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 NATURAZALE sarea 
Naturaren aldeko boluntariotza sarea  

 

1. SARRERA ETA AURREKARIAK 

JARDUN EREMUA 
 
Natura zaintzeko erakundeak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila koordinatzearen ondorioz sortutako egitasmoa 
da Naturazale, eta Bizkaian ingurumen arloko boluntarioak koordinatzeko sare bat sortzea du helburu.  

Lurgaia Fundazioak hartzen du erakunde dinamizatzailearen betebeharra. 

HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK 

Sarearen helburuak eta irizpideak honako hauek dira: 

- Gizarteak ingurumen jarduketetan parte hartzea sustatzea, erakunde publiko, pribatu eta zibilen kolaborazio 
ekimenen esparruan, ingurune naturalaren eta naturaren funtzioen balioa ezagutu, babestu, lehengoratu eta 
horren balioa nabarmentzea sustatzeko. 

- Hurbilketa bat egitea, naturaren alde, lurraldearen zaintza eta kudeaketan inplikatutako inklusio, aniztasun eta 
sozializazio irizpideekin.  Natura hezkuntzari esker pertsona gisa gara gaitezke, eta natura ondare komuna zaindu 
dezakegu. 

- Jarduketek tokiko eta eskualdeko kulturako elementu propioak zaintzea bultzatuko dute 
- Jardun eremua Bizkaiko landa eta natura ingurunea izango da, babestutako espazio naturaletatik kanpo. 
- Sarean lan egitea bultzatuko da, eta lurraldea zaintzea, toki mailako enpresa eta erakunde mota guztien inplikazioa 

lortuz. 
- Sare anitza eta heterogeneoa izango da, udalerri bakoitzera egokitua, eta, horrenbestez, malgua, jarduketa motari, 

inplikatzeko moduari, egutegiei eta bestelakoei dagokienez. 

Ingurumen arloko boluntarioak babestea da asmoa, dagoeneko funtzionatzen duten lekuetan, eta horrelakorik existitzen ez 
den lekuetan ingurumen parte hartzea sustatzea eta antolatzea. Toki mailan sor daitezkeen egitasmoei eman ahal zaien 
babesetik, administrazio publikoen jardun ildoak garatzera arte hartzen du, baita enpresen erantzukizun sozialeko 
proiektuak garatzea ere. Pertsona edo sozietate partikularretara eta jabetza pribatuetara gerturatzeko boluntarioak, 
auzolana, proiektu partekatuak edo lurraldearen zaintza bezalako kontzeptuak erabiliko dira.  

Udalerrietan edo bestelako lurralde esparruetan egon daitezkeen proposamenak identifikatuko dira, eta babesa emateko 
ahalegina egingo da (betiere lehenagotik existitzen ziren talde antolatzaileen independentzia errespetatuz).  

Masa soziala izan arren ekimenak falta diren lekuetan ingurumen eta gizarte proiektuen aktibazioa lortzeko saiakera egingo 
da. 
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2. EKIMENAREN ARTIKULAZIOA ETA SAREA OSATU ETA BABESTEN 
DUTEN ERAKUNDEAK 

Naturazalea ekimena abiatu zenetik hainbat bilera egin dira Bizkaian natura zaintzen inplikatutako eragile eta elkarteekin, 
eta boluntario ekintzak aktibatzeko interesa dutenekin. 

 INGURUMEN ARLOKO GKE EREMUA   BOLUNTARIOAK 

1 AMBAR ELKARTEA Bizkaia BAI

2 UBC Urdaibai BAI

3 BARATZEA Gatika

4 BUTROI BIZIRIK Butroe BAI

5 EGUZKI ONDARROA Lea artibai BAI

6 EKOLOGISTAK MARTXAN Bizkaia BAI

7 EUSKAL HERRIKO ESKAUTAK Bizkaia

8 EDE/GIZARTENATURA FUNDAZIOA Bizkaia BAI

9 LURGAIA FUNDAZIOA  Bizkaia BAI

10 SURFRIDER FUNDAZIOA  Bizkaia BAI

11 GALTZAGORRIAK Urdaibai BAI

12 IGORRE BIZIRIK Igorre EZ

13 KIMA BERDEA Meatzaldea BAI

14 LEIOA EN TRANSICION Leioa BAI

15 LEZAMA BIZIRIK Txorierri EZ

16 -MEATZARITZAREN MUSEOA Meatzaldea BAI

17 PLURAL ANITZAK Meatzaldea BAI

18 PRIVADOS SIN ONG Plentzia BAI

19 SAGARRAK Basauri BAI

20 SEO BETSAIDE Bizkaia BAI

21 TXIRPIAL Bizkaia BAI

22 GYM BERDEA Larrabetzu BAI

23 HARIA Bakio BAI

24 WWF Bizkaia BAI

25 GREENPEACE Bizkaia BAI

26 OTSOAREN TALDEA Enkarterri BAI
 

Horrez gain, lotutako beste gai batzuetarako kolaborazio espazio bat sortu nahi da, esaterako boluntarioen prestakuntza, 
ekitaldiak antolatzeari buruzko ezagutzak partekatzea, erantzukizun zibila eta soziala, administrazio izapideak egiteko 
modua, jardueretarako materiala nola eta non eskuratu, etab. 

