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Harrerarako euskal sare herritarra
antolatzeko ekimena

Min handia eta zauri ireki zabala nituen. Hori
ezin da ahaztu, baina badaude aurre egiten

laguntzen dizuten pertsonak, egiten dituzten
ekintzek integratzeko laguntzen digute.

Horregatik, taldea ezagutu nuenean, hemen
beste familia bat neukala sentitu nuen.
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Harrerako sare lokalak eraikitzeko programa bat, honako
hauetatik abiatuta:

Topaguneak eraikitzearen aldeko apustua egiten dugu. Bertan
boluntariotza, harrera jasotzen zein harreragileak diren familiak, eta
hiritar orok bidezkoagoak, kritikoagoak eta migratzaileekin eta
errefuxiatuekin konprometituagoak izateko aukerak bultzatu egiten
dira.

Inplikatutako pertsonak errefuxiatuei babesa ematen diete, egunez
egun gizartean sar daitezen, eta elkarbizitzan abegikorrean
oinarritutako eredu bat sustatzen laguntzen dute lurraldeetatik,
elkarrekiko onarpenean eta aniztasunean oinarrituta.

Babesletza Komunitarioaren eredutik abiatuta, 
tokian tokiko talde komunitarioak bultzatzen ditugu,

migratzaile eta errefuxiatuen familia eta etxeei laguntza
praktikoa, babes sarea sortu eta laguntza emateko.

Eskubideetarako sarbideak: oinarrizko zerbitzuak
eskuratzeko laguntza eta orientazioa. Hala nola,
eskola edo osasun-zerbitzuak, hizkuntza ikasten
laguntzea, etxebizitza bilatzea, lan-merkatuan sartzea,
eta abar.

Familia errefuxiatuekin jarduerak antolatzea:
udalerrira bisitak, txangoak, topaketak, eta abar,
auzoko edo udalerriko jardueretan parte hartzea...

Gutxienez 5 boluntarioz osatutako taldea da, eta
hurbiletik familia batekin edo errefuxiatu batzuekin
inplikatzen dira, hemen bizitza berri bat erakitzea posible
izan dezaten. Horren barne sartzen dira: 

ZER DA TOKIAN TOKIKO
HARRERA-TALDE BAT?
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Gure printzipioak

ZER DA 'LOTURAK'?

TALDE BAT GARA

LOTURAK-eko talde teknikoak estuki lan egiten du tokian
tokiko taldeekin urrats bakoitzean, familia errefuxiatuak
hartu, babestu eta modu eraginkorrean lagundu ahal
izateko.

ZU BEZALAKO PERTSONAK BEHAR DITUGU

Denok parte har dezakegu: koadrila bat izan gaitezke,
auzo bateko bizilagunak, lankideak, edo erakunde
erlijioso bateko kideak izan... Bizitzak eraldatzen
laguntzeaz gain, auzo eta herri askotarikoagoak eta
irekiagoak izan daitezen lagunduko dugu.
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