
Elkartearen fitxa

 Elkartearen izena  :  ORUMAR

 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)

2006tik  lanean  ari  den  elkarte  txiki  bat  gara.  Gure  konpromisoa  da  dolu  prozesu  batean  dauden
pertsonei laguntzea. Horretarako, bakarka eta taldeka laguntzeko guneak eskaintzen ditugu, pertsona
aldatu eta hazi dadin.

 Boluntarioen programa:  

Gaur egun, parte hartzen dugun boluntarioak gutxi gara; proiektuan laguntzen duten pertsona gehiago
izatea nahi genuke:
 _ Elkartearen administrazio atalean, bazkideen kuotak kudeatzen laguntzeko, dirulaguntzak eskatzeko...
 _ Elkartearen telefonoaren arreta: deiak hartu eta bazkideei hasierako harrera egin. 

 Egunak eta orduak:  

Boluntarioen ahalmenaren arabera erabakiko da: 3-4 ordu astean.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Betebeharrak  :   (adin nagusikoa izan beharra, formazioa…)

Administrazio atalean:
- Administrazioari buruzko formazioa, idazkaritza, bankuetan eskarmentua izatea...edo  antzeko

prestakuntza.
- Taldean lan egiteko gaitasuna eta iniziatiba.

Telefonoaren arretarako:
- Trebetasun sozialak: enpatia eta entzute aktiboa.
- Komenigarria, esperientzia izatea doluan eta laguntzan.

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

Doluan laguntzeko Orumar Elkartea
Telefonoa: 633 576 801
Vicente Abreu margolariaren kalea 7 behea. VITORIA-GASTEIZ (Aurretiko hitzordua)
asociacionorumar@hotmail.com
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