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presidentearen agurra

EDE Fundazioaren presidente 
berri Jon Mancisidorekin batera 
aurkezten dudan memoria hau 
gure erakunde honetako gizon 
eta emakumeen amets onen eta 
eginkizun egokiaren arrastoa 
da, hiru hamarkada iraun duen 
etengabeko lan partekatuaren 
aztarna, hain zuzen.

2014ko abenduaren 1ean, Bilboko 
Elizbarrutiak Ostargiri eman zion 
erakundea, doan, eta Fundazio 
kanonikoa fundazio zibil bihurtu 
zen. Harrezkeroztik, entitate 
zibila gara, Ostargik eratua eta 
erakunde horrek aukeratutako 
Batzorde batek zuzendua. Data 
horrekin batera, duela zenbait 
urte abiatutako prozesu juridiko 
eta instituzionalaren eboluzioa 
amaitu zen. Iragan ekainean, 
Presidentzian izandako nire 

erreleboarekin amaitu da benetan 
prozesu hori, presidentzian 
hogeita bederatzi urte izan 
ondoren.

Aurkezpen labur hau EDE 
Fundazioan egingo dudan azken 
ekarpen ofiziala izango da, eta 
partekatutako iraganagatik 
eskerrak emanez itxi nahi 
dut. Bestalde, erakundearen 
etorkizunaren harira, nire 
konfiantza berretsi nahi dut, 
memoria honetan jasotako amets 
eta eginkizunen arrastoek nire 
uste sendoak elikatzen baitituzte.

 
F. Javier Vitoria
EDE Fundazioaren Patronatu 
Batzordeko presidente ohia 

Javier Vitoria

http://www.edetaldea.org/
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Ez da batere erraza EDE Taldea 
osatzen duten entitate guztien 
urtebeteko jardun anitza eta 
konplexua 40 orrialdetan 
laburbiltzea.

Irudi, zifra eta testu bilketa honek 
xede komun bat partekatzen duten 
jardueretara hurbiltzen gaituzte. 
Helburu nagusi hori hauxe da: gizarte 
bidezkoago eta kohesionatuago 
bat eraikitzea, pertsonekin, 
bereziki pertsona ahulenekin, eta 
pertsona horiek artatzen dituzten 
erakundeekin lan eginez.

Betiere gizarte-ehundura eraikitzen, 
beste erakunde eta aktore publiko 
eta pribatuekin aliantzak eginez, eta 
sarean arituz, hirugarren sektoreko 
eta ekonomia sozial eta solidarioko 
erakundeekin, hain zuzen ere.

Hala, memoria honetan askotariko 
jarduerak aurkituko dituzue: 
ezagutza eta trebakuntza, enplegua 
lortzeko laguntza, boluntariotzaren 
sustapena, bakearen eraikuntza edo 
hirugarren sektorearen azterketa, 
besteak beste.

Baina baita beste hauexek ere: 
ahultasun egoeran bizi diren 
kolektiboentzako laguntza; haurrak 
eta gazteak; emakumeak, indarkeria 
matxista jasaten dutenak ere; 
etorkinak; eta, azkenik, ingurumena 
eta euskal kultura.

Gure jarduera zabal hau aterpetxe 
eta egoitzekin osatzen da. 
Instalazio horiek gizarteratze 
enpresen bidez kudeatzen dira. 
Enpresa horiek enplegua lortzeko 
zailtasunak dituzten kolektiboei 
laguntzen die, lan normalizatu bat 

izan dezaten. Azkenik, hirugarren 
sektorean espezializatutako zerbitzu 
teknologikoen eskaintza ere biltzen da 
memoria honetan.

Memoria honek, guztiek bezala, 
EDE Fundazioaren Suspergintzaren, 
Susperturen eta ST3-ren jarduerari 
lotutako datu ekonomikoak aurkezten 
ditu. Iazko datuak baino hobeak dira, 
aurreko urteetan krisiak erakundeetan 
eragindako ekonomia, finantza eta 
ondare kalteak nabarmenagoak izan 
baitziren. Gu ez gara salbuespena.

Horretaz gainera, dokumentu mota 
hauetan hain ohikoak ez diren 
zenbait esparru ere jorratu nahi dira: 
jarduerak erakundeko pertsonengan 
duen eragina, eta nagusiki, artatzen 
ditugun pertsonengan eta gure 
lanaren hartzaile den gizartearengan 
duen influentzia.

Jon Mancisidor

http://www.edetaldea.org/
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Bestalde, eta zoritxarrez, dokumentu 
honetan ezin da erakutsi gure 
esku-hartzea garatzeko daukagun 
modua, estiloa eta nortasuna; hau 
da, gure jarduera zuzentzen duten 
balioak.

Pertsonekin dugun inplikazio, 
gardentasun, lankidetza, 
zerbitzurako borondate eta 
gure izaera demokratikoak gure 
jardun oso bustitzen duen hauts 
atmosferikoa osatzen dute, zaila 
dena kuantifikatzen, baina antzeman 
daitekeena, aurkeztutako dokumentu 
hau arretatsu irakurriz gero.

Aurkezpen hau amaitu baino lehen, 
Zuzendaritza eta erakundean lan 
egiten duten pertsona guztiak aitortu 
nahi ditut eta eskerrak eman nahi 
dizkiet. Hemen aurkezten dugun 
dokumentua, labur eta sintetizatuta, 
haien lan onaren emaitza baita, 
ahaztu gabe azken urteetan zenbait 

sakrifizio ekonomiko egin behar izan 
dituztela.

25 urtez EDE Fundazioaren 
presidente izan den Javi Vitoria ere 
aipatu nahi dut, haren inspirazioak, 
lanak eta lidergoak erakundea elikatu 
baitute, eta honaino ekarri baitute, 
hemen jasotzen diren emaitzekin.

Azkenik, nire esker ona erakutsi nahi 
diot Ostargiri, erakunde kutun hau 
gobernatzeko emandako arduragatik. 
Ahalegin guztia egingo dut, hutsik 
ez egiteko.

Jon Mancisidor

EDE Fundazioaren Patronatu 
Batzordeko presidentea

http://www.edetaldea.org/
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Dokumentu hau sintesi-prozesu 
baten emaitza da. Lan hori 
burutu dugu EDE entitate-taldea 
osatzen dugun egitura eta 
lantalde ezberdinek egiten 
ari garen lana modu erraz eta 
atseginean erakusteko asmoz.

Une honek ahalegin hori 
eskatzen zuen, halabeharrez, 
izan ditugun aldaketa 
instituzionalak direla eta, 
egonkortasun ekonomikoa 
bilatzeko eta etorkizunari 
sakon eta energia berrituekin, 
eta ausardiaz, begiratzeko 
prozesuaren baitan.

Horretarako iaz hainbat 
programa eta zerbitzuk 
garatu zuten jarduera 
azpimarragarrienetariko batzuk 
aurkeztea erabaki dugu.

Hori guztia hasi baino lehen, 
honatx familia-argazkia:

- Lau entitate ezberdin eta 
osagarri misio partekatu 
batekin.

- 14 esku-hartze esparrutan 
aritzen direnak, guztiak 
gizarte-sustapenaren eta 
pertsonen ahalduntzearen 
inguruan josiak eta ardaztuak.

Nabarmendu nahi ditudan beste 
datu kuantitatibo orokor, baina 
esanguratsuak:

- 200.000 pertsonatik gora, 
gehienak gure inguru 
hurbilekoak, gure jardueren 
onuradunak izan ziren.

