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Laburpena
Besteei laguntzeaz batera, ez dauzkazun gaitasunak eskuratu nahi dituzu? Bo-
luntario-lanak bestelako jendea eta kulturak ezagutzeko aukera emango dizu, eta 
zure bizitzan eta zure etorkizuneko lan-ibilbidean eragin itzela izango duen espe-
rientzia biziko duzu. Boluntario-lanean beste herrialde batera joan ahal zara edo 
zure etxetik gertuago lankidetzan aritu. Jarraian datozen orrialde hauek Europan 
eta munduan eskura duzun aukera zabalaren berri emango dizute.

• Nazioartean boluntario ibiltzea aldez aurretik planifikatu behar da eta hainbat 
baliabide eskura izan. Irakurri arretaz atal hau, edozertan hasi baino lehen.

• Interesa baduzu, baina aurreneko aldia bada, erabili Eusko Jaurlaritzak eskai-
nitako baliabideak (Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa eta Auzolande-
giak).

• Europako Boluntario Zerbitzua aukera interesgarria da: ez dakar kosturik eta 
gaikako lanketak proposatzen ditu.

• EBk proiektu berri bat jarri du martxan: Elkartasunerako Europako Taldea. 
Eman izena!

• Oraindik ere zalantzarik? Kontsultatu Gazteaukeran hurbil dituzun kolektiboak 
eta baliabideak, hautu onena egiten lagunduko dizute eta.
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9. Boluntario lana
9.1. NAZIOARTEKO BOLUNTARIOAK

Nazioarteko Boluntario Zerbitzua aurreko mendean sortu zen, 1920. urtean, eta hain-
bat esparrutako ekintzak biltzen ditu, hala nola hezkuntza-alorreko lankidetza, bolun-
tarioak larrialdi eta katastrofe humanitarioetan, prebentzioa eta landa- garapena.

Europako Boluntario Zerbitzuak baino perspektiba zabalagoa du.

Prozesuan hiru parte-hartzaile nagusi daude: boluntarioa, erakunde igorlea eta 
erakunde hartzailea. Kontuan izan behar da erakunde igorlerik ez dela beti izaten.

Irabazi-asmorik gabeko zenbait erakundek ostatua eta otorduak eskaintzen dizkiete 
gazteei berariazko programetan laguntzako eta lankidetzako lanak egitearen truke. 
Oporrak edo gure bizitzako aldi bat igarotzeko beste modu bat da; beste hizkun-
tza eta/ edo kultura bat ezagutzeaz gain, interes sozial, kultural edo humanitarioko 
proiektu batean lagun dezakegu. Erakunde bat edo beste aukeratzeko garaian, 
hainbat faktore izan behar dira kontuan: zer alorretan lan egin nahi dugun, non 
egin behar diren boluntario-lanak, zenbat denbora dugun eta gure berariazko pres-
takuntza.

9.1. A. Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa

Euskal Autonomia Erkidegoan bizi bazara, 18 eta 30 urte bitartekoa bazara 
eta jarduera gauzatuko den herrialdeko nazioarteko hizkuntza baldin bada-
kizu, programa honen bidez boluntario-zerbitzua eskain dezakezu Amerikako, Afri-
kako edo Asiako herrialdeetan, hiru hilabetez.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegua eta Gizarte Politiketako Saileko Gazteria Zuzendari-
tzak eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak antolatzen dute programa 
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hau, Euskadiko gazteak sentsibilizatzeko Hegoaldeko herrialdeen garapenari lagun-
tzeko lankidetza-ekintzen bidez eta EAEko gazteengan herrien eta kulturen arteko 
elkartasun-kultura sustatzeko.

