
BOLUNTARITZA



 Trukean ezer espero gabe zerbait egiten
duten pertsonen taldea da.

Boluntarioa izateko bost pausu:
1. PENTSATU Zerk bultzatzen zaitu
boluntarioa izatera?
2. BEGIRATU zure inguruan. ¿Zeren
beharra, arazo edo ekintza
boluntarioaren ekimen daude zure
inguruan? 
3. BALIOSTAZU zure prestasuna, zure
gaitasunak, zure interesak. ¿Zer egin
dezakezu? 
4. HARREMANETAN JARRI zure 
inguruan dauden boluntario ekintza 
erakundeekin. 
5. PARTE HARTU

Zer da?



Boluntarioak aritzen diren arloak

Soziala
Kulturala
Heziketakoa
Ingurugiroa
Osasuna
Hiritargoaren Partehartzea eta Gizabidea
Kolektiboentzako Promozioa
Giza Eskubideak
Larrialdia eta Sorospena
Aisialdia



Zer egiten dute boluntarioek?
Boluntarioek elkarte eta fundazioetan era guztietako lanak
egiten dituzte, adibidez:

•Ikerketa, Arazo konkretu bati buruzko informazioa
•Informazioa eta sentikortzea Arazo jakin batzuk jakinarazi,
beste pertsona batzuen kontzientzia esnatuz eta mobilizatuz.
•Bideratzea eta aholkatzea Premiadun pertsonei edo taldeei
entzunez, informazioa erraztuz...
•Heziketa
•Eskabidea eta salaketa, Eskubideak aldarrikatu eta
bidegabekeriak erakutsi.
•Diru eta baliabideen bereganatzea, dirua jasoz eta proiektu
solidarioen garapenerako edo larrialdien
atentziorakobeharrezkoak diren bitarteko materialak eta
baliabide teknikoak banatuz...
•Laguntza eta atentzio zuzena





Ronan Murphy
•11 urteko mutil Lekeitiarra da.
•Duchenne deituriko distrofia muskular bat du:

o5 urte zituela diagnostikatu zioten. 
oPedriatak ez zion ezer nabaritzen
oNeurologoarengana eraman  Berehala igarri
Duchenne distrofia zeukala. 

DUCHENNE DISTROFIA:

•Giharrak beraien indarra galtzen doaz
•Hankeatik hasi, baina gorantz doa bihotza guztiz
geldituta geratzen den arte.

GAUR EGUNGO MUTIKOAREN EGOERA:

•Zutik mantentzeko gaitasunik ez.
•Gurpildun aulkia behare du. 
•Bipedestadorearen beharrizanaTapoien bilketa
Pertsona askok lagundu borondatez.
•Lortu dute bipedestadorea.



BIPEDESTADOREA LORTZEKO EKINTZAK

 Plastikozko tapoien eta mugikor zaharren
bilketa
Mihiluze saiora aurkeztu
 Kaltetuaren egunean bilboko Doña Casilda
parkean gaiari buruz informazioa eta
kontzientzia zabaltzen ahalegindu
 Kaktusak saldu
 Gabonetako loteria
 Kamisetak saldu
 Bigarren eskuko liburuak saldu
 Bizikleta baten zozketa (Deba)
 Santa Ageda egunean kantuan aritu
 Otzarak zozketatu
Mendi martxa



Ronan eta bere familia Bizkaiko
Eritasun Neuromuskularren
elkarteko partaide dira.

HELBURUAK

•Gaixotasun neuromuskularren
ikerketa bultzatu.
• Gaixotasun hauek dituzten
pertsonak batu
• Gaixotasunei buruz informatu
• Helburu berdinak dituzten 
elkarteekin lankidetzan aritu.




