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Herri bizia da Errenteria. Elkartegintza zabala du eta herritarren parte hartze eta antolaketa maila nabarme-
na da. Kultur eta aisialdi ekimen anitzek, haur eta nerabeei zuzendutako programak, adinekoei begirako jubi-
latu etxe eta auzoetako espazioek edota herrian barna zabaldutako mugimendu feminista zabalak ekarpen 
zuzena egiten dute herritarren ongizatean. Izan ere, herritarren ongizatea eta zaintza herritarren kalitatezko 
bizitza sustengatzeko ahalegina da. 

Menpekotasun egoeran dauden pertsonen bueltan (hirugarren adina, haur edota aniztasun funtzionala duten 
pertsonekin), egiten den zaintza agerikoa eta nabarmena da, haatik zaintza  ez da horretara mugatzen. De-
nok behar dugu, tamaina batean edo bestean, zainduak izan eta zaindu. Zaintza premiak jaiotzen garenetik 
hiltzen gareneraino luzatzen dira, izan ere, gizakiak zaurgarriak eta inter-dependienteak gara.

Kalitatezko bizitza eta ongizatea sustengatzeko egiten diren jarduerak, izan Udaletik sustatu daitezkeen zain-
tza programa espezifikoak, zein bizilagun eta herritarrek sostengatutakoak, kate konplexu bat osatzen dute. 
Oso bestelako agente eta eragileek osatzen dituzte beraz zaintza katearen katebegiak, eta denak ondo 
lotuak egon behar dute. 

Zaintza ahalegin kolektiboa da eta zaintza eta ongizatea hornitzen duten agente eta esfera ezberdinek, 
-erakunde publikoak edota komunitateak sustatutako ekimenak izan- funtzio gehigarriak dauzkate. Agente 
guzti hauen arteko elkarlana beraz, osagarritasunaren logika batetik planteatu behar da. 

Ondorengo orrialdeetan Errenteriako bizilagunen zaintza eta ongizatean ekarpena egiten duten elkarte eta 
programak aurki ditzakezu; Udal baliabide eta zerbitzuetatik hasi eta herri mailako zein auzo mailako elkar-
tegintzak eskaintzen dituzten aukeretaraino. Bertan, programa eta elkarteen izenak, euren deskribapenak eta 
kontaktuak dituzu eskura, Errenteriak egiten duen zaintza kolektiborako ahaleginaren adibide gisa.

Errenteria herri bizia, herri zaintzailea eta zaindua.

sarrera



1. udal baliabide eta zerbitzuak



           gizarte zerbitzuak

Udal Gizarte Zerbitzuak saila Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema Publikorako sarbide nagusia da. Helburu nagusia da herritar guztien gizarteratzea, 
autonomia eta gizarte ongizatea bultzatzea. Horretarako, prebentzio, babes eta laguntza funtzioa betetzen du hainbat prestazio emanda eta per-
tsona eta harreman izaera duten zerbitzuak eskaintzen ditu.

Sailak herritarrei laguntzen die Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema Publikora sartu ahal izan daitezen, eta gizarte-langile ekipo zabala du. Langile 
horiek dira herritarrentzako erreferentziazko profesionalak arlo honetako arazoren bati heltzeko garaian, eta pertsonei eta haien familiei akonpai-
namendua egiten diete prozesu horretan, dauden prestazioak haien eskura jarrita hasierako egoera hobetzeko eta gizarteratzeko, autonomia 
eskuratzeko eta haur eta gazteen babeserako egoerak bermatzeko.

Hori horrela, Errenteriako Gizarte Zerbitzuak herriko pertsona eta kolektibo guztiei bideratzen zaizkie eta bi arlo nagusitan lan egiten dute:

Alde batetik, prebentzio programak garatzen dituzte: 60 urtetik gorako pertsonen autonomia, gizarte bazterkeria egoeran dauden edo egoteko 
arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea, genero indarkeriari aurre hartzea eta biktimei laguntzea, eta adingabeen babesa haien familia eta 
gizarte guneetan.

