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Eilastasuna proiektu proposamena. Propuesta proyecto
Eilastasuna

Proiektuak aurkezteko galdetegia. Cuestionario de presentación de proyectos.
(Posible duzuenok erantzun euskaraz mesedez).

"Haur eta gaztetxoentzako hezkuntzarako sarbidea eta elikadura subiranotasunaren 
sustapena, Lambayequen, Perun"

PROIEKTU IZENA. NOMBRE PROYECTO. *
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HERRIALDEAN PROIEKTUARI BURUZ. SOBRE EL PROYECTO EN PAÍS DE
ORIGEN.

Lambayeque, Perú

“Compromiso por la Mujer” Elkartea

40 neska eta mutil (16 neska eta 19 mutil, 35 lehen hezkuntzako eta 5 neska bigarren 
hezkuntzako).

 
Proiektua Toribia Castroko lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako haurren sarbidea 
eta eskolatzea ziurtatzean eta hobetzean datza, eskola-materialarekin eta eskola-bekekin. 
Bestalde, eskolako biobaratzea mantentzen jarraitu nahi dugu, gutxieneko elikadura eta 
naturarekiko elkarbizitza ziurtatzeko eta bertako elikadura subiranotasuna sustatzeko. 

 
- Erraztasunak ematea eskola-beken bidez, haurrak eskolara joateko, bioortua mantentzeko 
eta elikadura-subiranotasuna sustatzeko. 
- Neska-mutilei genero-ikuspegiarekin laguntzea eta akademikoki indartzea; izan ere, neska 
askok mutilek baino askoz lehenago uzten dute eskola. 

HERRIALDEA. PAÍS. *

ELKARTEA. ASOCIACIÓN. *

ONURADUNAK. BENEFICIARIAS/OS *

PROIEKTUAREN LABURPENA. RESUMEN PROYECTO. *

HELBURUAK. OBJETIVOS. *
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A.1. eskola-materiala erostea eta beka akademikoak: 
Beka akademikoez ari garenean, uniforme osoa (eskola-uniformea eta kirol-uniformea) 
erosteaz ari gara. Horrelako bekak bigarren hezkuntzan ematen dira, eskola- eta kirol-
uniformeak nahitaezkoak baitira Perun. Lehen hezkuntzan ez dira nahitaezkoak) 
Lehen mailan: 
Beharrezkoa da eskola-materiala erostea eskolako haur guztientzat, eta, bereziki, 
neskentzat. Horri esker, 2019an ez da eskola-desertziorik egon, eta ikusi da neskatoek 
errendimendu akademikoa hobetu dutela. Eskolako materialaren barruan, higiene 
pertsonala eta ahokoa sartzen ditugu (xaboia, hortzetako eskuilak eta hortzetako pasta). 
Bigarren mailan: 
A.1.1. bigarren hezkuntzarako beka akademikoak: 
Esan dugun bezala, neskak dira ahulenak aukerak banatzeko unean; beraz, bigarren 
hezkuntzara iristea lorpen handia da neskentzat, eta baita komunitatearentzat eredu. 
Horregatik, gure helburua eskolako materiala, uniforme osoa eta kirol arropa ematen 
jarraitzea da. 
 
A.2. Eskolako biobaratzea mantentzen jarraitzea: 
Biobaratzea modu positiboan baloratzen dugu, eskolako haurrek naturarekin kontaktu 
zuzena izan dezaketela ziurtatzen dugulako. Esanguratsua da aipatzea biobaratzea zientzia 
eta inguruneko klaseak azaltzeko erabiltzen dela. Uztarekin janari eta zuku batzuk 
prestatzen dira. 
A.3. prestakuntza-tailerrak: 
Beharrezkotzat jotzen da ikasleari, irakasleei eta gurasoei prestakuntza ematen jarraitzea: 
.-elikadura subiranotasuna eta segurtasuna eta bertako produkzioa; autoestimua;  "Nire 
gorputza indarkeriarik gabe" ; sexu- eta ugalketa-eskubideak; generoa eta sexu-aniztasuna 
(beharrezkoa ikusten da gaiari heltzea, Perun LGTBI kolektiboari desinformatzeko eta tratu 
txarrak emateko kanpainak antolatu dituztelako talde fundamentalistek, hala nola: "Provida" 
eta "Con mis hijos no te metas"). 
A.4. Bi hezitzaile kontratatzea: 
Eskolarentzat positiboagoa baloratzen da lanaldi erdiko bi hezitzaile kontratatzea lanaldi 
osoko hezitzaile bat baino, helburua da bi talde egotea nesken eta mutilen errefortzua 
indartzeko. Hezitzaileen lana da oso hurbil lan egitea haurrekin, ume guztiek proposatutako 
helburuak lortzeko eta eskola-arrakasta edukitzeko; era berean, haur batek eskola uzten 
duenean, hezitzaileak beraren etxera hurbiltzen dira hutsegitearen arrazoiak ezagutzeko, 
eskolara itzultzeko animatzeko eta konbentzitzeko eta eskola-erritmoa hartzen laguntzeko. 
Gainera, haurrei etxera  joaten laguntzen zaie, amek aitzakiarik ez jartzeko: “no las envío al 
reforzamiento o a la escuela porque regresan solas a casa y corren mucho peligro”. 