Lurgaia erakundetik, erakunde dinamizatzailea den aldetik, hainbat material sortu zen kolaborazio gutun eta boluntario 
akordioak, esaterako; memoriaren amaieran atxiki dira. 

2019KO ABENDUAN SAREA OSATZEN DUTEN ENTITATEAK 

Modu aktiboan, sarean 2019ko abendura arte KOLABORAZIOAN PARTE HARTZE AKTIBOA izan duten erakundeak 
honako hauek dira: Butroi bizirik en transición, Sagarrak, Lurgaia Fundazioa, Euskalherriko Skautak eta Plastik Red. 
Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundia, Ingurumen Saila da sarea babesten duen entitate bazkidea.
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3. ANTOLATUTAKO JARDUNALDIAK ETA EMAITZAK 

Jardunaldiak egitean hainbat helburu bete nahi dira: batetik, ingurumen sentsibilizazio eta hezkuntzako prestakuntzak 
egitea lortu nahi da; hortaz, jardunaldi bakoitzaren aurretik erakunde parte hartzaile bakoitzaren funtzionamendu eta 
helburuei buruzko azalpenak eta zenbait hitzaldi labur egin dira. 

Beste alde batetik, jardunaldi horiek baliatzen dira erakunde desberdinetako pertsona parte hartzaileen artean loturak eta 
sareak sortzeko, baita erakundeetara atxikita ez dauden boluntarioen artean ere. 

Eta, azkenik, gai zehatz batean edo ingurumen arazo batean esku hartzen da. 

Jarraian, 2019ko martxoan jardunaldiak egiten hasi ginenetik egindako jardunaldiak laburbildu dira, hain zuzen ere, 2019ko 
abendura arte: 

 

Guztira 178 boluntariok hartu zuten parte, adin desberdinetakoak, baina batez ere 31 eta 60 urte artekoak nagusitu ziren, 
eta gizonen presentzia emakumeena baino zertxobait handiagoa izan zen.

E G 18-30 31-60 > 60

1 2019/03/10 
Undabaso, 
Ibarruri 

Harizti mistoen landaketa 
 Sagarrak 30 0 30 16 14 30

2 2019/03/16 Gamiz Fika 
Artadi kantabriar landaketa 
 

Butroi Bizirik en 
Transición, Lurgaia 59 11 48 28 31 21 20 7

3 2019/06/30 Urduliz 
Eukalipto eta mimosa 
desagerraraztea 

Butroi Bizirik en 
Transición, Lurgaia 30 3 27 12 18 5 21 1

4 2019/07/15 
Undabaso, 
Ibarruri 

EEI kontrola: Robinia
pseudoacacia, Cortaderia 
selloana

Butroi Bizirik en 
Transición, Skaut Bizkaia, 
Lurgaia 7 7 1 6 3 4

5 2019/07/16 
Undabaso, 
Ibarruri 

Anfibioentzat 
putzuak hobetzea 

Butroi Bizirik en 
Transición, Skaut Bizkaia, 
Lurgaia 12 12 4 8 6 5 1

6 2019/07/17 
Oromiño, 
Iurreta 

Lurgaia fundazioaren 
Mintegian hobetzeko 
jarduerak

Butroi Bizirik en 
Transición, Skaut Bizkaia, 
Lurgaia 7 7 2 5 3 4

7 2019/07/18 Muxika 

Plastiko bilketa Igartua 
Errekan eta Oka ibaian
, Muxika

Butroi Bizirik en 
Transición, Skaut Bizkaia, 
Lurgaia 11 11 4 7 6 5

8 2019/07/19 Gatika
Tximeleten habitata 
hobetzea

Butroi Bizirik en 
Transición, Skaut Bizkaia, 
Lurgaia 7 1 6 5 2 1 5

9 2019/11/30 Lemoiz 

Eukalipto eta artadi
Kantabriar landaketa
kontrola

Butroi Bizirik en 
Transición, Lurgaia 15 1 14 8 7 4 9 1

178 16 162 80 98 49 103 10

ADINAK
GUZTIRAADINGABEAKHELDUAK

PARTE HARTZAILEAK 
DATA KOKAPENA JARDUERAZK GENEROAENTITATE 

PARTE HARTZAILEAK
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Landaketak Undabason. Martxoa. 

 

Landaketak Gatikan. Martxoa. 
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Habia kutxak jartzea (irudian urubiak) eta anfibioentzako urmaelak konpontzea, Undabason. Uztaila 

 

Sasikaziaren kontrola eta azalpenak Undabason Uztaila 

 

 

Lanak Lurgaiako mintegian. Uztaila. 

