
              

2021 amaitzen ari den honetan, gure elkarteko                  

jardueraren balantzea egiteko unea da. Beste urte batez, 

COVID-19ak baldintzatu ditu gure harremanak, jarduerak eta  

loturak. 

Ia bi urte beranduago, badirudi badugula homologatutako 

musuko gardena, eta onena ez bada ere, pertsona gorrei la-

gunduko die ingurunearekin komunikatzen. Hala ere, musuko 

horren prezioa ez da arrazoizkoa ohiko poltsikoentzat. 

Zeinu-hizkuntzarako interprete faltan jarraitzen dugu. 

Orain  Lanbide Heziketako titulua unibertsitate-titulu bihurtu da, 

baina ez dago berau abian jarri duen euskal unibertsitaterik.    

Baina horren beharra dugu, eta gabezia gero eta gehiago nabari 

dugu. 

Eta zer esan Administrazioaz! Ez da inondik inora ageri, be-

reziki osasun-administrazioa. Haiekin biltzea eskatzen badugu 

ere, telematikoki bada ere, ez digute erantzuten. 

Balantze ezkorra 2021 urtearena? Baliteke, baina horrek erakus-

ten digu asoziazionismoa ezinbesteko elementua dela gure ko-

lektiboaren interesak defendatzeko. 

 

2022an borrokan jarraituko dugu 

 

ASOZIAZIONISMOA, INOIZ BAINO BEHARREZKOAGO 
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BOLUNTARIOAK/ Begirale taldea 2021 

 AURREZ AURREKO JARDUERAK AransGin 

- DISTANTZIA BERRESKURATZEN -  

2021eko URRIAren 23a  / 10etatik 17:00etara                                             

21 parte-hartzaile                                                                          

*TAILERRA: Berdintasuna  sortzen “Ni naiz….eta ahal dut”                      

Txikiak Dora Gálvezekin,txontxongilo bat sortzen                   

Gazteak Katalin Izaguirrerekin, eztabaidatzen eta antzerkia 

egiten  *Bazkaria eta jolasak aire librean, arratsaldeko       

bostak arte *Jardunaldiak BALORAZIO ALTUA izan zuen.   

BERRIZ EGINGO DUGU 

 

 

        2021eko AZAROAren 27a / 10:00etatik 17:00etara  

 Tailerra: EMOZIOAK Dora Gálvez eta Irantzu Etxeandiarekin / 

28 izen-emate Guztia antolatuta zegoen BAINA BERTAN      

BEHERA GELDITU ZEN, kutsatzeek gora egin zutelako eta    

eguraldia txarra zelako. Ezinezkoa zen jarduerak aire librean    

edota    osasuna bermatuta egitea. PENA DA, baina 2022an    

EGINGO  DUGU  

 

 

ONLINE JARDUERAK zoom plataforma bidez 

- KONEKTATUTA  JARRAITZEN DUGU- 

2021eko APIRILAren 24a / 15 parte-hartzaile 

2021eko EKAINAren 5a / 11 parte-hartzaile 

Txikiak / 7 eta 13 urte bitarte - 9:30etik 11:00etara 

Gazteak / 14 eta 18 urte bitarte –11:30etik 13:00era 

Dinamika eta JOLAS kooperatiboak, hezigarriak, eztabaida 

eta parte-hartzea sustatzeko. Hainbat  aplikazio ERABILIKO 

dira: Kahoot, educaplay... 

  ARRAKASTATSUA, baina elkar aurrez aurre ikusteko 

gogoz zaude 

 

SOZIALIZAZIO JARDUERAK 2021 

Aisialdiko begiraleei ESKER, aurreko guztia egin ahal izan genuen. 

Online eta aurrez aurre egiteko jardunaldiak prestatu eta antolatzeaz GAIN, 7 begirale boluntarioek FEVAPASek 

ANTOLATUTAKO honako prestakuntza-hausnarketa IKASTAROETAN parte hartu zuten: 

 1.- ONLINE, apirilak 10, 10:00etatik 13:00era, “Aplikazio lagungarriak” - EducaPlay, Kahoot… 

Ana García zen irakaslea, online bidezko plataforma eta aplikazioetan espezializatua. 

2.- AURREZ AURRE, irailak 25, 10:30etik 14:30era Donostian -ARANSGI, Gipuzkoako Elkarte Federatua- 

“Boluntarioak gara”, Hezkide Eskolako Itxaso Guevararen bidez. 

