
خریطة صحیة شاملة 
 التمتع بصحة جیدة ال یعني فقط عدم وجود أي مرض جسدي. تشیر الصحة الشاملة أو الصحة المتكاملة إلى البحث عن 
توازن بین الجوانب المختلفة في حیاتنا والتي ترتبط ببعضھا البعض: الجسدیة والعقلیة والعاطفیة والعالقاتیة والروحیة 

واالجتماعیة والمجتمعیة.

ھناك جوانب مختلفة تؤثر على صحتنا ولھم جمیًعا ھناك شيء یمكننا القیام بھ. من 
المؤكد أنك تعتني ، على األقل ، ببعض جوانب صحتك ، ألن لدینا ذكاء داخلیًا یعرف 
بشكل طبیعي ما نحتاج إلیھ ویقودنا إلى البحث عن رفاھیتنا. لكن في بعض األحیان قد 

یحدث لنا أننا ال نعرف أن لدینا ھذه األدوات ونحن بحاجة إلى الدعم الكتشافھا 
وتطویرھا و، بناًء على ذلك ، ابحث عن الموارد التي تسمح لنا بأن نوازن صحتنا.

الروحي
یتأّمل فیما یجب أن یتم عملھ إلیجاد معنى لحیاتنا 

والغرض الذي نحن موجون فیھا ألجلھ.

المجتمع
ما یتعلق بالرؤیة وسیاسة االستقبال في البلد الجدید. إن الترحیب 

لیس مجرد تقدیم السكن ، إن الحاجة إلى إنشاء مجتمع وبناء 
شبكات أینما ذھبنا ھو شيء فطري في اإلنسان ولھذا من 

الضروري أن نتعرف على بعضنا البعض.

المشاعر
ال توجد إیجابیة أو سلبیة ، كلھا ضروریة للحیاة. 

یتأّمل ھذا الجانب فیما یتعلق باإلدارة المسؤولة عن 
العواطف ، دون الحكم علیھا.

العقل
نوع األفكار التي نختلقھا واألحاسیس 
الجسدیة والعاطفیة التي ننتجھا منھا.

ما یحتاجھ جسمنا لیعمل على النحو 
األمثل.

الجسدي
حالة الرفاھیة التي یتمتع بھا الشخص وفقًا 
لظروف بیئتھ والموارد التي یتم توفیرھا لھ 

للعنایة بصحتنا. 

اإلجتماعي

ھذا األمر یتعلق ببناء عالقات صحیة مع 
أشخاص آخرین وتأسیس مكان یمكننا أن 
نشعر بھ كجزء من مجتمع لدینا فیھ قیمة.

العالقات

أین یمكن لنا االستشارة؟ إذا كنت ترید معرفة المزید ، 
فراجع قائمة الموارد لدینا:

www.cear-euskadi.org/mapadesalud.pdf 
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الطب الطبيعي:

مراكز الصحة العمومية:  )خدمة الصحة الباسكية) 
 العيادات الطبية )العامة والمتخصصة) والمستعجالت.

معلومات عن المراكز:
 https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cscent12/es/?r01kQry=tC:euskadi;tF:sanidad_ubicacion;tT:sanidad_centro;cO:r01e000

000ff26d46212a470b88010910a12c1cba

  برنامج المريض النشط الخاص بخدمة الصحة الباسكية
هو عبارة عن ورشات جماعية توفر معلومات وتلقن مهارات في الرعاية الذاتية )سواء البدنية أو النفسية) وكيفية التعامل مع المرض.

للمعلومات:
https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpaes01/es/contenidos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/programapa.

html

 أطباء العالم
الوقاية والنهوض بالصحة، عيادات الطب العام، ورشات خاصة بالصحة، إرشادات للحصول على البطاقة الطبية واجراءات إدارية أخرى.

 شارع  رقم 1، الطابق األرضي. 
   euskadi@medicosdelmundo.org   658755194 :لطلب موعد: 944790322 - معلومات عن الورشات واألنشطة          

https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

 جمعيات الدعم حسب المرض
مواقع الويب للبحث عن الجمعيات التي تقدم الدعم والمساعدة لألشخاص حسب نوع المرض

https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcent10/es/contenidos/informacion/asociaciones/es_salud/a.html :للمعلومات

بعض الجمعيات غير الموجودة على مواقع األنترنيت:
http://acambibizkaia.org/     info@acambibizkaia.org    944 42 12 83   .33 رقم ،       Acambi.     شارع 

 944 41 47 21   . ، رقم 17،                                                              Aspace Bizkaia.     شارع 
 aspace@aspacebizkaia.org    http://aspacebizkaia.org/

                 لجنة المواطنين لمكافحة السيدا ببسكاي.        55 00 16 944   
http://www.bizkaisida.com/    consultas@bizkaiasida.com

وسائل الصحة البدنية
ماذا ميكننا أن نفعل؟

هذه بعض األفكار: تغذية جيدة، نظافة، متارين رياضية، نوم كايف، أنشطة، زيارة األطباء عند الحاجة أو األشخاص الذين ميكنهم معالجت.
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      وحدات الصحة النفسية االجتماعية
المعلومات والرعاية الطبية الخاصة بالحياة الجنسية والصحة اإلنجابية. توجد 3 نقاط في بلباو:

     servimujer@modulodeustosanignacio.org    944 75 94 72   .San Ignacio ،                                                   San Ignacio - Deusto.    ساحة 
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/

 944 44 98 60   .Lonja 24 رقم ،    Recalde.    شارع 

  http://moduloauzolan.org/    info@moduloauzolan.org    944 16 36 22       .Auzolan   

طب األسنان:  )خدمة الصحة الباسكية)
خدمة تشخيص وخلع مجانية فى مجال طب األسنان. عن طريق طبيب\ة األسرة.

 “Quierete” الصليب األحمر: تطبيق
يساعد هذا التطبيق المجاني على مراقبة نظام التغذية، التمارين الرياضة، النوم الصحي، إلخ.

*بلديات أخرى: 

  عيادة طب األسنان التابعة لجامعة مقاطعة الباسك
يقوم طالب شعبة طب األسنان بجامعة مقاطعة الباسك العمومية بتقديم خدمات في هذا المجال، تحت إشراف هيئة التدريس. الخدمة غير مجانية لكن األثمنة معقولة.

   clinica.odontologica@ehu.es      .   الطابق األرضي 

https://www.ehu.eus/es/web/clinica.odontologica/tarifak :السعر

النظافة:

حمامات البلدية
خدمة حمامات البلدية التابعة لبلدية بلباو.