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa: informazio gehiago Gazteaukera webgu-
nean:
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-6525/eu/contenidos/informacion/jov_coop_1progra-
ma/eu_13753/programa.html

9.1. B. Nazioarteko boluntarioentzako baliabideak

Zerrenda honetan, boluntarioen programak dituzten erakundeei buruzko informa-
zioa aurkeztuko dugu:

Volunteers for peace
Bakearen aldeko ekimenetan eta laguntza humanitarioa ematen nazioartean lan 
egiteko boluntarioak.
www.vfp.org/ [EN]

Projects Abroad 
Atzerriko boluntarioentzako programa handienetako bat da, eta urtero 10.000 per-
tsona boluntario inguru bidaltzen ditu atzerrira. 600 pertsonak (gaituak eta egoi-
liarrak) egiten dute lan bertan, proiektuak tokiko komunitateentzat fidagarriak eta 
eraginkorrak direla ziurtatzeko.
http://www.projects-abroad.es/voluntariado-en-el-extranjero/

Hacesfalta.org
Hazloposible Fundazioaren webgunea da, boluntariotza eta hirugarren sektoreko 
erakundeen lana (irabazirik gabeko erakundeena, GKEena) errazteko, bultzatzeko 
eta sustatzeko, eta hutsik zer plaza dauden zabaltzeko (boluntarioenak eta lanpos-
tuak).
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-6525/eu/contenidos/informacion/jov_coop_1programa/eu_13753/programa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-6525/eu/contenidos/informacion/jov_coop_1programa/eu_13753/programa.html
http://www.vfp.org/
http://www.projects-abroad.es/voluntariado-en-el-extranjero/


 

302

EUROPA HELMUGA GIDA 
9. Boluntario lana

Boluntario programen nazioarteko elkartea

Kontsulta itzazu online aukera guztiak eta irakurri informazio praktikoa, baita, oro 
har, boluntarioen lanari buruzko zenbait gomendio ere. Bi hilean behin buletina 
kaleratzen dute, eta harpidetza egin daiteke.

www.volunteerinternational.org/ [EN]

We are bamboo

Libre dauden boluntario-postuei buruzko informazioa, Txina, Ekuador, Ghana, Ne-
pal, Errumania, Errusia, Thailandia eta Ugandako erakunde kideen bitartez. Hau-
tagai izan nahi baduzu, online formularioa bete dezakezu. Eta ez ahaztu argazkiak 
begiratzea! 

https://www.wearebamboo.com/ [EN]

OXFAM

Oxfam International erakundearen edo bere erakunde elkarturen baten boluntario- 
zerbitzuaren jardueretan parte hartzeko moduari buruzko informazio praktikoa. 

http://www.oxfam.org/en/countries/volunteer-us

Nazioarteko zerbitzu zibila

Boluntarioen proiektuak, epe labur eta luzekoak, mundu osoan; horrelako proiek-
tuak gauzatzen dituzten erakundeei buruzko informazioa eta beste hamaika lotura 
eta dokumentu baliagarri.

http://www.sci.ngo/ [EN]

Munduko Boluntarioak

Programak egiten diren herrialdeetara iristea errazten duen erakunde-enpresa da. 
Horrez gain, ostatuen erreserbak egiten ditu, laguntza behar duten boluntario-
tza-programak aurkitzen ditu eta aisialdi-egunetan herrialdeetan egin daitezkeen 
ekintzak proposatzen ditu.

http://www.voluntariosenelmundo.com

http://www.volunteerinternational.org/
https://www.wearebamboo.com/
http://www.oxfam.org/en/countries/volunteer-us
http://www.sci.ngo/
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Boluntarioak atzerrian
Boluntario-zerbitzua interesatzen al zaizu? Webgune honetan boluntarioen lanari 
buruzko informazioa aurkituko duzu, baita nondik hasi behar duzun ere. Beste web-
gune baliagarri batzuekiko loturak ere baditu. 
http://www.goabroad.com/volunteer-abroad [EN]

Rural volunteers
Ingurumenaren arloko boluntario-lana egin nahi duzu, nagusiki metodo ekologiko 
eta iraunkorrekin lan egiten duten landetxeetan edo herrixketan? Orduan, WWOOF 
da zure elkartea. Bilaka zaitez WWOOFER eta parte hartu esperientzia honetan, 
mundu osoko landetxeetan.
http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/ [EN] 
http://wwoofinternational.org/ [EN]

