
Elkartearen ftta

 Elkartearen izena  :  Gizakien Lurra

 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)

Gizakien  Lurra  erakundearen  helburua  da  ekintzen  bidez  haurtzaroaren  garapena  sustatzea  bere
eskubideak defendatuz, bereizkeriarik egin gabe politika, erlijio edo sexu arrazoiengatik. Honako hiru arlo
hauetan espezializaturik dago: osasuna, gizartea eta umeen eskubideak. Bestalde, bokazio bikoitza du:
batetik, aurrera eramatea umeei laguntzeko zuzeneko proiektuak bere egitura propioak administratuz;
eta bestetik, umeen eskubideen enbaxadore izatea munduan.  

 Boluntarioen programa:  

Gizakien Lurraren proiektu nagusietakoa da Bizitzarako bidaia. Proiektu honen xedea da euren jatorrizko
herrietan  sendaezina  den  patologia  bat  duten  umeak  bolada  baterako  hona  ekartzea  tratamendua
kirurgikoa izan dezaten. Umeon familiek baimena ematen diete hona etortzeko tratamendu medikoa eta
kirurgikoa jasotzera eta hemen dauden bitartean Gizakien Lurra-ren tutoretza eta zaintzapean daude.
Programa hau eraginkorra izateko aldi baterako harrera-familiak behar dira umeok zaintzeko eta euren
etxeetan izateko musu-truk.   
Bestalde, GKEaren bestelako programak aurrera eramateko kanpainak egin behar ditugu; batetik, gure
lana bisualizatzeko, eta bestetik, dirua batzeko. 

 Egunak eta orduak:  

Jarduerek baldintzatzen dute neurri handi batean programaren datak eta ordutegiak.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Parte hartzeko baldintzak: adinez nagusia izatea eta aldez aurretik boluntario lanetan ibiltzea zer den
jakitea.  Izan  ere,  halako  baldintzak  betez  gero,  ziurtatu  egingo  da  lana  eraginkortasunez  egitea  eta
konpromisoari  heltzea  ohartuki.  Gure  lehentasunekoa  da  ziurtatzea  boluntarioek  informazio  egokia
dutela. Gure ordezkariak emango die informazio hori. 

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

Harremanetarako pertsona:  Miren Josune Berrueta.  Helbide elektronikoa :
 deleg.euskadi@tierradehombres.org, eta telefono zenbakia: 616901733. Ordutegia: 09:00etatik 19etara.

 Beste     Informazioa  :  

Gizakien  Lurra-k  eskaintzen  du  umeak  harreran  hartzea  eta  behar  duten  tratamendua  jasotzeko
elkarlanean  aritzea.  Horretaz  gain,  egiten  ditugun  jardueratan  parte  hartuz  aukera  dago  pertsona
moduan hazteko eta  besteri laguntzeko. Hartara, garapen bidean dauden eta Gizakien Lurra lanean ari
den herrialdeei laguntzea lortuko dugu.   
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