSONA ESPETXERATUEI 
LAGUNTZEKO 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)

ADAP elkarteak 25 urte baino gehiago daramatza lanean jende espetxeratuarekin Zaballako espetxean.
Gaur egun, emakumeak dira gure lanaren ardatz, haien bizi-kalitatea hobetzeko asmoz, haien eskariak
jasoz  eta  eskariei  erantzunez  (tramiteak  egitea,  oinarrizko  tresnak  ematea,  giza  harremana,  haiei
entzutea errespetuan oinarriturik, aholkularitza eta kudeaketak egiten laguntzea…). 

 Boluntarioen programa:  

Elkarteak espetxean noizbehinka antolatzen dituen jardueretan laguntzea, bai eta emakumeak hartzeko
gure etxebizitzan ere, etxebizitza hori kudeatzen baitugu (kontakizun lehiaketa antolatzea, haiekin batera
egotea irteeretan eta espetxetik ateratzeko baimena dutenean, arropa-paketeak eta opariak prestatu eta
ematea…). 
Emakumeak espetxean bisitatzea.
Emakume presoentzako kirol programa.

 Egunak eta orduak:  

Espetxeko  bisita-orduak  izan  ezik  (asteazkenetan,  17:00etatik  19:00etara  gutxi  gorabehera),  ez  dago
berariazko ordutegirik jardueretarako; astez egiten dira. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adinez nagusia izatea, eta ahal bada, sektorearen gainean nola-halako ezagutza izatea. 
Heldutasuna eta ekimena

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

Posta-kutxa  79,  Gasteiz.  Tel.  945120318.  E-maila:  adap.elkarteak@gmail.com.  Ordutegia  astelehenetik
ostegunera, 7:30etik 21:30era.
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