
HAZI ETA IKASI ELKARTEAREN ETA PERTSONA BOLUNTARIOAREN 

ARTEKO AKORDIO EDO KONPROMISOAREN AGIRIA 

(169/2000 Dekretua)(Eusko Jaurlaritza) 

                        

                Donostian, 20____ko____________________ren__________,  HONAKO HAUEK BILDU DIRA: 

 

______________________ jauna, adinez nagusia, NAN.: _________, irabazi asmorik gabeko den HAZI ETA IKASI elkartearen Presidentea. 

Elkartearen helbidea: Santxo Jakintsuaren Hiribidea 24, 2010-Donostia. Eusko Jaurlaritzako Elkarteren Erregistroan AS/G/15850/2011 

zenbakiarekin erregistratuta 

Boluntarioa:_______________________________________________________________________, adinez nagusia, NAN 

zkia.:________________________ 

  

Agiri honen bitartez, HAZI ETA IKASI Elkarteko barne estatutuan boluntarioak onartzeko ezarritako irizpideei eta Boluntariotzari buruzko 

ekainaren 25eko 17/1998 Legearen 8.3 artikuluari jarraituz, akordio/konpromiso hau sinatzen dugu: 

 

BOLUNTARIOTZAKO AKORDIOA/KONPROMISOA 

 

I. Pertsona boluntarioaren konpromisoa 

Boluntario bezala sinatzen duen pertsonak, interes orokorreko jardueretan aritzeko konpromisoa hartzen du. Jarduerok HAZI ETA IKASI 

Elkartearen bitartez burutuko ditu era desinteresatuan, elkartasunagatik, borondatez eta askatasunez, eta ez lan harreman baten, inolako 

ordainsari ekonomikorik jasosotzen, ezta ordaindutako lanbide-zerbitzurik ordezkatuko ere. 

 

Jarduerak: Ikasketa-laguntza elkartearen helburuekin ados, 

________egun astero, 17:15etik  19:00ra, Astearen egunak:_________________eta________________ 

 

II. Erakundearen onarpena. 

HAZI ETA IKASI Elkarteak onartu egiten du boluntario bezala sinatzen duen pertsonaren konpromisoa. 

 

III. Pertsona boluntarioaren eskubideak 

a) Elkartean aktiboki parte hartzea; elkarteari buruzko informazioa jasotzea, bereziki helburuei buruzkoa. 

b) Elkartearen egitasmo eta proiektuak burutzen eta ebaluatzen laguntzea, baldin eta horietan parte hartzen badu, eta boluntario den aldetik 

eragiten dioten erakundeko hainbat alderdiri buruzko iritzia ematea. 

c) Behar izanez gero, laguntza teknikoa, pertsonala eta materiala jasotzea. 

d) Legez ezarritako aseguruetarako estaldura jasotzea. 

e) Tratu diskriminatzailerik ez jasotzea, bere askatasuna, duintasuna, intimitatea eta sinismenak errespetatuko dira. 

f) Jarduerak segurtasun eta higieneko baldintza egokietan betetzea. 

g) Gizarteari eman dion laguntza aitortzea eta errespetatzea. 

h) Legalki aintzat hartutako gainontzeko eskubideak. 

 

IV. Boluntarioaren betebeharrak 

a)Elkarteari aktiboki laguntzea, bere aukeren eta borondatearen arabera. 

b) Elkartearekin hartutako konpromisoak betetzea, horren helburuak eta gobernu-arauak errespetatzea. 

c) Hitzartutako egunetan eta/edo orduetan ezinezkoa bada betetzea, aldez aurretik abisatu erakundearen ardunanari. 

d) Esleitu zaizkion zereginak arduraz burutzea eta Elkarteko arduradunek ematen dizkioten jarraibideak betetzea. 

e) Elkarteak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan eta ematen dituen zerbitzuen kalitateari eusteko behar direnetan parte hartzea. 

f) Boluntario jardueran jaso edo ezagutu duen informazioa isilpean gordetzea. 

g) Bere jarduera lotutako  pertsonen eskubideak errespetatzea. 

h) Bere esku uzten diren baliaide materialak zaintzea. 

i) Boluntario-lana indarrean dagoen legerian ezarritako printzipioen arabera betetzea. 

j) Ezartzen diren segurtasun eta higiene neurriak errespetatzea 

k) Sexu Delinkuentziako Ziurtagiri Negatiboa ekartzea edo elkartearen esku uztea  hura lortzeko gestioak egitea. 

l) Legalki aintzat hartutako gainontzeko betebeharrak. 

 

V. Akordioa/konpromisoa ebazteko arrazoiak. 

a) Edozein aldeko borondatea; kasu honetan , programazioan  kalteak ekiditzeko, aldez aurretik abisatzen saiatuko da. 

b) Alderdietako edozeinek bere betebeharrak ez betetzea. 

c) Erakundea desagertzea. 

 

 

 

                                             (Elkartearen ordezkaria)                                                                                    (Boluntarioa) 

 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoa betez, jakinarazten dizugu zure datuak “Hazi eta Ikasi Elkartea-Aulas de Apoyo Solidarias” elkartearen 

jabetzako fitxategi batean bilduko direla. Elkarteak bere administratizio edo informazio helburuetarako erabiliko ditu datu horiek. Halaber, jakinarazten dizugu 

zure datuak indarrean dagoen araudiari jarraiki tratatuko direla eta interesduna zaren aldetik datu horiek eskuratu, zuzendu, eta deuseztatzeko nahiz datu 

horien aurka egiteko eskubidea duzula; eskubide horiek baliatzeko gure helbidera hartarako idazkia bidali behar duzu. 

 