Beste alde batetik, Informazio, Balorazio, Diagnostiko eta Orientazio zerbitzua eskaintzen du. Gizarte-langileen lantalde teknikoak egoerak balo-
ratu, esku-hartzeak proposatu eta Gizarte Zerbitzuen zerbitzuak eta prestazioak aktibatzen ditu, egoeraren ezaugarriak eta egindako balorazioa 
kontuan hartuta.

PROGRAMAK ZERBITZUAK
AUTONOMIA 

SUSTATZEKO 

PROGRAMA

Mendekotasunaren Balorazio Baremoa (MBB)

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua

Teleasistentzia zerbitzua

Desgaitasunaren balorazioa

Ibilbide zerbitzua

Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa (FIZPE)

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)

Adinekoentzako eguneko zaintza zerbitzua : ACOGE

Laguntza teknikoak eta laguntza ekonomikoa eskatzea

Eguneko zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak familian hartzea

Kotizatu gabekoen pentsioa

Desgaituak: aparkatzeko txartela

Behin-behineko egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat edo desgaituentzat

Alojamendu babestuak adinekoentzat

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE)

Egoitza zerbitzuak desgaituentzat

Erretiratuen udal elkarteak dinamizatzeko programa

Adinekoentzako egoitza eskaerak

GIZARTERATZEA 

SUSTATZEKO 

Gizarte bazterkeria egoeren balorazioa

Desgaitasunaren balorazioa
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PROGRAMA ELKARGUNE eguneko arreta zerbitzua gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsonentzat

Esku-hartze  sozio-edukatiboa  eta  psikosozialaren  alorrekoa  arrisku  egoeran  edo  gizarte  bazterkeria  jasaten  duten

pertsonentzat. Pausoz-pauso

Behin-behineko egonaldiak mendekotasun egoera duten adinekoentzat edo desgaituentzat

Behin-behineko alojamendurako etxebizitzak

Errehabilitazio psikosozialerako eguneko zentroa buruko gaixotasun kronikoa duten pertsonentzat

Gizarteratzeko beharrak artatzeko eguneko zentroa

Desgaituak: aparkatzeko txartela

Ibilbide zerbitzua

Tailer okupazionala gizarteratzeko

Laguntza teknikoak eta laguntza ekonomikoa eskatzea

Gaueko eta eguneko abegi zentroa: GAZTELUTXO

Egoitza zerbitzuak desgaituentzat

Gizarte bazterkerian eta marjinazio egoeran bizi direnentzako egoitzak

Alojamendu edo egoitza zerbitzua gaixotasun kroniko larria duten pertsonentzat

GENERO-INDARKERIA 

PREBENITZEA 

SUSTATZEKO 

PROGRAMA

Etxeko indarkeria edota genero-indarkeria egoeren balorazioa

Laguntza ekonomikoak genero-indarkeriaren aurrean

Egoitza etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzat

Etxeko tratu txarren egoeretarako eta sexu-erasoetarako arreta psikosozialerako programa

Esku-hartze sozio-edukatiboa eta psikosozialaren alorrekoa zailtasunak dituzten adingabeak dituzten familientzat

HAURREN BABESA 

SUSTATZEKO 

PROGRAMA

Haurren babesgabetasun egoerak baloratzea

Esku-hartze sozio-edukatiboa eta psikosozialaren alorrekoa zailtasunak dituzten adingabeak dituzten familientzat

OINARRIZKO GASTUAK 

ORDAINTZEA

SUSTATZEKO 

PROGRAMA

Gizarte larrialdietarako laguntzak (GLL)

Udal laguntza ekonomiko bereziak

Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntza Ekonomikoa (DBL)

Kotizatu gabekoen pentsioa

Gizarte Ongizateko Funtsaren pentsioak

Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa (FIZPE)

Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa (LPPE)

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE)



           BERDINTASUN ARLOA

EMAKUMEEN ETXEA

Errenteriako Emakumeen Etxeak erreferentziazko gu-
nea izan nahi du emakumeen topaketarako, eztabaida-
rako eta gogoetarako eta baita emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren aldeko borrokaren erreferentzia-gunea 
izateko ere.

