
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  Gehitu

 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)

Euskal Herriko Lesbiana, Gay, Transexual eta Bisexualen Elkartea ehunka gizon-emakumez osaturik dago.
Kide gehienok orientazio homosexuala dugu eta helburu bakarrak elkartzen gaitu: gay, lesbiana, bisexual
eta  transexualek dituzten eskubideak oso-osorik  ontzat  hartuak izatea,  gure sexuafektibitatea garatu
ahal izateko beharrezkoa baitzaigu merezi ditugun duintasunaz eta berdintasunaz gozatzea, hala nola
orientazio  sexualean  edota  nortasun  transexualean  oinarrituriko  gizarte-  eta  lege-bazterketa  orori
amaiera ematea.

 Boluntarioen programa:  

Urtean  zehar  orokorrean  ekinzta  asko  antolatzen  dira  eta  talde  asko  daude  ekintzak  antolatzen
(Emakumeentzako  ekintzak,  kirola,  Gazte  Gehitu,  Osasun  taldea,  Jaiak,  Sebastiane  Saria,  Kultura,
Trans*...), baina Gasteizen zehazki Gehitu Magazina banatu behar dugunean lagungarria izango litzateke.

 Egunak eta orduak:  

Esan bezala, urtean zehar hainbat ekintza egiten dira, baina Gehitu Magazine honen banaketa urtean
hirutan egiten da: ekaian amaieran edo uztaila hasieran, irailean eta abenduan.

 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Ekintza bakoitzak bere ezaugarriak  ditu,  beraz hauetaz informatzeko deitu ahal  da.  Gehitu Magazina
banatzeko ez da beharrezkoa ezer espezifkorik. 

www.batekin.org aupa@batekin.org



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

Aintzane Muguruza
C/ Colon 50, 20002 Donostia / C/ Zabaleta 47, 20002, Donsotia
943468516
info@gehitu.org 

www.batekin.org aupa@batekin.org
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