Volunteer Action for Peace (VAP)
Volunteer Action for Peace Erresuma Batuko ongintza-erakundea da, nazioarteko 
bakea, justizia eta gizakien arteko elkartasuna eraikitzearen eta horiei eustearen 
alde lan egiten duena, bai pertsonentzat, bai euren komunitateentzat. Proiektuak 
garatzen ditu mundu osoan.
http://www.vap.org.uk/

Lagundu etxetik
Webgune honek etxetik mikroboluntario-lana egiteko aukera ematen dizu, hau da, 
astialdiaren zati bat kausa handietan eta etxetik laguntzeko erabiltzeko. Proposa-
men interesgarria. Mikroesfortzua, makroinpaktua.
http://helpfromhome.org/

Workingabroad
Erakunde independentea, mundu osoan boluntario aritzeko aukera ematen duena. 
Hautagai izateko formularioa online bete dezakezu eta boluntarioen esperientziak 
ere irakur ditzakezu.
www.workingabroad.com [EN][FR]

http://www.goabroad.com/volunteer-abroad
http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/
http://wwoofinternational.org/
http://www.vap.org.uk/
http://helpfromhome.org/
http://www.workingabroad.com/
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Youth challenge international
Erronkak gustuko dituzu? Bizi ezazu esperientzia hau 18-30 urteko boluntario- 
taldeekin batera, tokiko garapenaren, arreta sanitarioaren eta ingurumenaren es-
parruetan.
www.yci.org [EN]

British trust for conservation volunteers

Fundazio honek ingurumena babestearekin loturiko boluntario-lanak sustatzen 
ditu.
 www.tcv.org.uk/ [EN]

Cross-cultural solutions

Boluntario-programa hauek osasunarekin, hezkuntzarekin eta garapenarekin lotu-
rik daude, garapen-bidean dauden herrialdeetan. Asiako, Erdialdeko Amerikako eta 
Hego Amerikako hainbat eremutan dituzte programak. 
www.crossculturalsolutions.org/ [EN]

Do it

Britainia Handiko boluntario-erakundea; 40 urtetik gorako esperientzia du. Erresu-
ma Batuko boluntario-lanari buruzko datu-basea eskaintzen du.
https://do-it.org/ [EN]

Educo

Proiektu humanitarioak Asian, Afrikan eta Latinoamerikan. Boluntarioen poltsa 
dauka.
http://www.educo.org/

Munduan lan egitea. Boluntario-lana

Boluntario-laneko hainbat orri eskura (Nepalen ingelesa irakasteko, Cabo Verden 
edo Estatu Batuetan itsas dortokak babesteko, etab.)
http://trabajarporelmundo.org/category/voluntariados/

http://www.yci.org/
http://www.tcv.org.uk/
http://www.crossculturalsolutions.org/
http://www.educo.org/
http://trabajarporelmundo.org/category/voluntariados/
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Kibbutz Volunteer

Israelgo kibbutz batean boluntario jarduteko gomendioak eta informazioa. 
www.kibbutzprogramcenter.org/ [EN]

YES 4 EVS

Boluntario-lana Europan, Afrikan eta Latinoamerikan. 
http://www.yesforevs.eu/worldwidevolunteering.php

United Nations Volunteers

Nazio Batuen boluntario-laneko programa. 
www.unv.org/

DRH Norway: One world volunteer institute 

Gazteentzako boluntario- eta lankidetza-programak. 
https://www.oneworldinstitute.eu/

EROSKI COonsumer Alfabetikoki ordenatutako GKEak

http://ong.consumer.es/

Cooperating volunteers

Boluntario-lan eskaintzak mundu osoan zehar. 
http://www.cooperatingvolunteers.com/

Boluntario-lanak Erresuma Batuan egiteko asmorik?

