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laguntzeko modu berri bat.
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Programa hau beste batzuk baino gehiago gustatu 
zitzaidan, hemen nire familiarekin nengoelako.  

(Haurra, Nafarroa)

Zerbait egiten genuenean, inork ez  
zigun ezerren errurik botatzen, ez eta ez genekiela 

esaten. Dibertitu besterik ez genuen egiten!  
(Ama, Bulgaria)

Orain elkarrengan konfiantza  
handiagoa dugu eta gure arteko 

komunikazioa hobea da. 
(Nerabea, Espainia)

Ez nintzen konturatu 
ez nenbilela jolasean, ez 

alabarekin hizketan, harik eta 
Gure Unea programa hasi 
genuen arte. Sentitzen dut 

elkarrekin egoteko modu berri 
bat eman digula. Orain, jolastu 

eta hitz egin dezakegu modu 
berriei buruz .  

(Ama, Erresuma Batua)

Eskerrik asko “Gure 
Uneagatik“. Ederra 
da! (Mutikoa, 8 urte, 

Erresuma Batua) 

Programari buruz gehiago jakin nahi al duzu? Bisitatu 
gure webgunea edo jarri harremanetan gurekin!

fseps.eu
www.facebook.com/FSEPS
izaskun.andueza@unavarra.es

Uste nuen inork ez 
zuela sentitzen gure 
arteko harremana 

garrantzitsua zenik. 
Eskerrik asko ikusten 

laguntzeagatik. 
(Ama, Erresuma Batua)

Ama eta haurren testigantzak

Argitalpen hau sortzeko Europar Batzordearen laguntza jaso bada ere, horrek ez du esan nahi Batzordeak 
edukiaren onartzen duenik.  Argitalpenak egileen iritziak baino ez baititu jasotzen, eta Batzordeak ez du 
bere gain hartzen bertan jasotako informazioa erabiltzeko ardura.



Laguntza aktiboa emanez 
– Etorkizun positiboa sortuz

“Familiak: gizarte-bazterketa harrera-baliabidee-
tan“ proiektuak (FSEPS), Gure Unea - Programa 
sortu du, genero-indarkeriatik ihes egiten duten 
emakumeei eta haien seme-alabei laguntzeko.  

Programaren helburuak dira:
• Familiari elkarrekin kalitatezko denbora  

pasatzeko aukera eskaintzea.
• Elkarrekin une zoriontsuak esperimentatu 

ditzaten aukerak sortzea
• Elkarrekiko konfiantza itzultzea eta haien  

arteko konfiantza garatzea.
• Bizi diren komunitatean integratzen laguntzea. 

Beharrak malgutasunaren bidez asetzea
 

Gure Unea programak tresna malgua ematen die 
profesionalei, parte hartzen duten familien  
beharretara espezifikoki egokitu daitezen.

Gure eskaintza

FSEPS proiektuak profesionalen arteko trebakuntza 
garatzen laguntzen du, indarkeriari aurre egiten 
dioten familiei laguntza hobea emateko.

“Gure Unea“ prestatzaileen prestakuntzaren 
baliabideak:
Gure webgunean, prestatzaileak prestatzeko tailer 
bat diseinatu eta antolatzeko behar den material 
guztia aurkituko duzu bai eta Gure Unea programarekin 
lan egiteko langileak prestatzeko behar dena ere.

“Gure unea“ prestatzaileentzako materiala:
• Saio eta jarduera guztien deskribapen zehatza
• Bideratzaileentzako plangintza-dokumentuak
• Familiekin lan egiteko ebaluazio-dokumentuak

Genero-indarkeriaren arloan lan egiten duten 
profesionalak gonbidatzen ditugu gure ikuspegia 
ezagutzera eta programa ezagutzera!

fseps.eu/online-learning
• Jarduera ugari
• Kontuan hartzen du  

alfabetatze-maila
• Alfabetatze maila  

kontutan hartzen du
• Familien behar zehatzetara 

egokitzeko modukoa
• Adin desberdinetako  

adingabeentzat
• Amentzat eta haien um-

eentzat lan-ingurune  
segurua bermatzen du.

Hasierako Bilera: Ebaluaketa eta                          
Familien beharren balorazioa 

1. Saioa:  Gure Familia eta Gure  
Komunitatea

2. Saioa:  Entzuteko eta Komunikatzeko 
Tresnak

3. Saioa:  Gure Errespetu eta Miresmena

4. Saioa:  Gu laguntzen gaituztenak

Jarraipen Bilera: Ebaluaketa eta 
Familien beharren balorazioa

5. Saioa:  Gure Laguntza Sareak

6. Saioa:  Gure Emozioak eta nola  
kudeatzen ditugun

7. Saioa:  Gure Emozioak eta nola  
adierazten ditugun

8. Saioa:  Gure geroaldi positiboa 

Azken bilera:Ebaluaketa eta 
Familiaren beharren balorazioa
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Programaren Egitura


