
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  Vicente Ferrer Fundazioa

 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)

Vicente Ferrer Fundazioa GGKE bat da eta Indiako alderik pobreenetako bat eraldatzeko prozesuarekin
konprometitua dago.   Horretarako, arlo guztietan diharduen programa bat gauzatzen ari  da,  hau da,
baditu proiektuak hezkuntzan,  etxebizitzan,  osasunean,  ekologian,  emakume arloan,  bai  eta  gaitasun
ezberdineko pertsonentzat ere. 
Euskadin,  landa eremuko Indiako egoera azaltzen dugu,  herritarrak sentsibilizatuta eta dirua bilduta,
Indian egiten ari garen garapen-programaren jarraipena eta hedapena ziurtatze aldera. 

 Boluntarioen programa:  

Araban antolatzen diren hainbat jardueratan laguntza ematea. 
Vicente Ferrer Fundazioaren helburuak eta lana zabaltzea hainbat bide erabiliz: bidezko merkataritzako
standak,  GGKEen  azokak,  gure  Fundazioaren  aldeko  ekitaldiak;  kirol,  kultur  nahiz  elkartasunezko
ekitaldiak... 

 Egunak eta orduak:  

Nagusiki, asteburuan. 

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Edozein  adin  eta/edo lanbidetako pertsona  interesatuak.  Ekimen,  proaktibitate,  motibazio  handia  eta
gisako jarrerak baloratzen dira. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Itziar Morante
Astelehenetik ostegunera, 9:00 - 18:00; ostiraletan, 9:00 - 14:00.
94 423 03 19

 Beste     Informazioa  :  

Hasierako prestakuntza eta prestakuntza etengabea eskaintzen ditugu boluntarioentzat, eta era berean,
erantzukizun zibileko asegurua, gastu estaldura eta lankidetza ziurtagiria. 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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