AISIBIZIA ELKARTEA
Helbidea:
Ezequiel Agirre 19, Getxo.
Telefonoa:
688881346
Posta elektronikoa:
aisibizia@gmail.com
Sare sozialak:
Web orrialdea: https://aisibizia.weebly.com/
Facebook: @aisibiziaelkartea
Elkartearen deskribapena:
Aisibizia Elkartea 2017. urtea sortutako elkarte bat da; Getxoko umeek, nerabeek eta gazteek
zeuzkaten beharrei aurre egiteko.
Udalerriko gizarte-garapenean, kultura eta heziketan lan egiten dute, baita gizarte eta
hezkuntza eta astialdi hezitzaile estrukturen laguntzan eta sustapenean.
Elkarteen elkartea da; kide ezberdinek osotzen dute: Ziztu Bizian Eskaut Taldea (Erromo),
Eskubeltz Eskaut Taldea (Algorta); eta Euskalerriko Eskautak Bizkaia eta EDE Fundazioa
sostengu tekniko eta ideologiko moduan.
Getxo inguruko gizarte-eragile erreferente bat izatea asmoa dute:
• Erakunde eta zerbitzu publikoentzat, planifikazioan eta gizarte eta hezkuntza
politikoen garapenean.
• Gazteentzat, beraien astialdi garapenean.
• Ikastetxeentzat, astialdi hezkuntzan.
• Familientzat, beren seme-alaben eragile hezitzaile eta hezkuntzaz parte hartu ahal
duten esparru bat.
• Gizarte eta hezkuntzan lan egiten duten beste elkarteentzat, lan koordinatua egiteko.
PROIEKTUAK
Boluntario- proiektuak:
Eskubeltz Eskaut Taldea:
• 8 eta 18 urte bitarteko ume eta gazteentzat.
Ziztu Bizian Eskaut Taldea:
• 8 eta 18 urte bitarteko ume eta gazteetzat.

Monitoreen formazioaren bidez, gazte boluntariotzaren sustapena.
Haurtzaro-proiektuak:
Udal zerbitzuaren kudeaketa: Areetako Kukupraka ludoteka.
• 5 eta 11 urte bitarteko umeentzat.
Nerabezaro-proiektuak:
Algortako Gauegun eta Erromoko GureGune udal gaztelekuak.
• 12 eta 18 urte bitarteko neska-mutilentzat.
Gazteria-proiektuak:
• Gazteen lonjei buruz azterketa; Getxoko udalarentzat.
• Zurrumurrurik Ez estrategian aplikatutako Eskola/akademia.
• Emakume eta kulturartekotasuna gaiei buruz egindako grafitiak.
• Zabalik programa: gazteen ahalduntzea eta autogestioa.
Helduen proiektuak:
Formazio programak helduentzat.
Auzo/komunitate proiektuak:
• Prozesu parte-hartzailea “Bentaranoa” proiektuan.
• Prozesu parte-hartzailea “Fadura” kirol-instalazioei buruz.
• Getxoko Munduko Arrozetan parte hartzea.
Ikastetxeetan proiektuak:
• Balioetan oinarritutako heziketa proiektua, herriko ikastetxeen kolaborazioarekin.
• Familien topaketak; seme-alaben heziketarekin erlazionatuta dauden gaiak.
Guraso-elkarteekin proiektuak:
Andra Mari Ikastolako guraso elkartearekin “Bullying” hezkuntza programa.
Gabonetako ekintzak:
Gabonetako ekintzak Kukupraka ludotekan, 5 eta 11 urte bitarteko umentzat.
Aste Santuko ekintzak:
Gabonetako ekintzak Kukupraka ludotekan, 5 eta 11 urte bitarteko umentzat.
Udako ekintzak:
Gabonetako ekintzak Kukupraka ludotekan, 5 eta 11 urte bitarteko umentzat.
Europar Gazte Trukeak:
Europar gazte truke programetan parte hartzea.
Beste proiektua batzuk:
• Zurumurrurik STOP: Programamren helburu orokorra: Kutlturartekotasuna,
integrazioa eta deskriminazioaren kontrako balioak duten pertsonen arteko sare bat
sortzea.
Hurrengo ekintzak burutu ziren:
1. Munduko arrozak (Getxon 2.aldiz).
2. Zurrumurrurik Ez 3. goi-bilera.

3. Gazteleku, Eskubeltz eta Ziztu Bizian taldeetako hezitzaileei zuzendutako
kulturartekotasunari buruzko formakuntza.
4. “Las palabras que nos construyen” arte eszenikoa.
5. Bizlagunak.
6. Narratiba digitala.
7. Aizu proiektua.
8. Zurrumurrurik Ez horma-irudi.
•

Balioetan oinarritutako hezkuntza proiektuak: teknologi berriak, kukturartekotasuna,
bakea eta elkarbizitza, ingurumena zaintza, gizon eta emakumeen arteko aukera
bardinak, Euskara erabileraren sustapena,…

•

Lauhanka proiektua: gazte normalizatu eta aniztasun funtzionala dutenen arteko
erlazio pertsonalak hobetzeko “Terapia Asistida con Animales” programaren bidez.

