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Gure kontakizuna egokitzea eta erakundeetara, 
instituzioetara eta elkarrekin jarduten dugun 
pertsonengana errazago iristea proposatu dugun 
urtea, betiere, gizarte-aldaketako eragile izaten 
jarraitzeko helburuarekin.

Gure kontakizunarekin koherenteagoa izan dadin eta 
jarduten dugun arloetan errazago identifika dezagun, 
gure marka eguneratu dugun urtea izan da.

Fundación Luz Casanovarekin egin dugun ibilbideari 
oso bultzada handia eman diogun urtea.

Eta horretan genbiltzala, COVID-19a iritsi zen.

Pertsona, erakunde, enpresa, instituzio… guztiei 
bezalaxe, asko eragin digu guri ere.

Gure bizitzak aldatu ditu, ziurgabetasunez bete gaitu, 
gure kontuetan nabarmen eragin du (enpleguan 
ahalik eta gutxien eragitea espero dugu), beste era 
batera lan egitera derrigortu gaitu.

Baina era berean, gehiago lan egiten irakatsi digu, 
arrisku gehiagorekin, larrialdiko arlo berrietan, gure 
beharrei erantzuten, aliantza berriak egiten, agertoki 
berrietara egokitzen eta erronka berriak amesten.

Errealitate berri honek berriz pentsatzera, berriz 
egokitzera, eta beharren eta erantzunen agertoki 
berriak bistaratzera derrigortzen gaitu; azken finean, 
malgutasunetik eta errealitatea berrietara egokituta 
estrategia berriak eraikitzera, betiere, gure helburua 
ahaztu gabe eta gure balioei uko egin gabe. Horiek 
dira erakunde orotan aldaezinak diren bi faktoreak.

Horretan ari gara, eta horretarako, ezinbesteko 
osagai bat dugu: EDEko hiru estamentuak osatzen 
dituzten pertsonak, Ostargi, Patronatuko Batzordea 
eta zuzendaritza taldea, eta lantalde profesionala. 
Horiei, ahal baldin bada behintzat besteetan baino 
gehiago eskertu nahi diet beren kualifikazioa, 
gorputz eta arima aritzea eta konpromisoa.

Jon Mancisidor
EDE Fundazioko Patronatu  
Batzordearen presidentea

PERTSONAK 
XEDE
2019an ez genekien zer etorriko zitzaigun 2020ko 
hasieran. Hala eta guztiz ere, aitortu behar dugu urte 
ona izan dela.

Ia gure kudeaketa-plan guztia bete dugun urtea izan 
da, eta zintzilik genituen arloak ere osatu ditugu.

Talde guztien jarduera emaitza ekonomiko onarekin 
saritu den urtea izan da.

Ahaleginarekin eta eraginkortasunarekin irtenbidea 
eman diegun ustekabeko erronkak onartu behar 
izan ditugun urtea.

Finantzari eta ondareari dagokionez geure burua 
sendotzea erabaki genuen urtea, hain onak ez izatea 
aurrez ikusten genituen etorkizuneko agertokiei 
begira. Horiei aurre egiteko, oinarri hartu nahi 
izan ditugu misio arloko sendotasuna, pertsona 
zaurgarrienekin hartutako konpromisoa eta gure 
finantza-kaudimenarekiko dugun konfiantza.

Horretarako, beste behin ere, Ostargiren, 
lantaldearen zati handi baten eta lagun ditugun 
beste erakunde batzuen laguntza dugu, hain zuzen 
ere, gurekiko duten konpromisoaren erakusgarri, 
baliabide propioak indartzen parte hartu zuten. 



