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DONOSTIAKO EMAKUMEEN ETXEA
Okendo kalea, 9

AURKEZPENA
Emakumeen Etxea da gune bat, non emakume ugari
eta askotarikoak biltzen garen, prestakuntza jasotzeko
eta gogoeta nahiz ekintzak egiteko.
Bertan, zerbitzuak, tailerrak, taldeak eta jarduerak
eskaintzen ditugu 2010az geroztik, emakumeen bizimodua hobetzeko, eta berdintasunean eta feminismoan
oinarritutako gizarte bat lortzeko.
Emakumeen elkarte mugimendua eratu da Emakumeen
Etxea Elkartearen inguruan; hain zuzen, etxeko jarduerak
kudeatzeko eta dinamizatzeko helburuz. Denbora igaro
ahala, Elkarteko bazkide aktiboenak batzordeak eta
lantaldeak sortzen joan dira, haien interesen arabera.
Batzorde bakoitzak bere helburuak ditu, eta bazkideek
batzorde guztietan har dezakete parte.

Helbidea
Okendo 9, 20004 Donostia
Telefonoa
943 48 34 70
Ordutegia
10:00 - 21:00
E-mail
info@donostiakoemakumeenetxea.com
berdintasuna@donostia.eus
Web
www.donostiakoemakumeenetxea.com

KONTUAN HARTU BEHARREKO OHARRAK:
Ikastaroetan Izen ematea urtarrilaren 13tik 23ra arte egingo da.
Betetzen ez diren ikastaroen izen-emate epea, ikastaroa hasi
arte luzatuko da.
Izen-ematea Internet bidez egingo da honako web orrialdeetan:
www.donostiakoemakumeenetxea.com
wwww.donostia.eus/berdintasuna
Laguntza behar baduzu izena emateko, gerturatu zaitez Emakumeen Etxera.
Ikastaro eta zerbitzu guztiak doakoak dira.
Pertsona bakoitzak gehienez hiru ikastarotan eman ahal izango
du izena.
Zerbitzuetan hartutako hitzorduetara edo tailerretara aurrez
abisatu gabe joaten ez direnek ezin izango dute zita berririk
eskatu, edo ikastaro berrietan parte hartu, urtebeteko epean.
Ikastaroa hasi eta gero utzi nahi dutenek, Etxeko koordinatzaileei jakinarazi beharko diete. Hiru saiotan kale egiten duenak
-justifikatu gabe-, ezingo du ikastaro gehiagotan parte hartu
urtebeteko epean.
Ikastaro eta tailer elebidunetan, gutxienez, euskara ulertu
behar da.
Egoeraren arabera jarduera eta zerbitzu guztiak presentzialak
edo on line izan daitezke.

ELKARGUNEAK
Talde hauek ikasturte osoan zehar elkartzen
dira eta gehienak irekiak mantentzen dira
parte hartzaile berrientzat.

NESKA GAZTEENTZAKO
JABEKUNTZA GUNEA
Egun:		

asteartea

Ordua:		

17:30 - 19:30

Hasiera:

urtarrilak 11

Iraupena:

ikasturte osoa

Hizkuntza:

elebidunak

Donostiako Emakumeen Etxean neska
eta genero anitzeko gazteei zuzendutakoa da. Gune honetan Feminismoarekin,
Jabekuntzarekin, Harreman Parekideekin...
lotutako gaiak lantzen dira eta Jabekuntza
prozesu bat bezala planteatzen da.

TALDEKO LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA

Eguna:		
asteartea,
		hamabostero
Ordua:		

14:30 -16:00

Hasiera:

urtarilak 18

Iraupena:

ikasturte osoa

Hizkuntza:

gaztelania

Zeini zuzendua?
15 - 20 adin tarteko neska eta genero ani
tzeko orori.
Nola Bideratu?
Astelehenetako Biluzik Zerbitzura hurbilduz, biluzikzerbitzua@hotmail.com helbidera edo lahia3.0 instagrameko kontura
idatzi daiteke edo Donostiako Emakumeen
Etxearekin harremanetan jarri eta neskarekin zita bat jarriko dugu, beraren beharrak
eta nahiak ezagutzeko.

