
Osasun integralaren mapa 
Osasun ona izatea ez da gaixotasun fisikorik ez izatea bakarrik. Osasun holistikoa edo osasun integrala elkarrekin 

lotuta dauden gure bizitzako zenbait alderdiren arteko oreka bilatzea da, honako alderdi hauen artekoa zehazki: 

alderdi fisikoa, mentala, emozionala, harremanetakoa, espirituala, soziala eta komunitatekoa.

Hainbat alderdik eragiten dute gure osasunean, eta guk haietako bakoitza 

hobetzeko ahalmena dugu. Ziur dagoeneko zaintzen dituzula zure osasunaren 

alderdi batzuk; izan ere, badugu barne adimen bat, zer behar dugun dakiena 

berez, eta gure ongizatea bilatzera bultzatzen gaituena. Baina, batzuetan, gerta 

daiteke guk ez jakitea tresna horiek ditugula, eta haiek ezagutzeko eta 

garatzeko laguntza behar izatea, eta, hortik abiatuta, gure osasuna orekatzen 

lagunduko diguten baliabideak bilatu behar ditugu. 

Alderdi espirituala
Gure bizitzaren zentzua aurkitzearekin lotuta dago, eta 

zer helburu lortzeko bizi garen jakitearekin.

Komunitatea
Herrialde berriko harrera-politikarekin eta ikuspegiarekin lotuta dagoena. 

Harrera egitea ez da ostatu ematea bakarrik, gizakien berezko ezaugarria 

da joaten den lekuetan komunitatea eratzeko eta sareak eraikitzeko 

beharra, eta, horretarako, elkar ezagutu behar dugu.

Emozioak
Ez dago emozio positiborik eta negatiborik, 

guztiak dira beharrezkoak bizitzarako. Alderdi 

hau emozioak modu arduratsuan kudeatzearekin 

lotuta dago, haiek epaitu gabe.

Alderdi mentala
Eratzen ditugun pentsamendu-motak 

eta haietatik abiatuta sortzen ditugun 

gorputz-sentsazioak eta emozioak dira.

Gure gorputzak funtzionamendu 

optimoa izateko behar duena.

Alderdi fisikoa
Pertsona baten ongizate-egoerak bat etorri 

behar du bere inguruko baldintzekin eta gure 

osasun zaintzeko eskaintzen dizkiguten 

baliabideekin.

Alderdi soziala

Beste pertsona batzuekin harreman onak 

eraikitzearekin lotuta dago, eta 

komunitate bateko kide garela eta bertan 

balioa dugula sentiarazteko aukera 

ematen diguten espazioak izatearekin.

Harremanak

Nora jo dezakegu? Gehiago jakin nahi 
baduzu, kontsultatu gure 
baliabide-zerrenda:

 wwww.cear-euskadi.org/osasunmapa.pdf
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Medikuntza fisikoa:

Osasun publikoko zentroak: Osakidetza
Mediku-kontsultak (orokorrak eta espezializatuak) eta larrialdiak.

Osasun-zentroei buruzko informazioa: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cscent12/es/?r01kQry=tC:euskadi;tF:sanidad_

ubicacion;tT:sanidad_centro;cO:r01e000000ff26d46212a470b88010910a12c1cba

Osakidetzaren Paziente Bizia Programa 
Informazioa emateko eta nork bere burua zaintzeko (fisikoki zein psikologikoki) eta gaixotasuna kudeatzeko gaitasunak irakasteko taldekako 
tailerrak.

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

programapa.html

Munduko Medikuak  
Osasunaren prebentzioa eta sustapena, medikuntza orokorreko kontsultak, osasunari buruzko tailerrak, osasun-txartela eskuratzeko eta 
bestelako administrazio-izapideetarako aholkularitza. 

 Bailen kalea 1, etxabea.    Hitzordua eskatu: 944 79 03 22 - Tailerrei eta jarduerei buruzko informazioa:                 
658 75 51 94     euskadi@medicosdelmundo.org

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

Gaixotasunekin lotutako laguntza-elkarteak 
Pertsonei beren gaixotasun motaren araberako laguntza eta babesa ematen dieten elkarteak bilatzeko web orrialdea.

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

Web orrialdean agertzen ez diren beste elkarte batzuk:

   Acambi.  Bilboko Bularreko Minbiziaren Elkartea.     Egia Jeneralaren Kalea, 33.     944 42 12 83     info@acambibizkaia.org  
http://acambibizkaia.org/ 

   Aspace Bizkaia. Garuneko paralisiaren arazoari erantzuten dion elkartea.     Julio Urquijo kalea 17 lonja.     944 41 47 21           
 aspace@aspacebizkaia.org    http://aspacebizkaia.org

   Hiesaren aurkako Bizkaiko herri batzordea. HIESAK/GIBAK eragindako pertsonentzako babesa edo laguntza eta prebentzioa.     Bailen 
kalea, 13.     944 16 00 55     consultas@bizkaiasida.com    http://www.bizkaisida.com/

Osasun fisikoaren alorreko baliabideak
Zer egin dezakegu? Zenbait proposamen:

Elikadura ona, higienea, ariketa fisikoa, ondo lo egitea, errutinak, behar dugunean medikuengana edo 

sendagile gisa erreferentetzat ditugun pertsonengana jotzea.
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Modulu psikosozialak 
Sexualitateari eta ugalketarako osasunari buruzko informazioa eta laguntza medikoa. Bilboko 3 tokitan daude:

   San Ignazio - Deustu.     Aoiz plaza z.g., San Ignazio.     944 75 94 72     servimujer@modulodeustosanignacio.org   
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/ 

   Recalde.    Camilo Villabaso, 24 lonja.     944 44 98 60

   Auzolan.    Naxa kalea 5.     944 16 36 22     info@moduloauzolan.org   http://moduloauzolan.org/ 

Odontologia: Osakidetza
Doako odontologia-zerbitzua diagnosiak eta erauzketak egiteko. Familiako medikuaren bitartez.

Gurutze Gorria: Quiérete (Maite ezazu zure burua) aplikazioa 
Aplikazio horrek honako hauetan laguntzen du: elikadura kontrolatzea, ariketa fisikoa, loaren higienea eta abar. Doakoa. 