  شارع  رقم 18.   15 69 15 944   

التمارين الرياضية:

 المجمع البلدي للرياضات متعددة
شبكة المجمعات البلدية في بلباو.

السعر: تتراوح األسعار بين 8 و110 يورو. يمكن الولوج إلى الموقع على األنترنيت لالطالع على التفاصيل واالشتراكات.
https://www.bilbaokirolak.com/servlet/Satellite/bk/esp/instalaciones--0

Bilbon-Bizi استعارة الدراجات 
السعر: الساكنين في بلباو 20 يورو سنوية\ غير الساكنين في بلباو 25 يورو سنوية.

 https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/    bilbaobizi@bilbao.eus    944 01 00 10   .12 ساحة  رقم  
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Karmela Bizirik

   هو عبارة عن مشروع بتدبير ذاتي يوفر أنشطة بدنية: الرقص )التيني، قبلي، ....)، المالكمة، التاي تشي، اليوغا، الدفاع عن النفس، ظهر سليم، ... ]أنشطة في 
.[Facebook

 http://www.karmela.eus   Karmela :الفايسبوك    karmela@karmela.eus   .Santutxu ،44 رقم ،   شارع 

Korrikazaleak 

 نادي ألعاب القوى الموجود في حي ببلباو.

 http://www.korrikazaleak.com/    contacto@korrikazaleak.com    944 34 88 08   

  برنامج رياضة المشي بيلباو كيروالك
هو عبارة عن مجموعة يشرف عليها منشط أو منشطة تستغل المشي للتعرف على مختلف مناطق بيلباو. يمكن الذهاب مباشرة لمكان التجمع دون الحاجة للتسجيل

يمكن الحصول على المعلومات شهريا. 
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279177725521&language=es&pageid=3000094681&pagename=Bilbaonet%2FB

IO_Evento_FA%2FBIO_Evento

  منتزهات بيوصحية
 .مجموعة يشرف عليها منشط أو منشطة للقيام بتمارين رياضية في اآلالت الرياضية في الهواء الطلق ببلباو. يمكن الذهاب مباشرة لمكان التجمع دون الحاجة للتسجيل

الحصول على المعلومات شهريا.

https://mugiment.eus/es/ekimena/actividades-para-moverse/parques-biosaludables-bilbao/ :للمعلومات

 منتزهات وحدائق بلباو
الحدائق والمساحات الخضراء بالمدينة. 

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos

 األحزمة الخضراء
مسالك المنتزهات البلدية الغابوية في الجبال المحيطة بلباو. 

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal :ممرات، طرق ومعلومات

 الفدرالية الجبيلة
أنشطة جبلية، السير الجبلي والسير الجبلي الطويل.

  info@bmf-fvm.org    944 43 17 34 - 944 44 35 62   .رقم 27، الطابق الرابع Martín Barua Picaza  

     https://bmf-fvm.org/clubes/listado-clubes/ :قائمة المجموعات الجبلية   https://bmf-fvm.org/

 نادي األلب الجبلي
الخرجات والنزه في مجموعات. يدفع، على العموم، انخراط في المتناول.

    bilbaoalpinoclub@gmail.com    944 33 74 22 - 609 94 33 07   .(lonja) ،15 شارع  رقم                  
http://bilbaoalpinoclub.blogspot.com/



/     4     /

  موندياليتو بنك بسكاي كوتشا لإلندماج
دوري التضامن لكرة القدم، للنساء والرجال، من أجل تعزيز أواصر الصداقة بين مختلف الثقافات الراسخة فى بالد الباسك. نشاط سنوي.

 mundialitobbk@ :الفايسبوك

 الفدرالية البسكاية للشطرنج
الجمعيات المهتمة بالشطرنج. توفر مجموعة متنوعة من األنشطة، بطوالت وحصص.

 944 41 52 31   .Kirol Etxea de Miribilla ،27 العنوان: شارع  رقم                  
ساعات العمل: اإلثنين، األربعاء والجمعة من الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00.

*خاص بالنساء:

الوحدة النفسية االجتماعية ديوستو صان اغناسيو: مد الجسور
المشي وقضاء وقت ممتع بصحبة نساء أخريات. تقريبا، كل يوم الخميس على الساعة 18:00 بالقرب من درج جسر  )فى جانب ديوستو).

    servimujer@telefonica.net    944 75 94 72 ( ) - 656 79 37 60                                                                         

http://modulodeustosanignacio.org/es/iniciativa-tendiendo-puentes-zubirik-zubi/

 نساء العالم
فضاء للترفيه ولألنشطة الخاصة بالمرأة، والمتعلقة أيضا بالتمارين الرياضية.

 babelmujeres@gmail.com    944 00 54 17   .19:30 شارع  رقم 5، موعد الجمعية يوم اإلثنين على الساعة  

 http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/ :األنشطة المحينة

 نادي األحذية البنفسجية للسير الجبلي، جمعية نساء ذوات صوت
 مجموعة من النساء اللواتي يجتمعن للمشي والخروج للتنزه. يمكن العثور على نشاطاتهن المستقبلية من خالل الولوج إلى مدونتهن اإللكترونية. ال حاجة الستخدام

السيارة.

 asociacionmujeresconvoz@gmail.com    655 60 38 09 :WhatsApp  - 946 52 21 33  

http://mujeresyvoces.blogspot.com.es

*خاص باألطفال:

Bakuva 

اإلدماج االجتماعي لألطفال في الجانب القديم من مدينة بلباو، من خالل األنشطة الرياضية والثقافية.

http://bakuva.org/    cv@bakuva.org    946 55 84 80   .8 رقم ،   شارع 

*بلديات أخرى:

Spa Santurzi

 حمام طبي لالسترخاء يتوفر على مسابح، جاكوزي، فوارات المائية،...

السعر: 6,00 يورو - 7.50 يورو

  www.santurtzikirolak.eus/webspa.asp    944 93 73 29   .Santurtzi ،Axular شارع .   العنوان: المركز الرياضي 
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النوعية:

(CSM) خدمة الصحة الباسكية) مراكز الصحة العقلية( Osakidetza

طلب موعد مع طبيب\ة األسرة في المركز الصحي المناسب. سيقوم حينها الطاقم الطبي باإلحالة إلى الرعاية النفسية و\أو العقلية.