Talde gune bat, bakarka nahiz gizarte aldetik egoera bereziki zaurgarrian dauden
emakumeentzat. Gogoeta egiteko gonbita egiten digun gunea, gure ustez zapaldu
egiten gaituen hori komunean jarrita. Eta
talde prozesu bat, nortasun tradizional
haragitu hori eraldatu eta jaso ditugun
kultura-sinesmen, jarrera eta ohituren
baliozkotasunari aurre egiteko modua
ematen duena, jaso ditugun nortasun eta
sinesmen horiek ez baitigute uzten gure
erabakien jabe izan eta bizitza autonomo
eta indarkeriarik gabeari aurre egiten.

Antolatzailea: Berdintasun Saila
Antolatzailea: Berdintasun Saila

JATORRI ASKOTARIKO
EMAKUMEENTZAKO
KULTURARTEKO GUNEA

INDARKERIARIK
GABEKO BIZITZAREN
ALDEKO EMAKUMEAK

Eguna:		

osteguna

Egun:		

asteartea

Ordua:		

16:30 - 18:30

Ordua:		

16:30 - 18:30

Hasiera:

urtarrilak 13

Hasiera:

urtarrilak 11

Iraupena:

ikasturte osoa

Iraupena:

ikasturte osoa

Hizkuntza:

gaztelania

Hizkuntza:

gaztelania

Jatorri desberdineko emakumeak taldean
egoteko gunea. Astean behin biltzen dira
(joatea libre da), beren bizitzan migrazioa nola bizi duten elkarrekin aztertzeko.
Zailtasunetatik ikasten dute eta sozializatzen dituzte banakakoen eta taldearen
lorpenak. Osasun fisikoa eta emozionala
hobetzeko eta bizi diren hirian gehiago
sustraitzeko tresna nahiz baliabideak bereganatzen dituzte; isolamendutik atera
tzen dira; euskal gizartea eta jatorrizko gizartea, biak, ezagutzen dituzte; elkarrekin
aisialdi, dibertsio eta ezagutza ekintzetan
parte hartzen dute.

Antolatzailea: Kultur Aniztasuneko Saila

Indarkeria matxistari aurre egiten dioten
edo aurre egin izan dioten emakumeak
taldean elkartzeko gunea.
Astean behin biltzen dira (joatea libre da).
Autolaguntza taldea da. Askatzeko hainbat modu baliatuta, indarkeriari irtenbideak bilatzen laguntzen du. Emakumeek
beldurrak, isolamendua, tristeziak eta
kulpak partekatzen dituzte haien artean,
eta barnean duten indarrarekin konekta
tzen saiatzen dira, indarkeriarik gabe bizi
tzen laguntzeko: zer gertatzen zaien jakin,
pozarekin konektatu, nork bere gorputza
zaindu, desirekin duten harremana ezagutu eta taldearen laguntza jaso.

Antolatzailea: Berdintasun Saila

DESGAITASUNA
DUTEN EMAKUMEEN
AHALDUNTZE TALDEA
Eguna:		

ostirala

Ordua:		

11:30 - 13:30

Hasiera:

urtarrilak 14

Iraupena:

ikasturte osoa

Hizkuntza:

elebiduna

AUTODEFENTSA
FEMINISTA
TAILERRAK

Ikasi nahi duzu eraso matxistei aurre
egiten?
Kalean aske sentitu nahi duzu?
Uste duzu ezingo zarela defendatu?

Euskaraz

(8 orduko saioak)

Formatzailea: Emagin

MARTXOAK 19 / EKAINAK 11
Eguna: larunbata
Ordua: 10:00 - 14:00 / 15:00 - 19:00
Desgaitasuna duten emakumeak elkar
tzeko gunea da, norbere burua ezagutu
eta aitortu ahal izateko. Desgaitasuna
duten emakumeek bizi duten diskriminazio bikoitzaren egoera aztertzea du xede
talde honek, ahultasunari eta desparekotasunari aurre egiteko.
Horretarako ezinbestekoa da beraien eskubideak ezagutzea eta horien gauzatzea
sustatzea, norbanako eta taldeko ahalduntzea lantzeko bidean.

