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ARABA  
 

ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA 

Helbidea: Errege Atea, 20, 01001 Vitoria-Gasteiz 

Telefonoa: 945 128061 

Helbide elektronikoa: sartualava@alava.sartu.org 

 

Bloguntariado 

Helburua: 

Gizarte partaidetza aktiboa eta boluntariotza egin nahi duten emakumeen eta  laguntza eta baliabide 

teknologikoak behar eta eskatzen dituzten elkarte eta gizarte-erakundeen arteko lotura sustatzea.  

45 urtetik gorako emakumeentzat, luzaroko langabeentzat, guraso bakarrekoentzat eta 

migratzaileentzat. 

Trebakuntza teknologikoaren bitartez, emakume boluntarioentzat  prozesu bat ezartzea, eta horrela, 

haiek laguntzea elkarteek egindako ekintzen ikusgaitasuna hobetzen.. 

Elkarrekiko ezagutza eta harremana erraztea, emakumeen eta elkarteen artean, sinergia berriak sortuz 

elkar ahaldundu ahal izateko.  

 

 

GIPUZKOA 
 

 

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA HERRAMIENTA 

Helbidea: Azkue Auzoa 1, 20870 Elgoibar Gipuzkoa 

Telefonoa: 943 74 41 32 

Siktrans: Transferencia intergeneracional del conocimiento en PYMEs 

 Helburua: 

Esperimentazio-prozesu bat garatzea, belaunaldi-erreleboko beharrak dituzten inguruneko 
ETEak hautatu ondoren, belaunaldien arteko ezagutza transferitzeko metodologia diseinatu 
eta aplikatzeko, ahal den neurrian ezagutza hori enpresaren ekoizpen-errealitatean 
mantentzen dela bermatzeko. 

mailto:sartualava@alava.sartu.org
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CIDEC ELKARTEA 

Helbidea: Txingurri Pasealekua, 28, 20017 Donostia. 

Telefonoa: 943 42 52 57 

Impulsando el uso de objetos de aprendizaje de contenido abierto en las personas adultas 

(Matemáticas) La competencia clave de Matemáticas al alcance de todas las personas, desde un 

enfoque lúdico.   

 Helburua: 

EDUKI IREKIKO IKASKUNTZA-OBJEKTU ESPEZIFIKO bat sortzea MLearning-entzat, 

matematikako oinarrizko gaitasunari dagozkion prestakuntza-mikroedukiak eta ebaluazio-jokoak 

garatuko dituena, batez ere helduentzat eta, bereziki, kualifikazio txikiko pertsonentzat. 

 

Proyecto: BALIABIDEAK 4.0: Recursos creativos para fortalecer la orientación en el ámbito de 

actividades y profesionaes 4.0, desde un enfoque de género                                      

 Helburua: 

Laguntza-baliabide sortzaileen multzo bat sortzea, gazteen lanbide-orientazioa indartzeko, 4.0 

prestakuntzarantz eta enpleguetarantz, eta haien bokazio zientifiko-teknologikoa sustatzeko. 

Kolektibo hartzailea orientazioko langileek eta Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetako sail eta 

orientazio-arloek osatzen dute. 

 

 

 

 

GUREAK LANEAN SA 

Helbidea:  Illarra Bidea 4 20018 Donostia Gipuzkoa 

Telefonoa: 943000800 

Potenciando la capacitación de las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo a 

través de la utilización de videos: microlearning y videos 360º. VideoAbility 

 Helburua: 

Desgaitasuna duten pertsonek beren ikaskuntza-prozesuetan aktiboki parte hartzea, 
teknologia berriak erabiliz haien gaikuntza eta autoprestakuntza sustatuz. 
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BIZKAIA 
 

 

Azaro Fundazioa 

Helbidea: Xemein Hiribidea, 12-A, 48270 Markina-Xemein, Bizkaia 

Telefonoa: 946 16 91 72 

Talentua sortu & mantendu 

− Helburua: 

Lea-Artibai eskualdeko hainbat kolektiboren ezagutza (enpresetako langileena, kooperatibistena, 

erretiratuena, ikasleena gurasoena, irakasleena, orientatzaileena, kooperatibetan giza baliabideen 

zuzendariena, …) Lea-Artibai eta Busturialdea eskualdeko gazteei belaunaldi arteko ezagutzaren 

transferentzia. Lea-Artibai zonako ikastetxeetan Lehen Hezkuntza eta Lanbide Heziketa bitarteko 

ikasleak helburu izango dira. 

Proiektuaren esparruan, gazteek bizi diren ingurunea eta inguruko enpresa-sarea hobeto ezagutu 

dezaten azpimarratu nahi da, eta Lea-Artibai Eskualdeko eta Busturialdeko kide izatearen harrotasuna 

sentiarazi nahi zaie, etorkizunean beren eskualdean bizitzen eta lan egiten geratu nahi izan dezaten. 

 