Basurto قسم المستعجالت النفسية في مستشفى
 https://psiquiatriabasurto.wordpress.com/14-2/   .8 رقم ،   شارع 

   - يمكن االتصال لتوفير سيارة اإلسعاف إذا اقتضى األمر ذلك: 112 )طلب سيارة اإلسعاف النفسية)

 اللجنة اإلسبانية لمساعدة الالجئين بمقاطعة الباسك
خدمات الرعاية النفسية لألشخاص التابعين لبرنامج اللجنة اإلسبانية لمساعدة الالجئين.

   https://www.cear-euskadi.org    info@cear-euskadi.org    944 24 88 44   .5 ،رقم 9 مكرر ،   شارع 

أطباء العالم
أنشطة للنهوض بالصحة )الصحة العقلية)، مجموعات الدعم االجتماعي والرعاية العقلية.

  شارع  رقم 1، الطابق األرضي.   

https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak    euskadi@medicosdelmundo.org 

 وحدات الصحة النفسية االجتماعية
 الرعاية في المجاالت البيو نفسية والبيو اجتماعية، بما في ذلك الرعاية النفسية والعقلية )كبار السن، األطفال، مدمني المخدرات، النساء). باإلضافة إلى الخدمات

القانونية واالجتماعية. توجد 3 نقاط في بلباو:

 servimujer@modulodeustosanignacio.org    944 75 94 72   .San Ignacio ،                                                   San Ignacio - Deusto.    ساحة 
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/

 944 44 98 60   .Lonja 24 رقم ،    Recalde.    شارع 

  http://moduloauzolan.org/    info@moduloauzolan.org    944 16 36 22       .Auzolan   

االضطرابات الغذائية:

وسائل الصحة العقلية
ماذا ميكننا أن نفعل؟

 كشف، مراجعة وترتيب أفكارنا، استخدام القدرة عىل اإلبداع من أجل البحث عن أفكار بديلة أقل رضرا، تقنيات السيطرة عىل العقل، التأمل، البحث عن الدعم النفيس أو العقيل عند

اإلحساس بأن األمور ليست عىل ما يرام.
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Acabe )جمعية مناهضة فقدان الشهية والشره المرضي بمقاطعة الباسك)

وسائل مختلفة ألشخاص يعانون من اضطرابات غذائية. يجب االتصال لطلب موعد. 

 info@acabebizkaia.org    946 56 92 03  .(Ganbara الفضاء الجمعوي)  الطابق 3، القسم ،  شارع 

acabebizkaia.org/es/7-2/   

اإلدمان

 مدمني الكحول مجهولي الهوية
مجموعة عالجية لألشخاص مدمني الكحول.

.   info@alcoholicos-anonimos.org    944 15 07 51   .(9 الصالة( Parroquia S. Felicísimo 

ساعات العمل: جلسات مغلقة-الثالثاء والخميس على الساعة 19:30. يوفرون أيضا جلسات مفتوحة.

Gizakia 

تقديم الدعم لألشخاص المدمنين على المخدرات وألسرهم.

 https://www.gizakia.org/es    secretaria@gizakia.org    944 47 10 33   .رقم 63، بلباو ،  شارع 

*بلديات أخرى:

Ekintza Aluviz

إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي لألشخاص المدمنين على القمار وعلى إدمانات أخرى غير المواد المسممة.

 https://ekintzaaluviz.com/    944 38 86 65   .Barakaldo ،26 رقم ،  شارع 

األمراض العقلية:

Avifes 

تقديم الدعم لألشخاص المعانين من األمراض العقلية وألسرهم ببسكاي.

 https://avifes.org/portada/    info@avifes.org    944 45 62 56   .40 رقم ،  شارع 

*بلديات أخرى:

Argia مؤسسة
تقديم الدعم لألشخاص المعانين من اضطرابات عقلية خطيرة وألسرهم.

http://argiafundazioa.org/    944 60 70 12   .Algorta - Getxo ،11 رقم ،  شارع 

*وسائل التأمل المندرجة في فقرة الصحية الروحانية.
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نوعية:
*جميع الوسائل المذكورة في فقرة الصحة العقلية تنطبق أيضا على الصحة العاطفية. كما نضيف إلى السابقة الوسائل التالية.

هاتف األمل
مكالمة هاتفية خالل حاالت األزمات العاطفية وورشات من أجل تعزيز الصحة العاطفية.

 https://www.telefonodelaesperanza.org/index.php    717 00 37 17   

LGTBI )المثليين والمثليات ومغايري الهوية الجنسية وذوي الميل الجنسي المزدوج والخنا):

ALDARTE 

عالج فردي وجماعي المثليين والمثليات ومغايري الهوية الجنسانية وذوي الميل الجنسي المزدوج والخناثة، باإلضافة لألنشطة لترفيهية واإلبداعية.

 web@aldarte.org    944 23 72 96   .رقم 5-5، القسمين 8 و 9، بلباو ،                                شارع 
http://www.aldarte.org/es/default.asp

 الجمعية الباسكية للدفاع عن األشخاص المثليين والمثليات ومغايري الهوية الجنسية وذوي

الميل الجنسي المزدوج والخناث وإدماجهم
الورش، الحلقات وأنشطة مختلفة.

، رقم 1، بين الطابقين األيمن واأليسر.   17 93 45 675 - 54 40 76 944                                  شارع 
http://errespetuz.blogspot.com.es/

النساء:

Torre de Babel: تمكين المرأة ودفاعها الذاتي

.Ellacuría فضاء تواصلي للنساء المهاجرات، تابع لمؤسسة

  944 46 59 92   .(Arrupe Etxea) رقم 2 الطابق األول، الطرف األيمن ،                                شارع 
http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel.    info@fundacionellacuria.org

*نساء العالم تقوم أيضا بأوراش متعلقة بالصحة العاطفية )أنظري في فقرة الصحة الجسدية).

