ARGIZAI ESKAUT TALDEA
Helbidea:
Urreta 10 behea, Galdakao
Telefonoa:
944560030 – 688847026
Posta elektronikoa:
argizai@gmail.com
Sare sozialak:
Facebook: argizaieskauttaldea
Twitter: @ArgizaiEskaut
Instagram: ArgizaiEskaut
Elkartearen deskribapena:
Argizai, astialdi eta eskaut talde bat da, kristau balioak ditu eta transformazio sozialeko
akzioak garatu nahi ditu. Elkarteak, ume eta gazteekin egiten duen lanarekin, gizarte hobe bat
lortzea nahi du. Galdakaoren errealitate soziokulturala begietsiz, bai kristau aukerarekin eta
baita beste errealitate batzuekin lotutako hezkuntza-aisialdi proiektuak garatzea aukeratu du.
Heziketa-ekintza, kristau izatearen lekukotasuna da.
Galdakao gizarte-eragile errefernte bat izateko asmoa dute:
•
•
•
•
•
•

erakunde eta zerbitzu publikoentzat; planifikazioan eta gizarte eta hezkuntza
politikaren garapenean,
Gazteentzat; bizitzeko eratan,
Ikastetxeentzat; astialdi hezkuntzan,
Familientzat; seme-alaben hezkuntza prozesuan partaide izateko esparru bat izanik,
gizarte eta hezkuntzan lan egiten duten beste elkarteentzat; lan koordinatua egiteko,
Elizarentzat; gazteriaren ebanjelizazioan eta gure ebanjelio-testigantzan.

Horregatik egiten eta kudeatzen dituzten hainbat udal-esparru gizarte eta hezkuntza zerbitzu,
gizarte eta hezkuntza eragile ezberdinekin koordinatzen dira, familiekin lan egiten dute eta
eliza dira eta egiten dute.

PROIEKTUAK
Boluntariotza:
Argizai Eskaut Taldea:
• Boluntario proiektua
• 8 eta 18 urte bitarteko neska-mutilentzat.
Udal zerbitzuen kudeaketa:
Haurtzaro-proiektuak:
• Udal ludoteken kudeaketa: Urreta, Plazakoetxe eta Aperribai.
• 3 eta 11 urte bitarteko umeekin.
Nerabezaro-proiektuak:
• Udal Topagunetako kudeaketa: Zabalik, Urreta, Aperribai eta Usansolo.
• 12 eta 15 bitarteko nerabeekin.
Ekintza propioak eta elkarlanekoak:
Eskolaz kanpoko proiektuak:
• Eskolaz kanpoko jarduerak Galdakaoko Gandasegi eskolan.
• Eskolaz kanpoko jarduerak Galdakaoko Urreta eskolan.
• Eskolaz kanpoko jarduerak Galdakaoko Aperribai eskolan.
• Eskolaz kanpoko jarduerak Galdakaoko Bengoetxe Institutuan.
Ikastetxetan proiektuak:
• Bizikidetza lantzeko proiektua Galdakaoko ikastetxeetan, 3 eta 12 urte arteko
umeekin.
• Bizikidetza proiektua: Elexalde eta Bengoetxe institutuetan eta Eguzkibegi Ikastolako
ikasleekin egindako proiektua.
• Berdintasun proiektua Aperribai eskolan.
Udako ekintzak:
• Udal Udalekuetako kudeaketa, 2012. urtetik 2017. urtera.
Europar Gazte Trukeak:
• Gazte Truke ezberdinen antolaketa; Galdakoako gazteek beste Europar herrialdeko
gazteekin: Italia, Txekiar Errepublika, Polonia, Alemania, Ipar Irlanda eta Frantzia.
Beste proiektu batzuk:
• Irakurtzeari animazioa… Galdakaoko udal-liburutegietan; 5 eta 15 urte arteko ume
eta nerabeekin.
• Aperribaiko familiekin proiektua.
• Gazteen lonjei buruz azterketa (Txamizoak); Galdakaoko udalarentzat.

