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LANKIDETZA PROIEKTUAK
Erakundeen diru-laguntza eta Proegaren funtsekin

Proegaren funtsekin bakarrik

Guztira



LANKIDETZA PROIEKTUAK

2000 urtetik aurrera La Salleko Anaien Elkarteak, Proyde-Proega eta Fundación La Sallerekin batera, bere lehentasunen artean Malvinas
Argentinas herrian; Argentinako Cordoba Probintzian, hezkuntza zentro bat sortu eta garatzea da, herriko nerabe eta gazteen bigarren
mailako hezkuntza bermatzeko.

Gaur egun, herrialdeak duen murrizketarik handienetako bat eskola-azpiegiturarena da. Herri honetan Bigarren Mailako bi ikastetxe
publiko daude, baina ez zegoen bat bera ere proiektu hau garatzen den Malvinaseko hirugarren sektorean. Sektoreko familiek beren
seme-alabentzako maila honetako ikastetxea eskatzen zuten.

INKLUSIOA ETA PARTE HARTZEA DUEN ESKOLA ERAIKI

Oraingo finantzaketa  proiektu honetan, alde  batetik, 6 ikasgela eta bainugela sorta
eraikitzeko diru ekarpena eskatu izan da eskola-eskariari erantzun ahal izateko. Bestetik,
jarduera neutralik ez dagoenez ikastetxeak proposamen pedagogiko kooperatiboak eta dizi-
plinartekoak eskaintzen ditu gazteen partaidetza suspertuz.

Argentina



LANKIDETZA PROIEKTUAK

Baka etnia (pigmeoak) Afrikako etnia bat da, gaur egun Kamerun, Ekuatore Ginea eta Gabonen dauden oihan birjin eremuetan finkatuta
dagoena. Gobernuaren presiopean, bukatu dute euren kanpamenduak ezarriz Bulu, Fang edo Zaman etniek okupatzen dituzten herri
txikien ingurutan. Bere ezaugarri eta tradizioengatik, talde honek arreta espezializatua behar du kalitatezko hezkuntza jaso ahal izan
dezaten.

KAMERUNGO HEGO-EKIALDEKO BAKA (PIGMEOAK)
POPULAZIOAREN OINARRIZKO ESKOLARATZEA

Proyde-Proegaren lankidetzak, baka neska-
mutilak eskolatzeaz gain, haien autoestimua
sendotzen laguntzen du, hezkuntza
inklusiboaren bidez, gizarteratzen pixkanaka
lagunduko diena.

Kamerun



LANKIDETZA PROIEKTUAK

Proegak inplikaturik jarraitzen du Fratelli proiektuarekin, Salletar eta
Maristen kongregazioek 2016. urtean Libanon abian jarri zuten
proiektuarekin, alegia. Sozio-hezkuntzazko proiektua da gerratik ihes egin
eta Libanora etorritako siriar eta irakiar neska-mutil, gazte eta
errefuxiatuen alde. Programak aurrera jarraitzen du komunitate siriarra
eta irakiarra kokatuta dauden lekuetan. Lehena, Libanoko hegoaldeko
eskualdean, Rmeileh-n. Komunitate irakiarra Beirut hiriburutik iparraldera
dauden auzoetan Bourj Hammoud auzoan.

HAUR ETA GAZTE ERREFUXIATU SIRIAR ETA LIBANOAR
ZAURGARRIEN HEZKUNTZARAKO SARBIDEA ERRAZTEA ETA

HOBETZEA
Libano



LANKIDETZA PROIEKTUAK

Proiektu honi esker, ikasleak prestatzeko erabiltzen diren ekipoak eta teknikak
berrituko dira, eta beren sektoreetan erabiltzen diren puntako teknologiak
ezagutuko dituzte, zaharkitzea gain-ditzeko eta bezeroen eta teknikariak biltzeko
enpresa potentzialen konfiantza ez galtzeko. Bestalde, CTAP zentro teknikoa
laguntzeko eta berritzeko proiektu honek, gainera, sozio-hez-kuntza-lana ondo
egiteko oztopo izan daitezkeen beste inguruabar batzuei heldu nahi die. 

CTAPek, epe luzerako autosufizientzia eta iraunkortasun plan bat garatuz. Plan
horrek, bere sektore profesional teknikoari dagozkion diru-sarrerak sortzen dituzten
jardueren bidez, kanpoarekiko mendekotasuna pixkanaka ezabatzea ahalbidetuko
dio. 