Antolatzailea: Berdintasun Saila

Gaztelaniaz

(12 orduko saioak)

Formatzailea: Isa Bernal

MARTXOAK 4 - 5 / EKAINAK 17 - 18
Egunak: ostirala eta larunbata
Orduak:
ostirala: 16:00 - 20:00
larunbata: 10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Antolatzailea: Berdintasun Saila

FORMAKUNTZARAKO
BLOKEAK
FEMINISMOA PENTSATZEN ETA PRAKTIKATZEN,
EMAKUMEOK ETA PLAZERRA, GORPUTZA ETA
FEMINISMOA, ARTIBISMOA

Gai zehatzak lantzeko gune trinkoak,
non diskurtsoak sortzen ditugun eta
elkar hartzen dugun, formakuntzen
bitartez elkar ahalduntzeko xedearekin.

FEMINISMO BELTZAK:
JUSTIZIA SOZIALERAKO
TEORIA ETA PRAKTIKA
(5 saio)

Formatzailea: Jeanne-Rolande Dacougna
Eguna:		

osteguna

Ordua:		

19:00 - 20:30

Hasiera:

martxoak 24

Amaiera:

maiatzak 5

Hizkuntza:

gaztelania

Feminismoa, gaur egun, teoria eta praktika
politiko inklusiboagoa eta eraldatzaileagoa
da, feminista beltzen eta beste emakume askoren ekarpen handiaren ondorioz. Izan ere,
korronte hegemonikoaren ertzetatik analisi
esparruak zabaldu dituzte, beste ardatz
batzuk barneratuz, hala nola etnizitatea,
kolonialitatea, neoliberalismoa, migrazioak
eta abar. Bidai bat hasiko dugu; genealogiara, proposamen epistemologikoetara eta
feminismo beltzetatik eraikitako borroka
eta praktiketara. Geldialdiak honako hauek
izango dira: Black Feminism, feminismo
postkoloniala, Afrikako feminismoa eta espainiar estatuko afrofeminismoa. Etxera
itzultzean, arrazakeriaren aurkako aliantza
feministen eta dekolonialen ehunerako hariak identifikatuko ditugu.

GORPUTZAK,
INDARKERIAK ETA
BORROKA FEMINISTAK
INTERSEKZIONALITATETIK
(7 saio)

Formatzaileak: Irantzu Varela, Aitziber
Aginagalde, Tatiana Romero
Eguna:		

asteartea

Ordua:		

18:30 - 20:30

Hasiera:

otsailak 8

Amaiera:

apirilak 12

Hizkuntza:

gaztelania

Feminismoa zapalkuntza guztien kontrako borroka bihurtu da. Arrazismoa,
kolonialismoa, lodifobia, kapazitismoa,
eta normatibitatean sartzen ez direnei
zuzendutako indarkeria guztiak, egitura
konplizeak dira eta patriarkatuarentzat
oso beharrezkoak. Indarkeria guztiak
ikustarazi behar ditugu eta beraien
kontra borrokatzen ikasi, feminismo
konplexu bat eraikitzeko.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

EROTIKA ETA
AUTOEZAGUTZA
(7 saio)

Formatzailea: Clara Wolfram

EMAKUME FILOSOFOEN
AGORA
(7 saio)

Formatzailea: Marisa Hurtado

Eguna:		

osteguna

Ordua:		

18:30 - 20:30

Eguna:		

astelehena

Hasiera:

urtarrilak 27

Ordua:		