Charityjob.com
Charitypeople.co.uk
Ncvo.org.uk
Voluntaryworks.org.uk
RoyalVoluntaryServiceIdealist.org

http://www.kibbutzprogramcenter.org/
http://www.yesforevs.eu/worldwidevolunteering.php
http://www.unv.org/
https://www.oneworldinstitute.eu/
http://ong.consumer.es/
http://www.cooperatingvolunteers.com/
https://www.charityjob.co.uk/
http://www.charitypeople.co.uk/
https://www.ncvo.org.uk/
http://www.voluntaryworks.org/
http://www.royalvoluntaryservice.org.uk/
http://www.idealist.org/
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Handsupholidays.com
Keenlondon
Timebank
Redcross
Nationaltrust

9.2. EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA (EVS)

ERASMUS+ programaren ekintzetako batek Europako Boluntario Zerbitzua (EVS) 
du izena. EVS ikaskuntza-esperientzia ez formala da, pertsona gazteei beren 
hezkuntza-prestakuntza- eta lanbide-garapenean eragina duten gaitasunak lortze-
ko edo hobetzeko aukera ematen diena. Gizarteratzen ere laguntzen die.

Boluntarioek jatorrizkoa ez den beste herrialde bateko boluntario-lana gara-
tzen dute. Egin beharreko lanak jardunaldi osoan burutzen dira epe zehatz bate-
rako (normalean 2 eta 12 hilabete bitartean) eta onura nabariak dakarzkiote hel-
mugako erkidegoari. Hainbat arlo dituzu aukeran, kultura, gazteria, hezkuntza, 
gizarte- laguntza eta ingurumena, besteak beste.

Jarduera ordaintzen ez bada ere, programak ia gastu guztiak estaltzen ditu:

• Egonaldiaren gastuak (ostatua, mantenua eta tokiko garraioa) guztiz ordain-
tzen dira.

• Joan-etorrien gastuak (helmugarainoko joan-etorriak distantziaren araberako 
unitateko kostuen taula batean oinarrituz finantzatzen dira).

• Esku-dirua (gastu txikietarako dirua; zenbatekoa herrialdearen araberakoa izango 
da).

Boluntario-lanetan honako hauek hartzen dute parte:

• Erakunde hartzaile batek (bertan garatuko dira boluntario-lanak).

• Erakunde igorle batek (bizi zaren herrikoa).

http://handsupholidays.com/volunteer-projects/
http://www.keenlondon.org/
http://timebank.org.uk/
http://www.redcross.org.uk/Get-involved/Volunteer/Independent-living/
http://www.nationaltrust.org.uk/volunteer
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• Koordinazio-erakunde batek (eskatzailea; proiektuaren administrazio- eta fi-
nantza-arduraduna). Harrerako erakundearen berdina izan ohi da.

Boluntario izateko oinarrizko baldintzak

• 17 eta 30 urte bitartean izatea diru-laguntza eskatzerakoan.

• Jatorriko erakundearen herrialdean legezko bizilekua izatea.

• Ordainsaririk gabeko proiektu boluntario batean inplikatzeko gogoa.

• Erakunde hartzaile, erakunde igorle eta koordinazio-erakunde bat izatea.

9.2. A. Europako Boluntario Zerbitzuan parte hartzeko 6 urrats

1. URRATSA
Aurkitu «zure proiektua» Europako Batzordearen datu-base ofizialean. Datu-ba-
se horretan sartzeko, bilatu Google-n «EVS database» edo sartu zuzenean ondo-
rengo webgunean http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es. Ber-
tan erakunde hartzaile guztiak eta garatzen dituzten proiektuak aurkituko dituzu, 
bai eta erakunde igorle gertukoenak ere. Erabili datu-basea interesatzen zaizun 
proiektu bat bilatzeko. Ziurtatu baldintza guztiak betetzen dituzula eta berrikusi 
proiektuaren eta erakundearen deskribapen-fitxa; han zehazten dira beren harrema-
netarako datuak.

