HARRIBIDE FUNDAZIOA
Helbidea:
Elizarako sarbidea 2, San Antonio, Etxebarri.
Telefonoa:
944261861 / 688881339
Posta elektronikoa:
harribide@harribide.org
Web orrialdea:
www.harribide.org
Elkartearen deskribapena:
Harribide Fundazioa Etxebarriko gizarte elkarte bat da. San Antonioko Kukuaren Taldeak eta
San Antonioko Gaztedia astialdi taldeek eta EDE Fundazioak osotzen dute.
40 urte baino gehiagoko esperientzia deko, haurtzaro, nerabezaro, gazteria eta familiekin lan
egiten. Beraien herria eta auzoak ondo ezagutzen.
Bere elkarte sustatzaileei proposamenak eta egonezinak bideratzen dien elkartea da.
Elkartearen helburuak:
• Sustapena eta integrazio pertsonala eta soziala.
• Orientazio eta hurbiltasuna gizarte-ekintzan, hezkuntzan eta kulturan.
• Errealitate eraldatzearen ikuspuntua eukitzea eta talde behartsuen sustapena.
• Komunikazioa, lankidetza eta koordinazioa pertsona eta elkarte kopuru gehienekin
eukitea.
• Gure hartzaileen beharretatik egokitzapena eta garapena.
• Komunitate-garapena.
• Pertsonaren garapen integrala: behar diren ekintzak antolatzen, maila zibila eta
kulturalean, hobekuntza jarraitu baterako. Taldeko estruktura batetik eta ekintza
zehatzekin.
• Inguru hurbila eta gure Euskal lurra hobetzen.
• Familiekin, beste elkarte batzuekin eta herri, foru eta autonomia adminsitrazioekin.

PROIEKTUAK
Boluntario-proiektuak
Astialdi taldeak; patronatuko kideak:
• Kukuaren taldeak
• San Antonio Gaztedi
8 eta 18 urte bitarteko neska-mutilekin.
Haurtzaro-proiektuak:
Udal ludoteken kudeaketa, 5 eta 10 urte bitarteko umeentzat:
• Metakal ludoteka
• Kultur Etxea Ludoteka
Tarrasta Gazte Gunea; 10 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat.
Nerabezaro eta Gazteria-proiektuak:
Talka eta Mugarri; 12 urte gorakoentzat.
Helduen proiektuak:
• Guraso Topagunea: Guraso, zaintzaile, aitite, amama,… eskola.
• Kurtso eta tailer kulturalak: Partaidetzaren sustapena eta aisialdia bete.
Auzo/komunitate proiektuak:
Elkarte eta kolektiboei laguntza.
Etorkinekin proiektuak:
Etorkinak: Pertsona migratzaileen inklusiorako proiektua.
Ikastetxeetan proiektuak:
• Bidelaguna: LH 5. eta 6. eta DBH 1.eta 2. kurtsoetan hezkuntza-laguntza.
• Ozenki: Eskolen jolas-orduetan presentzia.
• Lehen eta Bigarren hezkuntzan saioak: Sexualitatea, genero, teknologia barrien
erabilera onak, motibazioa, orientazio akademikoa, literatur hizketaldiak (Euskeraz eta
gazteleraz),…
• Eskolaz kanpoko ekintzen kudeaketa (sukaldaritza, argazkigintza,…).
Eskola-laguntza proiektuak:
• LHko 5. eta 6. kurtsoak: Eskola-laguntza Tarrasta Gazte Gunean.
• Hezkuntza-laguntza zerbitzua 1. 2. 3. eta 4. kurtsotan, Etxebarriko Gizarte
Zerbituzarekin.
Gabonetako eta Aste Santuko ekintzak:
Programazio bereziak:
• Ludoteka: 5-10 urtekoentzat
• Tarrasta: 10-12 urtekoentzat.
• Talka: 12-16 urtekoentzat.
Udako ekintzak:
Etxebarriko Udalekuak
• Haur Udalekuak: 2-5 urte
• Udaleku Txikia: 4-5 urte
• Goizeko Udalekuak: 6-10 urte
• Egun osoko Udalekuak: 6-10 urte

•
•
•
•

Tarrasta Udalekuak: 11-12 urte
Talka Udalekuak: 12-14 urte
Uda-barri Udalekuak: 14-16 urte
Mugarriko Kanpaldia: >16 urte

Beste proiektua batzuk:
Kiroldegiko tabernaren kudeaketa: komunitate dinamizazioa eta lan-merkatuan sartzea.