Helburuak
Erreferentzia, maila fisikoan zein sinbolikoan, eta errefe-
rentzialtasun hori honako helburuekin lotuta eraikitzea 
proposatzen da:
1. Formakuntza lantzeko eremua izatea, baita Errente-
riako Ahalduntze Eskolaren erreferentziazko espazio 
izatea ere.
2. Kontzientzia feminista garatzeko eta aktibismo 
sozio-politikoa lantzeko eremua izatea.
3. Emakumeen arteko harremanak, sareak eta lankide-
tzak sustatzeko tokia izatea.
4. Indarkeria pairatzen duten edota haren kontra aktibo-
ki lan egin nahi duten emakumeentzako hainbat baliabi-
de eta dinamika eskainiko dituen gunea izatea.
5. Emakumeen errealitatearen inguruko informazioa eta 
datuak jasotzeko garaian, erreferentziazko iturri izatea.
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ESKOLA FEMINISTA
Emakumeentzako topaketa, prestakuntza eta hausnarketa gunea

EMAKUME ZAINTZAILEENTZAKO TOPAGUNEA
Zaintzaren ideia identitate femeninoaren eraikuntzaren oinarrian dago. 
Elkargune honetan geure burua zaintzearen beharraz jabetuko gara, 
hobeto sentitzeko estrategiak landuko ditugu eta laguntza emozionalez 
betetako espazio bat sortuko dugu gure bizitza-kalitatea hobetzeko.

INDARKERIA MATXISTARI AURRE EGITEKO PROGRAMA
Indarkeria matxista ezabatzeko pausuak ematea Udalak duen ardura 
handienetako bat da, eta horretarako hiru esparru lantzen ditu nagu-
siki: herritarren sentsibilizazioa, indarkeria kasuen arreta hobetzea eta 
indarkeria prebenitzeko lana.

INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAREN ALDEKO EMAKUMEEN GUNEA
Indarkeriari aurre egiten ari diren edo aurre egin dioten emakumeei 
zuzendutako gunea. Beldurra, tristura, errua, lotsa, isolamendua eta 
bestelakoekin lan egin eta, barrutik hasita, indarrarekin birkonektaze-
ko tokia. Nola? Jabetze, kontzientzia hartze eta autozaintza (gorputza, 
burua, afektuak) proposamen anitz baten bidez.

   gazteria ARLOA

etxebizitza komunitarioa

Gazteen emantzipazio prozesuan lagungarria izan dai-
tekeen proiektu komunitarioa da. Gela bat eskaintzen da 
alokairuan, beste gazteekin elkarbizitzan eta koopera-
zioa du xedea. Parte-hartzaileek komunitateari begirako 
ekintzak garatzeko konpromisoa hartzen dute.

Etxebizitzan beharrezkoa da bizikidetzan bizi diren 26 
pertsona horien guztien inplikazioa. Funtzionamendua 
autogestioan oinarritzen da eta erabakiak biltzarrean 
hartzen dira. Era berean, bertan bizi diren pertsona guz-
tiek bizikidetzaren ondorioz sor daitezkeen zereginetan 
parte hartzeko konpromisoa hartzen dute (eskailerak 
garbitzea, sukaldea erabiltzea, Udalarekin koordinatzea 
eta abar).

Hileko errenta diru-sarreren araberakoa da eta beha-
rrezkoa da parte-hartzaile bakoitzak gutxienez 9 orduko 
lan komunitarioa egitea dirua irabaztea xede ez duen 
elkarte batean. Horretaz gain, konpromisoa hartzen 
dute, komunitate gisa, urtean 4 ekintza egiteko Errente-
riako komunitateari bideratuta.