GARATUKO DIREN JARDUERAK. ACTIVIDADES A DESARROLLAR *
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Guraso Elkarteko irakasleak, gurasoak, herriko zuzendaritza batzordeko lehendakaria, 
“Compromiso por la Mujer” Elkartea.

Eskolako azpiegitura, bioortuko hiru kutxa eta Emakumearen Aldeko Konpromisoa 
elkartearen giroa.

PARTE-HARTZAILEAK. PARTICIPANTES. *

BALIABIDE MATERIALAK. RECURSOS MATERIALES. *
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1. Duela hiru urte auzoko eskola ixtear zegoen baina Eilastasunaren laguntzari esker, 
zabalik mantendu zen eta mantentzen da. Gainera  ikasleen kopuruak gora egin du. Iaz, 
ministerioak irakasle bat gehiago bidali zuen, eta horrek esan nahi du orain 2 irakasle 
daudela.  Horretaz aparte, Eilastasunaren proiektuarekin lanaldi erdiko laguntzaile bat 
ordaintzen da. 
 
2. Ikasturte honetan, ikasleen kopurua igo da, 25 ikasletik 30era, hau da % 20a. Bigarren 
Hezkuntzan, 5 neska badaude.     
 
3. Ziurtatu da haurrek ez dutela eskola utziko eskola-materiala falta delako. 
 
4. Bigarren hezkuntzan 5 neska daude. Horietako bat azken ikasturtean dago; hori oso 
lorpen garrantzitsua da, eta lehen aldia da antzeko zerbait gertatzen dela auzo horretan. 
Gainera, estimulua eta eredu gisa balio du beste neskentzat. 
 
5.  Bioortua eskolan edukitzeak esan nahi du haurrek ereiteko prozesua ikusten dutela, 
izurria modu naturalean kontrolatuz eta, azkenik, bilketa. Bildutako barazkiekin janariren bat 
egiten da, eta erremolatxa, papaia eta banana zukuak prestatzen dira. Bestalde, eskolako 
komunitate-bizitza egiten dute bioortuarekin. Gainera, soberakina dagoenean eta etxeetara 
eramaten dutenean, ikasleen familiak haien lanean parte-hartzaile bihurten dira modu 
batean, eta bestean, familiaren ekonomiari laguntzen diote. 
 
6. Lanaldi erdian dagoen hezitzaileari esker, neskak eskolatik joan eta itzultzean berarekin 
joaten dira. Errealitate horrek laguntzen du amak alabei eskolara joaten uztera animatzen 
zeren eta  segurtasunik eza arriskuaren faktore bat da, bereziki neskeentzat. 
 
7. Lanaldi erdiko hezitzaileak haurrei ikasteko errefortzuak ematen dizkie ikasleek 
eskolako arrakasta lortzeko asmoz.  
 
8.  Irakasleek positiboki baloratzen dute proiektu hau, lehen aipatutakoagatik, eta, 
bestetik, bioortuan klase batzuk ematen errazten dizkielako. 
 
9.  Nafarroako Unibertsitate Publikoko lankide bat izatea garrantzitsua da, eta lagun 
handia ematen du bioortuari laguntza teknikoa ematen. Gainera, komunitateko emakumeak 
ere ari dira laguntza ematen. 

