GAZTEAK BAKEA
ERAIKITZEN
ALBOAN-en Gazte Sarearen V. Topaketa

Martxoak 16tik 18ra Urduña, Bizkaia

Zertan datza?
Urte asko daramatzagu gazte talde desberdinekin lanean eta esperientzia horren ondorioz, bidezkoagoa
den mundu bat lortzeko ametsa betetzea elkarrekin lan egitean errazagoa dela ikusi dugu. Prozesu honetan, gazteok paper garrantzitsua jokatzen dugu, bai gaur baita etorkizunari begira ere. Hori dela eta, Gazte
Sarearen V. topaketa ospatu nahi dugu, Euskal Herriko eta Nafarroako 30 talde baino gehiagori gonbidapena luzatuz. Aurten Kolonbiako Fe Y Alegría elkartean parte hartzen duten 4 gazteek ere parte hartuko
dute gurekin batera.

Zertarako egiten dugu?
• Gure esperientziak beste gazteekin partekatu nahi ditugulako.
• Parte-hartze gaietan trebakuntza eta mobilizaziorako tresnak eskaini nahi ditugulako.
• Gazte taldeen eraldaketa prozesuei laguntzen diegun hezitzaileentzako topagunea egiteko aukera
ematen digulako, burutzen dugun lana elkarbanatuz.

Zer egin behar da parte hartzeko?
1. Parte-hartzaile bakoitzaren izen-emate orria bete.
2. 25 euroko ordainketa egin. Diru sartzea taldeka egingo da, hezitzaile bakoitzak bilduko du parte
hartzaile bakoitzaren dirua (esan bezala 25 €) eta taldearen izena jarriz ordainketa egingo du honako
kontu korrontean: Laboral Kutxa ES39 3035 0083 27 0830064469.
3. Hezitzaileek parte hartzaile bakoitzaren erregistro orriak heleraziko dizkigute eta ordainagiriaren froga
2018ko otsailaren 28a baino lehen.		
Oso garrantzitsua: Gazteek derrigorrez eraman beharko dute euren Osasun Txartela eta, botikaren
bat hartu behar badute, horiek hartzeko baimena.

Noiz eta non?
Martxoaren 16tik 18ra, La Antigua Aterpetxean
Helbidea: Foru Plaza, 5, 48460 Urduña, Bizkaia

Topaketaren arduraduna Libe Narvarte: l.narvarte@alboan.org / 943 275 173
* Topaketa honetan, burutzen dugun hezkuntza lana garatzen duten
zentru eta taldeen laguntza eta partehartzea izan dugu.

PARTE HARTZE ORRIA
ZE ZENTRU/TALDE/ERAKUNDETIK ZATOZ?
Izena __________________________________________
Helbidea _______________________________________
Telefonoa _______________________________________

PARTE HARTZAILEA
Izena ________________________________________
Jaiotze data ______________________________
NAN/AIZ _________________________
Larrialdi kasuan kontaktu beharreko pertsonaren izena eta teléfono zenbakia _______________________
Sarean duzun rola:		

*Gaztea

Nola zoaz?		

*Autobusa beharko nuke

*Nire taldearekin joango naiz

Adin txikikoa izatekotan, guraso edo tutore baten baimen sinatua derrigorrezkoa da:
Nik, ____________________________________ NAN/AIZ zenbakiduna________________ izeneko eta
__________________________________ NAN/AIZ zenbakia duen gaztearen guraso/tutore legal bezala,
Urduñan (Bizkaia) martxoaren 16, 17 eta 18an ospatuko den Elkartasunaren aldeko ALBOAN-en Gazte-Sarearen V Topaketara joateko baimena ematen diot. Hortaz gain, baimena ematen diot ALBOAN-i
era pedagogiko eta komunikatibo batean bertan nire tutoretzapeko umeari ateratzen zaizkion irudiak erabiltzako, beti ere irabazasmorik gabeko era batean.
_________________ (non), __________________-ko ___________-ren ____
Sinadura________________________________

PARTEHARTZAILE DEN PERTSONAREN DATU MEDIKU GARRANTZITSUAK
Alergiak _______________________________________________________________________________
Medikamenturen bat hartzen ari da? Noiz hartu beharra du?
______________________________________________________________________________________
Beste datu garrantzitsu batzuk (janaria, gaixotasun kronikoak…)
______________________________________________________________________________________
* L.O. 15/1999: persona interesatuak onartzen du ALBOANen fitxategietara bere datu pertsonalak sartzea, barne kudeaketa egokia egiteko eta ALBOANek parte hartzen duen proiektuen berri ezagutzera emateko, beti ere, interesatua,
edozein unetan, bertara sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko bere eskubideez balia daitekeelarik, posta
arruntaren bidez ALBOANera zuzenduz, Aita Lojendio, 2-2ª, 48008 Bilbo.