1 . 3   kultur aniztasuna 
eta migrazio arloa

1 .4

Errenterian jatorri anitzeko pertsonak bizi dira, besteak 
beste, kultura, sinismen, tradizio, hizkuntza desberdin 
askok elkarbizitzen dute. Mosaiko ederra sortzen duen 
herri eredu anitz eta kulturarteko hau sustatzea da poli-
tika publikoen helburua. Alegia, ekintzak eta proiektuak 
sustatzea, dela zeharlerrotasuna landuaz, dela zurrumu-
rruak, estereotipoak nahiz aurreiritziak ezabatuaz, azken 
finean interakzio positiboa sortuaz, elkar ezagutza eta 
aitortza sustatzeko guneak sortzeko, kultur aniztasuna-
ren balio positiboa azaltzeko. Gainera, jatorria edozein 
izanik ere aukera, eskubide eta betebehar berberak lor-
tzeko bidea egitea garrantzitsua eta azpimarratzekoa da 
politika lokaletatik abiatuta.



2. herri eragileak



1 Juneren
hegoak

KONTAKTUA:     688962111
Martin Etxeberria Kalea, 15 
www.junerenhegoak.org
info@junerenhegoak.org

Deskribapena:
Gaixotasunak dituzten haur eta familiekin lan egiten dute, beraien behar 
ekonomiko eta sozialetan lagunduz.

2 mindara
KONTAKTUA: 
Poligono Bo. Olibet, 6 

698901434 - 616452331

Deskribapena:
Aniztasun funtzionala duten umeen artean kirola sustatzea dute helburu.

3 duintasuna
KONTAKTUA: 
https://duintasunaelkartea.
blogspot.com/search/label/
Agurra

Deskribapena:
Gipuzkoako Jubilatuen eta Pentsiodunen elkartea.

4 gurutze 
gorria

Deskribapena:
Errenteriako Gurutze Gorriko taldea.

5 erresidentzietako
senideak

KONTAKTUA: 
asociaciongipuzkoakoseni-
deak@gmail.com
GIPUZKOA MAILA

Deskribapena:
Gipuzkoako egoitzetan bizi diren adinekoei eta senidei aholkuak eta babesa 
eskaintzen die elkarteak, haien arretarekin, zaintzarekin eta eskubideekin 
zerikusia duen guztian.

6 sos arrazakeria
etxeko langileak

KONTAKTUA: 
Pablo Iglesias Hiribidea
658 749 756
sosoarsoaldea@gmail.com

Deskribapena:
Larruazalaren kolore, jatorri, edo kulturari buruzko arrazoietan oinarritzen 
diren bazterkeria eta bereizkeria guztien aurka egiten du elkarte honek.

KONTAKTUA: 
943340204
Donostia, 3 
errenteria@cruzroja.es

7 alzeimer 
gaixoen
taldea

KONTAKTUA: 
Gabierrota, z/g

Deskribapena:
Gabierrota auzoan osatutako Azeheimer gaixoen talde bat da AFAGI elkar-
tetik eratorrita

8 afagi
KONTAKTUA: 
943 29 71 18 
afagi@afagi.eus
GIPUZKOA MAILAN

Deskribapena:
Gipuzkoako Senitartekoen, Lagunen eta Alzheimerra edo beste dementzia-
ren bat duten pertsonen elkartea.

9 EKINTZA BI-BE
KONTAKTUA: 943340202
https://ekintzabibe.org/eu/
ekintza-bibe-eus/ 
Alaberga Auzoa, 59
ekintzabide@gmail.com

Deskribapena:
Ekintza Bibe (Bizi Berria) ludopatia eta gainerako adikzio psikologikoak 
errehabilitatzeko elkartea da, eta aurreko Ekintza Dasalud elkartearen 
jarraipena da.

10 ardura 
elkartea

Deskribapena:
Asociación de apoyo a las personas con enfermedades psíquicas de Erren-
teria, Pasaia y Lezo.

11 oarsoako ezindu 
taldea

KONTAKTUA: 
Olibet 6, behea

Deskribapena:
Colaboración para la solución de los problemas que afectan a los discapaci-
tados

12 orekagune
KONTAKTUA: 
Nafarroa etorkibdea, 29-3. 
lokala
orekagune@orekagune.com

Deskribapena:

Gizartean eta komunitatean eskuhartzeko elkartea.

