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FORMAKUNTZAKO JARDUERA ESPEZIFIKOAK 

 

ARABA / ÁLAVA 
 

ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA 

EAEan gizartean sartzeko sozioheziketa-tailerren sarea. 

Helbidea: Errege atea 20, 01001 Vitoria-Gasteiz. 

Telefonoa: 945 128061 

Helbide elektronikoa: sartualava@alava.sartu.org 

 Jasotzaileak:  

Gizarte-bazterketa egoeran daudenak eta motibazioa indartu behar dutenak. 

 Helburu orokorra:  

Gizartean sartzea erraztea. 

 Helburu espezifikoak: 

Gizarte-bazterketa egoera larrian daudenentzako baliabidea. 

Formakuntzarako heziketaren hainbat aktibitateak erabiltzen uztea: lanbide bat ikasi, teknologi 

berriak, lan-taldeak… 

Komunitatearen baliabideen erabilerari buruz informatzea. 

 Ekintzak: 

Lanbideen ezagutzarentzako aurre-lanerako tailerra. 

Informatika-ikasgela: Cibergela. 

Kultura Hedakuntzako -ikasgela. 

Orientazio soziopertsonalaren prozesua. 

 Web orria: www.sartu.org 
 

GIPUZKOA 

DEBEGESA: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE DEBABARRENA 

Zure jabetzerako bidea: desarrollo de competencias sociales 

Helbidea: Pol. Ind. Azitain 3 Bis / 20600 Eibar (Gipuzkoa) 

Telefonoa: 943 820 110 

Helbide elektronikoa: komunikazioa@debegesa.eus 

 Jasotzaileak:  

Prestakuntza programa berezia, formakuntzarik eza daukaten Soraluzen erroldatutako 

emakumeentzat. 

 Helburu orokorra:  

Emakume parte-hartzaileen oinarrizko gaitasun falta betetzea, haien ibilbide propioa kudeatzeko 

erraztasuna hobetzea eta, honela, ahalduntze profesionala, pertsonala eta bizitzekoa bultzatzea 

 Ekintzak: 

Formakuntza: gaitasun digitala. 

Gaitasun pertsonalen garapena. 

Gaitasun sozialen garapena. 

  

mailto:sartualava@alava.sartu.org
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BIDASOA BIZIRIK 

Luzaro proiektua 

Helbidea: Iparralde hiribidea - KOSTORBE eraikuntza 20302 Irún (Gipuzkoa). 

Telefonoa: 943 633 076 

Helbide elektronikoa: bidasoa-activa@bidasoa-activa.com 

 Jasotzaileak: 

Gaitasun gutxi edo formakuntza-maila bajua daukaten biztanleak baina baita ikasteko gogoa ere. 

Emakumeak. 

45 urtetik gorakoak. 

 Proiektuaren helburuak: 

Herritartasun aktiboa sustatzea. 

Ikaskuntza malgua eta kolektibo desberdinei egokituta bultzatzea. 

Enplegagarritasuna hobetzea. 

 Jarduerak: 

Emakumeen ahalduntzea. 

Gaitasun digitala. 

 

Centro de formación CEBANC 

Integración y adaptación a través del Aprendizaje Permanente 

Helbidea: Berioko Pasealekua, 50 20018 Donostia-San Sebastián.  

Telefonoa: 943 316 900 

 Jasotzaileak: 

Donostia, Goierri, Tolosaldea eta Urola Kostako eskualdeko biztanleak. 

55 urtetik gorako herritarrak. 

Kualifikazio baxua daukaten 30 urtetik gorako herritarrak. 

 Proiektuaren helburua: 

Gizartearen errekerimenduak kontuan hartuta, bere barnean moldatzea eta integratzea. 

 Ekintzak: 

Erabilera praktikoa ordenadorean. 

Sare sozialen erabilera. Arriskuak eta aukerak. 

Nola optimizatu Smart telefonoen erabilera. 

Oroimena estimulatzeko tailerra. 

Bakardadea aldeko jarrerakin aurre emateko erremintak. 

Zaintzailea zaintzen. Tailerra zaintzaileen ongizatearen alde. 

Boluntariotzaren partaidetza eta sentsibilizaziorako tailerra. 

Lehen laguntza eta etxe-arriskuen prebentzioa. 

Aurrezkiak kudeatzeko ideiak. 

 

mailto:bidasoa-activa@bidasoa-activa.com
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ERROAK elkartea- SARTU DONOSTIA 

EAEan gizartean sartzeko sozioheziketa-tailerren sarea 

Helbidea: Pº Bizkaia 15-16, 20010 Donostia-San Sebastian.  

Telefonoa:943 472426 

Helbide elektronikoa: erroak@erroak.sartu.org 

 Jasotzaileak: 

Gizarte-bazterketa egoeran daudenak eta motibazioa indartu behar dutenak. 

 Proiektuaren helburua: 

Gizartean sartzea erraztea. 

 Jarduerak: 

Informatika-ikasgela: IKTBen ikasketa eta erabilera. 

 Web orria: www.sartu.org 

 

INNOVACIÓN Y COORDINACIÓN EN ESTRATEGIAS FORMATIVAS SL 

EAEan gizartean sartzeko sozioheziketa-tailerren sarea 

Helbidea: Juan Fermin Gilisagasti kalea (Pq. empresarial Zuatzu, ed. Pia) 20018 Donostia-San 

Sebastian. 

Telefonoa: 943 11 10 20 

Helbide elektronikoa: formacion@inkor.es 

a) Gizarte eta lanerako gaitasunen garaipena 

 Jasotzaileak: kualifikazio baxua daukaten 30 urtetik gorako Gipuzkoako herritarrak, Bigarren 

hezkuntza graduaturik ez daukatenak. 

 Proiektuaren helburua: enplegagarritasuna eta kualifikazioa hobetzeko, oinarrizko gaitasunen 

formakuntza. 

 Ekintza: euskara eta ingelesezko oinarrizko gaitasunak. 

b) 55 urtetik gorako pertsonak 

 Jasotzaileak: 55 urtetik gorako pertsonak, bereziki, formakuntza kualifikazio baxua 

daukatenak. 

 Ekintzak: 

Oinarrizko ofimatika 

Euskara 

Lan-munduan txertatzea eta lana aurkitzeko teknikak 

Lehen laguntza 

Norberaren bloga sortzen 

Aplikazio mugikora 

Boluntariotza 

  

http://www.sartu.org/
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BIZKAIA 
 

 

Asociación GAZTAROA - SARTU BILBAO 

EAEan gizartean sartzeko sozioheziketa-tailerren sarea 

Helbidea: Bailén 5, sotoa ezkerra, 48003 Bilbo. 

Telefonoa: 94 47160420 

Helbide elektronikoa: gaztaroa@sartu.org 

 Jasotzaileak: 

Gizarte-bazterketa egoeran daudenak eta motibazioa indartu behar dutenak. 

 Proiektuaren helburua 

Gizartean sartzea erraztea. 

 Jarduerak 

Informatika-ikasgela. 

Kultura-hedapena (ikasgela irekia): hizkuntza-gaitasuna + bizitza-ohitura  

 Web orria 

www.sartu.org 

 

 

ZABALTZEN, ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIAL 

EAEan gizartean sartzeko sozioheziketa-tailerren sarea 

Helbidea: Murueta Torre 8, bajoa F-G, 48200 Durango. 

Telefonoa: 94 6200449 

Helbide elektronikoa: zabaltzen@zabaltzen.sartu.org 

 Jasotzaileak:  

Gizarte-bazterketa egoeran daudenak eta motibazioa indartu behar dutenak. 

 Proiektuaren helburua: 

Gizartean sartzea erraztea. 

 Jarduerak: 

Informatika-ikasgela 

Erabilera anitzeko tailerra. 

Orientazioa eta  gizarte-hezkuntzazko laguntza 

 Web orria: www.sartu.org 

 

 

  

http://www.sartu.org/
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ASOCIACIÓN GOIZTIRI 

Goihabe: bizitza osoan zeharreko ikaskuntza 

Helbidea: La providencia 19, 48901 Barakaldo. 

Telefonoa: 944780541 

 Jasotzaileak: 

Kualifikazio baxua daukaten 30 urtetik gorako pertsonak edota gizarte-bazterketa egoeran edo 

arriskuan daudenak. 

 Proiektuaren helburuak: 

Trebetasun, gaitasun eta baiezko jarrerak garatzea. 

Ezagutzak eta egoerei aurre egiteko gai egiten duten jokaerak eskuratzea. 

Lana lortzeko eta formakuntza zenbait eskaintza aurrera egiteko eskaintzagaitasunak piztea. 

Komunitatearen berezko kultura-ondasunetan sarbidea erraztea. 

 Jarduerak: 

Komunikazio eta informazio-teknologia berriak. 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTk). 

Lehenengo mailako profesionaltasun-ziurtagiriak eduki aurreko gako-gaitasun formakuntza 

Eskaintzagaitasun eta gaitasun pertsonalen garapena. 

IKTk erabiliz, lanaren  bilaketa aktiboa egiteko gaitasunen garapena. 

Administrazio-izapideak kudeatzeko gaitasunak 

 Web orria: 

www.goiztiri.org 

 
 

http://www.goiztiri.org/

