
 

               

 

Erretretatuen aldeko laguntza kolektiboak 

 

Pirinio Atlantikoak Departamenduko LSHZen Batasunak (UDCCAS64) Erberuako 4 herriekin 

loturik (Aiherra, Izturitze, Donoztiri eta Donamartiri) ekintza kolektibo batean parte hartzera 

proposatzen dizute. 

Herri bakoitzean antolatuko ditugun aktibitateen finkatzeko, proposatzen dizugu ondoko 

galdetegiari ihardestea eta interesgarriak zenituzkeen tailerrak hautatzea.  

Galdetegi hau zure Herriko etxeko harleku eraman beharko diozu berantenik  

2019ko urtarrilaren 15eko, asteartea. 

 

 

Zutaz aru diren galdera batzu 

 
Nor zira : 

 
� Emazte bat 
� Gizon bat 

 

 
Zer adin duzu : 

 

� 60 urte baino gutiago 
� 60 eta 69 urte artean 
� 69 eta 79 urte artean 
� 80 urte baino gehiago 

 

 
Nola bizi zira : 

 
� Bakarrik 
� Bikotean 
� Beste (familian, lagun batzurekin…) 

………………………………………………… 
 

 
Non bizi zira : 

 
� Etxe batean 
� Apartamentu batean 

 

 

 

 

 

 



 

               

 
Interesatzen nauten gaiak : 

 

 
� Gorputz ariketa, kirola, dantza… 
� Ariketa artistikoa, marrazkia, pintura… 
� Informatika 
� Pentsaketa eta solasaldia 
� Ongi izatearen inguruko ariketak 

 

 
Jadanik parte hartzen dudan edo  

parte hartu izan dudan aktibitateak : 

 
� ……………………………………….. 
� ……………………………………….. 
� ……………………………………….. 
� ……………………………………….. 
� ……………………………………….. 

 

Egin gogo zenituzkeen ariketak  

Eskertzen zaitugu egin gogo zenituzkeen ariketak markatzea :  

� Elkarrekin kurritze aktibitateak 

� Bide prebentzio tailerra 

� Ibilaldiak oinez 

� Dantza tailerra (tango argentinarra) 

� Oroimenaren inguruko tailer jostagarria 

� Filo tailerra 

� Antzerki tailerra 

� « Bizi kontakizun » tailerra, ene herriko gazte denborako oroitzapenak 

� Informatika tailerra, etxe laguntzaile langileak diren CESUak ari arazteaz,  

� Ordinagailuaren erabiltzeko lehen irakaspen tailerra (informatika eta internet) 

� Tauleta numerikoen erabiltzeko lehen irakaspena 

� Bizitegia gaiaren inguruko tailerra: bere barneen antolaketa, energia ekonomiak 

� Gorputzez eta gogoz ongizate tailerra: estresaren kudeatzea, ariketak (hats hartze, 

malgutasun…)  

� Gai andana batez ari den tailerra : elikatzea, ongizate, osagarri 

� Giza estetika tailerra : bere buruaren artatzeko kosmetikoen sortzea 

� Elikatzearen inguruko tailerra 

� Sofrologia : lasaitzeko, loaren hobetzeko, estresaren kontra aritzeko 

� Lasaiketa tailerra soinuaren bitartez 

� Yoga tailerra 

� Yoga tailerra irriz aritzearen bitartez : irria, lasaitzeko eta estresaren kontra aritzeko 

� Naturopatia : gantzugailuak eta kremak sortu, estresaren eta oinazen kontra aritzeko 

� Arte terapia : ekai batzuren inguruko lana (buztina, hondarra, pintura…) 

� Erretretan sartu berriak direnen tailerra : erretretaz baliatu bere gogoaren irekitzeko eta 

egitasmo berri baten eraikitzeko  

� Laguntzaileen laguntzeko tailerra : nola lagundu hobekienik, hurbileko ahaide bat 