 

   

Eukaliptoa eta itsas pinua kontrolatzeko lanak, azaroan, Lemoizen. Azaroa 
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Eukaliptoa eta itsas pinua kontrolatzeko lanak, azaroan, Lemoizen. Azaroa
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4. 2019ko ABENDURA ARTE EGINDAKOA ZIFRATAN 

 

 

 
1 10/03/2019 Undabaso, Ibarruri

Haritz landaketa mistoa
 Sagarrak 163

Undabaso proiektu
barruan (140 ha)

2 16/03/2019 Gamiz Fika
Artadi kantauriarren
landaketa

Butroi Bizirik en Transición, 
Lurgaia 350 1,5 ha

3 30/06/2019 Urduliz
Eukalipto eta mimosa
desagerraraztea

Butroi Bizirik en Transición, 
Lurgaia ----- 1,5 ha

4 15/07/2019
Undabaso,
Ibarruri

EEI kontrola: sasiakazia
Panpa lezka
 

Butroi Bizirik en Transición, 
Skaut Bizkaia, Lurgaia -----

Undabaso proiektu
barruan (140 ha)

5 16/07/2019
Undabaso,
Ibarruri

Anfibioentzako urmaelak
hobetu 

Butroi Bizirik en Transición, 
Skaut Bizkaia, Lurgaia -----

Undabaso proiektu
barruan (140 ha)

6 17/07/2019
Oromiño,
Iurreta

 
Lurgaia fundazioa
Hobetzeko lanak

Butroi Bizirik en Transición, 
Skaut Bizkaia, Lurgaia ----- -----

7 18/07/2019 Muxika

Plastikoak batzea Igartuan
 eta Oka ibaian, Muxika
 

Butroi Bizirik en Transición, 
Skaut Bizkaia, Lurgaia ----- 2,5 eta 3,2 km artean

8 19/07/2019 Gatika
Tximeleten habitat hobetu
 

Butroi Bizirik en Transición, 
Skaut Bizkaia, Lurgaia ----- 0,5 ha

9 30/11/2019 Lemoiz

Eukalipto kontrola eta
Artadi kantauriarren
landaketa

Butroi Bizirik en Transición, 
Lurgaia 145 1,8 ha

658

Planta Berreskurapen
azalerak ZK. DATA KOKAPENA JARDUERA ENTITATE

PARTE HARTZAILEAK
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5. KOLABORAZIO GUTUNA 

________(e)n, 20 __(e)ko ___________(a)ren__(e)(a)n 
Alde batetik, honako erakunde hau, ordezkaritzarekin: 

Alde batetik, _____________________jn./and., _______________ erakundearen izenean eta horren ordezkari gisa 
jardunez, egoitza________________________________ ______________ (HELBIDEA) duena, 
________________________________  IFZ zenbakiarekin eta jarduna Bizkaiko lurralde historikoan egiten duena.   

Erakundeak konpromisoa hartzen du, NATURAZALEko bazkide kolaboratzailea den aldetik. 
Eta, beste aldetik, Jon Hidalgo Mugica jn., Lurgaia Fundazioaren presidentea den aldetik, G95233805 IFK zenbakiarekin, 
NATURAZALEko entitate dinamizatzailea den aldetik. 
Aldeek aski gaitasun aitortu dioten elkarri KOLABORAZIO GUTUN hau emateko, eta, hartara, honako hau 

ADIERAZI DUTE: 

1. Lurgaia fundazioak, NATURAZALE proiektuaren dinamizatzaile eta koordinatzailea den aldetik, 
________________ erakundearekin kolaboratzeko konpromisoa hartu du.  

2.  _______________ elkarteak konpromisoa hartu du NATURAZALE sarean kolaborazio kasu hauetan parte 
hartzeko. 

a. Sareko taldeekin parte hartzea eta koordinatzea 
b. Sareko beste talde batzuek egindako deialdiak hedatzen laguntzea, erakunde bakoitzaren baliabide 

propioen bitartez. 
c. Naturazale esparruaren barruan ekintzak proposatzea 

  
3. NATURAZALE proiektuan parte hartzen dugun gainerako erakundeek bezalaxe, ___________  erakundeak ere 

iraunkortasunarekiko konpromisoa dauka eta, bereziki, balioak gizartean sustatzeko eta gizarte eta ingurumen 
esparruan erantzukizun pertsonal eta kolektiboaren haritik parte hartzea sustatzeko konpromisoa dauka. 

4. _______________ erakundeak eta kideek NATURAZALE garatzeko kolaboratzaile gisa jarduten dute Bizkaiko 
lurralde historikoan, ingurumenaren etengabeko hobekuntza eta aurrerapen sozialerako helburu argiarekin.  

5. NATURAZALEk jardun eremuko herritarren parte hartzea sustatzen du eta egunerokotasunak ingurumenean 
sorrarazten duen eragin negatiboa gutxitzeko jarduera praktikoen multzoa praktikan jartzea onartzen du. 

