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ULMA Fundazioa
Sail honetan zure Fundazioak egiten duen jardunaren berri ematen
dizugu, ULMA osatzen dugun pertsonokin lankidetzan, eredu gizatiar
eta jasangarriago baterantz gizartearen eraldaketarekin dugun
konpromisoa bideratzeko.

2017ko jarduna
izenburutan

azaro osasungarria

“Izan Osasuntsu” programaren barruan,
azaroko ostegunak aholku osasungarriz beteta

#keinujasangarria

Batez ere lapikoak eta zartaginak, baina baita
baxera, mahai tresnak edo gailu elektrikoak

Momentuz Zerbitzu Zentraletan eta Eraikuntzan:
beirazko botilak banatu eta ur pitxarrak jarri ditugu
bilera geletan plastikoaren kontsumoa
murrizteko. Urtean 5.000 ur botila baino gehiago
kontsumitzen genituen!
Eta abian da kontsumo elektriko

amaierarako iristea. Argitaratuko ditugu irudiak
jasotzen ditugunean. Eskerrik asko laguntzeagatik!

argia, itzali dispositiboak erabiltzen amaitutakoan eta
aire girotua neurriz erabili.

sukaldeko tresneriaren
elkartasunezko bilketa
umeentzako tailerrak

elkartasun bidaia

4tik 10 urtera bitarteko 76 umek parte hartu
zuten ekaineko tailerretan, iaz baino %65 gehiagok.
6 begiralek lagunduta egon ziren, eta euretako bi
ULMAko senideak ziren. Famili kontziliazioaren aldeko
neurria oso ondo baloratu dute gurasoek.

ari dira une honetan Hondurasera
bidaiatzen, eta aurreikusita dago urte

egon dira. Osasun eta ongizateko adituen bisita hartu
genuen, eta hizpide izan zituzten martxa nordikoa,
David Spine Concept, osasuna eta giza mugimendua
edo K-Stretch. Hitzaldi osasuntsu eta interesgarriak eta
praktikak eginda!

arduratsuagorako kontzientziazio
kanpaina, beharrezkoa denean bakarrik piztu

eta gainera...

Izaskun Vildarraz, ULMA Orga Jasotzaileetako
lankidea, Mexikora joan zen abuztutik azarora
bitartean Mundukideren eskutik, zonaldeko hainbat
kooperatibatan formazioa emateko.

| ULMAko 70 lagunek baino gehiagok Goiena Klubeko urteko kuotan deskontu interesgarri batez gozatzen dute.
| Oñatiko ikasleek UPTC bisitatu zuten (ULMA Packaging Technological Center) Start Innova programaren barruan.
| Elkartasunezko 150 sarrera banatzen ditugu, 3€-tan, Anoetan Real Sociedad ikusteko. Guztira: Mundukideri emandako 450 euro.
| ULMAko 22 boluntariok lan egin zuten Kilometroak egunean Oñatiko Txantxiku ikastolaren alde.

Jostailu berrien
elkartasunezko bilketa
Abenduaren 15 arte

| 13 lagunek ordezkatu zuten ULMA kooperatiben arteko elkartasunezko III. Lasterketan Mundukideren alde: korrika, igerian edo martxa nordikoa praktikatuz.
| Proba pilotua Garagaltza auzoan gasolinaren kontsumoa murrizteko: mugikortasun jasangarria saritzen dugu Ciclogreenekin. Travel Club-aren antzeko
mekanika batekin. Jadanik egin ditugu ia 1.000 ekokilometro: gasolinarik kontsumitu gabeko lekualdatzeak!
| Oñatiko herriko komertzioa sustatzeko proba pilotua: on line erosteko aukera, eskaera lanlekuan entregatu eta banaketa kotxe elektrikoarekin.
| Bazterketa sozialeko arriskuan dauden Bidebarriko 5 pertsonak La Caixako langile boluntarioen eskutik formazioa jaso zuten: “Etxeko ekonomia-erantzukizun
finantzarioa” eta “Zelan egin CV bat, lana bilatu edo laneko elkarrizketa prestatu”.
Informazio gehiago nahi baduzu ulmafundazioa@ulma.com helbidera idatzi dezakezu.