ERALDAKETA  
POSIBLE EGITEN 
DUTEN PERTSONAK 
ETA KOMUNITATEAK



Erakundeen 
garapena eta 
entitateen 
kudeaketaren 
hobekuntza

6

Gure 
inpaktua 
gizartean 

350.854 
Gure jardunaren 
onuradunak

23.570
prestakuntza orduak, 
profesionalentzat eta 
boluntarioentzat

24.768
aholkularitza eta 
ikerkuntza orduak

735
artatutako entitateak

23.169 
haur eta gazteak,  
Haur eta Gazte 
Programetan

9.868 
ahultasun egoeran  
dauden artatutako 
pertsonak

12 
gizarte, gazte eta  
kirol instalazioak

166.265 
egonaldiak, aterpetxe  
eta egoitzetan

Adinekoak eta 
zaintzaileak

Emakumeak  
eta ekitatea

Ostatua 
eta gizarte 
turismoa

Immigrazioa eta 
berdintasunezko 
tratua 

Bizikidetza, gatazka 
eta giza eskubideak

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

Bazterketa 
arriskuan 
dauden 
kolektiboak

Trebakuntza 
profesionalentzat 
eta erakundeentzat

Enplegua eta 
lan munduan 
txertatzea

Boluntariotza eta 
gizarte partaidetza

Ingurumen 
hezkuntza eta 
garapen iraunkorra

Indarkeria  
matxista

Kultur 
jarduna

EDE  
Nazioartekoa

EDE  
 Ezagutza

EDE 
Enplegu inklusiboa

Luz Casanova  
FundazioaEDE  

Suspergintza 
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GIZARTE
PROIEKZIOA

Erakusleiho birtual berria

Duela urte batzuetatik hona, erakundearen eta bere erakundeen lana 
bildu eta modu bateratuan eta era berean bereizita erakusten duen web 
gune berri batean ari gara lanean. Espazio bakar batean ikusgai jartzen 
dugu EDE taldeko talde guztien lana: EDE ezagutza, esku-hartze sozialeko 
EDE eta EDE enplegu inklusiboa. Edukiak maiz elikatzeko, adhoc tresna 
bat diseinatu dugu informazioa bildu eta kudeatzeko, hartara edukiak 
erakusleiho birtual berrira, Begiradak blog-gunera, sare sozialetara eta 
gure barne-buletinetara egokitzeko.
sintetikoa eta ulergarria.
 

Gure lanaren ikuspen  
eta eragin handiagoa

Gure jarduera hobeto ezagutaraz-
teko, hainbat komunikazio-ekintza 
bultzatu ditugu, eta komunikabi-
deetako harremanak eta presentzia 
areagotu ditugu prentsa-oharren 
eta prentsaurrekoen bidez.

EDEren komunikazio-posizionamenduari buruzko 
hausnarketa

2019an, erakundearen eta unitate operatiboen komunikazio-posiziona-
mendu estrategikoari buruz hausnartu genuen. Lan horren ondorioz, 
gaur egun EDE eta haren jarduerari buruzko kontakizun bat dugu, gure 
interes-taldeei eskaintzen dizkiegun zerbitzuekin bat datorrena, erakun-
dearen ikuspegiarekin eta asmoarekin.

EDE FUNDAZIOA markaren posizionamenduaren alde egiten dugu, egungo 
marken bidez garatzen dugun jarduerari koherentzia emateko eta jarduera 
osoa proiektatzeko. Horretarako, kontaketa korporatiboa lan-arloetara 
egokitu dugu: EDE ezagutza, EDE Suspergintza eta EDE enplegu inklusiboa.
 

Marka berriaren 
garapena

EDE markaren kontakizunak eta 
proposamenak marka-arkitektura 
berri bat behar zuten, erakundea 
eta zerbitzuak bereizita baina, aldi 
berean, marka nagusiari lotuta 
proiektatzeko helburuari eran- 
tzungo ziona. EDE marka berriaren 
oinarrizko ideiak elkartzea eta par-
tekatzea dira, eta balio hauen bidez 
adierazten da: ESTALDURA / BABESA - BATASUNA / ZUBIA -ERANTZUKIZUNA 
/ FIDAGARRITASUNA eta TALDE LANA. Marka berriak irudi grafiko sintetiko 
eta ulergarri baten bidez ematen ditu kontzeptu horiek.