Azaldutako guztia dela medio, alde honek NATURAZALE zuzen garatzeko kolaboratzea adostu du, eta, horrenbestez, 
KOLABORAZIO GUTUN hau sinatu du, ondorengo klausula hauekin bat etorriz: 
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KLAUSULAK 

LEHENENGOA.- NATURAZALEREN HEDAPENA 

NATURAZALEko kide izanik, NATURAZALE garatzea lagundu eta hedatuko du, gainerako kideekin koordinatuz, hitzarmen 
honi atxiki zaizkion eduki zehatzekin bat etorriz. Hartara, bere esku dituen komunikazio kanal eta baliabideak sarearen esku 
jartzeko konpromisoa hartzen du, baita parte hartzea sustatzeko egokitzat jotako pizgarriekin babesteko konpromisoa ere. 

BIGARRENA.- SEGURTASUNA 

Istripu arrisku baxua daukaten proiektuak garatzea zainduko da; parte hartzaileek oinarrizko prestakuntza edukiko dute beti, 
baita prebentzio bermeak eta erantzukizun zibileko aseguru baten estaldura ere. 

HIRUGARRENA.  MANTENTZE-LANAK ETA ONGI JOKATZEAGainerako erakundeek erabil ditzaketen erakunde bakoitzaren 
lanabes eta materialen inbentarioa sortuko da.  Material hori eskatuko duten erakundeek konpromisoa hartzen dute erabili 
aurretik inbentarioa osatuko dutela: ekintzetan erabilitako materialak zaindu eta jaso zuten egoeran itzultzeko konpromisoa 
ere hartzen dute.LAUGARRENA.-  KONPROMISOA ALDATZEA 
Konpromiso honen baldintza eta klausuletan sortutako edozein aldaketa kide guztien berariazko adostasunarekin egin 
beharko da eta, horrenbestez, jatorrizko dokumentura gehituko den klausula aldatzaile modura idatzi beharko da. 

BOSGARRENA.-  JARRAIPEN BATZORDEA 

Kolaborazio hau garatu eta ongi gauzatzeko Jarraipen Batzordea eratuko da, alde bakoitzak izendatutako pertsona 
arduradun batek osatuta. Batzordeak honako funtzio hauek izango ditu: 

a) Dokumentu honetan jasotako jardun esparru guztiak garatzea. 

b) Ezarritako helburuen eta horietan islatutako inguruabar zehatzen balizko aldaketak aztertzea, ebaluatzea 
eta proposatzea.c) Adostutakoa betetzean edo interpretatzean sor daitezkeen eztabaidak interpretatzea eta 
lehen instantzian ebaztea. 

d) Oro har aldeen interesekoa den informazio eta komunikazio oro helarazteko komunikabide gisa jokatzea. 
Halaber, eratorritako informazioen konfidentzialtasuna.e) Kolaborazio honen helburuak lortzera edo garatzera 
bideratutako beste edozein, aldeen interesekin bat etorriz. 

Jarraipen Batzordea sei hilabeterik behin bilduko da ohikotasunez, eta modu ezohikoan bilduko da aldeetako batek 
eskatzen duen aldiro. 

SEIGARRENA.-  KONPROMISOA BUKATZEA 

Hitzarmen hau kausa hauen arteko edozeinen ondorioz bukatuko da: 

1. Edozein klausula ez betetzea. 

2. Bete edo bukatzea.  

3. Sinatu duten aldeek hala adostea.  

Aldeetako batek ez baditu betetzen dokumentu honetan hartutako konpromisoak, orduan beste aldeek zorrotz betearazi 
ahal izango dizkiote edo akordioa suntsitzeko eskatu ahal izango dute.  Bertan behera utziz gero, aldeek, adostasunez, 
bukatzeko baldintzak adosteko ahalegina egingo dute. 
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Naturazale sarean kolaboratzeko erakundeen arteko akordioa: _______________________ ______________________eta 
Lurgaia Fundazioa 

Data:  ______________(e)n, 20__(e)ko ______________(a)ren ______________ (e)(a)n. 

 

 

 

Erakundea ______________   ____________________________________ 

Sin. ______________________________ 

 

 

 

Lurgaia Fundazioa   ______________________________________ 

Sin. Jon Hidalgo Mugica – Presidentea  



6. 18 URTETIK GORAKO BOLUNTARIOAREN AKORDIO FITXA 

Bildu dira: 
 
Batetik, Jon Hidalgo Múgica jn. 78.865.768-X NAN zenbakia duena, Lurgaia fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde pribatu eta 
independentearen patronatuko presidentea den aldetik, egoitza Bilbon (Bizkaia) duena, Rafaela Ybarra kaleko 10-7A zenbakian, G-
95233805 zenbakidun IFK duena, Ingurumen Ministerioko Fundazioen Erregistroan inskribatuta dagoena 940001 zenbakiarekin. 
 
