
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :    ASAFES  

 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)

ASAFES (Buru Gaixotasuna duten Pertsonen eta  Senideen Arabako Elkartea)  irabazi-asmorik  gabeko
elkartea da, onura publikokoa izendatua 1998an. 1976an sortu zen, Buru Gaixotasuna zuten Pertsonen
Senideen eta Buru osasunaren profesionalen eskutik. 

 Boluntarioen programa:  

Boluntariotza programa zubi bezalako bat da isolamendua sufritzen duten pertsona batzuek gizartean
parte  har  dezaten.  Banan-banako  laguntasunak  egiten  dira,  hainbat  jarduera  barne,  bai  eta  talde
laguntasunak ere.
Helburu nagusia entzutea, laguntzea eta konpainia egitea da. Gainera, bestelako topaketak egiten ditugu,
bai txangoak, bai bilerak, bai jarduera bereziak noizbehinka. 

 Egunak eta orduak:  

Boluntarioaren denbora librearen arabera.
Zehazteko.

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

18 urtetik gorakoa izatea. Gutxienez astean ordubete librea izatea, bestelako jendea ezagutzeko gogoa
izatea, eta esperientzia berriak bizitzeko gogoa ere bai. 
Boluntarioek behar den laguntza jasotzen dute Elkartetik, bai eta berezko prestakuntza ere. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

ASAFES
Amadís K., 2, 01010 Gasteiz. Tel.: 945 28 86 48  Faxa: 945 28 79 91   
E-posta: acogida@asafes.org
Harremanetarako: Fátima Iturbe eta Jose Miguel Colino
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