13 caritas
KONTAKTUA: 
Parke, 30

943 51 84 34

Deskribapena:
Pertsona zaurgarri eta baztertuei harrera eta laguntza ematea.

KONTAKTUA: 
Tomás López, 6 behea
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1 oreretako
asanblada
feminista

KONTAKTUA:    
FACEBOOK:
https://eu-es.facebook.com/oreretakomu-
gimendu.feminista.7
TXITTER: @femnista

Deskribapena:
Errenteriako hainbat talde eta norbanako feminista batzen dituen 
asanblada.

2

3

4

5
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oreretako
bilgune
feminista

KONTAKTUA:    
Pablo Iglesias, 3
TWITTER: @bforereta  
bfoarso@yahoo.es

Deskribapena:
Euskal Herri mailako eta historia luzeko eragile honek talde aktiboa 
izan du beti Errenterian.

zirika
KONTAKTUA:    
TWITTER: @Zirika_neskagaz 
oreretakoneskagazteak@gmail.com
WEB: https://www.ehkoneskagazteak.eus/
copia-de-zirgariak

Deskribapena:
Oreretako neska gaztez osatutako taldea da.

amalatz 
andreok 
orereta 
elkartea

KONTAKTUA:    
Pablo Iglesias, 11- 3. pisua
amalatz@gmail.com

Deskribapena:
Emakumeek jarduera guztietan bizi dituzten diskriminazioa egoerak desage-
rraraztea du helburu. Baina bereziki,  euskal emakumearen historian sakontzea 
bilatzen du, haren berezitasun historikoak, ahalik eta zorroztasun zientifiko 
handienarekin, ezagutu nahi ditu askatasun feministaren alternatibak aztertze-
ko eta lantzeko oinarri gisa.
Amalatz Talde Feministak Errenteriako Emakumeen Zinemaren Erakustaldia 
antolatzen du urtero.

garaipen
KONTAKTUA:    
Pablo Iglesias, 3
garaipensareak@gmail.com

Deskribapena:
Migratutako emakumeen elkartea da.
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gipuzkoa mailan

gipuzkoa mailan

gipuzkoa mailan



1 albir 
elkartea

KONTAKTUA:    
Pasaia kalea, 7-behea
Asociacion.albir@hotmail.com
632 65 33 93 / 631 38 98 65

zerbitzua_eskaintza
Atzerritar-gaiei buruzko aholkularitza juridi-
koa, BEREZIKI Magrebtar kolektiboa

2

3
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sos 
arrazakeria

errenteriako
gurutze
gorria

urratsa
emakumeen
elkartea
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KONTAKTUA:    
Pablo Iglesias kalea, 11, 2ºA (Oarso eraikina)
sosoarsoaldea@gmail.com
943 05 63 78 / 658 74 97 56

zerbitzua_eskaintza
Atzerritar-gaiei buruzko aholkularitza juridi-
koa (hitzarmena Udalarekin).

KONTAKTUA:    
Donostia Kalea, 3
errenteria@cruzroja.es
943 34 02 04

zerbitzua_eskaintza
Gizarte- eta osasun-babeseko zerbitzuak eta 
programak

aniztasun 
kulturaleko 
eguzki elkartea

KONTAKTUA:    
Urdaburu , 1, 1.pisua esk 
fikry76@yahoo.fr
664 31 83 65

zerbitzua_eskaintza
Musulmandarren elkartea, sentsibilizazio 
kulturaleko gaiak bideratzen dituzte.

KONTAKTUA:    
Basanoaga, 6, 9 C 
esencia-piramide@hotmail.com
665 42 57 26

zerbitzua_eskaintza
Emakume magrebtarrak dira, elkartu egiten 
dira kirola etab. egiteko.
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6 nigerian union
elkartea

KONTAKTUA:    
kellomann2002@yahoo.co.uk
631 561 984 / 632 11 73 58

zerbitzua_eskaintza
Sentsibilizazioa eta arreta Nigeriar kolektiboa

2

4

5



7 MEZQUITA 
SOUNNA
 KULTUR ELKARTEA

KONTAKTUA:    
Oiartzun, 11
farid9691@hotmail.com

zerbitzua_eskaintza
Arabiar tradizioak, folklorea, hizkuntza eta 
kultura, oro har, kontserbatzea, eta horiek za-
baltzen eta islama ezagutzen eta praktikatzen 
laguntzea.