وسائل الصحة العاطفية
ماذا ميكننا أن نفعل؟

 هذه بعض األفكار: تعلم كيفية إدراك عواطفنا، قبولها، عيشها، وتوجيهها بشكل مسؤول، تعلم كيف نكون صادقني مع أنفسنا، التحدث مع أشخاص ميكنهم مساعدتنا يف التخفيف عن

أنفسنا ويف السامع لنا بفاعلية، الوثوق يف أنفسنا.
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األسرة، الزوج، األطفال:

 LAGUNGO مركز اإلرشاد األسري
العالج األسري، الزوجي، الفردي، باإلضافة إلى القاصرين. يتطرقون أيضا لالضطهاد الطفولي.

http://www.centrofamiliarlagungo.org/    944 27 64 65   .C ،1 رقم 34 الطابق ،   شارع 

 Bateratu: الجمعية الباسكية لتنمية الوساطة والدعم

المعلومات القانونية، النفسية واالجتماعية في إطار الوساطة األسرية.

  smfbizkaia@bateratu.org    944 27 77 88   .69 رقم ،                                                    شارع 
http://www.euskadi.eus/mediacion-familiar/web01-a2famil/es/ 

Etorbide

الدعم، التدخل وعالج األسر المهاجرة أو المختلطة. يجب االتصال لطلب موعد.

    etorbide@avntf-evntf.com    944 75 78 80   .1 رقم 18، الطابق ،   شارع 

مؤسسة كاريتاس:  )األسرة واالدماج االجتماعي)
التدريب على المهارات األساسية، خبرة الفريق وتعزيز شبكة الدعم األسري والمجتمعي.

  caritasbi@caritasbi.org    944 02 00 99   .شارع  رقم 8، الطابق األرضي  

*بلديات أخرى:

Egintza 

 التواصل مع األسر والقاصرين. باإلضافة إلى خدمة الوساطة األسرية.  يوفرون خدمات في  يجب االتصال لطلب

موعد.

http://www.egintza.com/indexesp.html    650 01 79 49   .5 رقم ،   ساحة 

تعازي خاصة:

UMAMANITA تقديم الدعم  لألسر في حالة الوفيات بعد الوالدة ولحديثي الوالدة 
يساعدون على إيجاد الدعم النفسي لألسر التي تمر بوفاة رضيعها.

   http://www.umamanita.es/    info@umamanita.es
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العنف:

Zutitu 

تقديم العالج النفسي لضحايات الحاالت النفسية المؤلمة، العنف القائم على نوع الجنس، العنف األسري.

http://zutitu.com/es/home.aspx    info@zutitu.com    944 45 07 60   .24 رقم ،Campo de Volantín Pasesalekua  

Euskarri

مركز التدخل في العنف بين األبناء واآلباء.

 http://www.euskarri.es    euskarri@avntf-evntf.com    944 75 78 80   .1 رقم 18، الطابق ،   شارع 

SAV: خدمة رعاية الضحايا

خدمة التوجيه والتدخل النفسي، من بين خدمات أخرى، لمساعدة ضحايا الجنح المختلفة.

، رقم 5-3 )قصر العدالة).   28 00 40 900 - 87 64 01 944     شارع 

الدعارة:

Askabide 

تقديم الدعم النفسي، االستشارة القانونية، التكوين والبحث عن فرص العمل من أجل رعاية األشخاص المتواجدين في بيئة الدعارة. يجب طلب الموعد مسبقا.

http://www.askabide.org/    asociacionaskabide@gmail.com    944 16 48 28   .شارع  رقم، بلباو  
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الطبيعة:

  األحزمة الخضراء
مسالك المنتزهات البلدية الغابوية في الجبال المحيطة بلباو.

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal 

  منتزهات وحدائق بلباو
معلومات عن منتزهات وحدائق بلباو.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos

www.bilbaofree.net

الثقافة والفن:

 المكتبات البلدية
قائمة المكتبات البلدية في بلباو.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272990835442&language=es&pagename=BibliotecasMunicipales%2FPage%2FB

MB_Inicio

  المتاحف والثقافة في بلباو
متاحف بلباو وأيام الدخول المجاني.

www.debilbaopues.com/visitar-museos-gratis-bilbao/

Poetry Slam 

مسابقة شعرية تقام في مقاهي بلباو. األربعاء األولى من كل شهر.

.Poetryslambilbao@ :الفايسبوك

مراكز بوذية )تضم أوراش للتأمل):

Nagarjuna حكمة
يوفر هذا المركز البوذي مقترحات وأنشطة متنوعة متعلقة بالبوذية والتأمل.

     www.nagarjunabilbao.com    info@nagarjunabilbao.com    634 51 74 65

 وسائل الصحة الروحانية
ماذا ميكننا أن نفعل؟

 هذه بعض األفكار: القيام بقراءات روحانية، الذهاب إىل أماكن العبادة )الكنيسة، املساجد، الكنيس اليهودي، املعبد البوذي، الطبيعة، املكتبة، التأمل، ...(، الصالة أو التدبر، سامع

املوسيقى، مشاهدة الفن أو خلقه، تحقيق الذات، اعطاء معنى للتجارب املعاشة، اإلحساس بنيل السامح، مسامحة الذات.
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 Zen جمعية
أنشطة الخلوة، التكوين والتأمل.

، رقم 2 مكرر، الدرج رقم 2، الطابق األرضي، القسم 5.   24 88 08 692                                  شارع 
 bilbao@estozen.es

Budismobilbao.net 

دراسة، تأمل وممارسة البوذية التبتية. انخراط مجاني ومفتوح لكل شخص يهمه األمر، سواء كان ممارس للبوذية أم ال.

    idharuma@budismobilbao.net     617 34 03 77   .6 رقم ،   شارع 

ساعات العمل: الثالثاء والخميس على الساعة 19:30 )الشنريسي ثم التأمل).

Dojo Zen )دوخو زين -بلباو)

تعليم “زين” والتأمل.

  ساحة  )في آخر الساحة على الجانب األيسر، الباب األبيض).   15 81 89 688      

ساعات العمل: اإلثنين: الساعة 19:30\ الثالثاء: الساعة 07:30\ األربعاء: الساعة 19:30\ الخميس: الساعة 07:30\
  http://dojozendebilbao.blogspot.com/   .10:00 الجمعة: الساعة 08:30 والساعة 19:30\ السبت: الساعة

المساجد:

، رقم 12.          شارع 

، رقم 1. .    شارع      

، رقم 30. .    شارع     

، رقم 3. .    شارع     

.    شارع  .       