HEZKUNTZAN DUEN ERAGINA. REPERCUSIÓN EN LA EDUCACIÓN. *
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1. Eskola irekiak komunitateko bizia esan nahi du. 
2. Neskak eskolan jarraitzea eredua da komunitateko emakumeek hezkuntzarako 
eskubidea dutela erakusten. 
3. Bigarren hezkuntzan 5 neska badaude orain. Haien artean, horietako bat azken 
ikasturtean dago, eta hori oso lorpen garrantzitsua da. Eta komunitatearentzako estimulua 
da. Baita beste neskentzat. Era berean, positiboki baloratzen da oso pobreak diren 
familietatik datozen neskak bigarren hezkuntzakara iristen ari direla, lehen aldiz komunitate 
honetan gertatzen dena. 
4. Ama bat etengabe sartu da biobaratzean, eta komunitateko beste kide batzuek ere parte 
hartzen dute. Horrek esan nahi du eskolak gero eta garrantzi handiagoa duela. 
5. Proiektu honi esker, udalak egunero gosaria emateko konpromisoa hartu du. Haurrek 
esne txokolatatua jasotzen dute ogi batekin eta kinuazko gailetekin (estatuak bidalitakoak). 
Goizean hartzen dute. 
6. Proiektu honen babesetik, neskato bat bakarrik atera da haurdun. 
7. Bioortua eskolan edukitzeak, soberakina dagoenean eta etxera eramaten dutenean, 
familiek ikasleen lana parte hartzen dute eta familiaren ekonomiari lagun 
8. Datorren ikasturtean Compromiso por la Mujer- CPM Lambayeque elkarteko lankide 
batek Toribia Castroko eskolan matrikulatuko du bere alaba, eskolaren aldeko apustu gisa. 
9. 2018ko azaroan, Compromiso por la Mujer- CPM Lambayeque elkarteko bi lankide 
Eilastasunako lankideekin eta beste lankide batzuekin bildu ziren Bilboko egoitzan, 
eskolaren aurrerapena kontatzeko eta, aldi berean, emandako babesagatik eskerrak 
emateko. 
10. Sexu- eta ugalketa-eskubideen eta sexu-aniztasunaren arloko prestakuntza-tailerrek 
aukera ematen dute komunitatean sexu-aniztasuna errespetatzeko eta normalizatzeko. 

KOMUNITATEA ETA ANTOLAKETA KOLEKTIBOAN DUEN ERAGINA.
REPERCUSIÓN EN LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA Y EN LA
COMUNIDAD. *
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1. Eskolan 16 neska egotea oso esanguratsua da kontuan hartuz 19 mutiko badaudela. 
(lehen hezkuntzako 30 eta bigarren hezkuntzako 5), guztira 35 neska eta mutil. 
 
2. Aurten 2 eskola-baja baino ez dira izan (haurdun dagoen lehen hezkuntzako neska bat 
bere mutil-lagunarekin bizitzera joan da, eta bigarren hezkuntzako mutiko bat Gizarte 
Zerbitzuetara joan da abandonatua izan delako). 
 
3. Bigarren hezkuntzan 5 neska daude, inoiz ikusi gabeko auzo horretan. 
4. Neskak beren gaitasunak erakusten ari dira ikasketetan, eta horrek esan nahi du bigarren 
hezkuntzara igaro daitezkeela, eta horrek gero eta gehiago balioesten du. 
5. Haurrak komunitateko emakume liderrez eta eskolan laguntzen duten emakume 
profesionalez inguratuta daude. 
6. Sexu-aniztasunari eta sexu- eta ugalketa-eskubideei buruzko tailerrak emateak familien 
pentsamoldea aldatzen du pixkanaka, eta, horren ondorioz, baita seme-alaben hezkuntza 
ere. 
7. Lanaldi erdiko hezitzaileak hezkidetza-jolasak egiten ditu; adibidez, baloia astean behin 
edo bitan uzten da neskek jolastokia bete dezaten. 

Ana María Sandoval Félix

sandovalfelixanamaria36@gmail.com

0051971927928

GENERO BERDINTASUNEAN DUEN ERAGINA. REPERCUSIÓN EN
IGUALDAD DE GÉNERO. *

KONTAKTURAKO PERTSONA HERRIALDEAN. PERSONA DE CONTACTO
EN EL PAÍS DE ORIGEN. *

E-POSTA. E-MAIL *

TELEFONO ZENBAKIA. Nº TELÉFONO
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Aurreko urteetan azaldu dugun bezala, Lambayequeko Toribiako Castro Chirinos 
eskolarekin lanean ari gara. Hango familiak pobreziatik muturreko pobreziara bizi dira, eta 
gehienak mantentzen ari diren familiak amak edo amonak dira zeren eta  aita asko 
drogazaleak edo alkoholikoak dira edo drogengatik edo feminizidioengatik kartzeletan 
daude. Hori dela eta, amek ezin diete aurre egin haurren gastuei. Eskola publikoa (eskolak 
publikoak diren arren, familia bakoitzak uniformea, kirol arropa, koadernoak erosi behar 
ditu.) Familiek neskak 11 edo 12 urtera iristen direnean, eskolatik kentzen dituzte, eta 
argudiatzen dute "ez dutela dirurik neskek ikasten jarrai dezaten”. Etxeko laguntzaile gisa 
lan egitera bidaltzen dituzte, auzoko haurrak zaintzeko, mandatuak egiteko, arropa 
garbitzen laguntzeko eta abar. Neska horiek, gehienetan, oso goiz haurdun geratzen dira, 
eta berriz ere familien historioak errepikatzen dituzte". 
Mutilen kasuan, familiek "ahalegin handia" egiten dute (haiek esaten duten bezala), mutilek 
ikasten amaitu dezaten, argudiatuz haiek guraso bihurtuko direlako eta "beren etorkizuneko 
familia ekonomikoki sostengatu" behar dutelako. Mutil horietako asko bigarren hezkuntzara 
pasatzen dira, eta, zenbait kasutan, karrera teknikoa izatera ere iristen dira; beste batzuetan, 
eskola uzten dute, eta eraikuntzan edo landa-lanean aritzeko edo mototaxiko gidariak 
izateko "aukerak" izaten dituzte, edo pandiletan biltzen dira, etab. 
 