 

Gure 
erakundeentzat 
funtsezkoa da 
haien ezagutzak 
eta gogoetak 
gizarte osoarekin 
partekatzea; 
horregatik, eskura 
ditugun tresna 
eta komunikazio-
bide guztiak 
erabiltzen ditugu: 
komunikabideetan 
agertzea, 
Interneten 
parte hartzea, 
publizitatea, 
sentsibilizazio-
kanpainak, etab.

Gure konplizitatearekin 
jarraitzen dugu, 
berdintasun (Orekatuz), 
euskara (Euskara 
Batzordea) eta 
teknologia (Garapen 
Digitala) batzordeei 
laguntza emanez eta 
haien ondoan egoten 
sentsibilizazio eta 
prestakuntzako barne-
kanpainetan. Halaber, 
barneko eta kanpoko 
ekitaldien kudeaketan 
laguntzea.

43.446  
bisitak webgunean
(%82 bisitari berriak)

2.025
jarraitzaile  
facebook-en  

1.420 
jarraitzaile  
twitter-en 

1.936 
jarraitzaile  
linkedIn-en

529 
jarraitzaile 
instagram-en

107 
inpaktuak  
hedabideetan

ERALDAKETA POSIBLE EGITEN DUTEN PERTSONAK ETA KOMUNITATEAK
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GURE PERTSONA-
SAREA

59
boluntario:
43 emakume
16 gizon

15  
pertsona
praktiketan

51  
pertsona, 
gizarteratze- 
kontratua dute

355 
langile

248 emakume 
107 gizon

93
langile  
kopurua
EDE Fundazioa

62 emakume 
31 gizon

171
langile  
kopurua
Suspergintza

136 emakume 
35 gizon

91
langile  
kopurua
Suspertu SL

50 emakume 
41 gizon

Langileek erakundearen garapen 
eta sostengu ekonomikoan parte 
hartzeko eredu pilotu bat bultzatu 
dugu. Ekarpen ekonomikoak bes-
te elementu bat bezala sinatuz, 
lan-harremanen sistema berri bat 
eta gizarte-ekonomiaren antolake-
ta-eredu berriaren saiakuntza bat 
eraikitzen dira.
 

Suspertun, 2019rako soldata- 
baldintzak autorregulatzeko akor-
dioa berritu da, enpresa-batzordea-
ren eta Suspertuko zuzendaritzaren 
arteko negoziazioaren ondorioz.
 
Instalazio nagusien autobabese-
rako planak gauzatzen eta egune-
ratzen jarraitzen dugu

Lan harremanak

Pertsonen kudeaketa eta garapena 
 
2019an, 51 laguni lagundu genien, gizarteratze-kontratuarekin. Akonpaina-
mendua gaitasun teknikoak eta gaitasun soziolaboralak hobetzera bide-
ratuta dago; aurten prozesuaren azken etaparen hobekuntzan jarri dugu 
enfasia, gure laneratzeko enpresatik irtetea eta lan-merkatura igarotzea.

Barne-jarduerari dagokionez, 2015etik aurrera, etapa handi bat itxi dugu, 
euskara- eta berdintasun-planekin. Boluntarioen Planak eta Garapen 
Digitalak (garapen digitaleko planak) aurrera egin dute finkatzeko fasee-
tan. Bestalde, hobekuntza profesionalerako ebaluazio prozesuak (lanaren 
ebaluazioa) urrats garrantzitsuak eman zituen, tarteko erantzukizuna 
zuten pertsona guztien ebaluazioarekin eta hobekuntza planekin (erdi 
mailako arduradunak).

ERALDAKETA POSIBLE EGITEN DUTEN PERTSONAK ETA KOMUNITATEAK
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Hirugarren 
Sektorearen alde 
egiten jarraitzen 
dugu, baita 
partaide garen 
sareetan parte 
hartzen eta 
kolaboratzen ere.  