BAIMEN MEDIKOA
___________________________________ andere/gizona_______________________NAN/AIZ zenbakiduna edo/eta____________________________anderea/gizona_____________________NAN/AIZ zenbakiduna eta __________________________________ izeneko gaztearen tutore legal bezala, ondoren
agertzen diren puntu bakoitza irakurri dugula eta konforme gaudela sinatzen dugu:
1. Baimena ematen dut, nire tutoretzapean dagoen adin txikikoak emergentzia kasu batean, asistentzia
eskaintzen duten mediko taldeak beharrezkoak direla uste dituen tratamendu mediko eta kirurgikoak jasotzeko, bere osasuna mantendu eta berreskuratzeko helburuarekin.
2. ALBOAN fundazioak, aurreko puntua kendu gabe, gazteei osasunaren inguruan gertatzen zaizkien
gertakari guztiei buruz informatuta mantenduko ditu tutore legalak. Horrela, beharrezkoa izanez gero,
adin-txikikoaren tutoreek erabaki ahalko dute, lehenengo puntuan agertzen diren uneetan, zein ekintza
aurrera eraman eta zeintzuk ez.
3. Aitortzen dut, ALBOANen Elkartasunaren aldeko Gazte-Sarearen V Topaketaren inskripzio orrian
idatziz komunikatu ditudala nire tutoretzapeko umeak dituen eta topaketan zehar garrantzia izan dezaketen gaixotasun eta beste edozein intzidentzia fisiko eta psikologikoak.

BOTIKAK EMATEKO BAIMENA
____________________________ andere/gizona___________________________ NAN/AIZ zenbakiduna
edo/eta______________________________________________________________________________
___andere/gizona______________________________ NAN/AIZ zenbakiduna eta __________________
_________________ izeneko gaztearen tutore legal bezala, ALBOAN-eko arduradunei baimena ematen
diegu, Elkartasunaren aldeko V Gazte Sarearen topaketa egunetan zehar nire tutoretzapeko umeari
normalean hartzen dituen botika hauek emateko:
Botika

Dosia

Eguneko
maiztasuna

Beharrezko azalpenak: Egunero/sintomak
agertzen badira/egun hontararte…

Nohizbehinkako tratamendua izanez gero (ez egunerokoa) zehaztu botika jasotzeko beharra dagoenean agertzen
diren sintomak edo noiz bukatzen den tratamendua, kasu bakoitzean berea:

Guk jakitea beharrezkoak iruditzen zaizkizuen azalpen edo iruzkinak (botikei buruz, babes neurriak etb.):

___________(non), _____________-ko ______________-ren ______
Sinadura:

						Sinadura:

PROGRAMA
16 OSTIRALA
17:30
19:30
20:30
21:00
22:30
00:00
00:15

Autobusen irteera
Iritsiera eta harrera
Ongi etorria
Afaria
Gau bela eta aurkezpenak
Egunaren jasoera
Lo egitera!

17 LARUNBATA
8:00
8:30
9:30
10:00
10:30
12:00
12:30
14:00
14:30
16:00
17:30
18:00
20:00
20:30
21:00
22:30
00:00
00:15

Esnatu
Gosaria
Egunaren hasiera
Aurkezpena eta Kolonbiaren Bake Prozesuari buruzko Kahoot-a
Kolonbiako Bake Prozesua. “Fe y Alegria”k proposatutako estrategiak eguneroko biolentziei aurre egiteko. Testigantzak
Atsedena
Talde dinamikak eguneroko biolentziak identifikatzeko
Atsedena. Talde argazkia
Bazkaria
Gatazken kudeaketa positiboa. Asertibitatea eta entzute aktiboa
Atsedena
Zapalduen antzerki dinamika
Talde hausnarketa
Atsedena
Afaria
Gau bela: zapalduen antzerki aurkezpenak
Egunaren jasoera
Lo egitera

18 IGANDEA
8:00
8:30
9:15
9:30
11:00
12:00
12:30
13:15
13:45

Esnatu (motxila egina utzi)
Gosaria
Egunaren hasiera
Ebaluazioa: talde mandalaren dinamika
Dantza eta pankarten prestaketa
Atsedena (jasotzen amaitu)
Kalejira
Bakarkako ebaluazioa
Janaria jaso, agurra eta irteera