8

9

10

11

NIGERIANA DE 
ARTISTAS DE 
NIGERIA

PILAR DE FUEGO 
ELKARTEA

UNIDAD 
AFRICANA 
ELKARTEA

KONTAKTUA:    
Beraun, 27 (sotanoa)
emmanuelmoseso@yahoo.com
631 523 800

zerbitzua_eskaintza
Kultur ekitaldiak antolatu

KONTAKTUA:    
Donostia Kalea, 3
errenteria@cruzroja.es
943 34 02 04

zerbitzua_eskaintza
Elkartea eta eliza Evangelikoa (Nigeria) 
Sentsibilizazio ekintza askok

UKRANIA-
EUSKADI 
ELKARTEA

KONTAKTUA:    
EAE MAILA
ucraniaeuskadi@gmail.com
660 90 10 45

zerbitzua_eskaintza
Asociación Sociocultural y de Cooperación al 
Desarrolo Ucrania-Euskadi

KONTAKTUA:    
GIPUZKOA MAILA
ce.cc.eguavon@gmail.com
602 32 59 20

zerbitzua_eskaintza
Lidergo ona eta komunitatearen anto-
laketa-gaitasuna eraikitzea, eta politika 
publikoetan aurrera egitea, etorkinen eta 
errefuxiatuen integraziorako aukerak eta 
laguntza areagotzeko. Afrikako etorkinek eta 
errefuxiatuek eremu zibiko askotan zeregin 
aktiboa dutela bermatzea eta komunitateko 
gizarte-zerbitzuetarako sarbidea sustatzea. 
Afrikaren batasunaren eta ekintzaren eredu 
bideragarria izateko. Jasaten duten dis-
kriminazioari heltzea eta immigrazioaren, 
enpleguaren, gizarte-zerbitzuen eta garapen 
ekonomikoaren arloetan horiei laguntzen 
saiatzea. 
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12 CAMELAMOS
KONTAKTUA:    
Paseo Zarategi 100, behea 6. (Edificio Txara I), Donostia
camelamosadiquerar@yahoo.es
943 32 61 75 - 609 491 209

zerbitzua_eskaintza
Ijito kolektiboaren herriko ordezkaria; Sentsi-
bilizazio ekintza ugari egiten ditu.
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MIKELAZULO 
KULTUR TALDEA

EREITEN, HAZIEN 
KUDEAKETAREN 
ALDEKO 
ELKARTEA
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KONTAKTUA:    
Beheko kalea, 4
mikelazulo@hotmail.com
669 706 967

zerbitzua_eskaintza
Kultur aniztasuna eta kultur ekintzak egiten 
dituzte herrian.

KONTAKTUA:    
Jaizkibel ibilbidea, 18, 2., Lezo
elorxuri@gmail.com
653 702 796

zerbitzua_eskaintza
Emakumeen ahalduntzean bereziki lan 
egiten dute.



1 ALAITASUNA
KONTAKTUA:    
Sorgintxulo 25, behea
www.alaitasuna.com
alaitasunaelkartea@gmail.com 
943045761 - 688674392 

Deskribapena:
Haur eta gazteen aisialdirako elkartea, genero, sineskera eta kondi-
zio guztietako pertsonen integrazioa sustatuz.
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3

4

5

HAUR ETA GAZTEEI ZUZENDURIKO ELKARTEAK2 .4

GAZTEDI TXIKI 
AISIALDI 
ELKARTEA

KONTAKTUA:    
Martin Etxeberria 15, behea
www.gazteditxikiat.blogspot.com
gazteditxiki@hotmail.com

Deskribapena:
Haur eta gazteen aisialdirako elkartea, natura eta euskara ardatz 
nagusi dituena.