2. URRATSA
Idatzi harremanetarako helbide elektronikora Europako boluntario-proiektuan parte 
hartu nahi duzula jakinarazteko, boluntarioen bila dauden jakiteko eta, hala iza-
nez gero, noizko behar dituzten galdetzeko.

3. URRATSA
Baietz erantzuten badizute, bidal iezaiezu zure Europass CVa eta aurkezpen-gu-
tuna jatorriko herrialdearen hizkuntzan edo, besterik ezean, ingelesez. 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
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4. URRATSA
Aukeratu duzun erakunde hartzaileak hautatu zaituenean, jo ezazu Euskadin 
egiaztatutako erakunde igorleren batera. Gaur egun Euskadin Europako Bolun-
tario Zerbitzuan parte hartzen ari diren erakunde igorle nahiz hartzaile egiaztatuen 
zerrenda aurki dezakezu Gazteaukeran, bai eta partaideen esperientziak eta argaz-
kiak ere. 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-5072/eu/contenidos/informacion/prog_
europeos_proyectos/eu_9054/programa_juventud_proyectos.html

5. URRATSA
Erakunde igorlearekin harremanetan jarri eta gero, erakunde hori arduratuko da zure 
proiektuaren administrazio-izapide guztiak kudeatzeaz, hala nola zure «Boluntario- 
hitzarmena» adosteaz; koordinazio-erakundea eta alderdi guztien eskubide eta be-
tebeharrak ezartzen ditu.

6. URRATSA
Koordinazio-erakundeak zure egonaldia finantzatzeko balio duen boluntario- 
proiektua eskatuko du. Hiru deialdi daude urtean; horrek zehaztuko du proiektuaren 
hasiera-data. Horregatik gomendatzen dizugu 6 hilabete lehenago has zaitezen zure 
boluntario-proiektua bilatzen.

9.2. B. Europako boluntarioekin loturiko baliabideak

EVS: Informazio gehiago eta hautagai izateko formularioak
Xehetasun gehiago aurkituko dituzu gazteria-programaren Europako Boluntario Zer-
bitzuaren proiektuari buruz: proiektuaren deskribapenak, nork parte har dezakeen 
eta nola parte hartu.

Boluntario nahiz erakunde hartzaile izan, EVSen programa batean parte hartzeko 
eskaera aurkezteko nahitaez bete beharreko formularioak aurkituko dituzu (PDF edo 
WORD formatuan).
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es [EN]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/proiektuak-eta-bizipenak-erasmus-%2B-gazteak-ekinean-programa/r58-5072/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/proiektuak-eta-bizipenak-erasmus-%2B-gazteak-ekinean-programa/r58-5072/eu/
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
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Gazteak Ekinean programaren Espainiako Agentzi Nazionala

Irten baino lehenagoko informazio praktikoa eskaintzen du (dokumentazioa, segur-
tasuna, bankuko paperak etabar).   
http://www.formacionsve.es

Indarrean dagoen programa eta ohiko galderak  
http://www.erasmusplus.injuve.es/

Europa eres tú
Europako boluntarioen inguruko azken eskaintzen berri ematen dute. 
http://europaerestu.eu/

Zerbitzu boluntarioaren Europako erakundeen elkartea
Elkarte honetan biltzen dira zerbitzu boluntarioaren nazioarteko proiektuak gau-
zatzen dituzten erakunde nazionalak. Webguneak sarearen aurkezpen zehaztua es-
kaintzen du, baita kideen zerrenda bat ere. 
https://www.facebook.com/alliancenetwork/info?tab=page_info [EN]

Zerbitzu boluntarioaren erakundeen elkartea
Atzerrian boluntario-jarduera egin nahi baduzu, webgune honek informazioa es-
kainiko dizu Europan zerbitzu boluntarioko programekin lan egiten duten erakunde 
kide guztiei buruz.
http://www.avso.org/all-about-volunteering [EN]

