Si te sumas
Gustatzen
podemos llegar
zait
zerlejos.
egiten
más
Juntos
para lograr
duzun!
el bien común.

Gustatzen zait
zer egiten duzun!
Beste batzuen bizitzaren
parte zarelako.
Badituzulako egunero
besteendako hamaika opari,
zure ingurukoen ongizatea
lortzeko eta zaintzeko.
Bizitzan pertsona konprometitua
zarelako eta… horrela, mundua
eraldatzen delako.

Zure konpromisoak
mundua hobetzen du.

Cáritasen, uste osoa dugu
pertsonengan, eta uste osoa
ere haien ontasunean eta indar
eraldatzailean.
Eskerrik asko zure
onena emateagatik.

Lagundu ezazu:
www.caritaspamplona.org
IRUÑa: San Anton 8. Teléfono 948 225 909
TuTERa: Alberto Pelairea, 2. Teléfono: 948 826 856
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Gizarte-ekintzako gure
9 programei esker, gizartean
bazterturik gelditzeko arriskuan
dauden pertsona edo familiak
hartu, lagundu eta haien oinarrizko
beharrei erantzuten diegu.

Gure emaile bakoitzari esker,
gure finantzaketaren % 100 pribatua
da; horrela, independenteak gara,
eta gure nortasun eta balioekin
bat lan egin dezakegu.

700 boluntario baino gehiago
kide dira gure taldean eta
parrokietako cáritas taldeetan
egiten dute lana. Horri esker,
gehien behar gaituzten lekuetan
egon gaitezke, pertsona ahulenei
beren bizitzaren norabidea
aldatzen laguntzeko.
E-MAIL

POSTA KODEA

Puntuala

Urtean behin

Sei hilean behin

Hiru hilean behin

UDALERRIA

Hilean behin Adierazi nahiago duzuna.

IFZ

SINADURA

.................................................................
Datu Pertsonalen Babeserako 15/99 Legearen xedapenak jarraituta, emandako datuak 2042010587 zenbakiarekin Datuen Babeserako Agentzian erregistratuta dagoen
Caritas Diocesana Iruña-Tuteraren fitxategian gordeko dira, eta bankuan helbideratzeko eta lege-betebeharrak betetzeko bakarrik erabiliko dira. Interesatuak, nahi duenean
begiratu, zuzendu edo ezeztatu ahalko ditu datuak.
www.caritaspamplona.org.

AURKEZTU KUPOI HAU CARITASEKO BULEGOETAN EDO BIDALI POSTAZ HONAKO HELBIDERA: Cáritas Diocesana. San Antón kalea, 8. 31001 Iruña.
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DATA

Mesedez, idatzi zenbaki osoa zifra guztiekin

libreta EDO KONTU KORRONTEAREN ZENBAKIA

Ekapenari dagokion agiria................................................................................. KUTXA edo BANKUETXEAN kobratzen zaionean pasatuko da.

...................... uro eman nahi ditut.

CARITAS DIOCESANASEK SUSTATUTAKO KARITATEZKO EKINTZA SOZIALARI LAGUNDU NAHI DIOT

TELEFONO-ZENBAKIA

HELBIDEA

IZEN-DEITURAK

Mesedez, bete datuak maiuskulaz. Zure ekarpenak Ogasunean desgrabatzea nahi izanez gero, IFZ adierazi behar duzu.

Caritas Diocesanarentzako ekarpena

Milaka pertsonaren elkartasunari
esker, 2018an, gure baliabide
erabilgarriak 5 milioi eurotik
gorakoak izan dira, eta horrela,
gure lana 15.600etik gora
lagunengana iritsi da.