Eta behean sinatzen duenak, adinez nagusikoa, eta bat etorriz erakundearen barne estatutuetan boluntarioak onartzeko irizpideei buruz 
ezarritakoarekin eta Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legearen 8.3 artikuluarekin, honako hau ezarri da: 
 

BOLUNTARIOAREN KONPROMISOA / AKORDIOA 

I. Boluntarioaren konpromisoa 

Boluntarioak konpromisoa hartzen du irabazi asmorik gabeko _____________________ erakundearen bitartez,  NATURAZALE sarean 
integratutakoa, akordio hau sinatzen denetik harik eta ezarritako edozein arrazoirengatik akordioa bertan behera utzi arte, entitatearen 
proiektu eta/edo programa barruan garatutako interes orokorreko jarduerak egiteko, boluntario modura, betiere inguruabar hauetan 
egiten badira:   

> Modu desinteresatuan eta izaera solidarioarekin. 
> Modu librean eta borondatez; horrek ez du lan harremanik 
eragingo, ezta funtzionario harreman edo harreman merkantilik 
ere, edo betebehar pertsonala edo juridikoa. 
> Irabazi asmorik gabeko erakunde baten bitartez, programa edo 
proiektu zehatzekin bat etorriz. 

> Ordainsari ekonomikorik gabe. 
> Zerbitzu profesional ordainduak inolaz ere ez ordeztuz. 
NATURAZALEn integratutako erakunde guztiek martxan dituzten 
programetako proiektuen barruan garatu behar dira jarduera 
horiek guztiak, baita bestelako dibulgazio jarduerak ere. 

II. Erakundearen onarpena 
Irabazi asmorik gabeko ________________ erakunde pribatuak, NATURAZALE sarean integratutakoak, onartu egiten du pertsona 
boluntarioaren boluntario konpromisoa.  
 
III. Pertsona boluntarioaren eskubideak
1. Erakundean parte hartze aktiboa izatea, erakundeari buruzko 
beharrezko informazioa jasoz eta, bereziki, erakundearen 
helburu, antolaketa egitura eta funtzionamenduari buruz. 
2. Inplikatutako proiektu eta programak gauzatzen eta 
ebaluatzen kolaboratzea, baita boluntario gisa berarengan 
eragina daukaten alderdiei buruzko iritzia ematea ere. 

3. Boluntario gisa betetzen den lanak eskatzen duen babes 
teknikoa, giza eta prestakuntza babesa jasotzea, eta ongien 
egokitzen zaizkion jarduerei buruzko orientazioa jasotzea. 
4. Erantzukizun zibileko eta istripuen aseguru baten estaldura 
lortzea, boluntario gisa garatutako lanak hirugarrenengan eragin 
ditzakeen kalte eta galerengatik, legez ezarritako kapital eta 
ezaugarriekin. 

  Behean sinatu duenak boluntario konpromiso/akordio honen baldintzak irakurri eta onartu ditu

   _______________________(e)n, 20__(e)ko ____________(a)ren _____(e)(a)n 

Izen-abizenak: ____________________________________________________________________  

NANa:________________ Helbidea:___________________________________________________ 

e-maila (LETRA LARRIZ):_________________________________________________ Adina______ 

                  ZURE DATUAK ERABILTZEA NAHI BADUZU ADIERAZ EZAZU LAUKITXOAN 
                (Ez baduzu baimenik ematen, ezingo dugu zurekin harremanetan jarri). 
                  BAI, baimena ematen dut, niri argazkiak ateratzeko eta argazkiak argitaratzeko baimena. 
    BAI, baimena ematen dut. LURGAIAREN ALBISTEAK ETA JARDUERA DEIALDIAK  
                 JASO NAHI BADITUZU, ADIERAZ EZAZU LAUKITXOAN 
 

Pertsona boluntarioaren sinadura 



  
5. Jarduera garatzean egindako gastuei lotutako konpentsazio 
ekonomiko bat jasotzea, betiere boluntarioaren eta erakundearen 
artean adostutako baldintzetan hala ezarri bada, eta akordio horretan 
aurreikusitako mugen barruan. 
6. Jarduerak haien gertueneko inguruan garatzea, proiektu edo 
programek hala baimentzen duten neurrian. 
7. Bidezko tratua eta bereizketarik gabea jasotzea, askatasuna, 
duintasuna, intimitatea eta sinesmenak errespetatuz. 

8. Jarduera beharrezko segurtasun eta higiene baldintzetan egitea, 
jardueraren ezaugarrien eta izaeraren arabera. 
9. Egindako ekarpen sozialaren errespetua eta aintzatespena 
jasotzea. 
10. Boluntario izateari libreki uztea, aldez aurretik jakinaraziz. 
11. Boluntario izateari buruzko legetik eta boluntario izateari 
erreferentzia egiten dion gainerako ordenamendu juridikotik 
eratorritako gainerakoak.  