OARSOIRRIAK KONTAKTUA:    
www.oarsoirriak.net
oarsoirriak@gmail.com

Deskribapena:
Familia aisialdirako, guraso eta haur taldea: parte hartzea, auzolana, 
hezitzailea izatea eta euskara ardatz dituena.

FAMILIA
GUNEA

KONTAKTUA:    
Merkatuzarreko, Jose Luis Caso aretoa
https://gazteria.errenteria.eus/project/
familia-gunea-0-6-urte-bitarteko-hau-
rrak-dituzten-familientzat/

Deskribapena:
Estalitako gune batean haurrentzako espazio autogestionatua eta jolas librea 
sustatzen duen taldea.

LAU
HAIZETARA

KONTAKTUA:    
Pablo Iglesias, 11
/www.lauhaizetara.eus
bulegoa@lauhaizetara.eus
943340143 
688765398 

Deskribapena:
Errenteriako euskaldunen elkartea, haur, gazte eta familiei, euska-
razko aisia eskaintzea helburu duena.
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1 ESKOLA:
TELLERI, 
SAGRADO CORAZON

KONTAKTUA:    
Bittor Idiazabal, 1 (Eskolaren eraikina)
apymatelleri@gmail.com

IZENA:
GURASO ELKARTEA

2

GURASO ELKARTEAK2 .5

ESKOLA:
SAN JOSE,
GURUTZEAREN ALABAK

KONTAKTUA:    
Zamalbide auzoa, s/n

IZENA:
GURASO ELKARTEA

3 ESKOLA:
ORERETA IKASTOLA

KONTAKTUA:    
Koldo Mitxelena plaza, 6

IZENA:
AÑABITARTE 
GURASO ELKARTEA

4 ESKOLA:
KOLDO MITXELENA
HLHI

KONTAKTUA:    
Fernandez de Landa, 1 (Eskolaren eraikina)
www.koldokide.blogspot.com - koldokide@gmail.com 
637841763

IZENA:
KOLDOKIDE IKASLEEN
GURASO ELKARTEA

5 ESKOLA:
KOLDO MITXELENA
INSTITUTUA

KONTAKTUA:    
Avenida Galtzaraborda 43 (Eskolaren eraikina)
gurasoak@koldomitxelena.com 

IZENA:
ZERUERTZEA IKASLEEN
GURASO ELKARTEA

6 ESKOLA:
BIZARAIN LHI ETA BHI

KONTAKTUA:    
Langaitz Ikastola, San Marcos, z/g
gurasoak@langaitz.com 

IZENA:
BIZARAINGOAK: IKASLEEN GURASO 
ELKARTEA

7 ESKOLA:
CRISTOBAL GAMON LHI

KONTAKTUA:    
Sorgintxulo, 6  (Eskolaren eraikina)
gamon.ampa@gmail.com

IZENA:
XENPELAR IKASLEEN
GURASO ELKARTEA
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8 ESKOLA:
CRISTOBAL GAMON
BHI

KONTAKTUA:    
Esnabide, z/g  (Eskolaren eraikina)
apaesnabide@yahoo.es

IZENA:
INSTITUTUKO IKASLEEN
GURASO ELKARTEA

9 ESKOLA:
OLIBET HAUR ESKOLA

KONTAKTUA:    
Pº Olibet (Eskolaren eraikina)

IZENA:
GURASO ELKARTEA

10 ESKOLA:

GOIALDE HAUR ESKOLA

KONTAKTUA:    
Lousada, 35 (Eskolaren eraikina)

IZENA:
GOIALDETARRAK IKASLEEN
GURASO ELKARTEA
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3. AUZO ERAGILEAK



1 agustinak auzo 
elkartea
Agustinak auzoa

KONTAKTUA: 

Miguel de Alduntzin, 
37-39 behea

2 3

4 5 6

7 8 9

auzo elkarteak3 .1

gure leku auzo 
elkartea (1993)
Galtzaraborda auzoa

KONTAKTUA: 

Parkea, 26, behea

hemenbizi auzo 
elkartea
Pontika auzoa

KONTAKTUA: 

