Gizarte arriskuan dauden haurren beharrekin duen konpromisoari leial

Solidaridad Carrefour Fundazioak eta Gurutze
Gorriak ‘Vuelta al Cole Solidaria 2022’ sustatzen
dute Araban gizarte-kalteberatasuneko egoeran
dauden haurren alde
•

Eskola-materiala biltzeko kanpaina bat da, eta Carrefourrek 100.000 euro emango ditu zuzenean
eskola-materialean. Ekarpen horren bidez, gizarte-kalteberatasuneko egoeran dauden milaka
haurren oinarrizko premiei erantzun ahal izango zaie eskola-materialean.

•

XIV. edizioaren helburua da herrialde osoko gizarte-larrialdian dauden milaka pertsonentzako
eskola-materiala erosteak dakarren eragin ekonomiko handia murriztea, eta, sortu zenetik, 6,2
milioi eurotik gorako eskola-materiala ematea izan da emaitza.

•

Ekimen horren bidez, hezkuntza inklusiboa eta kalitatezkoa lortzen lagundu nahi da, 4. GJHren
(Garapen Iraunkorrerako Helburua/Kalitate Hezkuntza) ildotik, eta haur horiek ahalduntzen
lagundu nahi da ikasturtearen hasieran.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko irailaren 1ean. – Araban, ‘Vuelta al Cole Solidaria’-ren XIV. edizioa egingo
da irailaren 2an eta 3an. Solidaridad Carrefour Fundazioak eta Gurutze Gorriak bultzatutako ekimena
205 hipermerkatutan egingo da, eta gizarte-kalteberatasuneko egoeran dauden milaka familiari eskolamateriala ematea sustatuko du, zailtasun handiak izaten ari baitira ikasturte berriaren hasierak
dakarren gastu handiari aurre egiteko. Egoera, berez, konplikatua da ohiko baldintzetan, eta are
larriagoa da egungo egoera sozioekonomiko konplexuaren ondorioz.
Horren jakitun, edizio hau Carrefour Españak eskola-materialean emandako 100.000 euroko zuzeneko
dohaintzarekin hasiko da. Baliabide horien bidez, kalteberatasun-egoeran dauden milaka haurri arlo
horretako premiei erantzun ahal izango zaie.
Horrela, parte hartu nahi dutenek Konpainiaren edozein hipermerkatutan parte hartu ahal izango dute
adierazitako egunetan, eta, zehazki, Arabaren kasuan, Carrefour Gorbeian, datorren ostiralean,
irailak 2 eta larunbatean, irailak 3.
Kontsultatu hemen ikastetxe parte-hartzaileen zerrenda eta datak: https://bit.ly/3dEFdRW
Ikasturte berriaren hasierak kalteberatasun-egoeran dauden milaka familiarentzat izango duen
eragin ekonomiko handia murriztea helburu duen ekimen bati buruz ari gara, bai eta hezkuntza
inklusiboa eta kalitatezkoa lortzen laguntzea ere, 4. garapen jasangarriko helburuaren ildotik
(Kalitate-hezkuntza), eta haurrak eta nerabeak ahalduntzen laguntzea ikasturtearen hasieran.
Arabako Gurutze Gorriko 33 boluntariok baino gehiagok hartuko dute parte bilketan, eta
establezimenduaren sarreran eta eskola-materialaren gunean jarriko dira, kanpainan parte hartu nahi
dutenei orientazioa emateko. Arkatzak, gomak, errotuladoreak, koloretako arkatzak, koadernoak edo

motxilak erosi ahal izango dituzte. Bilketa amaitu ondoren, materiala zenbatu eta adinen araberako
loteak prestatuko dira, familiei entregatzeko.
Gogoratu behar da, nazio mailan, Gurutze Gorriko 4.500 boluntariok, Solidaridad Carrefour Fundazioko
boluntarioek lagunduta, Carrefour hipermerkatuetan dauden bilketa-guneetara hurbiltzen diren
pertsonei arreta emango dietela eskola-material hori emateko (motxilak, koadernoak, boligrafoak,
arkatzak, errotuladoreak, etab.). Ondoren, Gurutze Gorriaren Tokiko Batzarrek banatuko dute
dohaintzan emandako eskola-materiala kalteberatasun-egoeran dauden eta adingabeak beren kargura
dituzten milaka familien artean, Espainiako 47 probintzietan eta bi hiri autonomotan.
Aurreko edizioan, Cole Solidarioaren Itzulia 'izenekoan, Konpainiak egindako zuzeneko dohaintzaren
eta herritarrek egindako ekarpenen ondorioz, Solidaridad Carrefour Fundazioak 562.018 euroko
eskola-materiala eman zion Gurutze Gorriari. Zenbateko horrek Espainia osoan kalteberatasunegoeran dauden 15.152 haurren arlo horretako premiei erantzuteko balio izan zuen.
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