
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  : Teléfono de la Esperanza 

 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)

Gure probintzian entzute eraginkorra egiten duen elkartea gara, baina gure egitekoa entzutea ez ezik,
informazioa ematea eta beste zerbitzu publiko zein pribatu batzuetara bideratzea ere  bada.

 Boluntarioen programa:  

Gaur  egun  boluntario  gutxi  daukagu.  Haien  eginbehar  nagusia  entzute  aktiboa  da,  eta  komunikazio
asertiboa     ezarritako  ordutegietan;  horrez  gain,  parte  hartzen  dute  elkarteak  eskaintzen  dituen
prestakuntza  saioetan.   Halaber,  gure  boluntarioek  elkarteak  puntualki  izaten  dituen  bestelako
beharretan laguntzen  dute, esate baterako, kafe eta tearen arratsaldeak, egoitzan antolatutako doako
ekintzak, zabalkundea…

 Egunak eta orduak:  

Astelehenetik  ostiralera  (09:00-13:00)  eta  arratsaldez  (17:00-21:00)  urte  osoan zehar.  Baloratuko  da
hilero  gauren bat egiteko aukera izatea (ordutegia: 22:30-07:00).

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

1. Adinez nagusia izatea edo ikasturtean betetzea.
2. Boluntario lana egiteko ez da beharrezkoa berariazko prestakuntzarik izatea. Probaldi bat eginten da
elkartearen  arduradun  batekin  egindako  aurrez  aurreko  prestakuntza  baten  bitartez,  baloratzeko
pertsona  gai  den  horrelako  boluntario  lanetarako  (iraupena  balizko  boluntarioaren  gaitasunen
araberakoa izango da).

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Helbidea: Heraclio Fournier 33, beheko ezkerra.
Harremanetarako pertsonak: Leticia, Garazi edo Amaia.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik 21:00etara
Telefonoa. 945 14 70 14
Posta elektronikoa:  telefonoesperanzaalava@yahoo.es

 Beste     Informazioa  :  

Gure  elkarteak  ongizate  orokorra  lortzen  lagundu  nahi  du  bere  lanarekin.  1979an  sortu  zen  krisi
ekonomikoak, sozialak eta baloreenak  larriagotutako zenbait premia estaltzeko: bakardadea; angustia;
depresioa; bikote, familia eta lan arazoak; arazo psikologikoak edota sexu arazoak...
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