- Gure entitateetan 500 
pertsonatik gora egiten dute lan, 
erdiak modu egonkorrean eta 

soldatapean, hainbat programa 
eta zerbitzutan, gehienak 
emakumeak. 

- 11,8 milioi euro inguruko 
aurrekontua kudeatzen dugu, 
irabazi-asmorik gabeko egituretan.

- Gure misioa garatzeko balio 
handia duen elkarlan, aliantza 
eta partaidetza sare trinkoa 
mantentzen dugu, hirugarren 
sektorearekin, administrazio 
publikoekin eta entitate 
pribatuekin.

Finean, garena eta egiten duguna 
bildu nahi izan dugu, modu 
atseginean. 

Lortu dugulakoan gaude.

Jose M. Puyo

EDE Fundazioko zuzendaria

Jose Puyo

sarrera

http://www.edetaldea.org/
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Entitate talde bat gara (EDE Fundazioa, Suspergintza Elkartea, Suspertu SM eta ST3 Elkartea), 
zeinak balio berdinak partekatzen dituen, mota askotako zerbitzu independenteak, eta era 
berean osagarriak, eskainiz. Pertsonen ahalduntzea eta gizarte bidezkoagoa lortu nahi ditugu, 
garapen pertsonal eta kolektiboaren bitartez, bai eta hainbat gizarte, kultura eta hezkuntza 
jardueren bidez ere. 
Euskadin dihardugu nagusiki, eta lankidetzak eta loturak garatzen ditugu estatuan eta 
nazioartean; europar esparrua lehenesten dugu.

Pertsonen 
ahalduntzea 
eta gizarte 
bidezkoagoA 
lortu nahi ditugu

Hezkuntza 
jarduna, haur, 
nerabe eta 
gazteekin, eta 
haien familiekin

Bazterketa 
arriskuan 
dauden 
kolektiboak

Trebakuntza 
profesionalentzat 
eta erakundeentzat

Adinekoak 
eta 
zaintzaileak

Bizikidetza, 
gatazka eta 
giza eskubideak

Emakumeak 
eta ekitatea

Immigrazioa 
eta berdin-
tasunezko 
tratua

Erakundeen 
garapena eta 
entitateen 
kudeaketa-
hobekuntza

Enplegua 
eta lan-
munduan 
txertatzea

Ostatua 
eta gizarte-
turismoa

Boluntariotza 
eta gizarte-
partaidetza

Ingurumen-
hezkuntza 
eta garapen 
iraunkorra

Kultur 
jarduna

Teknologia- 
eta komunikazio-
zerbitzuak

Gizartearen protagonismoa sustatzen dugu

http://www.edetaldea.org/
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Gizarte-inpaktua

218.328
Gure jardunaren onuradunak

8.500
Prestakuntza-orduak, profesionalentzat 
eta boluntarioentzat

41.637
Haur eta gazteak, Haur eta Gazte Programetan

3.923
Ahultasun egoeran dauden artatutako 
pertsonak

15
Gizarte, gazte eta kirol instalazioak

107.645
Egonaldiak, aterpetxe eta egoitzetan

30.658
Aholkularitza eta ikerkuntza orduak

1.136
Artatutako entitateak

http://www.edetaldea.org/
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Gure entitateentzat funtsezkoa da beren ezagutzak 
eta gogoetak partekatzea gizarte osoarekin. Hori 
dela eta, eskura dituzten komunikazio tresnak eta 
kanalak erabiltzen dituzte: Presentzia hedabideetan, 
interneten parte hartzea edo sentsibilizazio 
kanpainak, eta abar.

Eskubideak + Derechos +
Fundación EDE, Suspergintza, ST3 eta Suspertu SM-k 
“Eskubideak + Derechos +” Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentaren (DSBE) aldeko kanpainan parte hartu 
zuten. EAPN Euskadi erakundeak sustatu zuen 
kanpaina, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 
hainbat erakunderen laguntzarekin. Kanpainaren 
xedea DSBEa sendotzea izan zen.

Barruko buletinak
2015ean, entitateen barruko komunikazio hobetu 
dugu, buletin-sistema berritu baten bidez. Halaber, 
zenbait protokolo ezarri ditugu komunikazio 
horizontala hobetzeko asmoz. 

Gizarte-proiekzioa

2.0 erabilera eta estiloaren 
esku-liburua
Esku-liburuaren xedea esparru orokor bat eratzea da 
gure entitateetako zerbitzu eta programentzat. Jarraibide 
komun batzuk ezartzen ditu, 2.0 kanal eta plataformetan 
presentzia koherentea izatekoa asmoz.

Hizkuntzaren berdintasunezko 
erabilerarako esku-liburua
Bere helburua hizkuntzaren erabilera sexista saihestea 
da, berdintasunezko hizkuntza zuzen eta komunikatiboa 
sustatuz, eta era berean, entitate guztietan garatzen 
diren proiektu, programa eta zerbitzuetan islatzea.

http://www.edetaldea.org/


www

10

M
em

or
ia

 2
01

5

i

Pertsonen kudeaketa eta garapena

Praktiketan
14

73,7 % 26,3

Langileak
248

62,8 % 37,2

Laguntzaileak
190

68,8 % 31,2

Boluntarioak
54

66,7 % 33,3

•	 Erakunde guztietan Aukera Berdintasun Plana abiatu da. 
EDE Fundazioa eta Suspergintza Elkarteak Emakunderen aitortza 
daukate, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuneko 
entitate kolaboratzaile gisa.

•	 Kontziliazio Erantzunkiderako Plana egin dugu, bai eta sexu 
jazarpen eta jazarpen sexistaren prebentzio eta arretarako 
protokoloa.

•	 Eusko Jaurlaritzak Euskararen Kalitatearen Bikain ziurtagiria eman 
digu, zilarrezkoa.

6.781
Barruko prestakuntza-orduak

148
Prestakuntza-jarduerak

entidad colaboradora
en igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres

http://www.edetaldea.org/
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Bolumen ekonomikoa

11.356 €

12.965 €

14.279 €

15.113 €15.000 €

14.000 €

13.000 €

12.000 €

11.000 €

10.000 €

11.560 €

11.792 €

2013 2014201220112010 2015MILAKA EUROTAN

http://www.edetaldea.org/
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Gure erakundeetan, hastapenetatik, 
aliantzak eta lankidetzak sustatu ditugu, 
gure esku-hartze esparruetako hainbat 
erakunderekin. Horretaz gainera, 
Hirugarren Sektore Sozialeko hainbat 
saretan parte-hartzen dugu.

