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Alarma egoerako 27. eguna. 2020ko apirilaren 11a, asteazkena 

Hilaren 9ko, ostiraleko, Kudeaketa / Jarduerak 

BULETINARI BURUZKO KONTSULTA 

Iritziak. Hilabete bateko konfinamendua betetzeko bezperan gaudenean, eta egoera honetantxe 
beste hilabete bat edo aurretik daukagunean, buletina jasotzen ari zaretenon iritziak ezagutu nahi 
ditugu. Egunero-egunero argitaratu izan dugu, premiazkoa baitzen oinarrizko aterpe- eta janari-
beharrak asetzea premia horiek zituzten pertsonentzat. Gizarte-zerbitzuekin elkarlanean aritu gara, 
eta, beste bide batzuen artean, Buletin hau erabiliz, erakundeek bete ez dituzten behar guztien berri 
eman dugu. 

Sentsibilizazioa. Helburuetako bat zen iritsi gaitezkeen  iritzi publikoko sektoreak sentsibilizatzea, 
egoera horiek ezkutuan gera ez zitezen. 

Aldarrikapena. Beste helburu bat zen gure agintarien diskurtso triunfalistak, egunero behar guztiak 
aise betetzen zirela ziotenak, bere tokian jartzea. Buletinak aukera eman digu diskurtso horien aurka 
doazen datuak emateko, eta ziur gaude erakundeak pixkanaka mugiarazi dituzten faktore bat izan 
dela. 

Formakuntza. Buletina baliatu dugu, halaber, ezagutu beharreko oinarrizko gaien sorta txiki bat 
zabaltzeko; etxerik gabeko pertsonen kolektiboarekin lotutako gaiak, bereziki migratzaileekin, lanean 
ari garenekin. Pilulak deitu ditugu. 15 izan dira egungo buletina arte. 

Aldizkariari eman beharreko aldizkakotasuna berraztertzen ari gara, haien agerpenen arteko tartea 
handitzea, alegia. Aldi berean, edukiari dagokionez, garrantzitsua da editatzen ari garen edukiari 
buruzko zuen iritziak ezagutzea. 

Horregatik, oinarrizko galdera batzuei erantzuteko eskatzen dizuegu: 

Ezagutzen dituzu editatutako aldizkari guztiak? Edo batzuk bakarrik? 

Eguneroko aldizkakotasuna gehiegizkoa iruditu al zaizu? 

Interesgarriak iruditzen zaizkizu pilulak? 

Zer beste kontu interesgarria irudituko litzaizuke jorratuko bagenu? 

Galdera horien erantzuna Sareko postara bidali behar da. 

redacogidaciudadana@gmail.com 

Zuen erantzunak baliagarriak izango zaizkigu buletinen eta haien edukiaren jarraipenerako daukagun 
ideia egokitzeko. Aldaketetako batek, erabakita dugu, aldizkakotasunari eragingo dio. 

KOMUNIKAZIOA. 26. buletina zabaldu da sareetan eta komunikabideei helarazi zaie. 

BORONDATEZKO BALIABIDEEN ESKAERA ETA ERANTZUN SOLIDARIOAK 

Han eta hemen laguntzen jarraitzen duen jendeari gure esker ona erakutsiz, arropa eskaini diguten 

pertsona guztiak aipatu nahi ditugu. Beharrak handiak dira, baina ekarpen solidarioak ere bai. 

Ekarpen ekonomiko solidarioari dagokionez, 149 pertsonak emandako diru-sarrerak guztira 9.768 € 
izan dira. 

Gandarias eta Pandoraren eguneroko janari ekarpena jasotzen segitzen dugu eta atzo Lasarteko 
Landaberri Garaikoetxea Ikastetxeak jogurtak eman zizkigun. 
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15. PILULA 

MENTORIA Gazte migratzaileak 

Koronabirusaren etorrerak gure plan guztiak aldarazi aurreko egunetan, migratzaile gazteekiko 
Mentoriako lan-esperientzia pilotu bat abiarazteko ginen. Aparkatuta geratu zen, baina berriro 
ekingo diogu egungo konfinamendua amaitzen deneantxe. 

Helburua: mentoria-jasotzaileen ongizate psikosozialari laguntzea eta haien gizarteratzea erraztea. 

Gainera: Egonkortasun emozionala hobetzea, mentorearekin sortutako loturari esker. Arazoak 
(berdinekin, irakasleekin, bizitokian…) kudeatzen ikastea. Autoestimua indartzea. Hiriaren/ 
ingurunearen baliabideei eta aisialdirako aukerei buruzko ezagutza handitzea. Gizartearen zati bati 
kolektibo horren errealitatea hurbiltzea. Gizartearen partaidetza ahalbidetzea, bideratzea eta 
indartzea Gipuzkoako lurraldera iritsitako gazte migratzaileen elkartasun, harrera eta inklusioari 
dagokienez.  

 
 
Zure ametsak egia bihurtzen lagun dezakezu 

Gazte bati laguntzera animatzen zara? Bere aholkularia izateko 

Denok behar dugu norbait gurekin egotea gure bizitzako une garrantzitsuenetan. Gazte migratzaile 
batzuek zaila dute, laguntzeko familia-sarerik ez dutelako. 

Zure ondoan egotera animatzen zara? 

SOS Arrazakeriak eta Harrera Sare Herritarrak gazte atzerritarrekin, mutilekin eta neskekin, hemengo 
erreferente familiarrik gabe, mentoria programa jarri dute martxan. 

Zer ekarpen egiten du aholkulariak? Laguntza emozionala ematea gazteari, entzutea, sare soziala 
zabaltzea, gaitasunak eta trebetasunak hobetzea, jolasguneak zabaltzea eta hizkuntza-ezagutzak 
hobetzea. 

Zertara konprometitzen da? Harremana urtebetez mantentzekoa 

Zer eskaintzen dugu SOS Arrazakeriak eta Harrera Sareak? Prestakuntza, aholkularitza eta etengabeko 
jarraipena, laguntza arrakastatsua izan dadin; lan-plan bat egitea, helburuak finkatuz; elkar 
ezagutzearen esperientzia aberasgarria. 

Harremanetan jartzeko redacogidaciudadana@gmail.com 

Donostiako Hiritarron Harrera-Sarea / Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Kontaktua: redacogidaciudadana@gmail.com  675 71 53 15 
Facebook: @HiritarronHarreraSarea   Instagram: @harrerasarea 
Dohaintzak: CC ES44 2095 5013 70 9119577666 

ZABALDU, bidali zure ekarpenak, iradokizunak, salaketak. 
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