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EUSKAL HERRIKO GORREN LAGUN ETA GURASOEN
ELKARTEEN FEDERAKUNDEA

E

Federazio SENDO BAT

FEVAPASek 23 urte beteko ditu dagoeneko, eta hiru Lurralde
Historikoetako pertsona gorren familien ELKARTEEN jarduerak
koordinatzeko lana egiten du.
23 urtean, funtzionamenduaren oinarria Elkarteen jarduera
nabarmentzea eta sustatzea izan da; horretarako, erakundeetan
ordezkatu ditu. Gainera, Autonomia Erkidegoan pertsona gorren
familien erreferente bakarra bihurtu da.
Hori dela eta, garrantzitsua da gogoratzea ELKARTEAK (AransGi,
Aspasor eta Ulertuz) muina garela eta FEDERAZIOARI geuk
ematen diogula indarra. Federazioa, jatorritik, EZIN da existitu
gu aintzat izan gabe.
Hori guztia dela eta, elkarrekiko jarduerak antolatzen direnean,
gure Elkarteak berak antolatutako ekintzatzat jo behar ditugu.
Ezin da beste modu batean izan gure antolaketari eta funtzionatzeko
moduari dagokionez.

=
Urte berri on!

FEVAPASEN 2016KO PROGRAMA
ELKARTEAREN JARDUERAK: Denbora librean hezteko programak
Euskadin entzuteko desgaitasuna duten haurrentzat eta gazteentzat.
Martxoaren 11tik 13ra bitartean, entzuteko desgaitasuna duten eta entzuten duten 34 neska-mutilek
parte hartu zuten Zarautzen (Gipuzkoa) egindako jarduera eta dinamiketan.
Uztaileko 4tik 13ra, 7 eta 14 urte bitarteko zenbait neska-mutil (gor zein entzule) Etxarri-Aranatzen
(Nafarroa) izan ziren eta mota askotako jarduera, tailer eta jolas gauzatu zituzten. Federazioko
gazteen taldearen eta Bielorrusiako 15 gorren bisita izan zuten.
Uztailaren 9an, 16 eta 25 urte bitarteko 6 gazte gorrek udako kanpamentuak bisitatu zituzten.
Monitoreei lagundu, eta txikientzako antolatutako jarduerak egin zituzten.
Urriaren 22an, 12 eta 16 urte bitarteko 22 gaztek parte hartu zuten, oso modu aktiboan, Sare Sozialei
buruz Donostian (Aransgi) egindako hitzaldi-eztabaidan eta Lego Serius Dinamikan. Dinamika
hitzaldiaren ostean egin zen, eta 11 pertsona bi talde egin ziren. Emetic-eko bi profesionalek egin
zuten eta zeinu-mintzairako interpretea izan zuten. Dinamikaren, emaitzen eta parte-hartzeren
balorazioa oso ona izan da.

BOLUNTARIOAK – Monitoreak
Aipatutako jarduera horiek guztiak ezingo genituzkeen egin Fevapasen ditugun monitore
boluntarioen lanagatik eta lankidetzagatik ez balitz.
Monitorearen GAITASUN SOZIALAK: KOMUNIKAZIOA I.
Monitoreak trebatzeko ikastaroaren titulua da. Ikastaro hori azaroaren 12an Bilbon egin zen.
Entzuteko desgaitasuna duten 10 pertsonak hartu zuten parte.
FEVAPASen eta elkarte federatuetan laguntzen duten aspaldiko monitore eta monitore berriak dira
horiek guztiak.
Urtxintxa Eskolako profesional batek ikastaroa eman zuen eta zeinu-mintzairako interprete bik
ikastaroa zeinu-mintzairan interpretatu zuten.

FAMILIA-PROGRAMA
FEVAPASek Elkarte Federatuak koordinatu ditu, familiei arreta egiteko eta laguntzeko lana batera egiteko.
Senideen eta desgaitasuna dutenen BIZI-KALITATEA HOBETZEKO, LAN KOORDINATUAN

Ondokoak landu dira:
Orientazio eta informazio eguneratu, objektibo, zabala eta zehatza.
Laguntza psikologiko eta emozionala
Familientzako informazio eta trebakuntza.