EUSKAL HERRIKO IKASTETXEEKIN LOTURA. VÍNCULO CON CENTROS
ESCOLARES DE EUSKAL HERRIA.

Fray Juan Herri Ikastetxea, Zorrotza

Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak

INFORMAZIO GEHIGARRIA. INFORMACIÓN ADICIONAL.

IKASTETXEA. CENTRO. *

ONURADUNAK. BENEFICIARIAS/OS. *
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- Hegoaldeko eta iparraldeko esperientziak trukatzea bideokonferentzien bidez, jatorrizko 
herrialdea nolakoa den hurbilagotik ezagutzeko eta elikadura-subiranotasuna sustatzeko. 
- Hegoaldeko eta iparraldeko ikasleek kultura eta esperientziak elkar trukatzeko gutun, 
bideokonferentzia eta bideoen bidez. 

- Landako eta hiri-eremu marjinaletako haurren egoerari eta Peruko eskolarako sarbideari 
buruzko hitzaldiak. 
- Peruko eskola-biobaratzeei eta elikadura-subiranotasunari buruzko hitzaldiak. 
- Bideokonferentziak ikasleak proiektuarekin zerikusia duten gai horiei edo beste batzuei 
buruz adierazten dituen interesei buruzko esperientziak trukatzeko. 
- Ortuellako Otxartaga eskolarekin kontaktua hasi da. 

Carmina Ramirez Alvarado

pantxike7@gmail.com

944103496

HELBURUAK. OBJETIVOS. *

JARDUERAK. ACTIVIDADES. *

BULTZATZAILEAREN -Eilastasunkidea- KONTAKTURAKO DATUAK .
DATOS CONTACTO PERSONA IMPULSORA. *

E-POSTA. E-MAIL *

TELEFONO ZENBAKIA. Nº TELÉFONO *
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- Itxiar Jurjo irakaslearekin koordinatzen aritu gara, eta berarekin koordinatu dugu Toribia 
Castro Chirinos eskolaren eta Zorrotzako Fray Juan Herri eskolaren arteko 
bideokonferentzia. 
- 2019ko otsailean, koordinazio-bilera bat egin zen eskolako irakasleekin. 
- 2019ko martxoan Toribia Castro Chirinoseko eskolaren aurkezpena egin zitzaion Lehen 
Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleari. 
- 2019ko maiatzean bideokonferentzia egin zen. Fray Juan Herri eskolatik Lehen 
Hezkuntzako 5. eta 6. mailako neska-mutilek hartu zuten parte. Eta Toribia Castroko 
eskolaren aldetik eskola osoa. Bi taldeek elikadurari buruzko galderak prestatu zituzten, 
eskola nolakoa zen, eskola egunean zehar zer egiten zuten, bi herrialdeetako hizkuntzei 
buruz hitz egin zuten eta talde bakoitzak amaitzean abesti bat abestu zuten hemengo 
taldeak euskaraz eta hango taldeak gaztelaniaz. 

DIRU KONTUAK. PARTE ECONÓMICA.

Uniformeak erostea: 664,29 
Eskola-materiala erostea: 447,86 
Biobaratzea mantentzea: 40,00 
Lanaldi erdiko bi hezitzaile kontratatzea 8 hilabeterako:3.200

Guztira: 4.352,14

INFORMAZIO GEHIGARRIA. INFORMACIÓN ADICIONAL.

AURREKONTUAREN ERABILPEN AURREIKUSIA. USO PREVISTO DEL
PRESUPUESTO. *

2020rako AURREKONTU PROPOSAMENA. PROPUESTA PRESUPUESTO
2020. *
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INFORMAZIO GEHIGARRIA. INFORMACIÓN ADICIONAL.

 Formularios