*Beste udalerri batzuk:

UPV-EHUko klinika odontologikoa
Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko Odontologiako ikasleek eskainitako eta irakasleek gainbegiratutako dentista-zerbitzua. Ez da doakoa, 
baina prezioak arrazoizkoagoak dira. 

 Sarriena auzoa z.g. - Leioa.    Hitzordua hartzeko:  946 01 29 41 - 946 01 29 42     clinica.odontologica@ehu.es 

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

Higienea:

Udal-dutxak
Bilboko Udalaren udal-dutxa zerbitzua. 

 Bruno Mauricio Zabala kalea, 18.    944 15 69 15   

  

Ariketa fisikoa:

Udal-kiroldegiak 
Bilboko udal-kiroldegien sarea. 

Prezioa: 8 eta 110 euro bitartekoak dira tarifak. Kontsultatu web orria xehetasunak jakiteko eta harpidetzei buruz informatzeko.

https://www.bilbaokirolak.com/servlet/Satellite/bk/esp/instalaciones--0

Bilbon-Bizi bizikleten mailegu-zerbitzua 

Prezioa: Bilbon erroldatutakoak 20 euro/urtea. Bilbon erroldatu gabeak 25 euro/urtea.

 Ernesto Erkoreka Plaza, 12.    944 01 00 10    bilbaobizi@bilbao.eus   https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/ 
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Karmela Bizirik
Ariketa fisikoak eskaintzen dituen autogestionatutako proiektua: dantzak (latinoak, tribalak…), boxeoa, tai ji, yoga, defentsa pertsonala, bizkar 
osasuntsua… [Jarduerak Facebooken]

 Fika, 44, Santutxu     karmela@karmela.eus   Facebook: Karmela   http://www.karmela.eus

Korrikazaleak 
Bilboko Errekalde auzoko Atletismo Kluba. 

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

Bilbao Kirolak Ibiltarien Sarea 
Dinamizatzaile batek bideratutako taldea, ibiltzeko eta Bilboko eremu desberdinak ezagutzeko. Ez da beharrezkoa izena ematea, nahikoa da 
zuzenean tokian azaltzea. Hilero begiratu.

Informazioa: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279177725521&language=es&pageid=3000094681&pagename=Bil

baonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento

Parke bio-osasungarriak 
Dinamizatzaile batek bideratutako taldea, ariketa fisikoa egiteko Bilboko kanpoko gimnasia-makinetan. Ez da beharrezkoa izena ematea, 
nahikoa da zuzenean tokian azaltzea. Hilero begiratu. 

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

Bilboko parkeak eta lorategiak 
Hiriko parkeak eta berdeguneak.

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

listadoEquipamientos

Eraztun berdeak 
Bilbo inguruko mendietako udal baso-parkeetako ibilbideak.

Sarbideak, ibilbideak eta informazioa: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FB

IO_contenidoFinal

Bizkaiko Mendizale Federazioa  
Mendiko, xendazaletasuneko eta trekkingeko jarduerak. 

 Martin Barua Picaza 27, 4. sol.    944 43 17 34 - 944 44 35 62     info@bmf-fvm.org   https://bmf-fvm.org/

Mendi-taldeen zerrenda: https://bmf-fvm.org/clubes/listado-clubes/

Bilbao Alpino Club 
Irteerak eta ibilaldiak taldean. Oro har, ordaindu egiten da izena emateko. 

 Zabalbide k. 15 (lonja).    944 33 74 22 - 609 94 33 07     bilbaoalpinoclub@gmail.com    http://bilbaoalpinoclub.

blogspot.com/
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BBKren integrazioaren mundialitoa 
Futboleko elkartasun txapelketa, gizonezkoena zein emakumezkoena, Euskadin errotutako kulturen arteko adiskidetasun-harremanak 
indartzeko. Urteko jarduera.

Facebook: @mundialitobbk

Bizkaiko Xake Federakuntza
Xakearen inguruko komunitatea. Hainbat jarduera, txapelketak eta klaseak eskaintzen dituzte. 

 Martín Barua Picaza kalea 27, Miribillako Kirol Etxea.    944 41 52 31   Ordutegia: astelehena, asteazkena eta 
ostirala - 19:00etatik 21:00etara  

*Emakumeentzat bereziki:

Deustu-San Inazioko modulu psikosoziala: Zubirik zubi
Oinez ibiltzea eta tarte atsegina igarotzea beste emakume batzuekin batera. Ia ostegun guztietan 18:00etan Euskalduna zubiaren eskaileretan 
(Deustuko aldean).

 944 75 94 72 (1 luzapena) - 656 79 37 60    servimujer@telefonica.net    http://modulodeustosanignacio.org/es/

iniciativa-tendiendo-puentes-zubirik-zubi/

Munduko emakumeak 
Emakumeei zuzendutako aisiarako eta jardueretarako gunea, ariketa fisikoarekin ere lotuta. 

 Fika kalea 5. Batzarra astelehenetan, 19:30ean.    944 00 54 17     babelmujeres@gmail.com

Eguneratutako jarduerak: http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/

Botas Lilas mendi-ibilbideetarako taldea, Mujeres con Voz elkartea 
Oinez ibiltzeko eta ibilaldiak egiteko elkartzen den emakume taldea. Blogean daude egingo diren hurrengo jarduerak. Ez da beharrezkoa autoa 
edukitzea.

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

http://mujeresyvoces.blogspot.com.es

*Haurrentzat bereziki:

Bakuva 
Haurren gizarteratzea Bilbo Zaharrean, kirol- eta kultura-jardueren bitartez.

 San Luis Meategiaren kalea 8.    946 55 84 80    cv@bakuva.org   http://bakuva.org/

*Beste udalerri batzuk:

Spa Santurzi
Erlaxatzeko bainuetxea: igerilekuak, jacuzzia, ur-zurrustak eta abar ditu. Prezioa: 6,00 € / 7,50 €

 Kabiezes Kiroldegia. Axular k., z.g. Santurtzi.    944 93 73 29   www.santurtzikirolak.eus/webspa.asp   
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Orokorrak:

Osakidetza: Osasun Mentaleko Zentroak (OMZ)
Hitzordua eskatu familiako medikuarekin dagokizun Osasun Zentroan. Medikuek laguntza psikologikora eta/edo psikiatrikora bideratuko 
dute. 