• Gizatearen bidez,  
Europako Gizarte 
Funtsarekin batera 
finantzatutako 2014-
2020 Gizarteratzeko eta 
Ekonomia Sozialeko 
Programa Operatiboan 
(POISE) parte hartzen 
dugu. Programa 
horren azken helburua 
laneratze-enpresetako 
pertsonak merkatu 
arruntean txertatzea 
da. Lehen esperientzia 
pilotu honetan, 
Suspertuko bi pertsona 
ari dira parte hartzen. 

• Ekainen bidez  
(REAS, EAPN, Hirekin 
eta Gizatea. Euskadiko 
Inklusio Sareak), Eusko 
Jaurlaritzarekin hasitako 
enplegu inklusiboari 
buruzko elkarrizketek 
aurrera jarraitu dute, 
eta Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailarekin 
koordinazio etengabea 
izaten jarraitu dugu.

 

GURE  
ALIANTZA  
KOMUNITATEA

Aisialdia eta garapen 
komunitarioa

• Aisi Hezi Fundazioa
• Aizibizia Elkartea 
• Euskalerriko Eskautak Bizkaia
• Gozaldi Elkartea 
• Harribide Fundazioa 
• Kiribil Sarea
• Umeak Kalean Elkartea 

Hirugarren Sektore 
Sozialeko sareak

• Astialdi Sarea. Gizarte esku-
hartzea eta aisialdiko heziketa

• Didania. Aisialdiko Elkarte 
Kristauen Federazioa

• EAPN. Pobreziaren aurkako 
Borrokaren Europako Sarea: 
EAPN Espainia eta EAPN Euskadi.

• Emakumeok Bidean
• Faciam: Baztertutako pertsonak 

Gizarteratzeko eta Laguntzeko 
Zentroen Elkarteen Federazioa

• Faedei: Gizarteratze Enpresen 
Enpresa Elkarteen Federazioa

• Gizardatz. Bizkaiko gizarte 
ekimeneko eta esku hartzeko 
erakundeen elkartea

• Gizatea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko Euskadiko Enpresen 
Elkartea.

• Giza Eskubideen eta Bake 
Hezkuntzaren Elkarteen Foroa

• Madrilgo Hirugarren Sektorearen 
plataforma

• Sareen Sarea

Lankidetza

• Aisialdi Hezitzailearen 
Partzuergoa

• Bategin Bizkaia eta Bategin 
Gipuzkoa Elkartea 

• Elizako Gizarte Erakundeen 
Taldea

• Etorkin Gazteen Partzuergoa 

Kontseiluetan parte-
hartzea 

• Euskadiko Gazteriaren 
Kontseilua

• Euskal Boluntariotza Kontseilua 
• Pastoralaren Elizbarrutiko 

Kontseilua 
• Eusko Jaurlaritzako haur eta 

nerabeen batzorde iraunkor 
sektoriala 

Estatuko aliantzak 

• Jesusen Bihotzaren Apostolikoak
• Pere Tarrés Fundazioa 

(Bartzelona) 

Europako aliantzak

• Europako Gizarte Funtsaren 
Jarraipen Batzordea

• Europe Direct sarea Europako 
Informazio Zentroak. Europako 
Batzordea

• European Network of Innovation 
for Inclusion. Europako 
Inklusiorako Berrikuntza Sarea

• Feantsa: European Federation of 
National Organisations Working 
with Homeless

• REVIE sarea Europako 
Informazioaren Euskal 
Sarea. Lehendakaritza. Eusko 
jaurlaritza

ERALDAKETA POSIBLE EGITEN DUTEN PERTSONAK ETA KOMUNITATEAK
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DATU EKONOMIKOAK

2010

15.113 €

2011

14.279 €

2012

12.965 €

2013

11.356 €

2014

11.560 € 11.792 €

2015

11.443 €

2016

12.202 €

2017 2018 2019 

12.090 €

14.080 €

MILAKA EUROAN MILAKA EUROAN



EDE  
EZAGUTZA

Aholkularitza eta ikerketa sozial aplikaturako zentro bat gara, eta 
ezagutza sortzen dugu gizarte-eragileen errealitatea, praktika eta 
esperientzia aztertuta. Haiekin batera, haien gaitasunak indartzen 
ditugu. Sarean lan egiten dugu, eta gure ikaskuntzak eskaintzen 
dizkiegu gizarte-sareari eta erakunde publikoei, aurrera egiten 
laguntzeko.