19:00 -20:30

Amaiera:

martxoak 17

Hasiera:

otsailak 7

Hizkuntza:

euskara

Amaiera:

ekainak 6

Hizkuntza:

gaztelania

Ba al dago inor nire gorputz honetan?
Kuku, non dago ba nire bizipozaren energia? Aspaldiko partez ez naiz ausartzen
nire desira adierazten? Edota badirudi
lokartu zaidala nire dimentsio erotiko
hori? Bizitza azkar doa aurrera, eta laztanak ez ditugu agendan. Baina hala ere hor
gaude, bizirik, besteekin konektatzeko
gogoa duen azal honekin.
Gure sexualitatea energia da, bizitza indartzen du, sortzailea da. Baina askotan
ez dugu hori sentitzen, sozialki emakumeoi kontrakoa erakutsi zaigulako: gure
nahiaz lotsatzea, desira kontrolatzea, eta
adin batetik aurrera asexual agertzea.
Tailerrean gure indar erotikoa berreskuratzeko bidea egingo dugu. Dinamikak eta
jolasak egingo ditugu, desira berpizteko:
erotika globala ezagutu, energia genitala
integratu, norberaren istorio pertsonala
kontuan hartuz eta zainduz.

Aurten ere filosofiaren damak agerian
jartzeko asmoarekin jarraituko dugu.
Emakume filosofoen agoran, sartuko gara
historian zehar egon diren emakumeen ermandadeetan, klubetan, elkarteetan edota
kongregazioetan. Horien guztien bidez,
emakume pentsalariek beraien diskur
tsoak aurrera eraman ahal izan zituzten
eta eramaten dituzte gaur egun ere.

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

BIODANTZA FEMINISTA
(8 saio)

XILOGRAFIA (linoleo
gainean): SORMENA
TAILERRA

Formatzailea: Belen Olaziregi

(6 saio)

Eguna:		

ostirala

Formatzailea: Oihana Ugarte Iriarte

Ordua:		

18:30 - 20:30

Eguna:		

astelehena

Hasiera:

urtarrilak 28

Ordua:		

18:00 - 20:00

Amaiera:

maiatzak 6

Hasiera:

otsaila 7

Hizkuntza:

euskara

Amaiera:

martxoak 21

Hizkuntza:

euskara

ANTZINAKO TEKNIKA HAU ERABILIKO
DUGU SORMENA LANTZEKO.

Mugitzeko moduek gure emozioak, sinesmenak, pentsamendu-ereduak eta izaera
islatzen dituzte. Biodantzako musikekin
sinkronian, modu integratuan, organikoan eta zehatzean mugituz, emozio eta
sentimendu batzuk sortzen dira, gure
bizitza aldatuz, gure helburuak hurbilduz
eta, beraz, gure proiektuak gidatuz. Eta
hau guztia ikuspuntu feminista txertatuz
egingo dugu, genero sozializazioarengatik
besteengan enfokatuta egoten garelako,
norberaren proiektuan enfokatuta egon
beharrean: etorri zure begirada indartzera zugan enfokatu ahal izateko!!!

Guztiok sortzaileak gara egunero, sormenak askatasunaren usaina du. Sentitzen
dugun hori bideratzeko, xilografia landuko
dugu. Ez dugu marrazten jakin beharrik,
bidaia egiteko irrika soilik. Gure eskuek
marraztuko dute linoleoan unean senti
tzen duguna, eta paperean azalduko da
islada, une hortako arnasa. Ezezagunak
diren emakume sortzaile guztien omenez.
Gu ere hemen gaude: gure ahotsa, nahia,
gure eskuetan. Irrifarrez, bidaiatzen.

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
Antolatzailea: Berdintasun Saila

MATRAKA GUNEAK
Gune horiek ikasturte hasieran ireki ziren, 2021eko
irailean, eta uda arte jarraituko dute. Koroa izan ezik,
talde guztiak beteta daude eta izena emateko epea
itxita dago hurrengo ikasturtera arte.

