
 

II. ERANSKINA 

ERAKUNDEAREN ETA PERTSONA BOLUNTARIOAREN ARTEKO AKORDIO 
 EDO KONPROMISOAREN AGIRIAREN  

EREDU NORMALIZATUA 
 

_________________________ (tokia eta data) _____________________ 

HONAKO HAUEK BILDU DIRA 

Izen-abizenak: _________________________________________________________________ 

Adinez nagusia. NAN zka.: _______________________________________________________ 

Ordezkatzen duen irabazi asmorik gabeko erakundearen izena: __________________________ 

(elkartea, fundazioa, bestelakoa). Erakundean duen kargua: _____________________________ 

(lehendakaria, administratzailea, etab.) Erakundearen helbidea: Herria: ____________________, 

Kalea: ________________________________________________________________________ 

Dagokion erregistroa (elkarteena, fundazioena, beste bat): Erregistroko zenbakia: ____________ 

Izen-abizenak: _________________________________________________________________ 

Adinez nagusia. NAN zka.: _______________________________________________________ 

Helbidea: herria: _______________________________________________________________, 

kalea: ________________________________________________________________________ 

(Pertsona boluntarioa adin txikikoa bada edo tutoretzapean badago, gurasoak edo tutorea ere 
agertuko dira, eta baimena ematen dutela adierazteko, sinatu egingo dute entitatearen 
ordezkariaren eta boluntarioaren ondoan.) 

Eta agiri honen bitartez, erakundeko barne estatutuan boluntarioak onartzeko ezarritako irizpideei 
eta Boluntariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legearen 8.3 artikuluari jarraituz, 
akordio/konpromiso hau sinatu dugu: 

BOLUNTARIOTZAKO AKORDIOA/KONPROMISOA 

I. Pertsona boluntarioaren konpromisoa 

_____________________________________________________________________________ 

jaunak/andreak jarraian aipatzen __________________________________________________ 

den denbora-aldian beherago zehazten diren interes orokorreko jardueretan aritzeko 
konpromisoa hartzen du. Jarduerok irabazi asmorik gabeko _____________________________ 

erakundearen bitartez burutuko ditu, aipatzen diren proiektu edo egitasmoen barruan, era 
desinteresatuan, elkartasunagatik, borondatez eta askatasunez, eta ez lan edo funtzionario 
harreman baten edo obligazio pertsonal edo juridiko baten ondorioz. Beraz, ez du inolako 
ordainsari ekonomikorik jasoko, ezta ordaindutako lanbide-zerbitzurik ordezkatuko ere 

Jarduerok bi data hauen artean burutuko ditu: __________________eta ___________________ 



Jarduerak: 

(Zehaztu jarduerak behar beste eta aipatu zein egitasmo edo proiekturen barruan dauden) 

a) 

b) 

c) 

d) 

II. Erakundearen onarpena. 

Irabazi asmorik gabeko __________________________________________________________ 

erakundeak onartu egiten du ______________________________________________________ 

jaunaren/andrearen konpromisoa. 

III. Pertsona boluntarioaren eskubideak 

a) Erakundean aktiboki parte hartzea; erakundeari buruzko informazioa jasotzea, bereziki, 
helburuei, antolaketa-egiturari eta funtzionamenduari buruzkoa, eta entitatearen barruan 
partaidetza-organoak sortzea eta horietan parte hartzea. 

b) Erakundearen egitasmo eta proiektuak diseinatzen, egiten, burutzen eta ebaluatzen laguntzea, 
baldin eta horietan parte hartzen badu, eta boluntario den aldetik eragiten dioten erakundeko 
hainbat alderdiri buruzko iritzia ematea. 

c) Boluntario gisa egiten duen lanak eskatzen duen teknika-, giza- eta prestakuntza-laguntza 
jasotzea eta bere ezaugarriei ondoen egokitzen zaizkion jarduerei buruzko orientabideak izatea. 

d) Boluntario gisa egiten duen lanagatik beste norbaitek jaso ditzakeen kalte-galerak estaliko 
dituen aseguru-poliza bat izatea. 

e) (Aukerakoa) Bere jarduerak ekarri dizkion gastuengatiko ekonomi-ordaina jasotzea, muga 
hauen barruan: ________________________________________________________________ 

f) Jarduerak bere inguru hurbilenean burutzea, egitasmoek edo programek horretarako aukera 
ematen badute. 

g) Tratu diskriminatzailerik ez jasotzea. Aitzitik, tratua zuzena izango da eta bere askatasuna, 
duintasuna, intimitatea eta sinismenak errespetatuko dira. 

h) Jarduerak segurtasun eta higieneko baldintza egokietan betetzea, jardueraren beraren izaera 
eta ezaugarrien arabera. 

i) Gizarteari eman dion laguntza aitortzea eta errespetatzea. 

j) Boluntariotza askatasunez uztea, horren berri eman ondoren. 

k) Ordenamendu juridikoak boluntarioari aitortzen dizkion gainontzekoak. 

IV. Boluntarioaren betebeharrak 

a) Bere aukeren eta borondatearen barruan, erakundeari laguntzea eta horretan parte hartzea 
eta lan egitea. 

b) Erakundearekin hartutako konpromisoak betetzea, horren helburuak eta gobernu-arauak 
errespetatzea. 

c) Esleitu zaizkion zereginak arduraz burutzea eta erakundeko arduradunek ematen dizkioten 
jarraibideak betetzea. 



d) Erakundeak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan eta ematen dituen zerbitzuen 
kalitateari eusteko behar direnetan parte hartzea. 

e) Boluntario jardueran jaso edo ezagutu duen informazioa isilpean gordetzea. 

f) Bere laguntza jasotzen duten pertsonen edo pertsona-taldeen eskubideak errespetatzea. 

g) Boluntario-kreditazioa eta erakundearen ezaugarria egoki erabiltzea. 

h) Bere esku uzten diren baliabide materialak zaintzea. 

i) Boluntario-lana indarrean dagoen legerian ezarritako printzipioen arabera betetzea. 

j) Antolamendu juridikoan boluntarioei buruz ezartzen direnak. 

k) Ezartzen diren segurtasun eta higiene neurriak errespetatzea. 

V. Akordioa/konpromisoa hausteko arrazoiak. 

a) Hitzartutako epea amaitzea. 

b) Alderdietako edozeinek bere betebeharrak nabarmen ez betetzea. 

c) Hitzartutako jarduerak bete ezin izatea. 

d) Erakundea desagertzea. 

__________________________________________________________________ jauna/andrea 

___________________________________________________________________jauna/andrea 

(Erakundearen ordezkaria)                   (Boluntarioa) 

 

 

(Eredu honetan eduki gehiago ere sar daiteke, alderdi biek egoki irizten dioten eran, indarrean 
dagoen antolamendu juridikoa aintzat hartuta.) 

 

 

 


