
 
 

 

 
UMEAK KALEAN 

Helbidea: 
Arrategizar 2 behea, Alde Zaharra, Bilbo. 
 
Telefonoa: 
944795400 / 685730113 
 
Posta elektronikoa: 
uk@umeakkalean.org  
 
Web orrialdea:  
www.umeakkalean.blogspot.com.es  
Sare sozialak:  
Facebook: Umeak Kalean 
Twitter: @Umeakkalean 
Instagram: umeakkalean 
 
Elkartearen deskribapena: 
Irabazi asmorik gabeko Umeak Kalean elkarteak, Bilboko 5. barrutian dagoen Alde Zaharrean 
lan egiten du; auzoko ume eta gazteek aisialdi eta astialdian duten beharrei heziketa-
erantzun bat emoteko lan egiten du. 
2005. urtean sortzen da, eta hurrengo elkarteek egiten dute: Zazpi Kaleetako Jatorrak Eskaut 
Taldeak, Atxuriko Biharko Gazteak Elkarteak, Bidegintza-k ”Gizarte ekimeneko kooperatiba” 
eta EDE Fundazioak. 
 
Egiten duten lanarekin, lortu nahi dute: 
 Hiriko 1. barrutia osotzen duten auzo ezberdinetako gazteen arteko topaketa bat 

izatea nahi dute; eta Bilboko beste barrutietako eta Bizkaiko gazteena ere. 
 Tokiko gazteen elkarteek egindako ekintzak sustatzea. 
 Gazte proiektu bat hedatu; parte-hartzeileak auzo ezberdinetako ume, gazte eta 

gurasoak izanda. 
 
PROIEKTUAK 
Boluntario-proiektuak 
Jatorrak Eskaut Taldea: 

• Astialdi Taldea 
• 8 eta 18 urte bitarteko neska-mutilentzat. 
• Kanpaketak. 

 
Haurtzaro-proiektuak: 

• Bilboko Alde Zaharreko Haurgune eta Kidegunearen kudeaketa. 5 eta 11 urte 
bitarteko neska-mutilentzat.  
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• Txikigunea: Lan eta familia bateragarria egiteko, larunbat goizetan, 11:00etatik 
14:00ak arte, 4 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat.  

 
Nerabezaro eta Gazteria -proiektuak: 

• Alde Zaharreko Gaztegunea, 12 eta 17 urte bitarteko gazteentzat. 
• UKgune esperientzia; 18 eta 21 urte bitarteko gazteentzat.  
• Boluntariotza taldea (PES edo/ta ikasketa eta zerbitzuak).  

 
Helduen proiektuak: 

• Gurasoei zuzendutako hainbat formazio ete tailerrak.  
• Belaunaldiarteko ekintzak; adibidez, Igurko nagusien egoitzan egindako hiri-ortua.  

 
Auzo/komunitate proiektuak: 

• Atxuri eta Alde Zaharreko “7 kale” haur eta gazte Jardunaldien antolaketa eta parte-
hartzea.  

• “Munduko Arrozak”, parte-hartzea.  
• Abusuko aste kulturala: antolatu eta parte-hartu. 
• Atxuriko jaiak antolatu, dinamizatu eta parte-hartu; Haur eta Gazte jardunaldietan 

batik bat. 
 
Ikastetxeak eskoletan:  
Gai ezberdinak lantzeko Soziohezkuntza proiektuak: Bizikidetza, hezkidetza,… 
 
Eskolaz kanpoko proiektuak: 
Ikastetxe ezberdinetan (Juan Delmas, Hijas de la Cruz, Hijas de la Caridad), ekintzak 
dinamizatzen: Multikirola, koreografia, gitarra,… 
 
Guraso elkarteekin proiektuak: 
Jolaski: Familien arteko jolasak Euskaraz. 
 
Eskola-laguntza proiektuak: 
UKBiltzen: Lehen eta Bigarren hezkuntzako ikasleentzako eskola-laguntza.  
 
Gabonetako Ekintzak: 
Umeak Kalean elkartearen hiri-udalekuak; 3 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat.  
 
Aste Santuko ekintzak: 
Umeak Kalean elkartearen hiri-udalekuak; 3 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat.  
 
Udako ekintzak: 
Umeak Kalean elkartearen hiri-udalekuak; 3 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat; auzo 
ezberdinetan (Alde Zaharra, Atxuri, San Francisko y/o La Peña) eta Santutxun. 
 
Europar Gazte trukeak: 
Bilboko eta Europar herrialde ezberdinetako gazteen arteko trukeak.  
 
Beste proiektua batzuk: 
Udarako haurtzaro eta nerabezaro udal porgramak: Guneberri/Kideberri, 
Gabongune/Gabonkide.  
 

 