 

IV. Pertsona boluntarioaren betebeharrak 

1. Boluntarioa hartzen duen erakundea modu aktiboan laguntzea, 
bakoitzaren aukeren eta borondatearen neurrian, erakundean parte 
hartuz eta bertan kolaboratuz. 
2. Erakundearekin hartutako konpromisoak betetzea, araudia eta 
helburuak betez. 
3. Agindutako lanak betetzen zuzen jokatzea, eta erakundeko 
arduradunek emandako jarraibideak betetzea. 
4. Erakundeak aurreikusitako prestakuntza jardueretan parte hartzea, 
baita beharrezko jardueretan ere, ematen diren zerbitzuen kalitateari 
eusteko. 
5. Boluntario lana garatzean lortutako eta jasotako informazioaren 
konfidentzialtasuna zaintzea. 
6. Jardueraren helburuko pertsonen edo pertsona taldeen eskubideak 
errespetatzea, baita jarduerak garatzeko ingurunea ere. 

7. Erakundearen edozein agiri edo ziurtagiri zuzen erabiltzea. 
8. Bere esku jarritako baliabide materialak zaintzea. 
9. Boluntario lana indarrean dagoen legedian ezarritako printzipioen 
arabera egitea, hau da, elkartasuna, parte hartzea, doakotasuna, 
botere publikoekiko autonomia, bereizkeriarik eza, aniztasuna, 
integrazioa, prebentzioa eta sentsibilizazio soziala; oro har, gizarte 
demokratiko, moderno, parte hartzaile, justu eta parekide batean 
bizikidetza inspiratzen duten gainerako printzipioak ere errespetatu 
behar dira. 
10. Boluntario izateari buruzko legetik eta boluntario izateari 
erreferentzia egiten dion gainerako ordenamendu juridikotik 
eratorritako gainerakoak.  
11. Ezarritako segurtasun eta higiene neurriak zaintzea. 
 

 
V. Akordioa/konpromisoa desegiteko kausak  

1. Boluntario izateari libreki eta aldebakartasunez uztea. 
2. Edozein aldek dagozkion betebeharrak modu argian ez betetzea 

3. Konpromisoan jasotako jarduerak betetzea ezinezkoa izatea. 
4. Erakundea desagertzea

. 

VI. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO)  

Harremanean zehar jasotako datuak tratamendu arduradunak landuko ditu; _____________izango da, aurrerantzean _____________. Datu 
pertsonalak jasotzearen helburua da fundazioaren jarduerari buruzko informazioa izatea, zuk emandako baimenean oinarrituz eta fitxategiaren 
ardura duten zerbitzuen eskutik. Eskatutako zerbitzua gauzatzeko beharrezko datuak horretarako beharrezko zerbitzuak emango dituen 
enpresari lagako zaizkio. 
Horrez gain, jakinarazi behar dizugu zure datuetara sarbidea izateko, zuzentzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta horien eramangarritasun 
eskubideak balia ditzakezula hemen _________________________________________________ (osatu erakunde bakoitzaren e-mailarekin eta 
helbide fisikoarekin). Bidenabar, erreklamazioak egin ditzakezu hemen www.aepd.es. Gure pribatutasun politika kontsulta dezakezu 
jarduera antolatzen duten pertsonei kopia bat eskatuz edo hemen: _______________________________________________________ 
Errorea! Hiperesteka-erreferentzia ez da baliozkoa..  
 
Ez baduzu nahi zure datuak lantzea eta/edo zuri argazkirik egitea, erakundeen komunikazioetan argitaratu daitezkeelako, eta/edo ez duzu 
fundazioaren komunikaziorik jaso nahi, dokumentu honetako taulan kasuan kasuko laukietan marka bat egin behar duzu. 
Argazkiak. Naturazale sareko erakundeek antolatutako jardueretan argazkiak egin daitezke, eta ondoren sareko erakundeen webgune eta 
blogetan zabal daitezke. Intereseko komunikazio, antolatutako jarduera eta ekitaldien berri emateko Naturazale sareak komunikazioak bidal 
ditzake eman duzun helbidera. 
Bestela zuk, datuen titularra zaren aldetik, lehenago adierazitako guztia betetzeko baimena ematen duzu. Nolanahi ere, sarbidea izan, zuzendu, 
ezabatu, aurka egin, mugatu eta eramangarritasun eskubideak doan baliatu ahalko dituzu. Horretarako posta elektronikoz helbide honetan 
jakinaraz dezakezu: __________________________________. 
Eta adostasuna frogatzeko, bi aldeek sinatu dute. Boluntarioaren datu pertsonalak, sinadura eta datuak lagatzea onartzen duen edo ez 
dokumentu honetako laukian ageri dira. 
 
 
Naturazale sareko erakundearen ordezkariaren sinadura



  

         Behean sinatu duenak boluntario konpromiso/akordio honen baldintzak irakurri eta onartu ditu. 
       ____________________(e)n, 20__(e)ko ____________(a)ren _____(e)(a)n 
 
Adingabearen (14-18 urte) izena eta abizenak: 
____________________________________________________________________  
Heldu arduradunaren izena eta abizenak: ___________________________________ 
 
Pertsona heldu arduradunaren helbidea: _____________________________________  
NAN zenbakia: ________________________ 
 
  BAI, adingabearen datuen tratamendurako baimena ematen dut.  
 