Partaidetzak eta 
kolaborazioak

Hirugarren 
Sektorearen 
sustapena

• Bolunta. Boluntariotzarako 
Agentzia • Bizkaiko 
Hirugarren Sektore 

Sozialaren Behatokia

Estatuko 
aliantzak

• Luz Casanova Fundazioa 
(Madrid) • Pere 

Tarrés Fundazioa 
(Bartzelona)

Partaidetzak 
kontseiluetan

• Boluntariotzaren Euskal 
Kontseilua • Euskadiko Gazteria 

Kontseilua • Elizbarrutiko 
Pastoraltzako Kontseilua 

• Adinekoen Foru 
Kontseilua

Astialdia 
eta Garapen 

Komunitarioa
• Euskalerriko Eskautak Bizkaia

• Kiribil Sarea • Aisi Hezi Fundazioa 
• Umeak Kalean Elkartea • 

Harribide Fundazioa • Aizibizia 
Elkartea • Gozaldi Elkartea

Elkarlana

• Bategin Bizkaia eta Gipuzkoa 
Taldea • Gazte Etorkinen 

Partzuergoa • Hezkuntza-astialdiko 
Partzuergoa • Inteligentzia 

Emozionalaren Partzuergoa 
• Elizako Gizarte-entitateen 
Taldea • “Be Part” proiektua

Euskadiko 
Hirugarren 

Sektore Sozialeko 
Entitateen Sareak

• Gizatea. Euskadiko Gizarteratze Enpresen 
Elkartea• EAPN. Pobreziaren kontrako Europar 

Sarea • Gizardatz. Bizkaiko Ekimen eta Esku-
hartze Sozialeko Entitateen Elkartea• Astialdi 

Sarea. Esku-hartze Soziala eta Hezkuntza 
Astialdian • Emakumeok Bidean • Giza 
Eskubideen Hezkuntzako eta Bakearen 

aldeko Elkarteen Foroa • Didania. 
Astialdiko Entitate Kristauen 

Federazioa

http://www.edetaldea.org/
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Langileak 66,1 % 33,9

Patronatuko Batzordea
Jon Joseba Mancisidor Solaberrieta, presidentea.
Gonzalo Fernández Mancha, idazkaria.
José Alberto Vicente Otxoa, diruzaina.
María Elena Ayarza Elorriaga, batzordekidea.
José Ignacio Eguizabal Escribano, batzordekidea.
Naiara San Martin Aguilar, batzordekidea.
Rafael Ruiz de Gauna i Torres, batzordekidea.
María Silvestre Cabrera, batzordekidea.

Ostargi elkarteak sustatutako entitate bat gara. Bere jatorrian 
Elizari lotua, 1976an abiatutako ibilbide baten emaitza gara, eta 
gure inguruko Gizarte-erantzukizuneko Sistemen, Hirugarren 
Sektore Sozialaren eta Garapen Komunitarioaren hobekuntza 
lortu nahi dugu, gizarte, hezkuntza eta kultura esku-hartzearen 
esparruan aritzen diren pertsona eta entitateentzako (publiko 
eta pribatuak) programa eta zerbitzuen bitartez.

Giza garapena eta elkarte 
ehundura sustatzen ditugu, 
ezagutzaren, trebakuntzaren eta 
pertsona eta erakundeentzako 
laguntzaren bitartez

Bisita kopurua
100.998

Zale kopurua
4.382

Erakunde, genero, hirugarren sektore, gizarte-zerbitzu eta gazterian espezializatutako Gizarte-aholkularitza –Ikerkuntza aplikatua – Trebakuntza 
eta orientazio programak, esku-hartze sozialeko profesional eta boluntarioentzat –Enpleguaren sustapenerako zerbitzuak – Bizikidetza 
hobetzeko eta giza eskubideak sustatzeko programak – Gizarte-partaidetza eta garapen komunitarioa sustatzeko programak

EDE Fundazioa

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/edefundazioa/
https://twitter.com/formacionede?lang=es
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-ede
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Aholkularitza 
eta ikerkuntza

98
Aholkularitza eta ikerkuntza

23.930
Orduak

110
Lan, kontabilitate eta zerga aholkularitzak 
artatutako entitateak

54
Gure laguntza jaso duten entitateak

EAEko Gizarte-zerbitzuen 
Plan Estrategikoa 2016-2019

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikak Saileko Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritzari lagundu diogu Gizarte Zerbitzuen Instituzioarteko Organoan 
ordezkatutako euskal instituzioek egin duten planifikazio-lanean. Onartutako 
Planak hauexek jasotzen ditu: Gizarte-premien diagnostikoa; ildo estrategikoak, 
helburu estrategikoak eta aurreikusitako ekintzak; EAEko Gizarte-zerbitzuen 
Mapa, zeinak, besteak beste, 2017an aurreikusitako estaldurak zehazten 
dituen, bai eta zerbitzu horiek ezartzeko populazio-irizpide egokienak ere; eta 
Memoria ekonomikoa, zeinak estaldura horiek bermatzeko euskal administrazio 
publikoek gastatu behar duten gastu korrontearen estimazioa biltzen duen, 
besteak beste.

Erakundeei laguntzen diegu hiru dimentsiotan (pertsonak, lantaldeak 
eta antolakuntza) indartu daitezen, haien helburuak lor ditzaten, eta 
haien misioa gara dezaten, hauexen bitartez: Ikerkuntza, ikasketen 
sorkuntza eta trebakuntza; prozesuen eta produktuen aholkularitza, 
eta bakarkako eta lantaldeko coaching-a, besteak beste.

EDE Fundazioko Genero 
Aholkularitza Eusko 
Jaurlaritzak (Emakunde/
Emakumearen Euskal 
Institutua) homologatu du.

http://www.edetaldea.org/
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Bizkaiko hirugarren sektoreko 
erakundeak indartzen

“Indartu” esku-hartze sozialaren esparruan aritzen 
diren Bizkaiko hirugarren sektoreko erakunde 
txiki eta ertainak sendotzeko programa da. 16 
gizarte-entitateren 18 aholkularitza-proiektutan 
parte hartu dugu. Egitasmook mota hauetakoak 
izan dira: Orientazio estrategikoa eta planifikazioa; 
komunikazio-sistemen hobekuntza; proiektu berrien 
zehaztapena, haien bideragarritasuna aztertzea eta 
abiatzea; kalitatearen kudeaketarako sistemak ezartzea, 
eta abar. Horretaz gainera, gizarte-ikasketako laguntza 
kolektiboak eskaini dira.

Bizkaiko gazteen Europako 
eta tokiko partaidetza

Europako Programen Zerbitzu integralak 
(EPZI) erakundeei lagundu die Europako 
proiektuak kudeatzeko. Horretaz gainera, 
BePart programa zuzendu du, Kiribil 
Sarea eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin 
batera. Programa hori Europar Batasuneko 
Gazteria Ekintzan Programaren bitartez 
finantzatu da, eta bere helburua Bizkaiko 
gazteen partaidetzarako eta ahalduntzerako 
ekimenak garatzea izan da, hala Europan, 
nola tokiko mailan. Europe Direct Bizkaia 
Bulegoaren bidez, gainera, EBren jardunari 
buruzko informazioa zabaldu dugu 
herritarren artean.

Emakumeen kontrako 
indarkeriari buruzko datuen 
analisi eta interpretazioa EAEn, 
Emakunderentzat

Ikerlan honen xedea hauxe izan da: EAEn dagoen 
emakumeen kontrako indarkeriari buruzko informazioa 
aztertzea, errealitate horri buruzko ezagutza 
handitzeko eta genero-indarkeria jasaten duten 
emakumeen beharrizanak prebenitzera eta artatzera 
bideratutako politika publikoak orientatzeko.

http://www.edetaldea.org/
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Enplegu-
sustapena

1.928
Lan-orientazioa jaso duten pertsonak

1.064
Enplegu-zentroan artatutako pertsonak

3.240
Lanerako trebakuntzako orduak

Lanbiderekin lankidetzan: 8 profesionaltasun ziurtagiri, 136 partaide, 
3.500 trebakuntza-ordu

- Zazpi profesionaltasun ziurtagiri abiatu dira, langabezian dauden edota 
enplegua hobetu nahi duten pertsonentzat; tartean, ostatu hartuko dutenen 
harrera, desgaitasuna duten pertsonak lan-munduan txertatzea, bitartekotza 
komunitarioa eta enplegurako trebakuntza profesionala irakastea.