، رقم 5.    Recalde.    شارع 

الكنائس:

*يوجد بكل حي كنيسته و\أو أبرشيته الخاصة. نذكر أهمها فيما يلي:

، رقم 1.   27 36 15 944            ساحة 

، رقم 28.   91 70 12 944   .    شارع     

 944 16 34 24   . .    ساحة      

، رقم 24.   62 42 15 944            شارع 
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نوعية:

اللجنة اإلسبانية لمساعدة الالجئين بمقاطعة الباسك
مجموعات الترفيه ووقت الفراغ.

   https://www.cear-euskadi.org     info@cear-euskadi.org    944 24 88 44   .5 ،رقم 9 مكرر ،   شارع 

 أطباء العالم 
النهوض بالصحة، مجموعات الدعم االجتماعي، ورشات،...

  euskadi@medicosdelmundo.org    944 79 03 22   .شارع  رقم 1، الطابق األرضي  

https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak  

  المركز االجتماعي 
المرافقة الجمعوية لمجموعات األشخاص المهاجرين.

  http://fundacionellacuria.org/    info@fundacionellacuria.org     944 46 59 92   .2 رقم ،  شارع 

Etorkinekin bat

 يقومون بمجموعة من الورشات واألنشطة الترفيهية والمتعلقة بوقت الفراغ.

  info@etorkinekinbat.org    944 16 06 60   .11 رقم ،     شارع 

https://www.etorkinekinbat.org/que-hacemos/atencion-y-orientacion/   

Gazteleku 

نشطة الترفيه ووقت الفراغ.

 http://www.gazteleku.org/index.php/es/    gazteleku@gazteleku.org    944 44 95 96   .   شارع 

Kultur Etxe 

الترفيه، أنشطة ثقافية وتواصلية.

، رقم 7.   شارع 

 https://bilbozaharrekojaibatzordea.wordpress.com/   .bilbikokulturetxe@ :الفايسبوك     kulturetxeabizirik@gmail.com  

                                            

وسائل الصحة التواصلية
ماذا ميكننا أن نفعل؟

 هذه بعض األفكار: القيام بأنشطة يمكن من خاللها التعرف على أشخاص آخرين، التسجيل في دورات تعليمية للتعلم التعرف على أناس
آخرين، الحصول على معلومات حول األنشطة الترفيهية، خلق صداقات جديدة والحفاظ على صداقاتنا القديمة. 
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Karmela Bizirik 

أنشطة على        مشروع ذاتي اإلدارة يوفر أنشطة ترفيهية وأخرى متعلة بوقت الفراغ: رقص )التيني، قبلي، ....)، يوغا، المسرح، فضاءات للتأمل، اللغة الباسكية، .... 

. الفايسبوك

http://www.karmela.eus   .Karmela :الفايسبوك    karmela@karmela.eus   . ، رقم 44،   شارع 

 والجمعية الثقافية 
 شبكة اجتماعية وثقافية تقوم ببرمجة أنشطة من داخل حي صان فرانثيسكو.

   http://sarean.info   .sareangunea@ :الفايسبوك    kultura@sarean.info   .5 رقم ،   ساحة 

ZAWP 

    أنشطة تكوينية لفائدة الكبار والصغار: الفالمنكو، المسرح، الرقص اإلفريقي، الرسم، وأنشطة أخرى. وتعطى حصة مجانية لرقص  خالل ثالث يوم سبت من
كل شهر على الساعة 21:00.

http://www.zawp.org/agenda/    944 75 95 76   .47 رقم ،  شارع 
السعر: تتراوح األسعار بين 8 و110 يورو.

Bilbo Rock 

مركز ثقافي يتوفر على صالة للعروض، قاعة سينما وصاالت للورشات تقام فيها أنشطة مختلفة.

  http://bilbaogazte.bilbao.eus/    bilborock@bilbao.eus    944 15 13 06  .1 رقم ،   شارع 

   .bilborockaretoa@ :الفايسبوك                     

Azkuna Zentroa 

مركز اجتماعي ترويحي )مكتبة، صالة للعروض، صالة لالستعماالت الجماعية).

  https://www.azkunazentroa.eus/   .  ساحة  رقم 4.   14 40 01 944    

 مؤسسة بلباو للفن
مركز إلنتاج األعمال الفنية لتنمية األفكار المتعلقة بالفن. باإلضافة إلى ذلك، توجد أنشطة عرضية مجانية: دورات سنمائية، عروض، إلخ.

       .BilbaoArte@ :الفايسبوك    bilbaoarte@bilbao.eus    944 15 50 97  .32 رقم ،   شارع 

http://bilbaoarte.org/   السعر: 50 يورو سنوية 

  مالهي ليلية
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/discotecas 

 أسواق ومعارض
http://mochilaexpres.com/mercadillos-ferias-bilbao/ 
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  التجول في  سوق األزهار
يمكن أن نجد األزهار والنباتات في منتزه أرينال، مزروعة ومقطوفة من طرف منتجين محليين، وذلك صباح كل يوم أحد.

http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/mercados-y-compras/mercado-de-las-flores?fecha=20160101

 سوق 2 من مايو
                نقاط البيع )بعض هذه المنتجات مستعملة) تتوفر على عروض وفيرة لمنتجات مختلفة: مالبس، منتجات حرفية، كتب، ديكور. موسيقى وجو مرح. يعقد كل أول يوم

سبت من الشهر

، بلباو.   شارع 

Open your ganbara

سوق صغير لبيع المنتجات المستعملة ينعقد صباح كل يوم أحد، كما تعزف فيه الموسيقى وتقام فيه العديد من األنشطة.
https://espacioopen.com/openyourganbara/ 

 أجندة بلباو الثقافية
 أجندة المدينة الثقافية، كاملة ومتنوعة. تتضمن معلومات عن أنشطة خاصة باألطفال. مجانية ومتوفرة على شكل مطبوعات. يمكن الحصول عليها في المكتبات،

المراكز المدنية وفي الوكاالت السياحية. توزع شهريا

*الطفولة:

Sapos y Princesas )الضفاضع واألميرات): أنشطة لجميع األسرة في الهواء الطلق ببسكاي
https://www.saposyprincesas.com/actividades-ninos/vizcaya/aire-libre/

  مكتبة  الهونديغا متعددة الوسائط )ترفيه، مطالعة، مكتبة وأشياء أخرى)
يوجد فضاء في الطابق األول مخصص لألطفال: ألعاب، كتب، رسم.