Ezagutza da gure jarduera guztiaren oinarria, aldaketa iraunkor, 
integratzaile eta jasangarriak sortzeko

2019ko jarduera guneak eta apustuak:

Gizartearen aldeko politika publikoak diseinatzeko orientazioa 
eta laguntza ematea, batez ere Gizarte Zerbitzuen Euskal Sis-
temaren garapenean eta berdintasun-politiken eta indarkeria 
matxistaren aurkako politikaren esparruan.

Gizarte zibil antolatuari eta hirugarren gizarte-sektoreari lagun- 
tzea, gizartea indartzen eta gizarte-aldaketak sortzeko gaitasuna 
lortzen, horretarako formatu berriak eta esperientzia pilotuak 
sortuz, beste erakunde batzuekin lankidetzan.

Esku-hartze komunitarioa sustatzea, ikuspegi parte-hartzaile eta 
eraldatzailearekin, besteak beste, haurrak eta adinekoak atsegin 
dituzten hirien proiektuak garatuz.

EDE Ezagutzaren inbertsioa:  
2.339.623 €



EDE EZAGUTZA

Emakumeen Etxeetako diagnostikoa 
eta hobekuntzak

Gipuzkoako Foru Aldundiak, I. Foru Planean, emaku-
meen kontrako indarkeriari aurre egiteko, “gizarte- 
eragileekin elkarrizketa zabaltzeko eta sendotzeko 
beharra zehaztu du, betiere, emaku-
meenganako indarkeria matxista 
saihestu eta horren inguruan sentsi-
bilizatzeko”. Horrek, baliabide horiek 
hobeto ezagutzeko aukera emateaz 
gain, Emakumeen Etxeak indarkeria 
matxistaren tokiko erreferente gisa 
sendotzen lagundu zigun.

Emakumeen Etxeak kontzientzia eta 
praktika feminista bultzatzeko ere-
muak dira. Era berean, instituzionali-
zatu gabeko eta emakumeen sareak 
sortzeko lekuak ere badira.

Euskadiko haurren eta nerabeen 
errealitatea zifratan 

Eusko Jaurlaritzaren Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritzak, azken urteetan, haurrei eta nerabeei 
buruzko ikerketak bultzatu ditu taldearen errealitateari 

buruzko ezagutza zabaltzeko.

2010. urtetik, informazio adierazga-
rria bereizi, eta haurren eta nera-
been jarraipenean laguntzen duen 
adierazle-sistema diseinatu, ezarri 
eta eguneratzen dugu.

2019an aurkeztutako txostenak 110 
adierazle ditu guztira. Ageri diren da-
tuek izaera kritikoko gaiei, eta arreta 
eta jarraipen gehiago behar dute-
nei buruzko gogoeta egitera gon-
bidatzen dute: demografia, familia, 
osasuna eta sexualitatea, hezkuntza, 
ongizate materiala, kultura, aisialdia, 
haurtzaro zaurgarria eta ingurunea.

Haur eta nerabeenganako indarkeriaren 
konplexutasuna

Haurren eta Nerabeen Behatokiak bultzatutako ikerketan —Eusko 
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari atxikita— lan 
egin dugu Euskal Autonomia Erkidegoan haurrenganako eta ne-
rabeenganako indarkeriaren intzidentzia eta prebalentziaren berri 
izateko. Sistemak arazo horri eman dion erantzuna aztertzea izan 
da helburua, baita haurrenganako eta nerabeenganako indarke-
ria-egoeretan prebentziorako, goizago hautemateko, eta arreta, 
babesa eta erreparazioa emateko gomendioak ezartzea ere, ara-
zoari erantzun koordinatuagoa eta egokiagoa emateko. Dimen- 
tsio anitzeko ikuspegia eta ikuspegi parte-hartzailea bilatu dugu, 
inplikatuta dauden gizarte-eragileak gogoetaren partaidekide gisa 
hartzen dituena.