Larrialdi psikiatrikoak Basurtuko Ospitalean 
 Montevideo Etorb, 18.    944 00 60 00 - Beharrezkoa bada, anbulantziari deitu: 112 (anbulantzia psikiatrikoa 

eskatu)   https://psiquiatriabasurto.wordpress.com/14-2/

CEAR Euskadi
CEAR erakundean bidean dauden pertsonei laguntza psikologikoa emateko zerbitzua.  

 Kristo kalea 9 bis, 5.    944 24 88 44     info@cear-euskadi.org   https://www.cear-euskadi.org

Munduko Medikuak
Osasuna sustatzeko jarduerak (baita osasun mentala ere), laguntza sozialerako taldeak eta laguntza psikiatrikoa. 

 Bailen kalea 1, etxabea.    Hitzordua eskatu: 944 79 03 22 - Tailerrei eta jarduerei buruzko informazioa:             

658 75 51 94    euskadi@medicosdelmundo.org   https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-

medikuak

Modulu psikosozialak  
Laguntza alor bio-psiko-sozialetan, baita laguntza psikologikoa eta psikiatrikoa ere (heldutasuna, haurtzaroa, droga-mendekotasunak, 
emakumeak). Zerbitzu juridikoak eta sozialak ere bai. Bilboko 3 tokitan daude:

   San Ignazio - Deustu.     Aoiz plaza z.g., San Ignazio.     944 75 94 72     servimujer@modulodeustosanignacio.org   
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/ 

   Recalde.    Camilo Villabaso, 24 lonja.     944 44 98 60

   Auzolan.    Naxa kalea 5.     944 16 36 22     info@moduloauzolan.org   http://moduloauzolan.org/ 

Elikadura-portaeraren nahasmenduak:

Acabe (Euskadiko Anorexiaren eta Bulimiaren Aurkako Elkartea) 
Elikadura-portaeraren nahasmenduak dituzten pertsonei bideratutako baliabidea. Deitu hitzordua hartzeko.

 Erronda kalea, z.g. - 3G dptu. (Ganbara gunea).   946 56 92 03   info@acabebizkaia.org  acabebizkaia.org/es/7-2/ 

Osasun mentalaren alorreko baliabideak
Zer egin dezakegu? Zenbait proposamen:

Gure pentsamenduak hauteman, aztertu eta ordenatu, sormena erabiltzea hain kaltegarriak ez diren 

beste pentsamendu batzuk bilatzeko, kontrol mentaleko teknikak, meditazioa, zerbait ondo ez dagoela 

ikusten dugunean laguntza psikologikoa edo psikiatrikoa bilatzea.



/     6     /

Adikzioak:

Alkoholiko Anonimoak 
Pertsona alkoholikoentzako talde terapeutikoa.

 San Felicisimo parrokia (9. gela).    944 15 07 51   Ordutegia: bilera itxiak astearte eta ostegunetan, 19:30ean. 

Bilera irekiak ere izaten dira.   info@alcoholicos-anonimos.org

Gizakia 
Droga-mendekotasunak dituzten pertsonentzako eta haien senideentzako laguntza. 

 Madariaga Etorbidea, 63, Bilbao.    944 47 10 33     secretaria@gizakia.org   https://www.gizakia.org/es

*Beste udalerri batzuk:

Ekintza Aluviz
Ludopatiak eta substantziarik gabeko bestelako adikzioek eragindako pertsonen errehabilitazioa eta gizarteratzea.

 San Juan kalea, 26, Barakaldo.    944 38 86 65   https://ekintzaaluviz.com/

Gaixotasun mentala:

Avifes 
Gaixotasun mentala duten Bizkaiko pertsonentzako eta haien senideentzako laguntza.

 Santutxu Kalea, 40.    944 45 62 56    info@avifes.org   https://avifes.org/portada/ 

*Beste udalerri batzuk:

Argia Fundazioa 
Nahasmendu mental larria duten pertsonentzako eta haien senideentzako laguntza.

 Trinitate kalea, 11, Algorta - Getxo.    944 60 70 12   http://argiafundazioa.org/

*Osasun Espiritualaren atalean jasotzen diren meditaziorako baliabideak.
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Orokorrak:

*Osasun Mentalaren atalean adierazitako baliabide guztiek Osasun Emozionala ere lantzen dute. Horiez gain, hauek ere gehituko ditugu. 

Esperantzaren telefonoa
Krisi emozionaleko uneetan zaudenerako telefono bidezko esku-hartzea eta osasun emozionala sustatzeko tailerrak.

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

LGTBI:

ALDARTE 
Banakako eta taldekako terapia LGTBI pertsonentzat; eta horrez gain, aisiako eta aldarrikapenerako jarduerak.

 Berastegi kalea 5, 5. solairua, 8. eta 9. bulegoak, Bilbo.    944 23 72 96    web@aldarte.org   http://www.aldarte.

org/es/default.asp

ERRESPETUZ: LGTBI pertsonen defentsa eta integraziorako euskal elkartea
Tailerrak, solasaldiak eta askotariko jarduerak.  

 Benidorm kalea 1 ezk.-esk. solairuartea.    944 76 40 54 - 675 45 93 17   http://errespetuz.blogspot.com.es/

Emakumeak:

Babelgo Dorrea:ahalduntzea eta autolaguntza 
Emakume immigranteentzako harremanetarako gunea, Ellacuria Fundazioaren eskutik. 

 Lojendio kalea, 2-1. eskuina (Arrupe Etxea).    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org                                

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

*Munduko emakumeak elkarteak ere baditu Osasun Emozionalarekin zerikusia duten tailerrak (begiratu Osasun Fisikoaren atalari).