Gazteen Europako ataria
Europako Boluntario Zerbitzuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, atari 
hau bisitatzea gomendatzen dizugu.
http://europa.eu/youth/splash_en

http://www.formacionsve.es
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://europaerestu.eu/
http://www.facebook.com/alliancenetwork/info?tab=page_info
http://www.facebook.com/alliancenetwork/info?tab=page_info
http://www.avso.org/all-about-volunteering
http://europa.eu/youth/splash_en
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9.3. ELKARTASUNERAKO EUROPAKO TALDEA
Elkartasunerako Europako Taldeak aukera ematen die 18 urtetik 30 urtera bitarteko 
gazteei ordainduta edota langile boluntario gisa jarduerak egiteko, komunitateari 
eta gizarteari oro har laguntzekoak eta, aldi berean, bizi- eta lan-esperientzia profe-
sional bat eskuratzekoak.

https://europa.eu/youth/Solidarity_es

Elkartasunerako Europako Taldea Europar Batasunaren ekimen berri bat da, eta eki-
men horren helburua da pertsona gazteek Europa osoko komunitateentzat eta herri-
tarrentzat onuragarriak diren proiektuetan boluntario gisa lan egitea edo laguntzea 
—norberaren herrialdean edo atzerrian—.

Elkartasunerako Europako Taldean izena emateko, 17 urte izan behar dituzu, 
baina ezin izango zara proiektuan hasi 18 urte egiten dituzun arte. Elkartasune-
rako Europako Taldeko proiektuetan 30 urte arteko pertsonek hartu ahal izango 
dute parte.

Eman ezazu izena, 2 hilabetetik 12ra bitarteko boluntariotza batez, praktikaldi batez, 
ikastaldi batez edo lan batez esparru hauetan gozatzeko: hezkuntza, osasungintza, 
gizarteratzea, elikadura-horniduran laguntzea, etxebizitzak eraikitzea, harrera, per-
tsona migratzaileen eta errefuxiatuen laguntza eta gizarteratzea, ingurumenaren 
babesa eta hondamendi naturalak saihestea.

Elkartasunerako Europako Taldean parte hartzen duten gazteek erakunde horren 
helburuak eta printzipioak onartu eta defendatu beharko dituzte. Elkartasunaren 
Europako Taldean izena emateko: https://goo.gl/LqhyZ7.

9.4. AUZOLANDEGIAK

Auzolandegia zera da, arraza, kultura, ideologia eta nazionalitate guztietako 
pertsonak elkarrekin bizi eta lan egiten duten toki bat; 10 egunetik hilabete ba-
tera bitarte irauten du proiektuak eta tokiko babesle batek antolatzen du. Auzolandegi 

https://europa.eu/youth/Solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_es
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_es
https://goo.gl/LqhyZ7
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gehienak udan izaten dira eta 7 parte-hartzailetik 25 parte-hartzailera bitarte izaten 
dituzte, nazioartekoak.

Auzolandegietan jende askoren energiak uztartu eta elkarrekin gure etorkizun 
komuneko arazo garrantzitsuak konpontzen dira. Pariseko haurrentzako zentro 
batean lan egin dezakezu, Austriako garapen iraunkorreko proiektu batean eta 
abar.

Proiektuak hiru kategoriatan sailkatzen dira:

— lan fisikoa: eraikuntza, konponketak edo haztegiak;

— gizarte-lana: haurrekin edo arazoak dituen jendearekin; eta

— lana eta ikasketak: lan egitearekin batera ikasi ere egiten da.

Eta hainbat modalitate ere badira, nazioartean erabiltzen den kodearen arabera.