- Tratu txarrak jasaten dituzten edo gizarte-bazterketa egoeran dauden 
emakumeentzako “Literacia” proiektu pilotuan parte hartu dugu, 
profesionaltasun ziurtagiria eta ahalduntze tailerra uztartzen dituen 
trebakuntzaren bitartez, zeinak kasik %40ko txertatze-indizea lortu duen.

- Trebakuntza-zentro bi ditugu, Simon Bolibar kalean eta Kastrexanan. Bi 
horietan, 40 ziurtagiri inguru ditugu, 7 familia-profesionaletan bananduta 
(zerbitzu soziokulturalak, administrazioa eta kudeaketa, jarduera fisikoak 
eta kirol jarduerak, merkataritza eta marketina, ostalaritza eta turismoa, 
informatika eta komunikazioa, segurtasuna eta ingurumena).

Aktibazio inklusiboaren alde egiten dugu, 
trebakuntza eta orientazio zerbitzuen eta 
enplegu-zentroaren bitartez. Hauexek dira 
gure helburuak: enplegagarritasun mailak 
hobetzea, motibazioa potentziatzea eta 
ahultasun egoeran dauden pertsonentzako 
aukerak sortzea. 

http://www.edetaldea.org/
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Ahultasun egoeran dauden emakumeen txertatze soziolaboraleko 
“Emaktiva” proiektuaren abiatzea

“Emaktiva” proiektuaren bitartez, ahultasun egoeran dauden emakumeen txertatze soziolaborala 
lortu nahi dugu, prozesuan zailtasun gehiago aurkitzen dituztelako, eta laguntza espezializatua behar 
dutelako. Hainbat jarduera egiten ditugu: coaching-a, mentoring-a, bitartekotza, enplegu-bilaketa 
aktiboa, eta abar. Horiek guztiak “Emaktiva Gunea”-n garatzen dira, zeinak bizitza-lana-enplegua uztartu 
nahi dituen, motibazioaren eta ahalduntzearen alde.

Aldi bereko finantzazioa:

Mendekotasuna duten 
pertsonentzako arreta 
soziosanitariorako ziurtagiria

Zenbait trebakuntza-ekintza abiatu ditugu, EDE 
Fundazioaren ekimen pribatu gisa, Euskadiko langileak 
aitortzeko ondoko profilean: Gizarte-instituzioetan 
mendekotasuna duten pertsonentzako arreta 
soziosanitaroa.

Lanbide Heziketaren Ezagutzaren 
Euskal Institutuarekin (IVAC-EEI) 
lankidetzan

200 hautagaiei aholkularitza eman diegu 
eta ebaluatu egin ditugu, haien gaitasun 
soziopertsonalak aitortzeko.

http://www.edetaldea.org/
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Prestakuntza

2.981
Trebatutako pertsonak

141
Ikastaroak

3.920
Prestakuntza-orduak

“Prest gara” online trebakuntza 
irakasleentzat

2015ean, 7 ikastaro eman dira online formatuan, 
kode irekiko gure “Moodle prestakuntza” 
Plataformaren bitartez. Irakasleentzako 
prestakuntza horiek bi esparru jorratzen dituzte: 
Hezkuntza Beharrizan Espezialak eta Gaitasun 
Digitala eta Web 2.0. Ikasketarako Inguru 
Pertsonalen Prestakuntza ere nabarmendu nahi 
dugu, aurrerapauso bat eman nahi duten irakasleen 
artean harrera eta balorazio oso ona izan baitu.

Kultura digitala ikastetxeentzat

2015eko amaieran, Kristau Eskolako RTIC 3 “Ikasketa 
eta Teknologia Espezialista Hezkuntzan” programa 
hasi zen, zeina koordinatu eta dinamizatu dugun, zati 
presentzialean. Halaber, 15 ikastaro online kudeatu 
ditugu erakunde berarentzat. Azpimarragarria ere bada, 
elizbarrutiko beste ikastetxe batzuetan koordinatu 
ditugun ikastaroak, tartean, Sudupeko Avellaneda 
Ikastetxea eta Somorrostroko Ikastetxea.

Astialdiko Eskola

Hainbat lagunek aukeratu gaituzte Astialdi eta 
Garapen Komunitarioko trebakuntza jasotzeko. 
94 lagunek Astialdiko Begirale titulua jaso dute, 
eta 30ek Astialdiko Zuzendariarena. Horretaz 
gainera, dozena erdi baino gehiagok Animazio 
Soziokulturaleko Diploma hartu dute. Prestakuntza 
horretan boluntarioz eta profesionalez osatutako 
lantalde batek parte hartu du, ikasleek tresnak, 
material didaktikoak eta digitalak izan ditzaten, 
garapen komunitarioan egingo duten lana kudea 
eta susta dezaten. Hiru ziurtagiri horiek Eusko 
Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
bermea dute.

UNE-EN ISO 9001: 2008

Pertsonen eta erakundeen 
prestakuntza-premiei erantzuteko eta 
laguntzeko gaude.

http://www.edetaldea.org/
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Ikasketa-guneak sustatzen

Bidera izeneko programaren baitan, 
ikasketa-guneak bultzatzen jarraitu dugu, propio 
diseinatu dira, erakundeak zuzentzeko beharrezkoak 
diren gaitasunak eskuratzeko xedearekin; 
tartean, “2015eko Lidergo Programa”, “Pertsonen 
eta Lantaldeen Coching-a” eta “Ikasten duten 
Lantaldeak” programa. Azken bi horiek Mondragon 
Unibertsitatearekin burutu dira lankidetzan.

Prestakuntza-guneak, erakunde eta profesionalentzat

- Indarkeriazkoa ez den Komunikazioak toki handia hartu du 2015ean, hain zuzen, 
erakunde eta profesionalentzako prestakuntza-saioen baitan. Indarkeriazkoa 
ez den Komunikazioaren Elkartearekin lankidetzan, beste herrialde batzuetan 
ziurtatutako pertsonen bi biretan parte hartu dugu.

- Urtarriletik ekainera, Practittioner PNL Transpersonal ikastaroa eskaini genuen, 
Gustavo Bertolottok zuzendutako Potentzial Humanoaren Institutuarekin batera.

- Pax Dettoni eta bere kontzientziaren antzerkiarekin lan egiteko aukera ere  izan 
genuen, ondoko ikastaroan: “Bihotzaren Inteligentzia”. 

- Azaroan eta abenduan, Juan Carlos Garaizabalek gure estresa kontrolatzeko 
tresna sinple eta boteretsu bat aurkeztu zigun, ondoko ikastaroan: “Estresaren 
autogestioa. TRE Ariketak, tentsioa eta estresa nabarmen murrizteko”.

- Neurrira eginiko prestakuntza saioak ere egin ziren, 14 enpresa, entitate eta 
erakunderentzat; tartean, Euskotren, ikastetxeak, Visesa, Udalak eta Bizkaiko Foru 
Aldundia.

http://www.edetaldea.org/
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Memoria historikoaren berreskurapena, Portugaleten

Portugaleteko Udalari lagundu genion memoria historikoa berreskuratzeko prozesu 
batean, zeina gai horren inguruko politika publikoen ezarpenean gauzatu zen.
Prozesuaren bitartez, aitortza eta erreparazio nahikorik izan ez zuten udalerriko 
giza eskubideen  urraketa larriak erakutsi ziren. Horretaz gainera, gaia 
berraztertzeko aukera ere eskaini zuen, egia, justizia eta biktimen erreparazioa aitor 
eta berma zitezen. Azkenik, Administrazio publikoak eskubide horiek babesteko 
betebeharra duela ere aitortu zen.
Hala, Portugaleteko Udaleko (1936-1938) errepresaliatutako funtzionarioen 
aitortza-ekitaldia egin zen. Halaber, gerra garaian Portugaleten bizi ziren haurrei 
buruzko hezkuntza-programa garatu zen Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan.