Osasun emozionalaren alorreko baliabideak
Zer egin dezakegu? Zenbait proposamen:

Gure emozioak ezagutzen ikasi, haiek onartu, bizi eta arduraz bideratu, gurekiko zintzotasuna landu, gure 

emozioak kanporatzen lagunduko diguten eta aktiboki entzungo diguten konfiantzazko pertsonekin hitz 

egin, gure buruarengan konfiantza izan.
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Familia, bikotea, adingabeak:

LAGUNGO familia-orientaziorako zentroa 
Familia-, bikote- eta norbanako-terapia, adingabeak barne. Haurrenganako abusua ere lantzen dute.

 Sabino Arana k. 34, 1C.    944 27 64 65   http://www.centrofamiliarlagungo.org/

Bateratu: Bitartekaritzaren Garapenerako eta Familiaren Sostengurako Euskal Elkartea 
Informazio juridikoa, psikologikoa eta soziala familia-bitartekaritzaren testuinguruan.

 Santutxu kalea, 69.    944 27 77 88    smfbizkaia@bateratu.org    http://www.euskadi.eus/mediacion-familiar/web01-

a2famil/es/ 

Etorbide
Familia migratzaileentzako edo familia mistoentzako laguntza, esku-hartzea eta tratamendua. Deitu hitzordua hartzeko.

 Luzarra kalea, 18-1.     944 75 78 80    etorbide@avntf-evntf.com

Caritas: Familia-gizarteratzea (FIS) 
Prestakuntza oinarrizko gaitasunetan, taldeko esperientzia eta familiako eta komunitateko laguntza-sarea indartzea. 

 Erribera kalea 8, etxabea.    944 02 00 99    caritasbi@caritasbi.org

*Beste udalerri batzuk:

Egintza 
Esku-hartzea familiekin eta adingabeekin. Baita familia-bitartekaritza zerbitzua ere. Zerbitzuak dituzte hemen: Barakaldo, Galdakao, Getxo, 
Portu eta Santurtzi. Deitu hitzordua hartzeko.

 Sakona plaza, 5.    650 01 79 49   http://www.egintza.com/indexesp.html

Dolu espezifikoak:

UMAMANITA Jaio-aurreko eta jaio-ondoko heriotzarako laguntza 
Haurraren heriotza bizitu duten familiei laguntza psikologikoa bilatzen laguntzen diete. 

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

Indarkeria:

Zutitu 
Esperientzia traumatikoetako, genero-indarkeriako eta familia-indarkeriako biktimentzako tratamendu psikologikoa.

 Campo de Volantín Pasesalekua, 24.    944 45 07 60    info@zutitu.com   http://zutitu.com/es/home.aspx 
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Euskarri
Seme-alaben gurasoenganako indarkerian esku hartzeko zentroa.

 Luzarra kalea, 18 – 1.    944 75 78 80     euskarri@avntf-evntf.com   http://www.euskarri.es

BLZ: Biktimei Laguntzeko Zerbitzua
Orientazio eta esku-hartze psikologikoko zerbitzua, besteak beste, delitu desberdinetako biktimentzat.

 Ibañez de Bilbao kalea, 3-5 (Justizia jauregia).    944 01 64 87 - 900 40 00 28

Prostituzioa:

Askabide 
Laguntza psikologikoa, aholkularitza juridikoa, prestakuntza eta enpleguaren bilaketa prostituzioaren alorreko pertsonei laguntzeko. Hitzordua 
eskatu behar da aldez aurretik. 

 Babes kalea 1, Bilbo.    944 16 48 28    asociacionaskabide@gmail.com   http://www.askabide.org/
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Natura:

Eraztun berdeak 
Bilboko mendietako udal baso-parkeetako ibilbideak.  

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

Bilboko parkeak eta lorategiak  
Bilboko parkeei eta lorategiei buruzko informazioa.

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

www.bilbaofree.net

Kultura eta artea:

Udal-liburutegiak 
Bilboko udal-liburutegien zerrenda. 

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

MB_Inicio

Bilboko museoak eta kultura 
Bilboko museoak eta zein egunetan den sarrera doakoa. 

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

Poetry Slam 
Bilboko tabernetan antolatzen den poesia-txapelketa. Hileko lehen asteazkenean.

Facebook: @poetryslambilbao

Zentro budistak (meditazio-tailerrak dituzte):

La sabiduría de Nagarjuna 
Budismoarekin eta meditazioarekin zerikusia duten hainbat proposamen eta jarduera eskaintzen dituen zentro budista. 

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

Osasun espiritualaren alorreko baliabideak
Zer egin dezakegu? Zenbait proposamen:

Irakurketa espiritualak egin, kultu-tokietara jo (eliza, meskita, sinagoga, tenplu budista, natura, liburutegia, gure 

barnea…), otoitz egitea edo meditatzea, musika entzutea, artea ikustea edo sortzea, pertsona gisa aitortua 

izatea, bizitako esperientziei beste esanahi bat ematea, barkatua sentitzea, nork bere buruari barkatzea.
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Bilboko Zen Elkartea 
Erretiro, prestakuntza eta meditazioko jarduerak.

 Padurako Guduaren kalea, 2 bis 2. eskailera, 5. dptu. solairuartea.    692 08 88 24    bilbao@estozen.es

Budismobilbao.net 
Budismo tibetarraren azterketa, meditazioa eta praktika. Sarrera librea eta irekia interesa duen edonorentzat, praktikatzaile budista izan ala ez.

 Santa Zezilia kalea, 6.    617 34 03 77    idharuma@budismobilbao.net   Ordutegia: astearte eta ostegunetan 
19:30ean (Chenresi eta meditazioa, hurrenez hurren). 

Bilboko Dojo Zen 

Zen irakaspena eta meditazioa.

 Moraza plaza (plazaren atzealdeko ezkerraldean, ate zuria).    688 89 81 15   http://dojozendebilbao.blogspot.com/

Ordutegia: astelehenenetan 19:30ean, asteartetan 07:30ean, asteazkenetan 19:30ean, ostegunetan 07:30ean, 

ostiraletan 08:30ean eta 19:30ean eta larunbatetan 10:00etan.   

Meskitak:

   Badr meskita.    Fika kalea 12.    

   Assalam meskita.    Begoñazpi, 1.

   Al Furqan meskita.    Las Armas kalea, 30.

   An Nur meskita.    Gorte kalea, 3.

