
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  APDEMA (Adimen Ezintasuna duten 
Pertsonen aldeko Arabako 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)

APDEMA Arabako elkarte bat  da,  irabazi-asmorik  gabea,  onura publikokotzat  izendatua,  eta  adimen-
ezintasuna duten pertsonen eta haien senitartekoen bizi-kalitatea hobetu nahi duena.    
Ahaleginak  bideratzen  dira  familia  laguntzera,  abian  jarritako  zerbitzuen  kalitatera  eta  gizartea
mentalizatzera. 
Etorkizun  desiragarria  ingurune  osasungarri,  irisgarri  eta  partekagarrien  eraikuntzan  datza,  adimen-
ezintasuna duten pertsonen autodeterminazioaren eta gizarteratzearen bidez.  

 Boluntarioen programa:  

APDEMAk  hainbat  zerbitzu  ditu,  adimen-ezintasuna  dutenen  premiei  erantzuteko,  alorrez  alor
egituratuak.   
Horietako  bat  hauxe  da:  Aisia  eta  Gizarte  Partaidetzarako  Zerbitzua,  eta  bertan  funtsezkoak  dira
elkarlana  eskaintzen  diguten  pertsona  boluntarioak.  Eskaintzaren  osagaiak:  Aisia  Zentroak  eta
Programak,  Bidaiak  eta  Udako Oporrak Programa, Zahartze Programa, Boluntariotza Programa,  Kirol
Programa eta Autokudeaketa Programa. 

 Egunak eta orduak:  

Elkarlana: ostegunetik igandera, arratsalde-gauean (17:00etatik 21:00etara).                   
Ostegun-ostirala: unean uneko elkarlana / Asteburuak: 17:00etatik 21:00etara.  
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 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Adina:   18 urte edo gehiago izan. 
Prestasuna: hilero, elkarlanerako prestasuna zehaztu behar da. 

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

APDEMA Aisia Zentroa.   Zerkabarren kalea, 1 behea Gasteiz 
Tel.:   945 144 633
Mail: centrotlvitoria@apdema.org 

Zerbitzu zuzendaria (Ricardo Gaisán) -  mail:  serviciodeocio@apdema.org
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