
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  : BERRI BIDE ESKAUT TALDEA 
KULTUR 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)

Eskaut  talde  bat  gara  eta  8  urtetik  18ra  arteko  neska-mutilekin  lan  egiten  dugu.  Monitore  guztiok
boluntarioak gara. Ikasturtea hastean, helburuak fnkatzen ditugu, eta gure jarduerak helburuetan daude
oinarrituta.  Larunbatero,  arratsaldean,  haiekin  elkartzen  gara,  eta  hiruhilekoan  behin,  bi  ateraldi
antolatzen ditugu, biak ere asteburukoak, Eguberrietako, Aste Santuko eta uda parteko kanpaldiez gain.

 Boluntarioen programa:  

Taldeak antolatzen dituen prestaketetan eta jardueretan parte hartzea.
Beste elkarte batzuekin harremanak izatea eta haiekin batera parte hartzea.

 Egunak eta orduak:  

Bilera neska-mutilekin: larunbatetan, 17:00-18:30
Prestaketa bilerak: aldagarria

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adin-nagusia izatea

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

berribide@berribide.org

 Beste     Informazioa  :  

Urteroko helburua natura da (mendi irteerak egiten ditugu), bai eta hezkidetza ere. 
Oro har, taldeko neska-mutilek ibilbidea egin dute taldean; beraz, errazagoa da bakoitzaren jarraipena
egitea. 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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