، رقم 4، الرمز البريدي 48010، بلباو.   14 40 01 944                                                     ساحة 
https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio/mediateka-bbk   

أنشطة وبرامج لألطفال في بلباو
يتم تحديثه كل شهر.

http://www.bilbaomola.com/planes-ninos-bilbao-2/

LGTBI )المثليين والمثليات ومغايري الهوية الجنسية وذوي الميل الجنسي المزدوج والخنا):

ALDARTE 

أنشطة الترفيه ووقت الفراغ للجميع.

     aldarte@aldarte.org    944 23 72 96   .رقم 5-5، القسمين 8 و9، بلباو ،    شارع 

http://aldarte.org/es/default.asp :الجدول الشهري لألنشطة                                                           
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جمعيات نسائية:

Bagabiltza Fundazioa 

تعمل هذه الجمعية للسهر على حصول المرأة على كامل حقوقها.

   info@bagabiltza.com    944 73 14 44   .رقم 2، الرمز البريدي 48004، بلباو ،        شارع 
www.bagabiltza.com/es/  

 جمعية بداية للمرأة المسلمة في مقاطة الباسك
                                                     تهتم باالحتياجات الثقافية، التربوية، االجتماعية، الخاصة بالعبادة واإلنسانية للمرأة المسلمة المقيمة بمقاطة الباسك.

https://musulmanasbidaya.wordpress.com/    bidayaelkartea@yahoo.es - info@bidaya.org

Ahizpatasuna: نساء باسكيات ومغربيات

الجمعية االجتماعية الثقافية للنساء الباسكيات والمغربيات. تعمل هذه الجمعية على تحسين التعايش والتبادل الثقافي.

. ، رقم 6، بلباو.      شارع 

Batukada feminista Mamiki 

االهتمام بالموسيقى بهدف التوعية والنهوض باألنشطة النسائية.

   https://www.facebook.com/Batukada-Mamiki-289643947766454/    batukadamamiki2009@gmail.com

 نساء العالم
فضاء للترفيه واألنشطة النسائية.

   babelmujeres@gmail.com    944 00 54 17   .5 رقم ،    شارع 

http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/ :ألنشطة

*.يعقد الجمع كل يوم اثنين على الساعة 19:30.

Torre de Babel: تمكين المرأة ودفاعها الذاتي 

مجموعة للقاءات والدعم، تتشكل في غالبيتها من النساء، لمشاطرة جانب من حياتهن وللبحث عن المساعدة والصداقة.

 944 46 59 92   .(Arrupe Etxea) رقم 2 الطابق األول، الطرف األيمن ،    شارع 

http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel    info@fundacionellacuria.org   

Histeria Kolektiboa 

تجمع تشكله نساء يتمركزن حول محور الفن-الثقافة-التحول االجتماعي.

http://histeriak.org/histeria-kolektiboa/    info@histeriak.org   .30-32 رقم ،   شارع 

La Quinta Ola 

تمكين النساء. أنشطة، ورشات، اجتماعات.

 https://laquintaola.net    laquintaolaeselamor@gmail.com   
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*بلديات أخرى:

Marienea 

فضاء نسائي تعددي من أجل المساواة. تقام أنشطة وورشات متنوعة.

.marieneabasauri@ :الفايسبوك    marienea@basauri.eus    946 12 41 00   . ، رقم 54،   شارع 
  https://berdintasuna.basauri.eus/index.php/es/ 

 النساء والتنوع
تمكن النساء.

   944 02 95 99 - 663 34 20 56   . ، رقم 4، الطابق األرضي،                                          شارع 

http://www.mujeresenladiversidad.org/   .mujeresenladiversidad@ :الفايسبوك   mujeresenladiversidad@gmail.com 

  نساء ذوات صوت
أنشطة ثقافية وترفيهية للنساء.

http://mujeresyvoces.blogspot.com/   . ، رقم 6، الطابق األول، رقم 8،                                          شارع 

األمومة\األبوة:

 مقهى األمهات: نساء غير مثاليات
مجموعة لتبادل اآلراء والحديث عن األمومة، تجتمع مرة كل شهر.

.elladobdelamaternidad@ :الفايسبوك    cafeparamadres@gmail.com    Silvia 635 16 77 71 - May 669 84 91 81 

مدرسة اآلباء واألمهات
    مجموعة الدعم تشكلها األسر والمدرسين والمدرسات بهدف التطور السليم لألبناء.  المجموعة موجهة إلى كل األسر في محيط مدينة بلباو، المسجلة أبنائها في التعليم

ما قبل المدرسي، األولي أو اإلعدادي

                                                       يمكن االستفسار في  )جمعية األمهات واآلباء) أو في عنوان المركز الدراسي. يمكن أيضا االتصال والتكلم مع 

.  )بيجي) على الرقم 

بنوك الوقت:
تتمثل في نظام مقايضة تتبادل فيه األشخاص أوقاتها للقيام\تلقي منتجات أو خدمات فيما بينها. من أجل الولوج للخدمة يجب التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني.

http://agiantza.eu/atb/   .Agiantza Time Bank (ATB)     

، رقم 5، الرمز البريدي 48003، بلباو.   71 85 16 944        .   ساحة       

   944 16 23 88   .Iharra    .جمعية نسائية مركز مدني( BDT Andreberri-La Peña Centro Cívico de La Peña     

      Musutruk Ibarrekolanda.    شارع  رقم 2، الرمز البريدي 48015، بلباو.   15 42 47 665  

 944 12 73 31     944 12 03 87 - 944 12 50 42 – 944 11 69 69         .Otxartruke                         
 ccotxarkoaga@bilbao.eus  
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وسائل للتعرف على أشخاص عبر األنترنيت:

Amigos Bilbao y Amigas Bilbao )أصدقاء بلباو وصديقات بلباو)

فضاء القتراح أنشطة وخطط أو االنضمام للمقترحة مسبقا.

www.amigosbilbao.com  -  www.amigasbilbao.com

AmigosBilbao )أصدقاء بلباو): منتدى لألشخاص فوق 50 عاما

ترفيه وأنشطة لألشخاص فوق 50 عاما.

  https://www.amigosbilbao.com/mayores-de-50-anos/bilbao   .amigosbilbao@ :كوبسيافلا

Meet Up :التطبيق
تطبيق للتعارف والقيام بأنشطة مختلفة.

Couch Surfing 

جمعية في مدينة بلباو لتنظيم تظاهرات، خرجات ولقاءات.  يجب إنشاء حساب خاص.

www.couchsurfing.com

Tinder, Grinder, Wapa :التطبيق
تطبيقات لربط عالقات.

التبادل اللغوي:

مواقع يمكن من خاللها التواصل مع أشخاص للتبادل اللغوي.

 www.conversationexchange.com   .Conversation Exchange      

www.openlanguageexchange.com   .Open Language Exchange      

https://www.facebook.com/groups/1417471385176825/   .Tandem Bilbao       

، المفصلة اعاله والمتوفرة على مجموعات للتبادل اللغوي.  *نفس الشيء بالنسبة للشبكة االجتماعية 
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الوسائل األساسية )السكن، األكل، اللباس، المساعدة الخاصة باالحتياجات األساسية):

 الخدمات االجتماعية األساسية
تسعى هذه الخدمات لمواجهة المشاكل واالحتياجات الشخصية، األسرية أو االجتماعية للساكنة من خالل تقديم المزايا والخدمات.