Hobekuntza indarkeria matxistaren biktimei arreta 
eskaintzeko zerbitzuetan

Gipuzkoako Foru Aldundiko indarkeria matxistaren biktima izan direnei 
arreta eskaintzeko zerbitzuen ebaluazioa egin dugu, betiere, biktimekiko 
arretaren kalitatea hobetzeko galderak argitzen eta erabakiak hartzen 
lagunduko duen informazioa biltzeko helburuarekin. 

Osoko izaera duen, eta dimentsio anitzekoa, estrategikoa eta eragilea den 
ebaluazio-ereduari jarraituz, informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa 
biltzeko teknikak konbinatu ditugu. Gainera, praktikak aberastuta, eta 
datuak biltzeaz gain, ikuspegiak harmonizatzeko eta sisteman aldaketak 
sustatzeko hurbilketak ahalbidetu dituzten gogoeta partekatuko eremuak 
txertatu ditugu intereseko taldeen artean

Gizarte-ehunaren 
eta erakunde 
publikoen esku 
jartzen dugu 
esku-hartze 
sozialaren arloan 
espezializatutako 
gure ikerketa, 
garapen soziala 
bultzatzeko.

Pertsonekin lan egiten 
dugu eta horien beharren 
gainean aplikatzen dugu 
gure ezagutzea; izan ere,
ikerketan parte hartuta, 
lana aberasten dute eta 
aldaketa-eragile gisa 
sendotzen dira.

14 
ikerkuntza  
proiektuak

9 
artatutako  
entitateak

IKERKETA

“Indarkeria matxistaren 
kontra borroka egiteko 

beharrezko tresnak lortzeko 
erreferentziazko leku bihurtu 

da: izan ere, indarkeria 
kokatzen, hitzak jartzen eta 

abar ikasten da. Ikasten dugu 
emakumeok jasaten dugun 

indarkeria ez dela banakakoa, 
egiturazkoa baizik” 

Emakumeen Etxearen 
erabiltzailea

12 | EDE FUNDAZIOA
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Erakundeetako dimentsio etikoan 
laguntze kolektiboaren lehen edizioa

BBK-k eta EDE Fundazioak Bizkaiko Hirugarren Sektore 
Sozialeko erakundeen garapena sustatzeko eskaintzen 
dugun BBK INDARTU programaren baitan, Deustuko 
Unibertsitateko Etika Aplikatuko Egoitzarekin batera, 
laguntze kolektiboko lehen edizioa erakundeetako 
dimentsio etikoa lantzeko.

Hilabete batzuetan, ARGIA Fundazioarekin, AVIFES 
elkartearekin eta AGINTZARI gizarte-ekimeneko koo-
peratibarekin, erakundeetan balio etikoak erdiestea 
eragiten duten inguruneak eta kulturak sortzea derri-
gorrezkoa dela berresten duten gogoetak partekatu 
ditugu.

Desgaitasun intelektuala duten pertsonen eta 
haien familiartekoen beharrekin lotuta elkartearen 
zerbitzuak hobetzea 

APDEMAri (Adimen-ezintasun duten pertsonen eta haien familiartekoen 
aldeko elkartea) lagundu diogu familien eta erabiltzaileen beharren gai-
nean beren zerbitzuak hobetzeko eta egokitzeko gakoak identifikatzen, 
baita zerbitzuen eta programen eskaintzan zenbait hutsune antzematen 
ere. Gure egitekoa APDEMAk lan egiten duen taldeen gaineko ezagutza 
zabaltzeko informazio erabilgarria identifikatzea izan zen, betiere, kon-
fiantzarekin hobetzeko ekintzak ezartzeko.

