
Migratzaileentzako akonpainamendua 
Misioa Adierazi Ahots bat, hamaika aldaketa

Emaus eremuan (Bilbo, Logroño, Barbastro, Gasteiz, Sevilla, Granada, Iruñea eta Zaragoza). 

Lagundutako 
pertsonak 600 Proiektuan lan egiten 

duten pertsonak +300
Presentzia guztietan badago pertsona bat liberatuta 
dagoena proiektua sustatzeko.

Itaka-Escolapios-ek biztanleria migratzailearekin lankidetzan eta lan-esperient-
zia luzea du sortu zenetik, hainbat ekimen eta proiekturen bidez, hala nola, gaz-
tetxeak, ikastetxeetako laguntza eskoletan, alfabetatze eskolak, denbora librean 
txertatzeko ekintzak edo sentsibilizazio kanpainak. Pertsona hauekin kontaktuak 
talde honek orokorrean bizi duen errealitate zailaren gaineko kontzientziazioa are-
agotu du gure bulegoetan. 

Sentsibilitate hori gure karismaren fruitua da eta gure misioaren oinarrian dago. 
Gure karismaren bidez Jaunak identifikatu nahi izan zuenen zerbitzura jartzen 
dugu hezkuntza: «Arrotza nintzen eta harrera egin zenidan » (Mt 25, 35). 

Milaka pertsonaren migrazioa sortzen duten faktoreak askotarikoak dira: presio 
demografikoa, bizi baldintzen hondatzea, ezegonkortasuna eta jazarpen sozial edo 
politikoa, arazo ekologikoak, faktore kulturalak eta historikoak, komunikabideen 
eragina, genero desberdintasunak,... Egoera horiek guztiek sufrimendu handia era-
giten diete beraientzat edo/eta haien familientzat bizi-alternatiba hobe baten bila 
dabiltzan pertsonei. 

Proiektu hauen helburu orokorra erakundean parte hartzen duten migratzaileen 
gizarteratzea, prestakuntza eta lan-txertatzea erraztea da, haien bizitzako esparru 
guztietan modu integralean lagunduz, hala eskatzen edo eskatzen duten arte.

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Gizarte-errealitatearen 
aurkezpena

Ikasturte batean zehar, Itaka-Escolapios Emaus-
en, batez beste 600 migratzaileri ematen zaio 
arreta. Gizonak, Emakumeak, Familiak, Gazteak, 
Nerabeak, Mutilak eta Neskak. 25 nazionalitate 
desberdinetakoak daude. 

https://www.itakaescolapios.org


Proiektuaren barruan hainbat programa 
edo zerbitzu daude. Horiek guztiek lehen-
dik dagoen eskaera, egiaztatua eta eska-
tutakoa, estaltzeko asmoarekin.

• Alfabetatze eskolak eta Gaztelania 
Atzerriko Hizkuntza (El Faro, Ikaski-
de, Ojalá) 

• Haurtzaindegi eta Eskola Laguntza 
Zerbitzua (Ojalá-Txiki) 

• Bizitegi/Etxeko baliabideak 

• Orientazio Soziolaborala

• Kualifikazioa ematen duten pres-
takuntzak edo kualifikazioa eman 
aurrekoak, laneratzeko xedearekin 

• Prestakuntza osagarriak.

• Antzemandako oinarrizko beharrak 
estaltzeko zerbitzuak 

• Aisialdiko eta aisialdiko jarduerak 
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Azken urteotako 
lorpenak

Etorkizuneko asmoak 
(hobekuntza-ildoak)

Informazioa: vídeo 1 ; vídeo 2

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

• Ematen ditugun prestakuntza batzuk akreditatu ahal iza-
teko onarpena (Lanbide Ziurtagiriak, CPrako Prestakuntza 
Osagarria, Espezialitateak...) 

• Onarpena orientazio Soziolaboralaren Bulego gisa 

• Etxeen eta bizitegi-baliabideen hazkundea 

• Pertsona guztiak (boluntarioak, ikasleak, langileak...) 
Itakaren parte-hartzaile gisa aintzat hartzea. “Berriak 
gara” kontzeptua. 

• Helduentzako Eskola (EPA) bezalako presentzia 
batean geure burua ezagutzeko gai izatea 

• Proiektuan Erregularizazioa eta lan-merkaturako 
sarbidea errazten duten Txertatze Enpresak sart-
zea. 

• Akreditatuak izateko Lanerako gaitasuna ematen 
duten prestakuntzak ikertzen jarraitu. 

Egiten den lanaren deskribapen 
samurra

https://youtu.be/iNESZi1nEPA
https://youtu.be/fHrnVpff3kU
https://www.itakaescolapios.org