   San Frantziskoko meskita.    Maiatzaren Biko kalea. 

   Recalde.    Moncada kalea, 5.  

Elizak:

*Auzo bakoitzak bere eliza eta/edo parrokia du. Hona hemen garrantzitsuenetako batzuk:

   Done Jakue Katedral Basilika.    Santiago plaza, 1.    944 15 36 27

   Begoñako Andra Mariaren basilika.    Begoñako Andra Maria, 28.   944 12 70 91

   San Nicolas eliza.    San Nikolas plaza z.g.    944 16 34 24

   San Anton eliza.    Erribera, 24.    944 15 42 62



/     12     /

Orokorrak:

CEAR Euskadi
Aisiako eta astialdiko taldea.

 Kristo kalea, 9. bis, 5.    944 24 88 44    info@cear-euskadi.org   https://www.cear-euskadi.org

Munduko Medikuak 
Osasuna sustatzeko jarduerak, laguntza sozialerako taldeak, tailerrak…

 Bailen kalea 1, etxabea.     944 79 03 22    euskadi@medicosdelmundo.org   https://www.medicosdelmundo.org/

quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Ignacio Ellacuria gizarte-zentroa 
Migratzaile taldeentzako elkarte-laguntza.

 Aita Lojendio Kalea, 2.    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org   http://fundacionellacuria.org/

Etorkinekin bat
Hainbat tailer garatzen dituzte, baita aisiako eta astialdiko jarduerak ere. 

 Mirasol Kondearen kalea 11.    944 16 06 60    info@etorkinekinbat.org   https://www.etorkinekinbat.org/que-

hacemos/atencion-y-orientacion/

Gazteleku 
Aisiako eta astialdiko jarduerak.

 Altube zeharkalea, z.g.    944 44 95 96    gazteleku@gazteleku.org   http://www.gazteleku.org/index.php/es/ 

Kultur Etxea 
Ocio, actividades culturales y relaciones. 

 Urazurrutia Kalea, 7.    kulturetxeabizirik@gmail.com   Facebook: @bilbikokulturetxe                                           

https://bilbozaharrekojaibatzordea.wordpress.com/

Harreman-osasunaren alorreko baliabideak
Zer egin dezakegu? Zenbait proposamen:

Beste pertsona batzuk ezagutzeko aukera emango diguten jarduerak egin, ikasteko eta jendea 

ezagutzeko aukera emango diguten ikastaroetan izena eman, aisialdi-jarduerei buruzko informazioa lortu, 

boluntario gisa izena eman, harreman berriak sortu eta elikatu, lehendik ditugun harremanak zaindu.



/     13     /

Karmela Bizirik 
Aisiako eta astialdiko jarduerak eskaintzen dituen autogestionatutako proiektua: dantzak (latinoak, tribalak,…), yoga, antzerkia, 
hausnarketarako guneak, euskara,…[Jarduerak Facebooken]

 Fika kalea, 44, Santutxu.    karmela@karmela.eus   Facebook: Karmela   http://www.karmela.eus

Sarean eta Espacio Plaza Kultur Elkartea
San Frantzisko auzoan jarduerak programatzen dituen sare soziala eta kulturala. 

 Mariaren Bihotza plaza, 5.    kultura@sarean.info   Facebook: @sareangunea   http://sarean.info 

ZAWP 
Helduentzako eta adingabeentzako prestakuntza-jarduerak: flamenkoa, antzerkia, dantza afrikarra eta marrazketa besteak beste. Hileko 
hirugarren larunbatean 21:00etan doako lindy-hop dantza-klasea izaten da.

 Deustuibarra, 47.    944 75 95 76   Prezioa: 5 eta 50 euro bitartekoak dira prezioak.  http://www.zawp.org/agenda/

Bilbo Rock 
Hainbat jardueretarako erabiltzen diren kontzertuetarako aretoa, zinema eta tailerretarako aretoak dituen zentro kulturala.

 Mesedeetako kaia, 1.    944 15 13 06    bilborock@bilbao.eus   Facebook: @bilborockaretoa                                    

http://bilbaogazte.bilbao.eus/

Azkuna Zentroa 
Gizarte- eta jolas-zentroa (liburutegia, erakusketa-gela, erabilera komuneko aretoak). 

  Arriquíbar Plaza, 4.     944 01 40 14   Facebook: @AzkunaZentroa   https://www.azkunazentroa.eus/ 

BilbaoArte Fundazioa 
Artearekin zerikusia duten ideiak garatzeko produkzio artistikorako zentroa. Gainera, aldian behin doako jarduerak izaten dira: zine-zikloa, 
erakusketak eta abar.  

 Urazurrutia Kalea, 32.    944 15 50 97    bilbaoarte@bilbao.eus   Facebook: @BilbaoArte.   Prezioa: 50 euro 

urtean.   http://bilbaoarte.org/

Diskotekak 

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

Merkatuak eta azokak 

http://mochilaexpres.com/mercadillos-ferias-bilbao/ 
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Loreen merkatuan paseatzea 
Areatzako parkean tokiko ekoizleek zuzenean landatu eta bildutako loreak eta landareak topatuko dituzu. Igande goizero. 

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

Maiatzaren Biko merkatua 
Produktu-eskaintza zabala duten postuak (batzuk bigarren eskukoak): arropa, artisautza, liburuak, dekorazioa. Musika eta giroa. Hileko lehen 
larunbatean izaten da. 

 Maiatzaren Biko kalea, Bilbo.

Open your ganbara
Bigarren eskuko azoka, musikarekin eta hainbat jarduerarekin egiten dena igande goizetan.

https://espacioopen.com/openyourganbara/ 

Bilbao Kultura Agenda 
Hiriko kultura-agenda, osoa eta askotarikoa. Adingabeentzako jarduerei buruzko informazioa jasotzen du. Paperean eskuragarri eta doakoa. 
Liburutegietan, zentro zibikoetan eta turismo-bulegoetan aurki daiteke. Hilero banatzen da. 