Esku-hartze 
sozialaren arloan 
espezializatutako 
aholkularitza-
prozesuak egiten 
ditugu eta kudeaketa 
aurreratuko eta 
kalitatezko sistemak 
garatzen ditugu, 
baita etorkizuneko 
estrategiak, proiektu 
berritzaileak eta 
berdintasunaren 
sustapena ere.

Gure ekarpenaren helburua 
da erakunde publikoak 
eta pribatuak beren 
lanean sendotzea gizarte 
bidezkoagoa, libreagoa eta 
solidarioagoa garatzeko. Era 
berean, pertsonen eta taldeen 
bizitza-baldintzak hobetu 
nahi dira, batez ere egoerarik 
ahulenean daudenenak.

Gizarte-aholkularitzako 
talde bat dugu, ekonomia-, 
zerga- eta lan-zerbitzuak 
eskaintzen dituena gizarte-
antolakundeentzat, eta 
irtenbide pertsonalizatuak eta 
neurrikoak eskaintzen ditu.

108 aholkularitzako  
proiektuak

178 asesoriako  
proiektuak

190 aholkularitzan  
artatutako entitateak

AHOLKULARITZA “Laguntze 
horrek Plan 

Estrategikoaren 
edo hori gauzatzen 

duten kudeaketa-
plan batzuen 

oinarrizko 
elementuak 

zalantzan jartzera 
irits daitezkeen 

galderak eta 
azterketak egiteko 

moduari buruzko 
beste ikuspegi bat 

eman digu”

Bienvenido Presilla 
Liñero, Argia 

Fundazioko mediku 
zuzendaria

EDE EZAGUTZA



14 | EDE FUNDAZIOA

Berdintasuneko Barne Diagnostikoa

Arabako Foru Aldundiaren Berdintasun, Lankidetza 
eta Kulturartekotasun Zerbitzuari lagundu diogu Ber-
dintasun-beharrak diagnostikatzen, betiere, ikuspegi 
kualitatibotik. Erakundeko kultura-prozesuek eragina 
duten arlo nagusiei dagozkien genero-arrailei buruzko 
adierazleak kalkulatu ditugu: enplegurako sarbidea, 
ordainsaria, prestakuntza, sustapena, kontziliazioa 
eta laneko osasuna. 

Diagnostiko horretatik abiatuta, antzemandako hobe-
kuntza arloak bilduko dituen eta erakundeko lantal-
dean eta erakundeko kulturan berdintasun handiagoa 
lortze aldera aurrera egitea ahalbidetzeko neurriak 
txertatuko dituen barneko Berdintasun Planean lan 
egingo dugu 

VISUAL THINKING, ikusmen 
bidezko baliabideak proiektu parte-
hartzaileetarako 

Gorabiderekin eta Erandioko BHI Tartangarekin aritu 
gara elkarlanean lan-dinamika parte-hartzaileetan 
eta komunikazio- eta hedapen-lanak osatzen dituzten 
diseinuak babesteko ikusmen bidezko baliabideen 
ekarpena egiteko. Metodologia horiei esker, ikusmen 
bidezko baliabideak txertatuko ditugu behaketa-, 
azterketa-, proiekzio-, diseinu- eta komunikazio- 
faseetan ideiak prozesatzen laguntzen duten gogoeta- 
prozesuetan, erabakiak hartzeko garaian, taldean lan 
egitean, prestakuntza-ekintzetan, parte-hartzean, be-
rrikuntzan…

Giza liburutegia 
Posible izan al zen terrorismoaren eta indarkeria 
politikoaren presiopean askatasunean sortzea? 

Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroarekin batera, Giza Liburutegien 
topaketa antolatu dugu, pertsona bihurtutako liburu batekin harreman pertsonala, 
intimoa eta zuzenekoa hobetzen duen metodologia parte-hartzailea eta berritzailea.