HORRETARAKO ondokoak eskaini dira:
Arreta zuzena eta kasu bakoitzaren jarraipena // Banakako eskarien kudeaketa
Ama/aita eta ama/aita arteko laguntza //Hausnartzeko eta trebatzeko taldeak
Laguntza psikologikoa // Profesionalen arteko aldian aldiko koordinazioa.
Familien topaketak // Trebatzeko eta informatzeko hitzaldiak eta ekintzak // Gizarteratzeko jarduerak…

480 FAMILIA dira FEVAPASn federatutako HIRU* ELKARTEETAKO kide
*ARANSGI Gipuzkoan/ ASPASOR Araban / ULERTUZ Bizkaian

Fevapas INFORMAZIOA
HEZKUNTZA
EAEn Ikasle Gorrak eskolaratzeari buruzko agiriak EGUNERATZEKO Lan Batzordearen
bilerak egiten jarraitu dugu, hilean behin.
GIZARTE-POLITIKAK
Informatzeko bilera – irailean, Gizarte Politiketako sailburuarekin eta Gizarte Zerbitzuetako
zuzendariarekin- Fevapas 2017
BOLUNTARIOTZAREN EUSKAL KONTSEILUA
Lan-saioa- urrian- “Boluntariotzaren egoera EAEn 2015” txostenean proposatutako erronkak.
OSASUNA / OSAKIDETZA / Hemendik gutxira
Fevapasek Esparru sozio-sanitarioko arduradunekin biltzea eskatu du.
“Hobetzeko proposamenak EAEn prestazio ortoprotesikoaren balorazio sozialetik” Lan-taldearen bilera.
TURISMOA / Hemendik gutxira
“Ekarpenak turismoko gailuetan eskuragarritasunaren adierazleari buruzko Dekretuari eta Aginduari"
lan-taldearen bilera.

EDEKAn lan egiten jarraitzen dugu —Desgaitasunaren inguruko beste entitate batzuetako
kideekin batera— gure ESKUBIDEEN alde.
Edekaren geroari buruz hausnartzeko urtea izan da, martxotik maiatzera.

Informazio gehiago zuen erreferentziako elkartean, Araban ASPASORen, Bizkaian ULERTUZen eta Gipuzkoan ARANSGIn

ELKARTE FEDERATUETAN

ASPASORrek 2016an “Hormek hitz egiten dute baino ez dute entzuten- Las paredes hablan pero
no oyen” dibulgazio KANPAINA egin du, pertsona gorrek egunero-egunero aurrean dituzten komunikatzeko trabak
ikusgarri bihurtzeko.
* Praktika onei buruzko GIDAREN 3 eredu argitaratu ziren, ondoko hiru sektoreetarako: hezkuntza, osasuna eta
administrazioa. Zenbait esparrutan banatu ziren.
* Ekainean ZENBAIT JARDUERA egin ziren: prentsaurrekoa, mural bat margotzea, konferentzia,
mahai-ingurua etab.
* Urria eta azaroa: ARGAZKI-ERAKUSKETA ibiltaria; 12 rol-up ziren, eta argazki bakoitzaren ondoan esaldi bat
zegoen, baita gorren komunikazioarekin lotutako aholku edo praktika on bat ere. Or har, biztanle guztientzat da, eta
horregatik hiriko bost gizarte-etxe aukeratu ziren, mezuak herritarrengana hurbiltzeko leku egokienak zirelako.
2017an beste gizarte-etxe batzuetara, osasun-zentroetara, ospitaleetara eta abarretara eramaten saiatuko gara.
Gainera, argazkiekin eta mezuekin 2017. urteko EGUTEGIA egin dugu, eta 500 ale banatuko dira.

IRTEERA
Bartzelonako GAESeko bulego
nagusietarako bisita
Azaroaren 18an, GAESek gonbidatuta, Bartzelonako GAES
bulego nagusiak eta fabrika ikustera joan ginen.
Gainera, zenbait produktu ezagutu genituen: wireless

Irailaren 30etik urriaren 2ra
Aransgiko Gela irekiko 19 gaztek ostatu hartu zuten,
irakasleekin eta monitoreekin batera,
Etxarri Aranatzeko (Nafarroa) aterpean

osagarriak, Adventure markako audifonoak eta Kanso
botoiko Cochlear prozetzailea…

Zenbait kirol-, bizikidetza-, lankidetza-, erantzunkide-

Haren makako audifonoak fabrikatzeko prozesua ikusteko

tasun-, hezkidetza- eta harreman-jarduerak gauzatu

aukera izan genuen, bertan egiten dituzte eta. Horrez gain,

zituzten. Guztion intereseko hainbat gai landu ziren,

merkaturatzen dituzten produktuak konpontzeko eta

banaketa eta taldeka, dinamika parte-hartzaile eta

banatzeko sistema ezagutu genuen.
Bisitan ondokoekin izan ginen: Aspansorreko teknikariak
(Zaragozano Haur Gorren Familien Elkartea), Zaragozano La

dibertigarrien bidez.
.

Purísima eskolako profesionalak (Aragaoi osorako
erreferentziazko zentroa) eta Arabako ikasle gorren
koordinatzaile Marisol Hornás
.
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