6.037
Proiektuak garatzeko orduak

72
Artatutako entitateak

1.374
Aholkularitza orduak

EDE Fundazioaren bizikidetza, gatazka eta giza eskubideen 
zentroa da. Gatazkak modu egokian aztertzeko espezializatuta 
gaude, gizarte eta hezkuntza eragileekin eta administrazio 
publikoekin aritzen gara, ikuspegi integral batetik abiatuta. 
Bizikidetza hobetzeko prozesuak garatzen ditugu, eta ondokoak 
sustatzen ditugu: giza eskubideak, memoria historikoaren 
berreskurapena, garapen komunitarioa eta gizarte-eraikuntza, 
betiere, Bake-kultura lortzeko asmoz.

Bisita kopurua
37.054

Zale kopurua
1.194

Bakeola

BIDEOA

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/Bakeola
https://twitter.com/bakeola?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=0Dfx0rAFHmo
https://www.youtube.com/watch?v=0Dfx0rAFHmo
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“IZAN” kanpaina

“Boluntariotzaren Nazioarteko Egunaren” baitan, “IZAN” kanpaina abiatu zen, 
Bizkaiko Boluntariotza Foroarekin lankidetzan. Ekimenak helburu bikoitza 
izan zuen: batetik, Bizkaiko boluntariotzaren balioak ikusgarri bihurtzea; 
eta bestetik, boluntarioek duten erantzukizuna aitortzea, elkartasunaren 
“enbaxadore” aktiboak diren aldetik.

“Elkartu” programa, asoziazionismoaren sendotzea 
eta adineko pertsonen gizarte-partaidetza Bizkaian

2015ean, “Elkartu” programa sendotu egin zen. Bizkaiko Adineko Pertsonen 
Kontseiluak eta boluntak lankidetzan sustatutako ekimena da.
Bere helburua hauxe da: adinekoen asoziazionismoari laguntzea eta 
pertsona horiek partaidetza handiagoa izan dezatela Bizkaian. Hala, sei 
trebakuntza-saio burutu dira, eta Bizkaiko boluntariotzako programetan parte 
hartzeko interesa agertu duten adineko 52 pertsonari orientazioa eman zaie.

55.126
Boluntariotzako zerbitzuen 
erabiltzaileak

327
Artatutako entitateak

463
Trebakuntza orduak

Bolunta Boluntariotza eta Partaidetzarako Agentziak Bizkaiko 
erakundeen, beren boluntarioen eta lan-boluntarioan hasi nahi 
duten pertsonen sustapen-beharrizanak estaltzen ditu. Zerbitzu 
integral, doakoa eta kalitatezkoa eskaintzen du: aholkularitza, 
trebakuntza, laguntza, informazioa, eta abar. BBK Fundazioak, 
Bizkaiko Foru Aldundiak eta EDE Fundazioak sustatutako 
ekimena da.

Bisita kopurua
412.214

Zale kopurua
1.484

Bolunta

http://www.edetaldea.org/
https://twitter.com/bolunta?lang=es
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Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 
Liburu Zuria

Abenduan, Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokiak “Euskadiko 
Hirugarren Sektore Sozialaren Liburu Zuria” aurkeztu zuen. Ikerlan 
horretan sektoreko 400 sare eta erakunde baino gehiagok parte hartu 
dute, eta tresna garrantzitsua izan nahi du sektorea sendotzeko eta 
sektore hori osatzen duten erakundeen gizarte-ekarpena aitortzeko. 
Horretaz gainera, orientabideak eskaintzen ditu, sektoreak, egungo 
testuinguruan, dauzkan erronka nagusiei aurre egiteko.

17
Argitalpenak

6
Jardunaldiak/Mintegiak

Behatokia hirugarren sektore sozialaren sustapenerako tresna 
da; sektoreko erakunde eta sareak dira bere kideak. Horretaz 
gainera, entitateen arteko elkarrizketarako gunea da, baita 
ezagutzarako espazioa ere, lankidetzatik abiatuta, betiere, 
sektorea azpimarratuz eta sektorearentzat interesgarriak diren 
gaiak nabarmenduz, batez ere, kudeaketa eta berrikuntza 
esku-hartzean. Bizkaiko Foru Aldundiak, BBK Fundazioak eta EDE 
Fundazioak sustatutako proiektua da. 2015ean, gainera, Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza izan du.

Bisita kopurua
74.708

Zale kopurua
2.350

Argazkia: Oskar Martínez

Bizkaiko Hirugarren 
Sektorearen Behatokia

Colabora:

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/3sbizkaia/
https://twitter.com/OTSBizkaia
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Gardentasuna 
kudeaketan

2015EKO EMAITZA KONTABLEA 
Gastuak 3.190.261 €

Sarrerak  3.219.768 €

Emaitza kontablea   29.507 €

Sarrerak
Kudeaketako bestelako 
sarrerak
% 2

Lankidetza 
hitzarmenak
% 21 

Diru-laguntzak 
eta donazioak
% 26

Emandako 
zerbitzuak
% 51 

Finantzazioa

Pribatua
% 41 

Publikoa
% 59

Amortizazioak
%1 

Ustiaketa 
gastuak
% 24 

Langileak
% 74 

Finantza gastuak
 %1

Gastuak Gastu banaketa

Bakeola
% 5 

Hirugarren Sektorearen 
Behatokia

% 5

Prestakuntza
%12

Bolunta
% 15

Enplegu sustapena
% 19 

Aholkularitza eta 
ikerkuntza
% 43

AUREN auditorea

http://www.edetaldea.org/


www

24

M
em

or
ia

 2
01

5

i

108
Langileak 68,1 % 31,9

Irabazi-asmorik gabeko erakundea gara, erabilera publikokoa. 
1988 urteaz geroztik, gizarte, kultura, hezkuntza eta 
ingurumen esku-hartzeko programak eta ekipamenduak 
kudeatzen ditugu.

Bisita kopurua
39.605

Gizarte-garapena eta garapen 
humanoa sustatzen ditugu, 
gizarte, kultura, hezkuntza eta 
ingurumen esku-hartzearen 
bitartez

Programak eta laguntzak adinekoentzat eta beren familientzat - Talentuen eta ekintzailetzarako hezkuntza - Gizarte-berrikuntza, 
partaidetza eta kultura digitalaren sustapena haur eta gazteentzat - Ahultasun egoeran dauden emakumeentzako programen eta 
zerbitzuen kudeaketa -Bizikidetza hobetzeko eta Giza Eskubideak sustatzeko prozesuak - Prebentzio, kontserbazio berreskuratze 
eta sentsibilizazio ekintzak ingurumenaren esparruan  -  Programa aurreratuak immigrazioan, aniztasunaren kudeaketan, tratu 
berdintasuneko printzipioaren sustapenean eta diskriminazio ezan- Instalazio eta zerbitzuen kalitatearen kudeaketa, era berean, 
enplegagarritasun zaileko pertsonen enpleguaren aldeko apustua eginez

Suspergintza

http://www.edetaldea.org/
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Adineko 
pertsonak

