
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  Denbora Libreko Kluba CPN 
AZTERLARIAK

 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)

 Taldea jatorriz Arana auzokoa da (1991). Gaur egun, Gasteiz osoko jendea dago. Errespetua, elkartasuna
eta adiskidetasuna lantzen dituzte, arreta batez ere ingurumenaren zainketan jarrita. CPN taldeetakoa
da, hau da, "Natura Ezagutu eta Babestea". Tailerrak, eskulanak, jolasak, txangoak, asteburuak eta udako
kanpaldiak 7 eta 17 urteko haur eta gazteentzat. 

 Boluntarioen programa:  

Begiraleak,  18  eta  25  urte  artekoak,  oro  har.  Urtean  barna,  jarduerak  antolatzen  dituzte  neska-
mutikoentzat, eta udan, kanpamentua, dinamikak, logistika, sukaldaritza eta beste. 

 Egunak eta orduak:  

Urtean zehar, Iparralde Gizarte Etxean, ostiralero, 18:30etik 20:00etara (jolas tailerrak). 
Astebururen batean, txangoak, edo gau bat bizikidetzan pasatzea. 
Uztailaren bigarren hamabostaldian, udako kanpamentuak kanpin-dendetan. 

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Denbora pixka bat izatea jarduerak neska-mutikoekin egiteko; ilusioa, ongi pasatzeko gogoa, eta mundua
aldatzeko gogoa (txikia izanda ere).

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

www.batekin.org aupa@batekin.org



Ostiraletan,  18:30etik  20:00etara,  Iparralde  Gizarte  Etxean,  edo  20:30etik  21:30era,  Valladolid  K.  20
behea. E-posta: azterlariak@hotmail.com tel.: 656758000  weba: http://azterlariak.org/

 Beste     Informazioa  :  

Gaur  egun,  2017an,  begiraleak  eta  neska-mutikoak  behar  ditugu;  horregatik,  gure  lokalera  etortzera
animatzen  zaituztegu,  gu  ezagutzeko.  Gure  jardueretako  batean  lankidetzan  aritzeko  gogoa  piztuko
zaizue, ziur. 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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