UR FONT DEBARZHADUR EVIT DASTUM
Petra eo ur font debarzhadur ?
Un aozadur mesenerezh a zo e bal dastum donezonoù evit skoazellañ un aozadur all, hep pal
kenwerzhel, evit ma vefe savet un oberenn pe ur mision a laz foran a c’hell aotren e arc’hantaouiñ,
setu pezh eo ur font debarzhadur. Liammañ a ra spletoù ar fontoù war an tailhoù gant oueskter ar
c’hevredigezhioù, dre ar stignad bet lakaet e pleustr gant al lezenn nnn 2008-776 ar 4 a viz Eost 2008.

Gant peseurt pal ?
Da geñver 50 vloaz Dastum ez eo bet soñjet gant ar gevredigezh krouiñ e font debarzhadur evit gellet
tizhout doareoù nevez ar mesenerezh, hag arc’hantaouiñ diorren e obererezhioù, ha piv oar, dont abenn ur wech bennak da vezañ perc’henn war ul lodenn pe an hollad eus he lojeiz.
Gant ar font debarzhadur-se bet savet gant Dastum e vo gellet ivez degemer legadoù ha donezonoù.

Penaos reiñ skoazell deomp ?
15 000 € eo sammad izelañ ar debarzhadur kentañ evit sevel ur font debarzhadur, ezhomm zo neuze
gant Dastum rastellañ ar 15 000 € evit sevel ar font-se.

Gellout a rit skoazellañ Dastum da dizhout ar pal gant un donezon start pe
promesa un donezon a-drugarez d’an teul a gaver tro-kein.
Da betra e talvez ?
Pep donezon d’ar font debarzhadur a ro tro deoc’h da gaout distaolioù war ho tailhoù : 66 % eus
sammad an donezon, da vont betek 20% eus korvoder telladus an hiniennoù, ha 60% evit mont betek
0.5% eus kengreadur an embregerezhioù. Pep legad ha donezon o vezañ kuit a wirioù fuajiñ (gwirioù
susitañ evit mann).

Gant piv e vez renet ?
Gouestlet eo ar font debarzhadur bet savet evit arc’hantaouiñ raktresoù kaset gant Dastum hepken,
en o zastumadegoù, gwarez ha treuzkas glad dre gomz Breizh. Meret e vo gant e Guzul Merañ a vez
e diabarzh Dastum.

Evit gouzout hiroc’h
Kit e darempred ganeomp : dastum@dastum.bzh pe 02 99 30 91 00

TEUL ISSKRIDAÑ
Fellout a ra din skoazellañ Dastum evit ma vefe krouet e font debarzhadur a zo e bal harpañ e labour
dastum, gwareziñ ha treuzkas ar glad dre gomz e Breizh.
Ober a ran :
- Un donezon start e anv Dastum
-

Promesa un donezon a vo kadarnaet ganin diwezhatoc’h
(Mont a raio Dastum e darempred ganin en-dro)




Sammad : ………………………………………………………………€

Setu ma daveoù, evel-se e vo kaset din ur guitañs evit an tailhoù
Anv-bihan …………………………………..............……………………………………………………….
Anv ………………………...…………………..............………………………………………………………
Chomlec’h ……………………………………..............…………………………………………………...
……………………………………….…………….............…………………………………………………….
Kod post ……………………......……..............……………………………………………………………
Kêr ………………………………....…….............……………………………………………………………
Chomlec’h postel ………….....................…………………………………………………………….
Pellgomz ……………………………………………….…………………………………………………………