*Haurrentzat:

Sapos y princesas: aire zabaleko jarduerak familia osoarentzat Bizkaian.
https://www.saposyprincesas.com/actividades-ninos/vizcaya/aire-libre/

Alhondigako mediateka (aisia, irakurketa, liburutegia eta are gehiago) 
Liburutegiaren lehen solairuan adingabekoei zuzendutako gune bat dago: jolasak, liburuak, pintura.

 Arriquíbar Plaza, 4, 48010 Bilbao.    944 01 40 14   https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio/mediateka-bbk

Adingabeentzako planak Bilbon
Hilero eguneratzen da. 

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

LGTBI:

ALDARTE 
Kolektiboarentzako aisiako eta astialdiko jarduerak. 

 Berastegi kalea 5-5. solairua, 8. eta 9. Bulegoak.    944 23 72 96    aldarte@aldarte.org                                                                           

Jardueren hileko egutegia: http://aldarte.org/es/default.asp 
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Emakume-elkarteak:

Bagabiltza Fundazioa 
Emakumeen eskubideak guztiz bete daitezen lan egiten duen elkartea. 

 Cocherito de Bilbao Kalea, 2, 48004 Bilbao.    944 73 14 44    info@bagabiltza.com   www.bagabiltza.com/es/ 

Bidaya elkartea, EAEko emakume musulmanena 
Euskadin bizi diren emakume musulmanen beharrei erantzuna. Alor hauetako beharrak hain zuzen: kultura, kultua, hezkuntza, gizartea eta giza 
beharrak. 

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

Ahizpatasuna: emakume euskaldunak eta marokoarrak 
Emakume euskaldunen eta marokoarren elkarte soziokulturala. Bizikidetza eta kultura-trukea hobetzeko egiten dute lan. 

 Mirasol kondearen kalea, 6. lonja, Bilbo.   Facebook: @ahizpatasuna.

Mamiki batukada feminista 
Jarduera feministei buruz kontzientziatzeko eta haiek sustatzeko musikaren inguruko erakundea.

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

Munduko emakumeak  
Emakumeentzako aisiako eta jardueretarako gunea. 

 Fika kalea, 5.    944 00 54 17    babelmujeres@gmail.com

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

*Batzarra astelehenetan 19:30ean.

Babelgo Dorrea:ahalduntzea eta autolaguntza 
Topagunerako eta laguntzeko taldea, bereziki emakumez osatua, beren bizitzaren zati bat laguntza eta adiskidetasun bila partekatzeko. 

 Aita Lojendio kalea, 2-1. eskuina (Arrupe Etxea).    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org                           

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

Histeria Kolektiboa 
Artea–kultura–eraldaketa soziala ardatzaren inguruan bildutako emakumeez osatutako taldea. 

 Gorte Kalea, 30-32.    info@histeriak.org   http://histeriak.org/histeria-kolektiboa/

La Quinta Ola 
Emakumeen ahalduntzea. Jarduerak, tailerra, bilerak. 

 laquintaolaeselamor@gmail.com   https://laquintaola.net 
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*Beste udalerri batzuk:

Marienea 
Berdintasunaren aldeko gune feminista eta plurala. Askotariko jarduerak eta tailerrak antolatzen dira.

 Goikoa Kalea, 54, Basauri.    946 12 41 00    marienea@basauri.eus   Facebook: @marieneabasauri.                

https://berdintasuna.basauri.eus/index.php/es/ 

Emakumeak aniztasunean 
Emakumeen ahalduntzea. 

 Agirre Lehendakariaren kalea 4-etxabea, Basauri.    944 02 95 99 - 663 34 20 56    mujeresenladiversidad@

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

Mujeres con voz 
Emakumeentzako kultura- eta aisia-jarduerak.

 Amezti 6, 1. solairua 8 Getxo.   http://mujeresyvoces.blogspot.com/ 

Amatasuna/aitatasuna:

Café de madres: Mujeres Imperfectas 
Amatasunaren inguruan eztabaidatzeko eta trukerako taldea. Hilean behin elkartzen da.

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

Guraso-eskolak
Seme-alaben garapen egokirako familien eta hezitzaileen arteko laguntza-taldea. Seme-alabak Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan edo 
Bigarren Hezkuntzan matrikulatuta dituzten Bilbo inguruko familia guztiei zuzenduta dago.

IGEn (Ikasleen Guraso Elkartean) edo ikastetxeko zuzendaritzan galdetu. Bigera ere deitu dezakezu (  944 16 93 
60).

Denbora-bankuak:

Pertsonek beren artean produktuak edo zerbitzuak eman/jasota denbora trukatzeko sistema. Sartzeko, izena eman behar da web orrialdean.

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

   Bilboko Goiko Auzoetako Denbora Bankua.    Mariaren Bihotza plaza 5, 48003 Bilbo.    944 16 85 71

   Andreberri-Abusuko DB Abusuko Gizarte Etxea.    Iharra plaza.    944 16 23 88 

   Musutruk Ibarrekolanda.    Errondoko kalea 2, 48015 Bilbo.    665 474 215  

   Otxartruke.    Pau Casals etorbidea 19 (48004).    944 12 03 87 - 944 12 50 42 – 944 11 69 69   Fax: 944127331    ccotxarkoaga@bilbao.
eus  
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Interneten bidez pertsonak ezagutzeko baliabideak: 

Amigos Bilbao y Amigas Bilbao
Planak proposatzeko edo beste batzuek proposatutakoekin bat egiteko gunea. 

www.amigosbilbao.com  -  www.amigasbilbao.com

AmigosBilbao: 50 urtetik gorako pertsonentzako foroa 
50 urtetik gorakoentzako aisia eta jarduerak. 

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

App-a: Meet Up 
Jendea ezagutzeko eta hainbat jarduera egiteko aplikazioa.

Couch Surfing 
Ekitaldiak, irteerak eta bilerak antolatzen dituen Bilboko erkidego bat da. Profila sortu beharra dago.

www.couchsurfing.com

App-ak: Tinder, Grinder, Wapa 

Ligatzeko aplikazioak dira.

Hizkuntza-trukea:

Hizkuntza-trukea egiteko pertsonekin harremanetan jartzeko orrialdeak. 

