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Emakumeentzako 
bilgune, babesleku, 

arnas-gune, 
erreferentzia 

Anitza, irekia, 
multikulturala, 

inklusiboa 

Feminista, 
kontzientzia 

feminista sorraraziko 
duena 

Horizontala, parte-
hartzailea, 

asanblearioa 

Herritarra, herriaren 
(eta eskualdearen) 

errealitatean 
eragingo duena 

Dinamikoa, bizia, 
aktiboa 

Etxetik, Tolosatik 
kanpora ere 

jarduerak 
garatuko dituena 

Hezitzailea 
Lotsagabea, 
zirikatzailea, 
iraultzailea 

Errespetuan, 
konfiantzan 

oinarritutakoa 

Belaunaldi 
artekoa 

Sortzailea Euskalduna 

Ekologikoki 
jasangarria 

Laikoa 
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GUTASUN 
BATEN PARTE 
SENTITZEKO 

AHALDUNTZEKO 

SAREAK 
ERAIKITZEKO 

ERALDAKETA 
SOZIALERAKO 

Ate irekiak 

Emakumeen Etxeen arteko topaketak 

Tailerrak; hitzaldiak; ikastaroak; mahai-inguruak; jardunaldiak; 

monografikoak… 

Batzarrak; eztabaidatzeko espazio kritikoak; topaketak; hausnarketak;… 

Jarduera ludikoak (jaiak) edo gastronomikoak (bazkariak, afariak, meriendak) 

Jarduera kulturalak: erakusketak, kontzertuak, irakurle-klubak, zine-

forumak… 

Kirol-jarduerak; mendi-martxak 

Kaleko ekintza zuzenak: espazio publikoan emakumeen ikusgaitasuna 

handitzeko ekimenak; manifestazioak; performanceak; inauterietako 

konpartsa; etab. 

Ekimen solidarioak  (genero-ikuspegiarekin) 

Maskulinitateen inguruko tailerrak 



Aholkularitza-zerbitzuak: psikologikoa (banakakoa zein 

taldekakoa), juridikoa, sexualitatearen ingurukoa, 

homologazioa, laborala, etorkinentzako harrera 

Ahalduntzeko guneak edo dinamikak 

Behatoki kritikoa. Azterketak: mapeoak, diagnostikoak, 

ikerketa-bekak 

Denboraren bankua 

Emakume sortzaileen ikusgaitasunerako gunea 

Esparru desberdinetan esku hartzeko egitasmoak 

GUTASUN 
BATEN PARTE 
SENTITZEKO 

AHALDUNTZEKO 

SAREAK 
ERAIKITZEKO 

ERALDAKETA 
SOZIALERAKO 



GUTASUN 
BATEN PARTE 
SENTITZEKO 

AHALDUNTZEKO 

SAREAK 
ERAIKITZEKO 

ERALDAKETA 
SOZIALERAKO 

Harrera (informazio- eta arreta-gunea) 

Liburutegia 

Artxibo feminista 

Atseden-gunea 

Solas-gunea edo egongela 

Sukaldea 

Espazio balioaniztun handia (eskenatokia barne) 

Tamaina desberdinetako gelak  

Kanpo-espazioa 

Emakume feministen eta talde feministen errolda 

Barneko zein kanpoko komunikazio-sarea 

Hezkuntzaren esparruan elkarlanean jarduteko gune edo lantaldea 

Arlo sozio-kulturalean eragiteko gune edo lantaldea 
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ERABAKIGUNEA 

Etxearen erabakigune nagusia izango da: 
bertan hartuko dira erabaki nagusiak. 

Etxearen zuzendaritza edo gidaritza, 
Etxearen beraren printzipioei jarraituz, 
feminista izango da.  

Etxean parte hartu nahi duten Tolosaldeko 
talde feministetako ordezkariek osatuko 
dute. 

Etxearen dinamizatzaileak ere bertan parte 
hartuko du.  

Erabakiak kontsentsuz hartuko dira. 

KOORDINAZIO-GUNEA 

Gune honetan  Erabakiguneko ordezkariek 
eta Tolosaldeko udaletako ordezkari politiko 
eta teknikoek hartuko dute parte. 

Bere egiteko nagusia Erabakigunean 
adostutakoen eta erakundeen artean 
koordinazio-lana egitea izango da.  

Programazioa eta Etxearen funtzionamendu 
egokirako arauak izango dira bi lanketagai 
garrantzitsu. 



ERABAKIGUNEA 

DINAMIZATZAILEA 

Bere lana izango da 
Erabakigunearen eta 

Koordinazio-
gunearen arteko 
zubi-lana egitea, 

baita bi espazioetan 
idazkari-lanak egitea 

ere 

KOORDINAZIO- 
GUNEA 

Aurrekontu 
propioa 

Etxearen programazio 
bateratua  

(antolatzaile desberdinak 
barne hartuz) 
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TOLOSALDEKO UDALEN 

ekarpena 

Etxearen dinamizatzailea 
Jarduerak antolatzeko 
aurrekontua osatzea 

Gastu arruntak 
estaltzen parte hartzea 

TOLOSAKO UDALAREN 

ekarpena 

Eraikina + 
hornidura 

Berdintasun-
teknikariaren 
lanaldi erdia 

Jarduerak 
garatzeko 

aurrekontua 
Gastu arruntak  
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ESPAZIOAK HORNIDURA 
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ATZEALDEA 
275 m 

AURREALDEA 

SOLAIRUARTEA 
70 m 

Etxea herrian 
seinalizatuta egotea 

ere proposatu da 



ANDRAGORA ANDRA+AGORA ANDRA(K)GORA! ANDRA 
GORA! 

ANDREZKETA 

LUR-
HAZIAK! LURRA            HAZIAK      