  BAI, baimena ematen dut, niri argazkiak ateratzeko eta argazkiak argitaratzeko baimena. 

 

7. 14 ETA 18 URTE ARTEKO BOLUNTARIOAREN AKORDIO FITXA 

BOLUNTARIO AKORDIOAREN FITXA 
14 eta 18 urte arteko adingabeak 

Kargura dagoen arduradunak bete beharrekoa 
 

Bildu dira: 
 ____________________jn/and. _______________NAN zenbakia duena, irabazi asmorik gabeko ___________ erakundearen presidentea den 
aldetik, egoitza  ___________________________________(e)n duena, ______________ IFK zenbakiarekin eta Ingurumen Ministerioko 
Fundazioen Erregistroan  _________________________ zenbakiaren inskribatua. Eta behean sinatu duenak, adingabea, 14 urtetik gorakoa, 
boluntario gisa jarduteko irabazi asmorik gabeko _____________ erakundearen boluntario izateko barne estatutuaren arabera, eta horretarako 
amak, aitak edo tutoreak emandako baimenarekin, adin nagusikoa, behean kasuan kasuko sinadurekin erakusten den moduan, dokumentu 
honekin, eta bat etorriz erakundearen barne estatutuan boluntarioak onartzeko irizpideei buruz ezarritakoarekin eta Boluntarioei buruzko 
ekainaren 25eko 17/1998 Legearen 8.3 artikuluan, honako hau ezarri da. 

 

BOLUNTARIO KONPROMISOA / AKORDIOA 
 

I. Boluntarioaren konpromisoa 
Boluntarioak konpromisoa hartzen du irabazi asmorik gabeko _____________________ erakundearen bitartez, akordio hau 
sinatzen denetik harik eta ezarritako edozein arrazoirengatik akordioa bertan behera utzi arte, entitatearen proiektu eta/edo 
programa barruan garatutako interes orokorreko jarduerak egiteko, boluntario modura, betiere inguruabar hauetan egiten badira: 
 

> Modu desinteresatuan eta izaera solidarioarekin. 
> Modu librean eta borondatez; horrek ez du lan harremanik 
eragingo, ezta funtzionario harreman edo harreman merkantilik ere, 
edo betebehar pertsonala edo juridikoa. 

> Irabazi asmorik gabeko erakunde baten bitartez, programa edo 
proiektu zehatzekin bat etorriz. 
> Ordainsari ekonomikorik gabe. 
> Zerbitzu profesional ordainduak inolaz ere ez ordeztuz..

Lurgaia fundazioak martxan dituen programetako proiektuen barruan garatu behar dira jarduera horiek guztiak, jarraian zehaztuko direnak, baita 
bestelako dibulgazio jarduerak ere.

II. Erakundearen onarpena 
Irabazi asmorik gabeko ________________ erakunde pribatuak onartu egiten du pertsona boluntarioaren boluntario konpromisoa.  
 
 
III. Pertsona boluntarioaren eskubideak 
1. Erakundean parte hartze aktiboa izatea, 
erakundeari buruzko beharrezko informazioa 
jasoz eta, bereziki, erakundearen helburu, 
antolaketa egitura eta funtzionamenduari 
buruz. 
 

2. Inplikatutako proiektu eta programak 
gauzatzen eta ebaluatzen kolaboratzea, 
baita boluntario gisa berarengan eragina 
daukaten alderdiei buruzko iritzia ematea 
ere. 
 

3. Boluntario gisa betetzen den lanak 
eskatzen duen babes teknikoa, giza eta 
prestakuntza babesa jasotzea, eta baldintza 
hobeak biltzen dituzten jarduerei buruzko 
orientazioa jasotzea.Jarraitu atzean 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adina: ______________ urte 

Pertsona arduradunaren sinadura 



4. Erantzukizun zibileko eta istripuen aseguru
baten estaldura lortzea, boluntario gisa 
garatutako lanak hirugarrenengan eragin 
ditzakeen kalte eta galerengatik, legez 
ezarritako kapital eta ezaugarriekin.  
5. Jarduera garatzean egindako gastuei
lotutako konpentsazio ekonomiko bat 
jasotzea, betiere boluntarioaren eta 
erakundearen artean adostutako baldintzetan 
hala ezarri bada, eta akordio horretan 
aurreikusitako mugen barruan. 