19.156
Orduak programa eta zerbitzuetan

1.498
Trebatutako pertsonak

Familia zaintzaileen 
bizi-kalitatea hobetzen

Mendekotasuna duten senideak zaintzen 
dituzten pertsonentzako programak 
diseinatzen ditugu, zaintza horri buruzko 
gaitasunak ezagut eta eskura ditzaten, baita 
haien buruak zaintzeko ere, haien bizitzen 
kalitatea hobetzeko asmoz. Programa 
horien baitan, hainbat jarduera biltzen dira: 
informazioa, aholkularitza, trebakuntza, 
laguntza psikologikoa…

Zahartze aktiboa

Gizarte-inguru bat josi nahi dugu, adineko 
pertsona integra dadin eta bere autonomia 
pertsonala nabarmendu dadin, betiere zehartze 
aktiboaren parametroei jarraituz. Gizarte-inguru 
bat sustatu nahi da, adineko pertsona aktibo eta 
konprometitu manten dadin.
Hala, 2015ean, askotariko programak 
garatu ditugu (ikastaroak, tailerrak eta 
askotariko gaiei buruzko hitzaldiak: osasuna, 
gizarte-partaidetza…), adinekoen entitate eta 
elkarteekin lankidetzan, hainbat udalerritan; 
tartean, Bilbo, Berriz, Getxo, Ortuella, Igorre eta 
Laudio.

Adineko pertsonentzako, mendeko 
pertsonentzako eta haien familia eta 
zaintzaileentzako laguntzak eta programak 
eskaintzen eta diseinatzen ditugu: 
dinamizazio eta zahartze aktiboa, esku-
hartze psikosoziala, mendekotasuna duten 
pertsonentzako arreta familia-inguruan 
eta laguntza psikologikoko zerbitzua 
profesionalentzako.

http://www.edetaldea.org/
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2015eko gizarte- eta hezkuntza-zerbitzuen eskaintza ondoko esparruen inguruan ardaztu da: 
material eta tresna didaktikoen diseinua; hainbat gaiei buruzko sentsibilizazio-programak 
(aukera berdintasuna, IKTen erabilera, herritargo aktiboa, talentuak, gizarte-berrikuntza, 
kontsumoa, bide-hezkuntza, gatazken ebazpena, eta abar) eta haur, nerabe eta 
gazteentzako udal proiektu, zentro eta zerbitzuen kudeaketa integral eta espezifikoa (lonjak, 
ekintzailetza-proiektuak, gazteguneak, ludotekak, udalekuak, eta abar).

Talentu, ekintzailetza eta trebakuntza digitala sustatzeko ekimenak 
eta berrikuntza haur, nerabe eta gazteekin24.138

Orduak gizarte- eta 
hezkuntza-programetan

41.637
Haur eta gazte programetan

Haurrak eta 
gazteak
Gizarte- eta hezkuntza-alorreko ekimenak 
eta zerbitzuak garatzen ditugu, haur, nerabe 
eta gazteen garapen pertsonala eta soziala 
sendotu daitezen, ikasketako esperientziak 
eta bizi-inguruak emanez.
Inteligentzia ezberdinetatik sortzen diren  
jarduera eta prozesuak dira, autonomia eta 
ikasketa kooperatiboa bilatzen dutenak, 
etorkizunerako beharrezkoak diren gaitasun 
eta talentuak aintzat hartzen dituztenak.

http://www.edetaldea.org/
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GIRENE. Talentua eta ekintzailetza 
sustatzeko hekunzta-programak, 
haur, nerabe eta gazteekin

Ekimenok diseinatu ditugu administrazio publikoentzat 
eta erakundeentzat. Horretarako, hezkuntza, 
dinamizazio eta laguntza jarduerak ondu ditugu: gai 
zehatz baten inguruko jarduerak, bultzatzeko balio 
duten ekosistemak, elkarrizketak, making play-ak, 
inpaktu-kanpainak, TalentPres, eta abar. Horien artean, 
Nerbioi Ibaizabaleko eskualdean burututako programa 
hau azpimarratu nahi dugu: “Enplegu gaztea eta 
ekintzailetza sustatzeko tresnak”.

Haur eta Gazteentzako 
Udal Zerbitzuak

Haur, nerabe  eta gazteekin proiektuak 
burutu dira Bizkaiko 15 udalerritan, 
autonomia, ikasketa, sormen-aisialdi, 
emantzipazio pertsonal eta 
gizarte-partaidetzarako bitartekoak 
emanez. 
Horietako batzuetan modu integralean, eta 
beste batzuetan, berriz, esparru eta gune 
zehatzetan esku-hartzeak antolatuz (lonjak, 
gazteguneak, ludotekak…).

EMENTIC. Internet Seguru eta 
Hezkuntzako Zentroa

2015ean, zenbait material didaktiko garatu 
dira, bai eta neska eta mutilek egiten duten 
interneten, sare sozialen eta teknologia 
berrien erabilera ulertzeko familia-gida bat 
ere, Eusko Jaurlaritzarentzat. Horrekin batera, 
sentsibilizazio eta trebakuntza digitaleko 
zenbait jarduera burutu ditugu, irakasleekin, 
ikasleekin, familiekin eta profesionalen 
elkargoekin.

http://www.edetaldea.org/
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271
Artatutako emakumeak

33
Artatutako elkarteak

91
Artatutako adingabeak

Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko laguntzen

Egun, Suspergintza Elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakume  eta Familia 
Esku-hartze Zerbitzuaren hiru programa kudeatzen ditu, eta sentsibilizazio, 
trebakuntza, laguntza eta esku-hartze zuzenaren bidez emakumeen kontrako 
indarkeria ezabatzen laguntzen dute. Horretarako diziplina anitzeko lantaldea 
daukagu, laguntza-harremanean eskarmentu handia duena eta indarkeria sexista 
jasan duten biktimei laguntzen ibilbide luzea egin duena.

9.939
Esku-hartze zuzeneko orduak

Emakumea
Gizarte, kultura eta hezkuntza esku-hartzeko 
programak eta zerbitzuak diseinatzen eta 
kudeatzen ditugu tratu txarrak jasaten 
dituzten eta gizarte-ahultasunean dauden 
emakumeentzat.

http://www.edetaldea.org/
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Biltzen: Esparru Komunitarioko 
Bizikidetzaren Sustapena

Esparru Komunitarioko Bizikidetzaren Sustapena lan-ildoaren 
baitan, 38 trebakuntza-saio egin ditugu,  askotariko eragileentzat 
(osasun arloko profesionalak, irakasleak, Ertzaintza eta 
udaltzaingo, gizarte-langileak, gizarte-hezitzaileak, eta abar). 
Horretaz gainera, 10 tokiko entitatek eta gizarte-erakundek gure 
laguntza jaso dute, bizikidetzaren esparruan sortutako gatazka 
egoerak ebazteko.
Horrekin batera, eta arlo prebentiboan, EAEko hainbat udalerritan, 
sentsibilizazio-ekintza zehatzak egin dira, hainbat esparrutan: 
aniztasunaren kudeaketa, kulturarteko bizikidetza, eta abar.