Tailerraren ondoren elkarrekin bazkaldu zuten, taldea indartzeko. 

Bi jardunaldiotan Eskuaire zeinu-hizkuntzako interpreteak EGON ZIREN. 

Topaketa horietan guztietan honako hauek izan    
ditugu: 

* Zeinu-hizkuntzako interpreteak 
* Tratatutako gaietan espezializatutako                    

dinamizatzaile-prestatzaileak 
* Elkarte federatuetako profesionalak 

* Aisialdiko monitorxen taldea. Beti bezala,     
beren borondatez, egindako ekintzak lagundu, 

lagundu, antolatu eta ebaluatu dituzte. 

 
 
 

Parte-hartzaileek oso modu positiboan baloratu 
dituzte topaketa horiek guztiak. ERREPIKATUKO 
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Aurrez aurre edo online, 

2021ean, Euskal Autonomia      

Erkidegoko pertsona gorren 500 

FAMILIA baino gehiago artatu 

dira FEVAPAS osatzen duten hiru 

elkarteetan. 

INFORMAZIO eguneratua, objektiboa, zabala eta 

zehatza  / ORIENTAZIOA ETA PRESTAKUNTZA  

 LAGUNTZA psikologikoa eta emozionala  

 GOGOETA-TALDEAK  / Hainbat esparrutako   

profesionalen KOORDINAZIOA  

AURKEZPENA administrazio publikoetan 

FEVAPASek elkarte        

federatuak KOORDINATU 

ditu familia horiei arreta 

eman eta laguntzeko     

euren baterako lanean. 

HITZALDIAK FEVAPASeko FAMILIENTZAT  

Pasa den urteko azaroan egindako hitzaldiaren arrakasta ikusita, eta familiek hala eskatuta, 2021ean honako hitzaldi 
hauek egin dira, federazioko familiei eta profesionalei ZUZENDUTA: 

Maiatzaren 5ean, 32 pertsonak parte hartu zuten “Educar las Emociones en Familia” hitzaldian. Online egin zen 
18:00etatik 19:30era. Aránzazu Ardura izan zen hizlaria, bera psikologoa da Madrilgo Unibertsitate Autonomoan eta 

Leongo Ponce ikastetxean. 

Azaroaren 24an, ordu berean, 31 pertsonak parte hartu zuten “Ocio y Discapacidad Auditiva – El 
ocio educativo, una herramienta para la socialización” hitzaldian. Amagoia Osinalde izan zen  
hizlaria, bera Gizarte Hezitzailea eta aisialdiko teknikaria da Urtxintxa Eskolan. Amagoia aditua da 
gai horretan, eta asko ezagutzen du entzuteko desgaitasuna. Urte luzez aritu da ULERTUZ         
elkartean, Bizkaiko elkarte federatuan.  

Bi hitzaldiotan, zeinu-hizkuntzako azpitituluak eta interpretazioa egin ziren, EUNATE elkartearen 

laguntzaz. Parte-hartzaileek oso balorazio ona eman zioten, eta FEVAPAS ildo horretatik            

jarraitzeko animatu zuen horrek. 2022an BERRIZ EGINGO DUGU. PARTE HARTU! ZUEN ZAIN GAUDE!  

 FEVAPAS ARANSGI, ULERTUZ Y ASPASOR 
  LANEAN ARI GARA, ezarritako legeak bete daitezen, izan ditzaten haur eta gazte gorrek, baita haien familiek ere, 

bizitzako eremu guztietan jarduteko baldintzak, berdintasunean. HORRETARAKO, eta maiz lan gogorra bada ere 

(administrazioek gutxiesten gaituztelako), Eusko Jaurlaritzako hainbat sailekin bilerak egiten SAIATZEN GARA. Aurten: 

 HEZKUNTZAN: Urtarrilean, maiatzean eta ekainean LHko sailburuordearekin. Deialdiaren ZAIN GAUDE, azaroan 

gelditu baitzen bertan behera. Sail horrekin aurretik hitzartutako gaiak jorratu nahi ditugu, besteak beste, FEVAPASek 

“Entzuteko desgaitasuna duten ikasleentzako hezkuntza-erantzuna” dokumentuari egindako ekarpenak. 

