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NORTZUK GARA? 

Loizaga kultura-elkartea ongintza erakunde bat da eta 1986 geroztik giza 

sustapenean lan egiten du. 30 urtetan hainbat pertsona izan dira haren proiektuen 

onuradun; esate baterako, “Ikasketa eta lan zentroa” (Centro de estudios y trabajo). 

Zentro honek ostalaritzan lan egiteko eta aldi berean ikasteko aukera eskaintzen 

zien ikasle gazteei. Beste alde batetik,  “Gazte elkartea”-k (Club juvenil) eskolaz 

kanpoko  eta aisialdiko ekintzak eskaintzen zizkien gazteei. 

Gaur egun, Loizaga kultura-elkarteak “Kutun Project” izeneko proiektuan parte 

hartzen du. Etorkinei eta giza-bazterketa arriskuan dauden neska-mutilei 

integratzen laguntzea da proiektu honen helburua. Eskola laguntza eta aisialdi-

ekintzek lagunduta sukaldaritza eta gastronomiaren jakintzak ematen duten 

eraldatzeko ahalmenari esker posible da integrazioa. 

BALIOAK 

Loizaga kultura-elkarteak jarraitzen dituen balioak hauek dira: 

 Kulturarteko elkarbizitza 

 Giza eta eskola  ardura 

 Ingurumen-iraunkortasuna 

 Zerbitzurako bokazioa 

 Taldeko lana 

 Zeregin profesionalaren bikaintasuna 

 Askatasuna errespetatzea 

 Irekitasuna 

 Gardentasuna 

 Banakako arreta 

 Zintzotasuna eta etika profesionala 
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BORONDATEZKO LANGILEAK 

 

Loizaga kultura-elkarteko bolondresek “Kutun Project” proiektuan parte hartzen 

dute. “Kutun Project”-ek etorkin eta giza bazterketa arriskuan dauden neska-

mutilen integrazioaren alde lan egiten du.  

Bolondresek  ekintzetan  hasi baino lehen, Loizaga kultura-elkarteak eskola 

arretari eta aisialdi ekintzei buruzko ikastaro txiki bat eskeintzen die. 

Ezinbestekoa da, gizarte hobekuntza, giza-harremanak, elkarlan egiteko gogoa, eta 

proiektuareniko atxikipena izatea elkartean parte hartzeko.  

 

Bolondresen ezaugarriak: 

 17 urte baino gehiago 

 Behintzat, astero 2 orduko denbora izatea 

 Konpromezu eta irmotasuna 

 Kutun Project  helburuekin  bat egitea 

 Proaktibotasuna eta ekimena 

 Motibatzeko gaitasuna 

 Batez ere, Ikasi eta ekarpenak egin nahi dituzten pertsonak 

 

ZEREGINAK ETA EGINKIZUNAK 

Bolondresi esleitzen zaizkien zereginak eta eginkizunak hauek dira: 

 

 Eskola laguntza 

 Sukaldaritza, gozogintza, eskulanetan, laguntza ematea. 

 Balioen eta jolasen tailerra. 

KONTAKTUA 

Kontaktatzeko pertsona: Laura García 

Posta elektronikoa: loizagasecretaria@gmail.com 

Telefonoa: 94 463 7532 

Web orrialdea: www.asociacionloizaga.org 
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