— AGRI - Nekazaritza

— ART - Auzolandegi artistikoak

— CONS - Eraikuntza

— CULT - Kultura

— ENVI - Ingurumena

— FEST - Jaia

— HIST-STUDI - Historia eta ikasketak

— KIDS - Umeekin lan egitea

— MANU - Eskuz egin beharreko lanak

— RENO - Zaharberritzea

— RENO-HERI-RESTORATION – Kultura edo ondarea

— SOCI - Gizarte-proiektua

— WORK & STUDY – lana – ikasketak / Eztabaidak / Ikerketa
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9.4. A. Auzolandegiak Euskadin

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzak Euskadiko gazteentzat auzolandegiak 
antolatzen ditu atzerrian. Gazteaukera webgunean izango duzu plazei eta baldintzei 
buruzko informazioa, baita jendearen esperientziak ere. 
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-3412/eu/contenidos/informacion/campos_trabajo_
informacion/eu_7496/campos_trabajo_informacion.html

9. 4. B. Auzolandegiekin loturiko baliabideak

Nazioarteko zerbitzu zibila
Boluntario-zerbitzuko erakundea; mundu osoan 37 adar eta talde ditu eta iraupen 
laburreko auzolandegien antolaketa zuzentzen du. Auzolandegiei buruzko informa-
zio orokorra eta joan aurretik prestatzeko gomendioak. Auzolandegiak bilatzeko, he-
rrialdearen arabera edo gaiaren arabera egin daiteke.
www.ongsci.org

Concordia
Erakunde honek Europan, Afrikan, Asian eta Latinoamerikan auzolandegiak finka-
tzen eta babesten ditu. Auzolandegiei buruzko informazioa eta, joan aurretik, nola 
funtzionatzen duten hobeto ezagutzeko eta prestatzeko gomendioak. 
https://www.concordia.fr/ [FR]

Nazioarteko trukerako ongintzako erakundea
Nazioarteko erakunde honek Alemanian, Suitzan eta Latinoamerikan ditu auzolan-
degiak. Programei buruzko informazio orokorra ematen du eta auzolandegi batean 
aurki daitekeenaren gaineko gomendioak ere bai. Informazioaren zati bat ingelesez 
aurki daiteke.
www.ibg-workcamps.org [DE] [EN]

Pro International
Alemaniako erakunde honek mundu osoko auzolandegietan jarduten du. Proiek-
tuen deskribapena egiten da webgunean eta hautagai izateko formulario bat ere 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/eu/contenidos/informacion/campos_trabajo_informacion/eu_7496/campos_trabajo_informacion.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/eu/contenidos/informacion/campos_trabajo_informacion/eu_7496/campos_trabajo_informacion.html
http://www.ongsci.org/
http://www.concordia.fr/
http://www.concordia.fr/
http://www.ibg-workcamps.org/
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aurki daiteke, parte-hartzaileekin harremanetan jartzeko datuekin batera. Informa-
zioaren zati bat ingelesez ere aurki daiteke (programa PDF formatuan).

www.pro-international.de [DE]

Nazioarteko boluntario zerbitzua

Udako kanpamendu batean partehartzeko aukera izango duzu Europan, Ipar Ame-
rikan edo Afrikako iparraldeko herrialdeetan, mundu osoko jendea ezagutuz. Pro-
posatzen dituzten jardueren artean, bakearen aldeko eta arrazakeriaren aurkakoak 
nabarmen ditzakegu. Egonaldiak iraupen labur, ertain edo luzekoak izan daitezke. 
18 urtetik gorakoek baino ezin dute parte hartu.

www.ivs-gb.org.uk [EN]

Gazte boluntarioen nazioarteko zerbitzu komunitarioak

Alemanian eta Europako gainerako herrialdeetan antolatzen diren iraupen laburre-
ko auzolandegiei buruzko informazioa, baita Afrikan, Asiako hegoaldean eta Lati-
noamerikan egiten diren auzolandegi luzeei buruz ere. Programen eta proiektuen 
deskribapena eta eskaera aurkezteko eta prestatzeko gomendioak. Informazioaren 
zati bat ingelesez aurki daiteke.

www.ijgd.de [DE] [EN]

Gazteen elkartasuna: nazioarteko auzolandegiak

Frantziako Gazte eta Kirol Ministerioaren esparruan, elkarte honek nazioarteko au-
zolandegiak antolatzen laguntzen du. Auzolandegiei buruzko informazio orokorra. 

www.solidaritesjeunesses.org/?section=1 [EN] [FR]

Kings camp

Gazteei euren gaitasunak kirolaren bitartez garatzen laguntzen dien ongintza-fun-
dazio batean dago Kings Camps. Bere kanpamentuetan diruz lagundutako plazak 
eskaintzen dituen GKE bat da.

http://www.kingscamps.org/

http://www.pro-international.de/
http://www.ivs-gb.org.uk/
http://www.ijgd.de/
http://www.solidaritesjeunesses.org/?section=1
http://www.kingscamps.org/
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9.5. GAZTE TRUKEAK

Truke-programei esker, beste herrialde bateko familia batera joateko aukera 
izango duzu aldi baterako; familia aldez aurretik hautatzen da eta horrekin batera, 
ikastetxe batera ere joango zara, edo bestela, ikasturtea atzerrian egin dezakezu 
harrera- familia batean.

Familiek kultura-trukean parte har dezakete etxetik atera ere egin gabe. Nazioar-
teko parte-hartzaile bat hartuz gero, familia osoak izango du kultura-arteko espe-
rientzia paregabe eta aberasgarria bizitzeko aukera. Irakatsiz, ikasiz eta konpar-
tituz, denbora eta distantzia gaindituko dituen adiskidetasuna eta lotura sortuko 
da.

Oharra:  ERASMUS+ programaren barruan, Europar Batasunak taldeko gazte-trukeak 
finantzatzen ditu. Informazio gehiago nahi izanez gero, ERASMUS+ egitasmoari 
buruzko 6. atalean aurkituko duzu.

9.5. A. Gazte-trukeei buruzko baliabideak

Ikasi eta esperimentatu beste kultura batzuk

AFS boluntarioen erakundea da, irabazi-asmorik gabekoa. Webgunean programak 
aurki daitezke, gazte parte-hartzaileen eta nazioarteko ikasle gazteak hartu nahi di-
tuzten familien artean kultura-arteko ikaskuntza sustatzeko programak, hain zuzen.
www.afs-intercultura.org

Youth for understanding (nazioarteko ikasle trukea)

Urtebete edo uda bat atzerriko familia gonbidatzaile batekin bizitzen igarotzeko 
aukerak aurkituko dituzu. Hautatu zure jatorrizko herrialdea eta parte hartzeko mo-
duari buruzko informazioa lortuko duzu.
www.yfu.org

http://www.afs-intercultura.org/
http://www.yfu.org/
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Gazteak bakearen alde ekinean (Youth Action for Peace – YAP)

Webgune honetan, mundu osoko boluntarioen trukeetan parte hartzen eta nazioar-
teko gazte-mugimenduekin lan egiten duten erakundeen lotura interesgarriak aur-
kituko dituzu.
www.yap.it [EN]

Lions Club

Erakunde honek 15-21 urteko gazteen arteko trukeak antolatzen ditu, lau astetik sei 
astera bitarteko aldietarako. Nazioarteko harremanen eta zonen araberako trukeen 
arduradunekin harremanetan jartzeko informazioa aurkituko duzu. Informazioaren 
zati bat beste hizkuntza batzuetan ere aurki dezakezu; web-orri nagusian egin behar 
da hautaketa.
www.lionsclubs.org/EN/index.php [EN]

Gazteen nazioarteko truke erakundea

Erakunde honek mugikortasuna, nazioarteko ikaskuntza eta Nazioarteko Boluntario 
Zerbitzua sustatzen ditu. Hautagai izateko eskaerak aurkezteko eta herrialde elkar-
tuei buruzko informazioa.
www.icye.org [EN]

Workway.info

Bidaiarien, hizkuntza-ikasleen, familien, kultura-zaleen nahiz laguntza bila dabil-
tzan erakundeen arteko bidezko trukea sustatzeko sortua, hainbat jarduera interes-
garrirekin.
http://www.workaway.info/index-es.html

http://www.yap.it/
http://www.lionsclubs.org/EN/index.php
http://www.icye.org/
http://www.workaway.info/index-es.html