   Conversation Exchange.   www.conversationexchange.com 

   Open Language Exchange.   www.openlanguageexchange.com

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

*Aurrez aipatutako Couchsurfing sare sozialak ere baditu hizkuntza-trukerako taldeak. 
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Oinarrizko baliabideak (ostatua, janaria, arropa, oinarrizko premietarako laguntza):

Oinarrizko gizarte-zerbitzuak 
Herritarren alor pertsonaleko, familiaren alorreko edo alor sozialeko arazoei eta premiei erantzun nahi diete prestazioen eta zerbitzuen 
bitartez.

Hemen kontsultatu daitezke Bilboko oinarrizko gizarte-zerbitzuak: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&p

agename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos 

SMUS (Gizarte-larrialdietako udal zerbitzua)
Krisi sozial edo larrialdi-egoerei eta etxegabeen oinarrizko premiei (ostatua, janaria eta arropa) erantzuteko 24 orduko zerbitzua. Eskuragarri 
dauden gizarte-baliabideei buruzko informazioa ere ematen du. 

 Uribitarte kalea 11.    944 70 14 60    urgencia@ayto.bilbao.net

Bizkaiko Gurutze Gorria 
Laguntza orokorra, laguntza krisiak eragindako familiei, gizarteratzeko bideak, etxebizitzaren alorreko laguntza, haurrentzako janari- eta 
higiene-kitak, etxerik gabeko pertsonentzako oinarrizko premiak… 

 Jose Olabarria kalea, 6 (4. zenbakiko atariaren ondoan).

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

http://www.cruzrojabizkaia.org

Caritas 
Behar adina baliabide ekonomiko ez izateagatik oinarrizko beharrak asetzeko zailtasunak dituzten pertsonei edo familiei laguntza. 

 Erribera kalea 8, etxabea.     944 02 00 99     Caritabi@caritasbi.org   https://www.caritasbi.org/cas/ 

Koopera Store 
Bigarren eskuko arropa neurrizko prezioan saltzen duen denda. 3 denda daude Bilbon:

     Fernandez del Campo kalea, 16.    627 25 11 91

     Dendarikale kalea, 27.    944 15 93 31

     Blas de Otero kalea, 11.    944 02 91 71

Gizarte-baliabideak
Zer egin dezakegu? Zenbait proposamen:

Kaltetzen gaituen testuingurutik irten osasuna berreskuratu ahal izateko, testuinguru berrian laguntza 

bilatu herrialde horretan bizitzeko beharrezkoak diren baliabideak lortu ahal izateko, egokitu arte, eta, 

behin egokitutakoan, baliabide horiek gure kasa lortzeko borrokatzea, testuinguruak ahalbidetzen digun 

heinean.
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*Beste udalerri batzuk:

Zubietxe Elkartea
Lau esku-hartze alorretan bildutako proiektuak garatzen dituzte: laguntza, autonomia, laneratzea eta sustapena. 

 Abenduaren 22ko kalea, 1 eta 2, Arrigorriaga.     944 16 18 54     zubietxe@zubietxe.org 

Goiztiri Elkartea   
Baliabiderik ez duten eta lurraldean 3 urtetik behera daramatzaten pertsonentzako etxebizitzak eta abegi-zentroa (6 hilabeteko gehieneko 
egonaldia). Gizarteratzeko eta laneratzeko programak ere badituzte.

 La Providencia kalea, 19 Barakaldo.    944 78 05 41    goiztiri@goiztiri.org   www.goiztiri.org/es

Zerbitzu juridikoak:

CITE
Bizileku- eta lan-baimenarekin lotutako eskaera, kontsulta edo izapideekin zerikusia duten gaietarako laguntza juridikoko zerbitzua. 

 Uribitarte kalea, 4, 48001 Bilbo.    944 24 34 24    citebizkaia@euskadi.ccoo.es

OJZ (Orientazio Juridikoko Zerbitzua) 
Doako laguntza juridikoko zerbitzua (eskaera egin behar da, eta zerbitzua eman edo ukatu egiten da pertsonaren diru-sarreren arabera).  

 Barroeta Aldamar, 10, beheko solairua.    944 01 67 12

Gizarteratzea eta/edo laneratzea:

Lanbide 
Lana bilatzeko Euskal Enplegu Zerbitzua.

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

Gaztaroa Sartu 
Gizarte eta laneko orientaziorako zerbitzua.

Pertsonekin egiten dute lan beren ingurune sozialean abantaila gehiagorekin kokatzen lagunduko dieten aldaketak sustatzeko, beren gaitasun 
pertsonalen eta ahalmenen garapena sustatuz.

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

Peñascal Fundazioa 
Hainbat ikastaro eskaintzen dituen prestakuntza-zentroa.

 Bilbo-Galdakao errepidea, 10.    944 02 93 00   http://www.grupopenascal.com/#
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Gaztelekua 
Zaurgarritasun handieneko egoeran dagoen biztanleriari bideratutako gizarte-laguntzako proiektuak.

 Altube zeharkalea, z.g.    94 444 95 96    gazteleku@gazteleku.org   http://www.gazteleku.org/index.php/es/ 

Ahislama elkartea 
Etorkinen gizarteratze kulturala. Ostalaritzako eta sare sozialei buruzko ikastaroak.

Aldez aurretik deitzea komeni da lekurik badagoen jakiteko.

 Lozoño kalea, 29.    677 97 49 59    ahislama@wanadoo.es   http://www.vidasolidaria.com/fichas/2009-12-22/asociacion-

ahislama-2202.html  

*Beste udalerri batzuk:

Kosmopolis
Orientazio akademikoa, laneko orientazioa eta ekintzailetzarako orientazioa. AHOLKU SAREA programa ere badute, egoera administratiboaren 
erregularizazioari buruz aholkatzeko. 

 Alangoeta Kalea, 8, Getxo.    946 85 21 03- 688 60 55 51    kosmopolis@live.com 

Oinarrizko mapak:

Baliabide eleanitzen gida 
Edozein herritarren -jatorria edozein dela ere- egunerokotasunean ohikoenak diren gaiei buruzko oinarrizko kudeaketak azaldu eta xehatzen 
dituen baliabideen mapa.

