PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA
Helbidea:
Coscojales 15 behea, Portugalete.
Telefonoa:
663086632
Posta elektronikoa:
gerencia@aisialdisarea.org
Web orrialdea:
www.aisialdisarea.org
Sare sozialak:
Facebook: @portugaletekoaisialdisarea
Twitter: @portusarea
Instagram: Portugaleteko_aisialdi_sarea
Elkartearen deskribapena:
Portugaleteko Aisialdi Sarea bertako aisialdi eta eskaut taldeek osotzen dute. Talde guzti hauen
helburua aisialdian hezitzea da, eta gaineratu behar da ibilbide luzea eginda dutela arlo
horretan. Izan ere haien hezkuntza eredua, taldeetan parte hartzen duten umeen eta gazteen
gaitasuna, beharrizan eta bizitzetan dago oinarrituta.
Taldeak:
• Amalur Eskaut Taldea
• Andra Mari Eskaut Taldea
• Belatzak Eskaut Taldea
• Gure Taldea – Tercera Via
• Aurrerantz
2007. urtetik sareak elkarte hauek dituzten helburu bardinak bateratzen ditu, eta egutero
sortzen diren beharrei erantzun bat emotera ahalegintzen da. Bestalde, talde hauei
ordezkatzen ditu administrazio eta beste kolektibo batzuen aurrean, beren erabakiak eta
iritziak eramaten.

Elkartearen helburuak:
• Sareko lana; taldeen lana arintzeko, laguntza eskeintzen eta elkartegintza sendotzen,
beraiek heltzen ez diren lekuetara heltzen. Herrian, astialdian haurtzaroan eta
gazterian egiten dan lana erreferentea izaten.
• Presio talde bat, udala eta errealitatearen arteko bitartekaria izaten, horrela
komunitate herri garapena erreferente bihurtuz, Unitate moduean azalduz, ardurak
onartzen eta erabakiak hartzeko orduan kontuan har daitezela.
• Topatzeko eta kontrastea egiteko foroa izan; taldeetatik ateratzeko era eta
esperientzia barriak ezagutu aberastasun eta aniztasun bezala. Eta ezaugarriak eta
freskotasuna aprobetzatuz, elkartzeko balio diezaiela.
• Kudeaketan eta giza-proiektuen finkapena, haurtzaro eta gazterian bideratuta:
ingurumen boluntariotza, denbora-bankua,… edo espezifikoagoa: boluntariotza arreta
plana, bizikidetza proiektuak, belaunaldiartekoa, edo bardintasuna sustatzeko.
PROIEKTUAK
Boluntario-proiektuak
Portugaleteko Astialdi eta Eskaut taldeak:
• Amalur Eskaut Taldea
• Andra Mari Eskaut Taldea
• Belatzak Eskaut Taldea
• Gure Taldea – Tercera Via
• Aurrerantz
Haurtzaro-proiektuak:
Aisialditxo ludotekaren kudeaketa: 3 eta 8 urte bitarteko umeentzat.
Nerabezaro-proiektuak:
• Harrobia/Cantera: Ikastetxetan egiten dan partadietza sustatzeko proiektua.
Gazteria proiektuak:
• Gazteria zerbitzuaren kudeaketa:
o Gazte Gela: 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat.
o Gazte Informazio Bulegoa.
• Etorkizuna Eraikiz/Creando Futuro: Partaidetza sustatzeko proiektua; esparru ez
formalean.
Helduen proiektuak:
Nagusientzako Topaketak: Formazioak, tailerrak,…
Proyectos con personas adultas/mayores:
Nagusientzako Topaketak: Formazioak, tailerrak,…
Auzo/komunitate proiektuak:
• Bidezko Merkataritza: “Portugalete, Bidezko merkataritzaren aldeko hiria” talde
eragilean parte-hartzea. Herriko beste elkarte batzuekin: Kidenda, ADAKA eta Partehartzea eta Gizarte Berrikuntza saila.
• Merkatua: Asanbladan parte-hartzen eta beste elkarte eta pertsonekin ekintzak
dinamizatzen.
• Euskara: Lan-taldetan eta aholkularitza kontseiluan parte-hartzen. Herrian Euskara
bultzatzeko proiektua. Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzarekin.

Ikastetxeetan proiektuak:
• Hezkidetza proiektua: Herriko ikastetxe guztietan.
• Partaidetza proiektua: “Harrobia” Ballonti institutuan.
• Ahalduntze proiektua: Ballonti institutuan.
Guraso elkarteekin proiektuak:
• Oporretan Zabalik: Udaleku eta udaberrilekuen kudeaketa. Helburua, kontziliazioa.
• Ikastetxetik Haratago: Partaidetza proiektua Trueba institutuko DBHko ikasleekin.
• Lehen Hezkuntza liburutegiaren dinamizazioa: Kanpazar ikastetxean.
• Ikastetxetik Gurasoengana: Gizarte dinamizazio proiektua eta Guraso Elkartearen
plangintza estrategikoa, Antonio Trueba institutuan. “Rapitxu” Gurso Elkartearekin.
Aste Santuko ekintzak:
Oporretan Zabalik.
Udako ekintzak:
• Oporretan Zabalik: Udalekuak.
• Gazte kanpaketa.
• Europar gazte Trukeak.
Europar Gazte Trukeak:
Europar Gazte Trukeak antolatu: Portugalete eta beste Europako herrialdeetako gazteekin
(Frantzia eta Ipar Irlanda).
Beste proiektu batzuk:
• Hezkidetza: Herriko ikastetxe eta astialdi taldeetan hezkidetza eta emakumeenganako
indarkeriaren prebentzio proiektuak. Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzarekin.
• Ahalduntzea: Astialdi talde eta ikastetxeetako bigarren hezkuntza eta batxilergoko
gazteei zuzendutako emakumeen ahalduntzea eta emakumeenganako indarkeriaren
prebentzioa proiektua. Emakunde – Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzarekin.
• Lore More: Aurrekoarekin lotuta. Ahalduntze proiektua. Emakume gazteak, gehiengoa
astialdi monitoreak. Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzarekin.
• Tartekari Sarea: Gizarte-laguntzarako eragileen sarean 2 emakumek parte-hartzen
dute. Gizarte Ekintza Saila, Bizkaiko Foru Aldundia.
• Nosotras contamos: Proiektu pilotuan parte-hartzen. Bikote gazteetan ematen dan
emakumeenganako indarkeria lantzen da. Monitoreekin, nerabe eta gazteekin
kontaktuan daudelako, eta hauekin zuzenean ere: sentikor bihurtu, atzemate eta
esku-hartzea. Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarte Inklusioa eta Berdinatsuna
Saila; Suspergintza Elkarteko Emakume Sailak kudeatuta eta dinamizatuta.
• Gezi Kolektiboa: Astialdi Taldeetako monitore gizonek (gehien bat) osotutako taldea;
Bardintasunaren aldeko gizonezko taldea.

