
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :    EMAKUMEEN AURKAKO TRATU 
TXARREN ALORREKO BATZORDEA

 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)

Profesionalen GKE feminista da, eta genero indarkeriaren era guztiak errotik kentzeko lan egiten du.

 Boluntarioen programa:  

Boluntarioek erakundearen hainbat programatan aktiboki parte hartzen dute eta proiektu eta lurralde
bakoitzean oinarrizko taldeari laguntzen diote.

 Egunak eta orduak:  

Gasteizko kasuan, esku-hartzeen ordutegiak eta datak taldearen prestutasunaren arabera jarriko dira,
beti aurrez aurretik,  eta horretarako sortutako whatssap taldearen bitartez komunikatuta.  Dena den,
hilean esku-hartze zuzeneko egun bat izan ohi da, eta esku-hartze berezirik balego erabiltzaileek hala
eskatuta egingo dira, beharrezko hitzorduak koordinatu ondoren eta egoki irizten bazaio.

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

adinez  nagusia,  generoari  eta  honako  alorrekoei  buruzko  trebakuntza  jasota:  gizarte  langile  edo
hezitzaileak, abokatuak, psikologoak…
Ezinbesteko  betekizuna  izango  da  emakumeen  prostituzioari  buruz  gure  erakundeak  garatu  eta
sustatzen duen ideologia feminista eta abolizionistarekin koherentea izatea.

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Isidro Burgos       
coordinaciontrata.cimtm@gmail.com       
644218143

www.batekin.org aupa@batekin.org
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