                                                                                                                                   يمكن االطالع على الخدمات االجتماعية األساسية في بلباو من خالل الرابط: 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos 

  SMUS )خدمة المستعجالت االجتماعية البلدية)
    خدمة على مدى 24 ساعة للعناية بحالة األزمات االجتماعية أو الطارئة، وذلك لتلبية االحتياجات األساسية لألشخاص دون مأوى )السكن والغذاء واللباس). كما يقدم

 معلومات عن الوسائل االجتماعية الموجودة مسبقا.

  urgencia@ayto.bilbao.net    944 70 14 60   .11 رقم ،   شارع 

 الصليب األحمر ببسكاي
 المرافقة بصفة عامة، رعاية األسر المتضررة جراء األزمة، مسارات لالندماج المجتمعي، المساعدة للحصول على السكن، أطقم التغذية والنظافة للرضع، تلبية

 االحتياجات األساسية لألشخاص دون مأوى...

، رقم 6 )قرب البوابة رقم 4).   شارع 

http://www.cruzrojabizkaia.org/es/cartera-de-servicios/intervencion-social/

http://www.cruzrojabizkaia.org

مؤسسة كاريتاس
دعم األشخاص أو األسر ذوي صعوبات في تلبية االحتياجات األساسية بسبب االفتقار إلى الوسائل المالية الكافية.

https://www.caritasbi.org/cas/     Caritabi@caritasbi.org     944 02 00 99  .رقم 8، الطابق األرضي ،   شارع 

Koopera Store 

يمكن إيجاد مالبس مستعملة في هذا المتجر وبأثمنة مناسبة.  توجد 3 متاجر في بلباو:

، رقم 16.   91 11 25 627            شارع 

، رقم 27.   31 93 15 944           شارع 

، رقم 11.   71 91 02 944           شارع 

 الوسائل االجتماعية
ماذا ميكننا أن نفعل؟

 هذه بعض األفكار: ترك المحيط الذي يضرنا حتى نستطيع استعادة صحتنا، البحث عن الدعم في محيط جديد للحصول على الوسائل
     األساسية الالزمة للحياة فى هذا البلد، حتى نتأقلم فيه. ما أن نقوم بالتأقلم فيجب علينا الكفاح للحصول على هذه الوسائل بنفسنا كلما سنح

الفرصة بذلك.
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*بلديات أخرى:

Zubietxe جمعية
تقوم هذه الجمعية بمشاريع جماعية تضم أربع مجاالت: المرافقة، االعتماد على النفس، االدماج والتنمية.

   zubietxe@zubietxe.org     944 16 18 54   .Arrigorriaga ،2رقم 1 و ،     شارع 

 Goiztiri Elkartea   

 شقق ومراكز استقبال لفائدة األشخاص دون الوسائل والذين لهم أقل من 3 سنوات في هذا البلد )أقصى مدة للمكوث هي شهر). يتوفرون أيضا على برامج لإلدماج
االجتماعي واإلدماج في سوق الشغل.

 www.goiztiri.org/es    goiztiri@goiztiri.org    944 78 05 41   .Barakaldo 19 رقم ،   شارع 

الخدمات القانونية:

CITE

خدمات الرعاية القانونية المتعلقة بالطلبات، االستشارات أو اإلجراءات المتعلقة بتصاريح اإلقامة والعمل )وكالة شؤون الهجرة).

   citebizkaia@euskadi.ccoo.es    944 24 34 24   .رقم 4، الرمز البريدي:48001 بلباو ،    شارع 

SOJ )خدمة التوجيه القانوني)

خدمة للمساعدة القانونية )يجب تقديم طلب، ليتم بعد ذلك تقييم إمكانية منح هذه المساعدة من عدمه، حسب الدخل الخاص بالشخص المعني).

، رقم 10، الطابق األرضي.   12 67 01 944     شارع 

 اإلدماج االجتماعي و/أو الوظيفي:

Lanbide 

خدمة العمل الباسكية للبحث عن عمل.

http://lambide.euskadi.eus/inicio-lambide/    945 16 06 00 - 630 30 54 52

Gaztaroa Sartu 

خدمة التوجيه االجتماعي والوظيفي.
 يعملون مع األشخاص قصد إحداث تغييرات من شأنها أن تساعدهم على التمركز بشكل أكثر تميزا في بيئتهم االجتماعية، وذلك من خالل تنمية قدراتهم الشخصية

وطاقاتهم.

      informacion@sartu.org     944 16 04 20  .5 شارع  رقم                                                       
http://www.sartu.org/eu/gaztaroa-elkartea-sartu-bilbo/

Peñascal مؤسسة
مركز للتكوين يوفر دورات تدريبية مختلفة.

 http://www.grupopenascal.com/#    944 02 93 00   .10 رقم ،   طريق 
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Gazteleku 

مشروع للدعم االجتماعي موجه للسكان األكثر عرضة للخطر.

 http://www.gazteleku.org/index.php/es/    gazteleku@gazteleku.org     944 44 95 96   .   شارع 

Ahislama جمعية
االندماج الثقافي للمهاجرين. دورات في الفندقة والشبكات االجتماعية.

ينصح باالتصال مسبقا لمعرفة ما إذا كان هناك مكان شاغر.

    ahislama@wanadoo.es    677 97 49 59   .29 رقم ،                                                                                         شارع 

http://www.vidasolidaria.com/fichas/2009-12-22/asociacion-ahislama-2202.html 

*بلديات أخرى:

Kosmopolis

 توجيه أكاديمي، وظيفي ولتطوير المشاريع. يتوفر أيضا على برنامج  لتقديم االستشارات بشأن تسوية الوضعية اإلدارية...

 kosmopolis@live.com    946 85 21 03 - 688 60 55 51   .Getxo ،8 رقم ،   شارع 

الخرائط األساسية:

 دليل الوسائل متعددة اللغات
خريطة الوسائل التي تشرح وتفصل فيها الخطوات األساسية في المواضيع اإلعتيادية اليومية الخاصة بأي أحد من الساكنة، بغض النظر عن أصله.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000062749&language=es&pageid=3000062749&pagename=Bilbaonet%2FPage%2

FBIO_contenidoFinal

تصاميم وخرائط المدينة
خرائط سياحية، الشوارع\التصاميم، األسماء الجغرافية وخريطة وسائل االستضافة:

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000020909&language=es&pageid=3000020909&pagename=Bilbaonet/Page/