6. Jarduerak haien gertueneko inguruan
garatzea, proiektu edo programek hala 
baimentzen duten neurrian. 
7. Bidezko tratua eta bereizketarik gabea
jasotzea, askatasuna, duintasuna, intimitatea 
eta sinesmenak errespetatuz.  
8. Jarduera beharrezko higiene eta
segurtasun baldintza egokietan egitea, 
jardueraren ezaugarri eta izaeraren arabera. 
9. Egindako ekarpen sozialaren errespetua
eta aintzatespena jasotzea.10. Boluntario 

izateari libreki uztea, aldez aurretik 
jakinaraziz. 
11.Boluntario izateari buruzko legetik eta
boluntario izateari erreferentzia egiten dion 
gainerako ordenamendu juridikotik 
eratorritako gainerakoak

IV. Pertsona boluntarioaren betebeharrak

1. Boluntarioa hartzen duen erakundea modu
aktiboan laguntzea, bakoitzaren aukeren eta 
borondatearen neurrian, erakundean parte 
hartuz eta bertan kolaboratuz. 
2. -Erakundearekin hartutako konpromisoak
betetzea, araudia eta helburuak betez..  
3. Agindutako lanak betetzen zuzen jokatzea,
eta erakundeko arduradunek emandako 
jarraibideak betetzea. 
4. Erakundeak aurreikusitako prestakuntza
jardueretan parte hartzea, baita beharrezko 
jardueretan ere, ematen diren zerbitzuen 
kalitateari eusteko. 

5. Boluntario lana garatzean lortutako eta
jasotako informazioaren konfidentzialtasuna 
zaintzea. 
6. Jardueraren helburuko pertsonen edo
pertsona taldeen eskubideak errespetatzea, 
baita jarduerak garatzeko ingurunea ere 
.7. Erakundearen edozein agiri edo ziurtagiri 
zuzen erabiltzea. 
8. Bere esku jarritako baliabide materialak
zaintzea. 
9. Boluntario lana indarrean dagoen legedian
ezarritako printzipioen arabera egitea, hau 
da, elkartasuna, parte hartzea, doakotasuna, 

botere publikoekiko autonomia, bereizkeriarik 
eza, aniztasuna, integrazioa, prebentzioa eta 
sentsibilizazio soziala; oro har, gizarte 
demokratiko, moderno, parte hartzaile, justu 
eta parekide batean bizikidetza inspiratzen 
duten gainerako printzipioak ere errespetatu 
behar dira. 
10. Boluntario izateari buruzko legetik eta
boluntario izateari erreferentzia egiten dion 
gainerako ordenamendu juridikotik 
eratorritako gainerakoak.  
11. Hartutako higiene neurriak zaintzea.

V. Konpromiso/akordioa bertan behera uzteko arrazoiak 
1. Boluntario izateari libreki eta aldebakartasunez uztea.
2. Edozein aldek dagozkion betebeharrak modu argian ez betetzea
3. Konpromisoan jasotako jarduerak betetzea ezinezkoa izatea.
4. Erakundea desagertzea

VI. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO)

Harremanean zehar jasotako datuak tratamendu arduradunak landuko ditu; _____________izango da, aurrerantzean 
_____________. Datu pertsonalak jasotzearen helburua da fundazioaren jarduerari buruzko informazioa izatea, zuk emandako baimenean 
oinarrituz eta fitxategiaren ardura duten zerbitzuen eskutik. Eskatutako zerbitzua gauzatzeko beharrezko datuak horretarako beharrezko 
zerbitzuak emango dituen enpresari lagako zaizkio. 
Horrez gain, jakinarazi behar dizugu zure datuetara sarbidea izateko, zuzentzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta horien 
eramangarritasun eskubideak balia ditzakezula hemen _________________________________________________ edo hona joz: 
_________________________________________________  KALEA
_________________________________________________  Bizkaia. Bidenabar, erreklamazioak egin ditzakezu hemen www.aepd.es. 
Gure pribatutasun politika kontsulta dezakezu jarduera antolatzen duten pertsonei kopia bat eskatuz edo hemen: 
_______________________________________________________ .  
Ez baduzu nahi zure datuak lantzea eta/edo zuri argazkirik egitea, erakundeen komunikazioetan argitaratu daitezkeelako, eta/edo ez duzu 
fundazioaren komunikaziorik jaso nahi, dokumentu honetako lehen orriko laukietan marka bat egin behar duzu. 
Argazkiak. Fundazioak antolatutako jardueretan argazkiak egin daitezke, eta ondoren webgune eta blogetan zabal daitezke Intereseko 
komunikazio, antolatutako jarduera eta ekitaldien berri emateko fundazioak komunikazioak bidal ditzake eman duzun helbidera.Bestela zuk, 
datuen titularra zaren aldetik, lehenago adierazitako guztia betetzeko baimena ematen duzu. Nolanahi ere, sarbidea izan, zuzendu, ezabatu, 
aurka egin, mugatu eta eramangarritasun eskubideak doan baliatu ahalko dituzu. Edo posta elektronikoz, hemen_______________. Eta 

adostasuna frogatzeko, bi aldeek sinatu dute. Boluntarioaren datu pertsonalak eta sinadura, edo, hala badagokio, adingabearen 
aitarena, amarena edo tutorearena, eta datuak lagatzea onartzen duen edo ez, dokumentu honetako lehen orriko laukian ageri 
dira, aurreko aldean. 

______________




