
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :    ASPACE ALAVA  

 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)

Aspace Alava Garun Paralisiaren eta  Antzeko Nahasmenduen Arabako Elkartea da.  Lanean ari  gara,
garun-paralisia eta antzeko nahasmenduak dituzten pertsonen eta senideen bizi-kalitatea hobetzearen
alde, haien bizi-ziklo osoan eta bizitzaren arlo guztietan laguntza emanez.

 Boluntarioen programa:  

2018-2019 ikasturteko Jarduera Programa: Helburua da gure bazkideek kirol eta aisia jardueretan nahiz
berezko tailerretan parte har dezaten erraztea, haien autonomia eta normaltzea sustatze aldera.  

 Egunak eta orduak:  

Ikasturteko jarduerak:  urritik ekainera. 

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adinez nagusia izatea
Bertaratzeko konpromisoa: prestakuntza eta aukeratutako jarduerak. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Esther Valencia eta Leire Vidal 945 35 75 78
Sofia Erreginaren Hiribidea, 100 ocio@aspacealava.org
Ordutegia: Al eta Or:  10:00 - 14:00
Ar, Az, Os: 10:00 - 14:00 eta 16:00 - 19:00

 Beste     Informazioa  :  

Aldez aurreko prestakuntza, Aspacek antolatua
Izena emateko epea:
Ikasturteko jarduerak: Irailean; hala ere, boluntarioak hartzeko kanpaina ikasturte osoan dago zabalik.
ASPACE-ÁLAVAn praktikak egiteko aukera, betiere gizarte gaiekin, kirolekin... lotutakoak.
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