BIO_detallePagina 

http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/planos   :يمكن العثور هنا أيضا على خيارات جدية من الخرائط

*بلديات أخرى:

   Getxo دليل الوسائل االجتماعية للمهاجرين في
https://www.getxo.eus/es/inmigracion



/     21     /

التوعية والدفاع عن حقوق اإلنسان:

اللجنة اإلسبانية لمساعدة الالجئين بمقاطعة الباسك. المشاركة االجتماعية
مجموعة تركز أعمالها على التحول االجتماعي والتعبئة من أجل الدفاع عن الحق في اللجوء وفي العدالة االجتماعية.

https://www.cear-euskadi.org     info@cear-euskadi.org    944 24 88 44   .5 ،رقم 9 مكرر ،   شارع 

 أطباء العالم
الدفاع عن الحق فى الصحة العالمية للناس أجمعين.

  euskadi@medicosdelmundo.org    944 79 03 22   .شارع  رقم 1، الطابق األرضي                          
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Ongi Etorri Errefuxiatuak 

مبادرة تقودها الساكنة لتقديم الدعم في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان الخاصة بالالجئين والمهاجرين.

https://ongietorrierrefuxiatuak.info   .OEEBizkaia@ :الفايسبوك

مهاجرين بال حدود
جمعية تهتم بالدفاع على حقوق المهاجرين لربطهم بالمجال االجتماعي، السياسي واالقتصادي في مكان اقامتهم.

  sd_bizkaia@emigradossinfronteras.org    946 52 35 36 - 692 67 37 17   .1 رقم - 63 ، رقم ،      شارع 

http://emigradossinfronteras.org/ 

Ignacio Ellacuria المركز االجتماعي
مشاريع لتعزيز العمل الجمعوي، الوساطة، التبادل الثقافي والحوار بين األديان، باإلضافة إلى التحليل والتفكير االجتماعي.

fundaciónellacuria.org    info@fundacionellacuria.org    944 46 59 92   .2 رقم ،   شارع 

ERRESPETUZ

الجمعية الباسكية للدفاع وإدماج األشخاص المثليين والمثليات ومغايري الهوية الجنسانية وذوي الميل الجنسي المزدوج والخناث.

، رقم 1، الطابق األرضي على الطرفين.   17 93 45 675 - 54 40 76 944                                  شارع 
http://errespetuz.blogspot.com.es/   

الوسائل المشتركة
ماذا ميكننا أن نفعل؟

 هذه بعض األفكار: أنشطة توعوية أو تبريزية أو دفاعية عن حقوق اإلنسان، باإلضافة لوسائل التواصل )كلما لم يشكل ذلك خطرا على
 حياتنا) حتى يتم التعريف بنا، القيام بأعمال تطوعية، دعم األشخاص اآلخرين الذين يساعدون في أن يفهم أناس آخرون واقعنا، القيام

بأنشطة من شأنها أن تمكننا من التعرف على أناس محليين، وذلك لكسر الحواجز والخوف، الذي يحول بيننا أحيانا، وذلك بشكل تدريجي.
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ASDIUC جمعية التنمية الشاملة لربط الثقافات
جمعية بين ثقافية لتوليد الشعور باإلنسانية. أنشطة متنوعة، احتفاالت، حفالت، تخليد المناسبات، الورشات،...

     asociacionuniendoculturas@gmail.com   .رقم 2 الطابق األول على الطرف األيمن ،       شارع 
http://www.culturasunidas.es/asociacion-para-el-desarrollo-integral-uniendo-culturas-asdiuc/     620 74 61 76

Ecuador Etxea 

 أنشطة اجتماعية حول المساواة، الجنسين، التكوين والحركة النسوية. كما يعطون باإلضافة إلى ذلك حصصا مجانية لتعلم اللغة الباسكية.

  info@ecuadoretxea.org    944 47 49 71   .رقم 21،  الطرف األيمن ،              شارع 
http://ecuadoretxea.blogspot.com.es/p/blog-page_5.html  

*بلديات أخرى:

 جمعية فلسطين بالدي
النهوض وتقريب الواقع الفلسطيني. أنشطة ترفيهية، دورات سينمائية، تقديم الكتب، تخليد المناسبات...

    944 04 95 50   . ، رقم 12،                                                                                                        شارع 

http://www.biladipalestina.org/index.php/actividades/actividades-actuales  

 https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Palestina-Biladi-201650703286714/ :الفايسبوك 

العمل التطوعي:

Bolunta: جمعية العمل التطوعي في بيسكاي

تقوم هذه الجمعية بتوفير المتطوعين لمختلف التنظيمات.

   bolunta@bolunta.org    944 16 15 11   .شارع  )مقابل رقم 5)، الطابق. بلباو                                       
http://www.vidasolidaria.com/fichas/2009-06-25/bolunta-1701.html

 *بلديات أخرى: 

Sarekide

، يتمثل عملها الرئيس في النهوض وتعزيز العمل التطوعي في البلدية. جمعية مؤسسات األعمال التطوعية في 

 http://www.sarekidegetxo.org/    946 12 28 45 - 688 86 74 97   .Getxo ،Jose Maria Chávarri Zuazo شارع 
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*المالحظات:

 يتأسس هذا الدليل على تقسيم مصطنع للصحة حتى تكون هناك إمكانية لتحديد الوسائل التي تهم مختلف جوانب حياتنا. رغم اتخاذنا هذا التقسيم، فإن رؤيتنا 
 بخصوص الصحة تبقى شاملة، كما أننا ندافع عن أن الصحة تتكون من مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها. وكنتيجة لذلك، فإننا نعلم بوجود وسائل أخرى تعمل

على هذه الجوانب الصحية، بالرغم من تصنيفنا لها تحت جانب واحد، وذلك حتى تظهر بشكل جلي.

كل الوسائل المذكورة مجانية )إال إذا ذكر العكس)، كما يمكن الولوج إليها بصفة مباشرة، دون الحاجة إلى المرور عبر منظمة أخرى.

 ال تظهر في هذا الدليل جميع الوسائل المتاحة في بلديتنا والتي لها نفس الخاصيات، لكن ما نريد القيام به هو توسيع هذه القائمة بشكل متواصل، ولهذا فنحن نحتاج
. يمككننا جميعا  لمساعدتكم. إذا كنتم\ن تعرفون\تعرفن وسائل أخرى مناسبة لتكون ضمن هذه الوثيقة، فيمكنكم\ن أن تراسلونا\تراسلننا على: 

أن ننجز هذا العمل.
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