 OSASUNEAN: Otsailean Osasun sailburuarekin. Apirilean, ekainean eta uztailean, online, Osakidetzarekin eta  

osasuneko zuzendaritzaordearekin, jorratzeke ditugun gaiak jarraitzeko. Egindako kontsulten erantzunaren zain gaude 

oraindik. 

 BESTE BATZUK: Euskal Gorrak / EDEKA / Foru aldundiak, udalak eta bestelako entitate publiko eta pribatuak. Azken 

horiek federatutako elkarteen bidez eta federazioaren bidez. 

http://www.ulertuz.org/
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 FEVAPASETIK GABON ZORIONTSUAK OPA DIZKIZUEGU 

 

http://www.ulertuz.org/
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LASTERKETA SOLIDARIOA ASTRABUDAN 

ASPASOR ELKARTEAK BELDUR BARIK 2021 LEHIAKETAN PARTE HARTU DU 

MUSEOA ZEINU-HIZKUNTZA 

 

Laboratorium Museoaren eta ARANSGI elkartearen arteko lankidetzari esker, zientziaren      

historiaren museoko funts iraunkorrak ulergarriagoak izango dira pertsona 

gorrentzat, zeinu-hizkuntza gehitu       dutelako. Errekalde jauregian dauden 

mineralogia, zoologia, anatomia eta aparatu zientifikoen gordailu              

museografikoetara egindako bisita interaktiboetan beste aukera bat gehiago izango da             

zeinu-hizkuntza.  

Museoen irisgarritasuna hobetzeko Europako baliabideei esker, ARANSGIk, 

Bergarako Udalak eta   Laboratorium-ek proiektua garatu ahal izan dute. 

Pasa den irailaren 26an Astrabudako V. Herri Lasterketan parte hartu genuen.                                

Astrabudako Extremadurako Etxeak antolatu zuen Berritxuak eta Ulertuz     

elkarteen alde.  

Ulertuz elkarteak eskerrak eman nahi dizkio Extremadurako Etxeari,             

lasterketa hain ondo antolatzeagatik. Jende zoragarria topatu genuen bertan, 

eta laguntza handia jaso genuen: beren denbora eskaini ziguten eta pertsona eta erakunde asko 

mugiarazi zituzten gure elkarteei babesa emateko. Eta, noski, mila esker bertara    hurbildu, parte 

hartu eta  lagundu zuten boluntario, familia eta         pertsona guztiei.        Mila esker!! 
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Eusko Jaurlaritzak -Emakunderen, Hezkuntza Sailaren eta EITBren laguntzaz- antolatzen duen Beldur 

Barik kanpainan parte hartzeko zorian egon ginen aurreko deialdietan. Indarkeria sexista               

prebenitzeko helburuz egiten da, emakumeen ahalduntzerako jarrerak lantzen ditu eta horretarako 

jarrerak sustatzen ditu. 

Aspasor elkarteko begiraleek parte hartzea erabaki zuten aurten eta “UN GRITO EN EL SILENCIO – 

OIHU BAT ISILTASUNEAN” bideoa aurkeztu zuten. Bideoa sinplea da, baina denen artean egin da. 

Zerbitzu batzuetara iristeko ezintasuna islatzen du bideoak, eta hori kontuan hartu behar dela      

ikusarazten du. Herritarrek bozketa bidez babestu bagaituzte ere, ez dugu saririk lortu. Bideoa     

bozkatu zenutenei eskerrak eman nahi dizkizuegu, asko izan baitzineten, 750 baino gehiago.         

Hurrengo batean berriz saiatuko gara, eta ULERTUZ ETA ARANSGI elkarteak hori egitera animatzen 

zaituztegu. Eskerrik asko guztioi!!  

 Ez baduzue bideoa ikusi, esteka honetan aurki dezakezue: 

https://www.beldurbarik.eus/?s=un+grito+en+el+silencio 

http://www.ulertuz.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.beldurbarik.eus%2F%3Fs%3Dun%2520grito%2520en%2520el%2520silencio%26fbclid%3DIwAR0u92_qlidHJfqY9knKRXmAzG5bnIDGff1rCvXKVyCXIMTv6aqTJQyGjZM&h=AT0Hk4G4PBtnZtsrSJJrpXgCfEf_AAiu6_hkllo0bo_8ztkuKnPqeyZu3FpiH61_KGqAAI