Miguel Zabaleta, 13, 
behea

ongi etorri auzo 
elkartea (1973)
Beraun auzoa

KONTAKTUA: 

Aita Donostia, 4

zuhaitza auzo 
elkartea
Olibet-Ugarritze auzoa

KONTAKTUA: 

Olibet 2, behea

oiarso auzo 
elkartea
Erdigunea auzoa

KONTAKTUA: 

Tomas Lopez 6 , 
behea

gurekin  auzo 
elkartea
Iztieta-Ondartxo
 auzoa
KONTAKTUA: 

Iztieta pasealekua,
1-3

laguntasuna
auzo elkartea
Gabierrota auzoa

KONTAKTUA: 

Pº de Gabierrota, 
z/g

erdiko erreke
auzo elkartea
Fanderia auzoa

KONTAKTUA: 

Dolores Ibarruri , 4
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10 arditurri auzo 
elkartea
Alaberga auzoa

KONTAKTUA: 

Alaberga, 9

11 12

13 14 15haritza auzo 
elkartea (2013)
Lartzabal auzoa

KONTAKTUA: 

Larzabal, 5 eta 7

lekunberri 
bizilagunen
elkartea 
Alaberga auzoa

KONTAKTUA: 

Alaberga, 29-2. esk

zamalbideko 
auzo elkartea
Zamalbide auzoa

KONTAKTUA: 

Zamalbide, eliza behea

kaputxinoak 
auzoko 
bizilagunak
Kaputxinoak

KONTAKTUA: 

Galtzaraborda, 99 
behea

igantziko
auzo elkartea
Igantzi auzoa

KONTAKTUA: 

Igantzi, 12, behea

16 bukagaitz auzo 
elkartea
Gaztaño auzoa

KONTAKTUA: 

Gaztaño auzoa,z/g

1 san agustin 
jubilatu
 elkartea
Agustinak auzoa

KONTAKTUA: 

Markola 24, behea

2 3

4 5 6

7 8

jubilatu elkarteak3 .2

beti bizkor
jubilatuen
elkartea
Olibet-Ugarritze auzoa

KONTAKTUA: 

Olibet, 1

la magdalena
jubilatuen 
elkartea
Alaberga auzoa
KONTAKTUA: 

Alaberga, z/g

bienvenido
jubilatuen 
elkartea 
Beraun auzoa

KONTAKTUA: 

Aita Donosti, 10 eta12 

Laguntasuna
jubilatuen
elkartea
Gabi errota auzoa

KONTAKTUA: 

Gabierrota, z/g

san jose
jubilatuen
elkartea
Kaputxinoak auzoa
KONTAKTUA: 

Basanoaga, 4 behea

el parque
jubilatuen
elkartea
Galtzaraborda
 auzoa
KONTAKTUA: 

Urdaburu, 23

arramendipe
jubilatuen 
elkartea
Pontika auzoa

KONTAKTUA: 

Pontika, 14



1 alai
Agustinak auzoa
KONTAKTUA: 

Hombrados 
Oñatibia, atzea

2 bidexka
Ondartxo auzoa
KONTAKTUA: 
Amasa z/g
(Antiguo matadero)

3 erlontzi
Beraun auzoa

4 gurekin
Iztieta auzoa

5 gure leku
Galtzaraborda auzoa

6 itzatu
Olibet auzoa

7 laguntasuna
Gabierrota auzoa

8 lore toki
Pontika auzoa

9 patxiku zelaia
Erdialdea

KONTAKTUA: 
Jose Mari Usandizaga, 
2-4 atzea, 1. solairua ezk.

kONTAKTUA: 

Iztieta Ibilbidea, 3
KONTAKTUA: 
Parke, 26

KONTAKTUA: 
Obilet, 2

KONTAKTUA: 

Salk y Sabin, 1

KONTAKTUA: 
Miguel Zabaleta,
13 Behea

KONTAKTUA: 
Tomas Lopez, 6

emakume taldeak3 .3



Finantziazioa: Parte hartu duen erakundea:

Talde teknikoa:


