
Argibideak:  
Urbasa k., 129  
(Sarriguren)  
Tel: 948 165651 
caf@egues.es 

Astelehenetik ostiralera, 
09:00etatik 13:30era  
eta 16:30etik 20:00etara. 
Jarraiguzu facebooken 

EGUESIBARKO FAMILIEN 
ARRETARAKO ZENTROA
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Hauxe da zure lekua! 
Zentro eragilea eta bizia,  
bizitzan zehar sortzen diren 
beharretan zuri laguntzeko 
eta lagun egiteko.
Zatoz gu ezagutzera!!

ZERBITZU JARRAITUAK 

KONTZILIATZEN LAGUNTZEKO

Familiendako atsedena 
Errespetuzko gune bat da, 1 eta 6 urte arteko 
haur ibiltariak beren erritmoaren arabera 
garatzeko, JOLASA eta errutinak hainbat 
hezkuntza-testuingurutan erabiliz. Zerbitzua 
orduka kontratatzen da. Urte guztian zabalik, 
uztailean izan ezik. 

Uztaileko jolas-haurtzaindegia
(1 eta 6 urte arteko haur ibiltariak) 
Gizarte eta hezkuntza gunea da 
Astean, hainbat dinamika egiten dira, haurrek 
esperimentazioa, sorkuntza, esplorazioa eta 
abar lantzeko, hori guztia ongizate eta gozatze 
esparru batean. 

Hiri kanpaldiak (4 – 12 urte) 
Jarduera ludikoak dira asteko gai batzuen 
inguruan, jolas giroan eta aisia osasungarrian, 
haurren eskola-oporraldietan. 

HAURRENDAKO

Haurrendako heziketa zerbitzua 
(4 – 11 urte) 
Eskola-laguntza eta jolasak tartekatzen 
ditu haurren erabateko garapena lortzeko. 
Era berean, zerbitzuaren bidez, oinarrizko 
trebetasunak eskuratzen dituzte, betiere 
balioetan oinarritutako heziketa, hezkidetza 
eta bizikidetzaren sustapena abiaburu 
harturik. 
 
Haurrendako aisia gunea (6 – 12 urte) 
Erreferentziazko gunea da eta hainbat 
jarduera egiten dira: kaleko jolasak, gizarte 
eta heziketa tailerrak, Ibarreko bizitza 
komunitarioan parte hartzea eta anitzez ere 
gehiago… 

GAZTEA BAZARA… 

Gazte programa (12 urtetik gora) 
Gazteendako Informazio Gunea, ikasteko 
laguntza, zibergunea, aretoak uztea, areto 
irekia, ikastaroak, txangoak, txapelketak, 
festak eta jardunaldi bereziak, ekimenak 
bultzatzea eta anitzez ere gehiago… 

Argibideak 
638 810073 
serviciojovenegues@hotmail.es



Hainbat diziplinatako 
profesionalek osaturiko 
taldea izanen duzu ondoan, 
FAZeko zerbitzuak eta 
jarduerak erabiltzen dituzun 
bitartean. 

ZURI LAGUN EGITEKO, GEHIEN 
BEHAR DUZUNEAN

Lehen laguntza 
FAZen sartzeko atea da, jendeak dituen 
beharrei edo arazoei arreta egiteko eta 
erantzun profesionala emateko. Halaber, 
FAZeko zerbitzuei buruzko informazio 
pertsonalizatua ematen da, bai eta jarraipena 
eta beste zerbitzu batzuetara bideratzeko 
aukera ere. 

Familiendako laguntza 
Bizitza zikloan zailtasunak dituzten 
familiendako eta bikoteendako laguntza 
zerbitzua da: lehenbiziko seme-alabaren 
jaiotza, nerabezaroa, bikotea haustea… 
Familien baliabideak eta trebetasunak 
indartu nahi ditu; tresna berriak ematen ditu, 
nork bere egoera eta familia barneko giroa 
hobetzeko, eta zailtasun larriagoko egoerei 
aurrea hartzea.  

Familia heziketa 
Heziketa alorreko jarraibideak eskaintzen 
dira (arauak eta mugak, gatazkak nola 
konpondu…), etxean bertan gurasoen 
trebetasunak garatzeko. Helburua da 
zailtasunak murriztea, indarguneak 
identifikatzea eta hainbat tresna eskaintzea, 
familiek heziketa alorrean dituzten 
eginkizunak behar bezala egin ditzaten. 

Familia bitartekaritza 
Familian gerta daitezkeen gatazkak 
konpontzeko bide baketsua da (bikotea 
banatzea, mendekoak zaintzeko hitzarmenak, 
etab.). Bide judizialaz bestelako bide bat 
eskaintzen du, betiere bi alderdien ongizatea 
eta helburuak lortzea lehenetsita, helburu 
horiek bidezkoak badira. 

Aholkularitza juridikoak 
Doako aholkularitza ematen da hainbat gaitan: 
etxebizitza eta kontsumoa, familia zuzenbidea 
(banantzeak, hitzarmen arautzaileak, familia-
herentziak, adopzioak, haur harrerak, etab.), 
bai eta genero-indarkeria ere. MICAPen 
eskutik. 

ETA GAINERA…

Denboraren bankua 
Elkarri laguntzeko sarea da, zerbitzuak 
eta jarduerak trukatuz. Truke-txanpona 
denbora da. Gune horren helburua da 
eguneroko beharrei irtenbideak aurkitzea eta 
elkartasunean oinarritutako sareak sortzea.  
 
Argibideak 
679 096147 
btiempcaf@egues.es

Familien arteko topaketak 
Tailer, saio, eta heziketa eta pedagogia 
jarduera irekiak dira, bizitzaren garaietan 
aurki ditzakegun egoerei buruzkoak.

Heldutasun aktiboa eta nork bere 
autonomia bultzatzea 
Zerbitzuak hainbat jarduera antolatzen ditu 
pertsonen parte-hartzea bultzatzeko eta bizi-
kalitatea hobetzeko, betiere gizarteratzeko 
eta ekimen berriak garatzeko aukera ematen 
duten aisialdi guneak sortuz. 



HAURRENTZAT

Haurrendako aisialdi gunea    
Caf room, karaokea, txapelketak (billarra, 
mahai-futbola eta mahai-jokoak), mozorro 
tailerra, inauterietako kalejira, belaunaldien 
arteko jarduerak, jolas hezkideak…  
eta anitzez ere gehiago! 
 
6 eta 12 urte artekoa bazara, zatoz 
ostiraletan FAZera, urtarrilaren 17tik 
ekainaren 12ra, 17:30etik 19:30era!! 
SARRERA DOAN. 
(Begiratu programazioa udal webgunean 
eta FAZen Facebooken)

GAZTEENTZAT

Toki irekia, zibergunea eta 
gazteendako informazio gunea
13 urtetik gorakoentzat 
Astelehenetik ostiralera 16:00etatik 20:00etara 
Larunbatetan, 17:00 - 21:00.  
SARRERA DOAN. 

Maitasun erromantikoa 
desmitifikatzeko tailerra  
2 eta 16 urte arteko neska-mutilentzat. 
Otsailak 14, 17:30etik 19:30era,  
FAZeko gazte gunean. 
Izen-ematea, otsailaren 1etik 12ra, 
WhatsAppez  
638 810073 edo  
serviciojovenegues@hotmail.com 

Ateraldia: salting eta rocópolisera
12 urtetik gorako neska-mutilentzat 
(adingabekoek baimena behar dute) 
Martxoak 28 (ordua zehazteko) 
Argibideak:  
638 810073  

GAINERA…  
Mozorro tailerra eta inauterietako kalejira 
gazteentzat, Martxoak 8ri buruzko jarduera 
berezia, bestelako ateraldiak eta txangoak ….  

JASO INFORMAZIOA!! 
serviciojovenegues@hotmail.es   
638 810073

JARDUERAK DOAKOAK 
DIRA 

ETA JENDE 
GUZTIARENTZAT. 
EGUESIBARREN 
ERROLDATUTA 

DAUDENEK 
LEHENTASUNA DUTE.

URTARRILETIK EKAINERA BITARTEKO EKINTZAK



HELDUENTZAT

Tailerra: “Adimen emozionaleko tresnak 
eguneroko bizitzarako”
Dinamiken eta ariketa teoriko-praktikoen 
bidez, behar diren trebetasunak eskuratuko 
ditugu bizitzaren egoeretara era 
moldakorrean egokitzeko.  
Apirilak 22 eta 29; maiatzak 6, 13 eta 20. 
17:15 - 18:45. 
Izen-ematea FAZen, urtarrilaren 20tik 
apirilaren 15era.  
Haurtzaindegi zerbitzua.  
Izena ematean eskatu behar da.

Tailerra: Sormenezko pintura, 
belakien bidez 
Maiatzak 4. 17:30etik 19:30era. 
Izen-ematea FAZen, urtarrilaren 20tik 
apirilaren 27ra. 
PUNTO DE ENCUENTRO ELKARTEAREN 
ESKUTIK

Gorputza eta gogoa orekatzeko saioa 
Lasaitzea eta arnasketa hobetzeko teknikak, 
dantzaren eta mugimendu errazen bidez. 
Ekainak 3. 17:30etik 19:30era. 
Izen-ematea FAZen, urtarrilaren 20tik 
apirilaren 27ra. 
PUNTO DE ENCUENTRO ELKARTEAREN 
ESKUTIK

Hitzaldi irekiak
SARRERA LIBREA DENA BETE ARTE.

Boluntarioen ekintza Eguesibarren 
Otsailak 11, 17:30ean. 
PUNTO DE ENCUENTRO ELKARTEAREN 
ESKUTIK

Familiendako atseden zerbitzua ezagutzen 
Erabilera motak, jarduerak, taldea eta 
espazioak…  
Apirilak 21, 17:15ean. 
FAZeko FAMILIENDAKO ATSEDEN 
TALDEAREN ESKUTIK

Gurasotasun akordioak 
Zer dira? Nola eta noiz egin?  
Maiatzak 7, 17:30ean. 
MICAPen ESKUTIK     

Zer gertatzen zaio nire semeari 
edo alabari? 
Diagnostiko batzuen sintomak: goi mailako 
gaitasunak, autismoa, ikasteko zailtasunak… 
(Data zehaztuko da)



60 URTETIK GORAKOENTZAT

Heldutasun aktiborako taldeak 
Elkargune aproposa komunikatu, elkarri 
lagundu, eztabaidatu, txangoak egin eta 
belaunaldien arteko jarduerak egiteko, bai eta 
askoz ere gauza gehiagoetarako ere!! 
Ostegunetan,  
17:00etatik 19:00etara, FAZen.
Astelehenetan, 10:30etik 12:30era, Eguesen.
Leku librerik ote dagoen jakiteko, deitu FAZera 

FAMILIENTZAT

Bularra emateari buruzko tailerra 
Elkarri laguntzeko gunea da, bularra emateari 
buruzko esperientziak trukatzeko eta 
zalantzak argitzeko. 
Urtarrilak 20, otsailak 24, martxoak 16, 
apirilak 20, maiatzak 18 eta ekainak 22. 
17:30etik 19:30era.
AMAGINTZAREN ESKUTIK.  
SARRERA DOAN.
Argibideak:  
www.amagintza.org   
 
Nola prestatu mahai goxo bat 
Zer da mahai goxo bat? 
Zure festa eta ospakizunetarako ikasi nola 
prestatu. 
Otsailak 4an 17:15ean 
Izen- ematea FAZen , urtarrilaren 20tik 
otsailaren 3ra

Tailerra: Ipuin terapeutikoak  
Ipuinak, gure seme-alabekin berdintasuna eta 
tratu ona lantzeko tresna 
4 eta 14 urte arteko seme-alabak dituzten 
gurasoentzat.  
Otsailak 10 eta 17. 17:15etik 18:45era. 
Izen-ematea FAZen, urtarrilaren 20tik 
otsailaren 6ra. 
Haurtzaindegi zerbitzua. 
Izena ematean eskatu behar da 
EGUESIBARKO BERDINTASUN ALORRAREKIN 
BATERA ANTOLATUA

URTARRILETIK EKAINERA BITARTEKO EKINTZAK



Tailerra: “Heziera kontzientea” 
Topagune egokia da nork bere burua 
ezagutzeko eta seme-alabak era kontzienteak 
laguntzeko, bizipenezko dinamiken bidez 
(lasaitzea, mindfulness…). 
5 eta 8 urte arteko seme-alabak dituzten 
gurasoentzat. 
Otsailak 18, 25, eta martxoak 3 eta 10. 
17:00etatik 18:30era. 
(Lehen hiru saioak helduentzako izanen dira. 
Azken saioa, adingabekoentzat ere bai) 
Izen-ematea FAZen, urtarrilaren 20tik 
otsailaren 11ra. 
Haurtzaindegi zerbitzua. 
Izena ematean eskatu behar da.

Nerabeen gurasoendako 
komunikazio tailerra 
Nola entzun, gure seme-alabek hitz egin 
dezaten; nola hitz egin, entzun diezaguten.  
11 eta 16 urte arteko seme-alabak dituzten 
gurasoentzat.  
Martxoak 4, 11 eta 18. 17:15etik 18:45era. 
Izen-ematea FAZen, urtarrilaren 20tik 
otsailaren 28ra.
Haurtzaindegi zerbitzua. 
Izena ematean eskatu behar da.



ADIN GUZTIENTZAT

Belaunaldien arteko IV. Jardunaldiak: 
“Nire erreferenterik handienak” 
Ibarreko adinekoek zer ekarri handia dute. 
Hori dela eta, gazteagoei gauza asko erakutsi 
eta azaldu nahi dizkiete: beren jakintza, 
bizipenak eta gogo bizia. Zatoz adinekoek 
gidatuko dituzten jardueretara!!: 

Martxoak 23tik 27ra: 
* Sukaldaritza tradizionala eta eltzekoa.
* Paleten bidez sofak egitea.
* Ukendu tailerra
* Kakorratz lanen hastapena
* Ipuinak familiartean sortzea.
* Antzinako jostailuak egitea

Apirilak 1:  
Belaunaldien arteko esperientziei buruzko 
mahai-ingurua: “Aitatxi edo amatxi bat 
adoptatu” proiektua, eta FAZeko Heldutasun 
Aktiborako Taldeak.

Apirilak 2 (17:00etatik 19:30era) 
Argazki-erakusketa: “NIRE 
ERREFERENTERIK HANDIENAK”, 
belaunaldien arteko jardunaldietan egindako 
lan guztia ezagutzeko, protagonistek 
lagundurik: gure adinekoek, alegia.   

IZEN-EMATEA OTSAILAREN 1ETIK 
MARTXOAREN 17 ARTE. INFORMAZIO 
GEHIAGO: FAZ-ERA DEITU EDOTA 
ETORRI”

Arropa berrerabiltzeko 
eta tuneatzeko tailerra 
INOIZ PENTSATU AL DUZU DIRURIK 
GABE EGIN DAITEKEEN GUZTIAZ? Zatoz 
Eguesibarko Denboraren Bankua zer den 
jakitera –dirurik gabe funtzionatzen duen 
banku bakarra– eta hainbat trikimailu 
ikasiko dituzu zure arropari bigarren bizitza 
emateko.
Maiatzak 5 eta 12. 17:00etatik 19:00etara.
SARRERA DOAN.  
6 urtetik beherakoek
heldu batek lagundurik joan behar dute.

Txoko berria: “Berdintasunean hezten”
Gune bizi eta malgua, irakurgai hezkideak 
azaltzeko, betiere BERDINTASUNAREN, 
TRATU ONAREN eta DIBERTSITATEAREN 
alde. Gunean, gainera, jolasak, ipuinak, 
jarduerak eta beste antolatzen dira urte 
osoan. 
EGUESIBARKO BERDINTASUN ALORRAREKIN 
BATERA ANTOLATUA

URTARRILETIK EKAINERA BITARTEKO EKINTZAK