1.800
Aholkularitzako eta lege-aholkularitzako 
orduak

1.553
Immigrazioan eta kulturartekotasunean 
trabatutako pertsonak

356
Artatutako entitateak

Kulturartekotasuna
eta tratu 
berdintasuna
Bere aniztasunean eta ezberdintasunek 
eragindako aberastasunean, kohesionatuagoa 
eta kontzienteagoa den gizartearen alde 
egiten dugu; horretan lagundu nahi dugu, 
hain justu. Horretarako gai hauen inguruko 
programa aurreratuak diseinatu eta 
kudeatzen ditugu: immigrazioa, aniztasunaren 
kudeaketa, tratu berdintasun printzipioaren 
sustapena eta diskriminazio eza.

http://www.edetaldea.org/
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Landare inbaditzaileen 
ezabaketa eta lanean 
txertatzea

lan-munduan txertatzeko proiektu 
bat kudeatu genuen. Proiektu horren 
bidez, bazterketa egoeran zeuden 5 
pertsonari lagundu genien. Hala, landare 
inbaditzaileak kendu ziren Bizkaiko bost 
udalerritan, Bizkaiko Foru Aldundiak horrela 
eskatuta. Bi hilabete eta erdian, landare 
horien 35.000 ale kendu ziren.

925
Sentsibilizazio eta boluntariotzako orduak

590
Partaideak

“Gizartenatura” gizarte- eta 
ingurumen-proiektua

Gizartenatura-ren xedea ingurumenari 
lotutako zerbitzu, harreman eta 
proiektuak sortzea eta partekatzea da, 
gizarte-ehundurarekin lankidetzan. 
2015ean, ingurumen-boluntariotzako 
18 ekintza dinamizatu genituen, bost 
administraziorentzat, lau enpresarentzat 
eta gazte-sare batentzat. Guztira, 
325 boluntariok parte hartu zuten, 
3 tona hondakinen bilketan, landare 
inbaditzaileen ezabaketan eta 
anfibioentzako putzuen instalazioan.

Ingurumena
Gizarte- eta ingurumen-proiektuak 
garatzen ditugu. Proiektuok 
ingurumenaren prebentziorako 
eta kontserbaziorako ekintzetan 
gauzatzen dira. Dihardugun 
guneetako tokiko eragileekin 
lankidetzan aritzen gara.

http://www.edetaldea.org/
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Kultura eta sormena euskaraz

Nontzeberrik, beste entitate batzuekin elkarlanean, 
bestelako kultura-programen sormenean parte 
hartzen du. Egun, Bilboko Udalak sortutako 
“Galdeketaun” APPa kudeatzen du eta Euskararen 
Etxeko emanaldien urteko programazioan parte 
hartzen du.
www.nontzeberri.eus

- Izaera kulturaleko hainbat zerbitzuren kudeaketa 
integrala egiten dugu (kultura-zentroak, udal 
tailerrak, eta abar), herritarren partaidetzan eta 
kulturaren sormen kolektiboan oinarritzen den 
kudeaketatik abiatuz.

- Hedatze eta partaidetza kulturaleko programak 
eta proiektuak garatzen ditugu, berrikuntza 
teknologikoaren eta tokiko kultur sormenaren 
partaidetza, hedatze eta sustapenean 
ardaztutakoak.

- Lankidetza eta partaidetza protokoloak 
kultura-proiektuetan, kolektibo edo promotore 
ezberdinekin.

- Kulturan eta sormen industrietan aditua den 
barruko aditu-talde baten aholkularitza eta 
laguntza dugu.Bisita kopurua

50.000
Zale kopurua
3949

Kultura

Kulturaren sormenean gizartearen 
partaidetza bultzatzen duten ekintza, 
proiektu, zerbitzu eta ekimenak sustatzen, 
garatzen eta babesten ditugu.

http://www.edetaldea.org/
http://www.nontzeberri.eus
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Gardentasuna 
kudeaketan

Sarrerak Finantzazioa
Kudeaketako bestelako 
sarrerak
% 0,43 

Lankidetza 
hitzarmenak
%  2,16 

Diru-laguntzak 
eta donazioak % 5,47

Emandako zerbitzuak
% 91,95 

Pribatua
% 36,61 

Publikoa
% 63,39 

Eusko Jaurlaritza
% 18,63 Bestelakoak

% 28,88

Athletic
% 3,92 

BBK
% 3,80 

Estatukoa eta 
Europakoa 
% 0,44 

Udalak
% 24,97 

Bizkaiko Foru 
Aldundia
% 19,35 

Finantzazioaren detailea Gastuaren banaketa

Haurrak eta gazteak
% 28,23

Adinekoak
% 9,34 

Kulturartekotasuna 
eta berdintasunezko 
tratua
% 14,95 

Aterpetxeak eta 
egoitzak
% 33,94 

Emakumea
% 13,54 

EMAITZA KONTABLEA 2015 
Gastuak  6.034.453 €

Sarrera  6.041.960 €

Emaitza kontablea  7.508 €

AUREN auditorea

http://www.edetaldea.org/
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Gizarteratze enpresa bat gara, Suspergintza Elkarteak 
sortua, 2005ean, Eusko Jaurlaritzako Gizarteratze Enpresen 
Erregistroan izena emanda, zeinak alojamendu eta gizarte, 
gazte eta kirol instalazioak kudeatzen dituen. Horretaz gainera, 
ostalaritza-zerbitzuak ere kudeatzen ditugu.

Lan-merkatuan sartzeko 
zailtasunak dituzten 
pertsonen txertatze 
soziolaborala lortu 
nahi dugu

Bisita kopurua
4.017

58
Langileak 53,4 % 46,6

Suspertu

http://www.edetaldea.org/
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Lanean txertatzeko 11 prozesu amaituta

Suspertu SMk lanean txertatzeko 21 lanposturekin hasi zuen 2015, eta urtea 28rekin amaitu zuen: 
17 lanaldi osoan eta 9 lanaldi partzialean. 
Lanpostu horietatik 47 pertsona igaro ziren (26 emakume eta 21 gizon). Pertsona horiek haien 
betekizuna garatu zuten hainbat instalazioetan: gizarte-egoitzak, aterpetxeak, egoitzak eta 
ostalaritako establezimenduetan. Guztira, 11 prozesu burutu ziren.

28
Lanean txertatzeko prozesuan dauden 
pertsonak

2015 
Gastuak guztira  1.845.278 €

Sarrerak guztira  1.849.960 €

Emaitza  4.682 €

AUREN auditorea

http://www.edetaldea.org/
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15
Instalazioak

107.645
Egonaldiak

%32 egonaldi gehiago, Bilbao Aterpetxean

Bilbao Aterpetxea %32 hazi zen 2014 urtearekin alderatuz; hau da, 2015ean, 
23.803 egonaldi erregistratu ziren. 75 nazionalitateko pertsonak igaro 
ziren instalaziotik; Estatu Espainolekoak, Frantziakoak eta Alemaniakoak 
nabarmendu ziren. Horretaz gainera, instalazioak bere kalifikazioa 
aldatu zuen, gazte-aterpetxetik izatetik instalazio turistikora pasatu zen. 
Enpleguaren harira, 21 lagunek egin zuten lan aterpetxean, horietako 
13 lanean txertatzeko kontratuarekin, eta beste bi Bilbao Ekintzaren 
enplegurako laguntza-programaren bidez.

Ateri Suspergintza Elkartearen eta Susperturen aterpetxe eta egoitza 
sarea da (ikasle eta kirolarientzako egoitzak, aterpetxe turistikoak, 
gazte-aterpetxeak eta udalekuetarako etxeak).
Pertsona eta kolektiboei dagokienez, zerbitzuen kalitatearen eta 
aniztasunaren aldeko apustua egiten dugu, bai eta enpleguaren alde 
ere, lan-merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten pertsonak aukerak 
izan ditzaten, Suspertu SL gizarteratze enpresaren bitartez.