KOROA

(Izen ematea zabalik)

Ederlezi abesbatzak aurrera jarraitzen du aurten ere, Donostiako
Emakumeen Etxeko taldeko kantu tailerraren proiektuak, alegia;
borroka abestu ere egiten delako,
feminismoak ehunduz ahotsen
bitartez, baita urtero sortzen ari
diren abesti aldarrikatzaileen bitartez ere. Kantuan esperientzia
badaukazu eta proiektu feminista
honetan parte hartu nahi baduzu,
aurten berriro irekiko diegu taldea
ahots berriei; beraz, eman izena!

Formatzailea:
Bettina Aragón
Eguna:
ostirala
Ordua:
19:30 - 21:00
Hasiera:
urtarrilak 14
Hizkuntza: gaztelania

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

(Talde hauetan izen ematea irailera arte itxita)

IRAKURLE ESKOLA
FEMENISTA
Formatzailea: Iratxe retolaza
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

ZUBI ARTISTIKOAK
EUSKAL LITERATURAN
Formatzailea: Iratxe retolaza
Antolatzailea: Berdintasun Saila

PARLERAS
Formatzailea: Mertxe Tranche
Antolatzailea: Berdintasun Saila

ANTZERKI LABORATEGI
FEMINISTA
Formatzailea: Aitziber Eguskiza
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

CLOWN
Formatzailea: Beatriz Egizabal
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

FLAMENKO FEMINISTA
Formatzailea: Askoa Etxebarrieta “La Pulga”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

XAKEA
Formatzailea: Leire Cruz

VENTANERAS: PARKE
ETA LORATEGIEN
ZERBITZUA

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Formatzailea: Mertxe Tranche
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Formatzaileak: Ainara Sarasketa, Arantxa Vicedo

BATUKADA FEMINISTA
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Arreta eta
Bideraketa
Informazioa, orientabidea eta harrera
Emakumeen Exeko
bertako baliabideetara
edo kanpokoetara
bideratzea.

Egilea:
Emakumeen Etxeko
bertako langileak

Astelehenetik
ostiralera
10:00 – 21:00
Hitzordurik gabe

Etxeko
Langileentzako
Aholkularitza
Honako gaien inguruko
aholkularitza: eskubideak
eta betebeharrak,
soldatak, kontratu
motak, oporrak, egun eta
ordu libreak, kotizazioak,
baimenak, kaleratzeak...

Astelehena
16:30 - 18:30
Hitzorduarekin

Aholkularitza
Juridikoa eta
Gizarte EskuHartzea

Espetxe eta zigor
zuzenbidea.
Atzerritartasuna.
Lanerako zuzenbidea.
Genero indarkeria.
Hirugarren adina:
erretiroa, pentsioa, alarguntasuna...Tramiteak
egiteko laguntza.

Asteazkena
16:00 - 18:00
Hitzorduarekin

Ordenagailu
eta Internet
zerbitzua
Astean Zehar.
Doako erabilera.
Ordutegia:
10:00 - 21:00

ZERBITZUAK
Hitzordua eskatu ahal izango duzue telefono honetan

943 48 34 70

Laguntza
Psikologikoa

Lege
Aholkularitza

Aholkularitza,
prebentzioa eta ahalduntzea helburutzat
izanik eta metodologia elkarreragileaz
baliatuz, norberaren
indarretan oinarritutako baliabideak
lortuko dira.

Famili zuzenbidea,
lanerako zuzenbidea,
atzerritartasuna, genero
indarkeria.

Asteazkena
10:00 - 14:00
Hitzorduarekin

Asteazkena
19:00 - 21:00
Hitzorduarekin

Biluzik
Mundura
Sexualitate informazioa
eta aholkularitza
zerbitzua.

Astelehena
17:00 - 20:00
Hitzorduarekin

Parekatu
Gizarte
Aholkularitza
Gizarte laguntzei
buruzko informazioa
behar duzu?
Etxebizitza? Enplegua
edo formazioa?

Asteartea
16:00 - 18:00
Hitzorduarekin

Ikasketak eta
prestakuntza-ibilbideak
HOMOLOGATZEKO
aholkularitza.

Osteguna
10:00 - 13:00
Hitzorduarekin
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