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

FBIO_contenidoFinal

Hiriko planoak eta mapak

Mapa turistikoak, kale-izendegia, plano toponimikoa eta harrera-baliabideen mapa: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=30

00020909&language=es&pageid=3000020909&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_detallePagina 

Hemen ere topatu daitezke mapak: http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/planos 

*Beste udalerri batzuk:

Getxoko migratzaileentzako gizarte-baliabideen gida 

https://www.getxo.eus/es/inmigracion
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Giza Eskubideen sentsibilizazioa eta defentsa:

CEAR Euskadi. Parte-hartze soziala
Gizartea eraldatzera eta asilo-eskubidearen eta justizia sozialaren defentsarako eta sustapenerako mobilizatzera bideratutako taldea.

 Kristo kalea, 9. bis, 5.    944 24 88 44     info@cear-euskadi.org   https://www.cear-euskadi.org

Munduko Medikuak
Pertsona guztien osasun unibertsalerako eskubidearen defentsa.

 Bailen kalea 1, etxabea.    944 79 03 22    euskadi@medicosdelmundo.org   https://www.medicosdelmundo.org/

quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Errefuxiatuen eta migratzaileen Giza Eskubideak defendatzeko herritarrek bultzatutako ekimena.  

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

Mugarik gabeko emigratuak
Migratzaileen eskubideen alde lan egiten duen elkartea, migratzailea dagokion bizilekuko alor sozialarekin, politikoarekin eta 
ekonomikoarekin lotzeko.

 Santutxu kalea, 63 - 1. lonja.    946 52 35 36 - 692 67 37 17    sd_bizkaia@emigradossinfronteras.org

http://emigradossinfronteras.org/ 

Ignacio Ellacuria gizarte-zentroa 
Elkartegintza indartzeko proiektuak, bitartekaritza, interkulturalismoa eta erlijio arteko elkarrizketa, eta analisi eta hausnarketa soziala.

 Aita Lojendio Kalea, 2.    944 46 59 92    info@fundacionellacuria.org   fundaciónellacuria.org  

ERRESPETUZ
LGTBI pertsonen defentsa eta integraziorako euskal elkartea.  

 Benidorm kalea 1, ezk.-esk. solairuartea.    944 76 40 54 - 675 45 93 17   http://errespetuz.blogspot.com.es/

Komunitate-baliabideak  
Zer egin dezakegu? Zenbait proposamen:

Giza Eskubideei buruz sentsibilizatzeko eta haiek ikusarazteko eta defendatzeko jarduerak, gu ezagutarazteko 

komunikabideak (gure bizitza arriskuan jartzen ez den bitartean), boluntario-lana egitea, jendeari gure 

errealitatea ulertarazten laguntzen dieten pertsonei laguntzea, eta bertako jendea ezagutzeko aukera ematen 

duten jardueretan parte hartzea batzuetan banantzen gaituzten oztopoak eta beldurrak hausten joateko.
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Kulturak Batzen ASDIUC Garapen Integralerako Elkartea 
Sentsibilitate humanitarioa sortzeko kulturarteko elkartea. Askotariko jarduerak, festak, ospakizunak, oroitzapen ospakizunak, tailerrak… 

 Aita Lojendio, 2 – 1. eskuina.    620 74 61 76    asociacionuniendoculturas@gmail.com   http://www.culturasunidas.

es/asociacion-para-el-desarrollo-integral-uniendo-culturas-asdiuc/

Ecuador Etxea 
Berdintasunari, generoari, prestakuntzari eta feminismoari buruzko gizarte-jarduerak. Horrez gain, euskarazko klaseak ematen dituzte doan.  

 Botikazar erribera 21, eskuineko lonja.    944 47 49 71    info@ecuadoretxea.org    http://ecuadoretxea.blogspot.com.

es/p/blog-page_5.html  

*Beste udalerri batzuk: 

Palestina Biladi elkartea 
Palestinako errealitatea sustatzea eta hurbiltzea. Aisialdiko jarduerak, zine-zikloak, elkarretaratzeak, liburu-aurkezpenak, oroitzapen 
ospakizunak… 

 Juan Bautista Zabala Kalea, 12, Getxo.    944 04 95 50   http://www.biladipalestina.org/index.php/actividades/actividades-

actuales  

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

Boluntariotza:

Bolunta: Bizkaiko boluntariotza-elkartea
Hainbat erakundetan boluntariotza eskaintzan duen elkartea.

 Erronda kalea z.g. (5. zenbakiaren parean), 2. solairua. Bilbo.    944 16 15 11    bolunta@bolunta.org   http://www.

vidasolidaria.com/fichas/2009-06-25/bolunta-1701.html

*Beste udalerri batzuk: 

Sarekide
Getxoko boluntariotza-erakundeen elkartea. Udalerriko boluntariotza sustatzea eta indartzea du zeregin nagusia.

 Jose Maria Chávarri Zuazo Kalea, Getxo.    946 12 28 45 - 688 86 74 97   http://www.sarekidegetxo.org/ 
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*Oharrak:

- Gida hau osasunaren banaketa artifizial batean oinarrituta dago, gure bizitzako alderdi ezberdinei erreferentzia egiten dieten baliabideak 
zehaztu ahal izateko. Banaketa hori egin arren, osasunari buruz dugun ikuspegiak integrala izaten jarraitzen du eta elkarren artean erlazionatuta 
dauden elementuez osatuta dagoela defendatzen dugu eta, beraz, badira baliabideak osasunaren alderdi batekin baino gehiagorekin lan egiten 
dutenak, horietako bati bakarrik erreparatu badiogu ere praktikoagoa izan dadin. 

- Hemen jasotako baliabideak doakoak dira (kontrakoa adierazi ezean) eta zuzenean eskuratu daitezke, beste erakunde batetatik igaro beharrik 
gabe. 

- Gida honetan ez daude jasota udalerrian ezaugarri horiek dituzten baliabide guztiak, horregatik, zerrenda zabaltzen joan nahi dugu eta 
horretarako zuen laguntza eskatzen dugu. Dokumentu honekin bat egiten duen baliabidea bazara edo baliabiderik ezagutzen baduzu, idatzi 
helbide honetara: amaia.benito@cear.es. Ziur denon artean osa dezakegula!
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