Bisita kopurua
11.244

Zale kopurua
1867

Ateri aterpetxeak eta egoitzak

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/AteriResidenciasyAlbergues/
http://www.ateri.net/programas.aspx?sec=inicio
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102
Aterpetxeetan egindako programak

9
Batez besteko asebetze maila

2015eko instalazioak

Bilbao Aterpetxea
Mañarikua egoitza, Derion
Atxuri Ikasleen Egoitza
Fadura kirolarintzako egoitza, Getxon
Trinkete Etxea Aterpetxea, Lekeition
Olakueta Aterpetxea Berrizen
Goikuria Aterpetxea, Sarria-Zuian
Arrate Aterpetxea, Eibarren
Elantxobe Aterpetxea
La Garbea Aterpetxea, Balmasedan
Gernika Aterpetxea (abuztuaren 25era arte)
Martindozenea Aterpetxea, Irunen
Bilbao BBK Talent, Bilbon
Abegi Gizarte-egoitza, Bilbon
Olalde Aterpetxea, Ubiden
Zelaia Jatetxea
Aldamin Taberna

Fadura kirolarientzako egoitza

Kirolarientzako alojamendu espezializatua 
eskaintzen du; hain justu, haien kirol-karrerak 
potentziatzeko inguru egoki bat behar duten 
kirolarientzat. Eusko Jaurlaritzak Getxon daukan 
Perfekzionamendu Teknikoko Zentroarentzat 
osagarri egokia da.
Hala, betetze-mailak gora egin dugu, 12.617 
egonaldi izan baititugu, iaz baino %21 gehiago. 
Guztira, 29 nazionalitatetako, 5 kontinentetako eta 
31 kirol-diziplinetako kirolariek hartu dute ostatu.
Aurten, nazioarteko talde asko izan ditugu: 
Uruguaiko Errugbi Selekzio nagusia eta juniorra, 
Txileko errugbi selekzioa, Angolako emakumezko 
eskubaloi selekzioa, eta abar.

Bilbao BBK Talent

BBK-k kudeatutako proiektua da. Egoitza-
ekipamendua da, 30 apartamentuz osatua, eta 
EAEtik kanpo datozen bikaintasun akademiko 
maila duten ikerlariei zuzendua. Ikerlariok Bizkaian 
egon behar izaten dute irakaskuntzan aritzeko edo 
ikerlanak egiteko, betiere, Programan hitzartutako 
I+G+B-ko ikerkuntza-zentroren batean.
Horretaz gainera, astialdiko jarduerak ere 
antolatzen dira, ikerlariok ingurua ezagut dezaten: 
bisita gidatuak hirian barrena, irteerak, hitzaldiak, 
eta abar.
2015ean, betetze-maila %95,2koa izan da; hots, 
127 pertsona. Horietatik 97 ikerlariak izan 
dira (%47 gizonak eta %53 emakumeak), 30 
nazionalitatekoak. Bizkai Talent-ekin lan estua 
egiten da, eta Bizkaiko eta Euskadiko hogei bat 
ikerkuntza-zentrorekin aritu gara elkarlanean.

http://www.edetaldea.org/
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Irabazi-asmorik gabeko entitate bat gara, zeinak zerbitzu 
teknologikoak garatzen dituen. Teknologia eta komunikazio 
beharrizan guztiei erantzuteko gai gara, erakundeen 
ezaugarri espezifikoak aintzat hartuz. Hirugarren Sektorean 
espezializatuta gaude, gizarte-esparruan ibilbide luzea egin 
duen lantaldea baitugu.

Hirugarren Sektoreko 
entitateen hobekuntza 
teknologikoaren alde 
EGITEN DUGU LAN

Bisita kopurua
9.867

17
Langileak 47  %  53

Zale kopurua
247

St3 elkartea

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/st3elkartea/
https://twitter.com/st3elkartea
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MENPE (Etxeko mendekotasunaren arrisku-jokabideen mapa) ikerkuntza eta berrikuntza 
proiektuan parte hartu genuen, adinekoen eta eHealth esparruan; gaixotasun kronikoa duten 
adinekoen bizi-jokabideak urrunetik monitorizatzeko plataforma teknologikoaren garapean, 
hain zuzen ere.
2016an, proiektu pilotu batekin amaituko den egitasmoa da, Arelance SM eta Aurrerantz 
Kooperatibarekin lankidetzan, eta Zientzia Teknologia eta Berrikuntza Euskal Sareko bi 
eragileren laguntzarekin: HCL Kooperatiba eta Tecnalia Research & Innovation.

57
Artatutako entitateak

2015 
Gastuak guztira  713.608 €

Sarrerak guztira 680.622 €

Emaitza  -32.986 €

Komunikazio arloko lanak eta garapen teknologikoak

Hainbat komunikazio-lan eta garapen teknologiko egin ditugu 57 entitatetan: Hirugarren Sektoreko 38, 
kultura eta hezkuntza arloko 9 eta elizbarrutiko 10. Horretaz gainera, zenbait administrazio publikotan ere 
aritu gara; horien artean, Bermeoko Udalaren webgunearen berrikuntza eta gaurkotze lanak nabarmendu 
behar dira.

MENPE proiektua. 
Etxeko mendekotasunaren 
arrisku-jokabideen mapa

http://www.edetaldea.org/
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ETORKIZUNARI BEGIRA
Ikuspegi orokor batetik, urte hau oso garrantzitsua izan 
da Zerbitzu Sozialen Euskal Sistemarentzat, zeinarekin 
oso konprometituta gauden, eta euskal Hirugarren 
Sektore Sozialarentzat, zeinetan aktiboki parte-hartzen 
dugun.

Horretaz gainera, eta gure ikuspegi batetik, energia asko 
ari gara inbertitzen enpleguan eta inklusioan, emakumea 
eta indarkerian, bakea eta giza eskubideetan…

Halaber, ahalegin handia egiten ari gara berrikuntza eta 
garapenean, begirada etorkizun hurbilean eta ez hain 
hurbilean jarriz, premiak dauzkaten guneak eta aukerak 
eskaintzen dituzten espazioak identifikatzeko, gure 
misioari lotuak, ikuspuntu eta metodologia berritzaileak 
eta sortu berriak ahaztu gabe.

Gure erakundearen funtzionamenduaren harira, lanaren 
eta ezagutzaren kudeaketarako antolaketa-sistema 
berriekin entseatzen ari gara. Horretaz gainera, 
formula berriak bilatzen ari gara ondoko esparruetan: 
lankidetzak, aliantzak, proiektu partekatuak, 
lurralde-garapena...

Hala, imajinario batzuk hasi dira irudikatzen 
zeruertzean, eta gure begirada foku hauetan 
jartzen dugu:

Gizarte sormen eta partaidetza gune berriak; 
herritargo aktiboa, soldatapeko lanaz 
harago; tokiko garapen komunitarioa eta 
bere lotura sistema formalekin; lurralde 
adiskidetsuak beren pertsona guztiekin; 
gizarte- eta ingurumen-jasangarritasuna; 
hezkuntza-ereduen eraldaketa; gizarte-erakundeen 
eta beren lankidetza-ereduen modernizazioa; 
gizarte-ekonomia, mikroa eta makroa…

Euskaraz, “Non gogoa, han zangoa” esaten da, 
eta gure historia,  40 urte ingurukoa, eta 2015eko 
memoria hau horren isla dira.

Jose M. Puyo

EDE Fundazioko zuzendaria

http://www.edetaldea.org/
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