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Venezuela

154 emakumeak dira 
eta 55 gizonezkoak. 

Gizarte-errealitatearen 
aurkezpena

Herrialdeko egoera politiko eta soziala konplexua 
da, hala ere, Itaka-Escolapiosek lanean 
jarraitzen du Venezuelan arreta gehien behar 
duten pertsonen aurrean. Haurrak, gazteak edo 
adinekoak izan. 

17 eta 25 urte bitarteko boluntario gazteek ikasten ez 
duten ordutegietan lan egin behar dute. Unibertsi-
tatearen aldeko apustua egiten badute, lan egin eta 
ikasi egin behar dute, eta bestela, 18 urte betetzen di-
tuztenean lanaldi osoko dendetan lanean aritzen dira 
igandetik igandera 10 orduko lanaldietan, batzuk oso 
gutxik egun bateko atsedena dute, beraz, gazteen go-
zamenak galtzen dituzte, adin goiztiarretan erantzu-
kizunak hartuz. Beren egunak nolako justuak diren 
jakinda, une bat lortzen dute proiektuetan garaiz la-
guntzeko.

Era berean, 26 eta 55 urte bitarteko boluntarioak ere 
ari dira lanean, astelehenetik ostiralera jantokien sa-
rera bultzatzen ari direnak, txamoak prestatzeko eta 
hezkuntzan laguntzeko.

3 urte hauetan zehar, proiektuetan oso beharrezkoak 
diren boluntario gazteen desertzioak izan dira, baina 
gizarte-proiektuetan parte hartzen duten ikastetxee-
tako eta haur edo gazte bakoitzeko ordezkariekin bo-
luntariotza bat sartuz, gaur egun inplikazio eta erant-
zukizun handiena du boluntariotza horrek.

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Proiektuan lan egiten 
duten pertsonak 209 boluntario

2971 onuradun haur, gazte eta adinekoen artean 
(1628 emakumezkoak dira eta 1343 gizonezkoak)

Lagundutako 
pertsonak 

https://www.itakaescolapios.org


Venezuelan hainbat proiektu ditugu, 
boluntario askoren laguntzarekin, 
hauen artean: 

• Calasancios jantokien sarea: 3 urtetik 16 
urtera bitarteko haur eta gazteei lagunt-
zen diegu, onuradun horiek elikaduraz 
gain, eskola-laguntza jasotzen dute, biak 
ere funtsezkoak dira desnutrizio-egoe-
ratik ateratzeko eta, aldi berean, fami-
lia-zaurgarritasun egoerak sortu dituen 
gabezia akademikoak mailakatzeko. Era 
berean, arreta medikoak jasotzen dituzte, 
osasun nutrizionalaren hobekuntza neu-
rtzeko, pisatu eta hobetzeko.

• Eskola-laguntza: Valentziako Barquisi-
metoko, Caracaseko, Carorako komu-
nitate bakoitzeko haurrei arreta ema-
tea, kokatuta gauden ingurunea, gure 
ikastetxeetan ez dauden haurrekin elkar 
eragiteko modu bat, irakurketa-idazke-
ta eta oinarrizko matematika hobetze-
ko laguntza lortzen duten espazio bat 
edukitzeko aukera emanez, Jainkoaren-
gana gehiago hurbiltzeko, balioak be-
rreskuratzeko eta ikastetxetik artatuko 
diren dohainak edo talentuak aurkitze-
ko laguntza emateko.  Calasanz Kultu-
rala. Haur horiek aukera gutxi dituzte 

hezkuntza formalean aurrera egiteko, 
eskola-laguntzaren bidez beren adina-
rekin eta ikaskuntza-arazoekin bat da-
tozen ezagutzak mailakatzea bilatzen 
dugu, hezkuntza-arloan aukera hobeak 
izan ditzaten.

• Calasanz mugimendua Txikienetatik 
hasi eta gazteenetaraino etapak bult-
zatzea, astebururo ebanjelizatzeari den-
bora eskainiz, alde espiritual eta pertso-
nalari alaiki lagunduz.
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Azken urteotako 
lorpenak

Etorkizuneko asmoak 
(hobekuntza-ildoak)

Informazioa: vídeo

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Venezuelan boluntariotza proiektu horiekin konprometituta daudenak 
aparteko jarduera askotan murgilduta daude, gaur egungo gerlariak dira 
euren herrialdea hobetzeko borrokan.

Herrialdeak duen egoera politikoa eta ekonomikoa gorabehera, askok ak-
tibo jarraitzen dute, jakinda egoera horren aurrean zaurgarriak direla, izan 
ere, gure boluntario gazte askok desertatu egin dute sostengu ekonomi-
koaren bila, unibertsitate ikasketak utzi dituzte, emigratu egin dute, familia 
utzi dute, baina asko dira euren ahalegin guztiekin geratu direnak,  eraldat-
zearen aldeko apustua egiten dute, beren komunitateetako haurren zerbit-
zura denbora emanez, amets egitera ausartzen dira, beren ingurunean eta 
herrialdean aldaketaren aldeko apustua egiten dute, beren beharrak atzean 
utzita.

2021-2022 ikasturtean 200 boluntario baino gehiago egon ziren aktibo, eta 
horiei esker 3.000 pertsona inguru artatu ahal izan ziren (haurrak, gazteak eta 
adinekoak). Bedeinkazio bat da, trukean ezer espero gabe esku adiskide bat es-
kaintzen duten pertsonak izatea, horregatik dira bihotzeko boluntarioak.

Horregatik, boluntariotzaren aldeko apustua egiten jarraitzen dugu, eta horre-
tarako gizarte-ekintzako prestakuntza indartu da, gizarte-eraldaketarako ahal-
duntzea. Hazkunde espiritualeko gaiak eta lan pertsonalak lantzeari utzi gabe, 
kalitatezko arreta ematen laguntzen baitute.

Egiten den 
lanaren 
deskribapen 
samurra

https://youtu.be/qvEyI6kMPbs
https://www.itakaescolapios.org