EGOERA AHULEAN DAUDEN GAZTEAK LAN-MUNDUAN SARTZEN
LAGUNTZEA, N’DJAMENAKO ZENTRO TEKNIKOKO TRESNERIA

EGUNERATUZ
Txad



SENTSIBILIZAZIO KANPAINA

Ikasturteko kanpainaren goiburu motiba-garria hau izan zen: “Oinarriak landatu
ditzagun, etorkizuna erein dezagun”. Kanpainak, Garapen Iraunkorreko 7. eta 13.
Helburuak (GIH) lantzen ditu. Bi helburu horien artean harreman nabarmenak
daude: berotegi-efektuko emisioek eragindako klima larrialdia geldiarazteko, energia
garbi eta berriztagarrien aldeko apustua egin behar dugu. Horrela, planeta
zaintzeko eta biziera guztiak, baita gizakiak ere, erabat garatzeko eszenatoki egokia
lortuko dugu.

2021-2022

Gure erakundeentzat oso garrantzitsua da gure planetak aurrean dituen bi arazo
larrienetakoei amaiera ematea: klima-aldaketari eta erregai fosilak neurri gabe
erretzeari, oso kutsatzaileak baitira eta agortzera kondenatuta baitaude.



UDAKO BOLUNTARIOTZA

Pandemiagatik ezin izan ziren gauzatu. Baina Jende Xumea taldekoek Espainia mailako auzolandegietan ibili dira. Jende Xumea taldeek,
Gipuzkoakoak eta Zaragozakoak, urtean zehar talde bezala jarraitu dutenak, hegoaldera joaterik ez, eta auzo-lan proiektu banatan parte
hartu zuten. 

2021-2022

Zaragozako taldea, 3 gazte eta 2 laguntzaile, Bartzelonan izan ziren
uztailaren 10etaik 17ra arte. Taldea, 10eko zena, oso murriztua
gelditu zen pandemia eta beste zenbait arrazoiengatik. Bon Pastor
auzoko CEL izeneko sozio-hezkuntza erakundearen Casal batean
eskaini zuten beren zerbitzua.

Gipuzkoako taldea, Eibar-Zarautz, 7 gaztez eta 2 laguntzailez osatua
Granadan izan ziren bi astetan, abuztuaren 1etik 14ra, Almanjáyar
auzoan. “Asociación Almanjáyar En Familia –ALFA–“ erakundearen
baitan jardun ziren beren zerbitzua eskaintzen.
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Bazkideak eta dohaintzak: 26.888,77€

 

FINANTZATUTAKO PROIEKTUEN BANAKETA
GEOGRAFIKOA

 

MEMORIA EKONOMIKOA
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Sentsibilizazio kanpainak: 43.098,31€

Gabonetako postalak: 6.732,95€

Erakunde pribatuak: 37.400,00€
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Proega beraren funtsak: 114.120,03€

Erakunde publikoak: 182.767,28€

 
GASTUEN BANAKETA
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Funtzionamendua: 37.131,46€

Sentsibilizazioa eta boluntariotza: 5.633,73€

Proiektuen finantzaketa: 238.962,27€
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Kontuaren titularra

Titularraren NAN

Kontu zenbakia

https://proyde-proega.org/nola-lagundu/
 

BAZKIDE EGIN edo DOHAINTZA EMAN

Izen-abizenak: NAN:

Helbidea:

Posta kodea: Herria: Probintzia:

Telefonoa:

Ordainketa modua

Banku transferentzia 

Bizum

Banku-helbideratzea

(ES29 2095 5010 34 1061863279)

02359

_ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Urtero

Sei hilero

Hiru hilero

PROYDE-PROEGA Fundazioa da zure datu pertsonalen arduraduna, Fundazioarekin duzun lankidetza eta ondorengo harremana kudeatzeko. Banku-helbideratzearen
aukera eskatzeko agiri hau sinatuta, espresuki baimena ematen diozu Fundazioari, bi aldeen arteko harremanak dirauten bitartean, zure laguntzaile-kuotaren
ordainagiriak kobratzeko adierazitako kontuan eta mugarik gabe aurkez ditzan.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita beste eskubide batzuk ere. Datuen Babesari buruzko informazio gehigarrian azaltzen den
bezala; gure instalazioetan esaka dezakezu, edo helbide elektroniko honen bidez: proega@lasalle.es

KUOTA

Aldizkakotasuna

€

Bidali mesedez agiria helbide honetara: 
PROYDE-PROEGA FUNDAZIOA

Madalena Jauregiberri 2, 20014 DONOSTIA
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Inprimatu orrialde hau edota gure webgunean sartu


