
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :   Oxfam Intermón

 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)

Oxfam Intermón gobernuz kanpoko erakunde bat gara, eta garapenerako lankidetzan dihardugu. Herri
pobreekin eta haien alde ari gara, mugimendu global batean sarturik, bidegabekeria eta pobrezia errotik
desagerrarazteko, eta era berean, gizaki guztiek beren eskubideak guztiz erabil ditzaten lortze aldera, eta
bizitza duina goza dezaten. 

 Boluntarioen programa:  

Boluntarioak Gasteizko Trailwalker Euskadi martxaren antolaketan parte hartuko du; hots, 100 km-ko
martxa solidario bat da, eta maiatzaren 20an eta 21ean eginen da.  Honatx jarduerak: parte-hartzaileei
kontrol guneetan laguntzea, parte-hartzaileei ura eta produktuak ematea, eta ibilbidea seinaleztatu eta
kontrolatzea. 

 Egunak eta orduak:  

Maiatzan.

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

16 urtetik gorako jende orok parte har dezake, bere harri koxkorra jarri nahi duen jendea behar dugu,
denon artean lor dezagun munduko pobreziaren eta gosearen aurka borrokatzea. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

ialcantara@oxfamintermon.org - 690 908 078

 Beste     Informazioa  :  

Zu ere boluntario izan zaitezke Oxfam Intermón-en Trailwalker Euskadi martxan!
Zatoz gure taldera eta lagundu mugimendu global handi bat eraikitzen, munduko bidegabekeriak eta
pobrezia  errotik  desagerraraztea lortzeko,  eta  gizaki  guztiek  beren eskubideak  guztiz  erabil  ditzaten
lortzeko.
Denbora oso gauza garrantzitsua da pertsona bakoitzaren bizitzan. Horrexegatik, zuk zeuk zurea erabil
dezakezu gauza garrantzitsu bat egiteko! Eskerrik asko, gure ateak zabalik dituzu!
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