Helburua da jakitea iragan hurbilean Euskadin bizi izandako testuinguru sozio- 
politikoak ondoriorik izan ote duen sormen eta adierazpen artistiko-kulturalean, 
haien lanen hedapenean eta merkaturatzean, eta izen on profesionala zabaltzeko 
garaian.

Giza Liburutegia 10 “giza liburu”ko zerrendaz egon zen osatuta. Bertan, terrorismoak 
eta indarkeria politikoak eragindako testuinguruan beren zeregin artistiko-kulturala 
egitearen inguruan esperientziak eta gogoetak partekatu zituzten. 

“Zer erabilgarria 
eta onuragarria 

den jendearekin 
hitz egitea 
eta gauzak 

partekatzea 
nahi izateagatik 

bakarrik eta 
besteen bizipenak 
eta esperientziak 

ezagutze 
hutsagatik” 

Clemente  
Bernad,  

giza liburua

EDE EZAGUTZA
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Hirugarren Sektore Sozialerako  
prestakuntza-ekintzak

Ehun soziala sendotzeko egindako ahaleginean, Eusko Jaurlaritzako Enple-
gu eta Gizarte Politika Sailaren laguntza izan dugu batez ere garapen per- 
tsonalari eta erakundeen garapenari zuzendutako prestakuntza-ekintzak 
eta -esperientziak garatzeko. 

• Jende aurrean hitz egitea
• Sentsibilizazioa aukera-berdintasunean
• Hitz egiteko gaitasunak
• Lidergoa
• Desingn thinking: berrikuntzarako tresna 
  metodologikoak
• Mindfulness eraginkortasuna eta kalitate 
profesionala hobetzeko
• Entrenamendu pertsonala, coaching
• Prestakuntza negozio-ereduen berrikuntzan
• Kontentzio psikologikoa eta mekanikoa
• Erakundeetan aldaketak egiteko lidergoaren  
  garapena
• Gizarte-ekintzaileentzako coachinga
• …

Enplegura, garapen 
pertsonalera eta 
erakundeetara 
bideratutako 
prestakuntza-
ekintzak eta 
esperientziak 
eskaintzen ditugu.

Horrekin, gaikuntzaren 
bidez, asoziazio-ehuna, 
hezkuntza-ehuna eta 
ehun soziala sendotu 
nahi ditugu pertsonen eta 
erakundeen konpetentziak 
hobetzeko.

1.451
trebatutako 
pertsonak 

82  
ikastaroak 

3.489
prestakuntza  
orduak

PRESTAKUNTZA

18 
prestakuntza-saio

284 pertsona 
80% emakume
20% gizon

35 Hirugarren Sektore 
Sozialeko erakundeak 
Euskadin

Asebetetze maila 
“oso handia” (%93) 

Aisialdian Hitzartutako Prestakuntza

Azken urteetan bezala, hitzartutako Aisialdi-prestakuntza egin dugu 
elkarlanean aritzen garen erakunde batzuentzat.  Prestakuntza ho-
rren bereizgarria da gure formatua hala eskatzen duten erakundee-
tako laneko datetara, ordutegietara, 
eremuetara eta ereduetara egokitzen 
dela, betiere, zenbait eduki bere errea-
litatera egokituz eta titulazio ofizialen 
eskakizunei erantzunez.

Arrupe Elkartea Fundaziorako begira-
le izateko prestakuntzarekin jarraitzen 
dugu, eta aurten, Zornotzako Carmelo 
Ikastetxerako ibilbideak diseinatu di-
tugu hezkuntza aisialdian.

Era berean, titulazioak egokitu ditugu 
Eusko Jaurlaritzaren Gazteria titulua 
eta Lanbideko ziurtagiri profesionala 
lortzeko aukera eskaintzeko. 

Lidergo-programa Madrilen

10 urtez lidergo-programa egin ostean, 
beste ibilbide bati ekin genion Madrilera 
eramanez. 11 erakunde desberdinetako 
14 pertsonak EDE Fundaziotik eskaintzen 
dugun ereduarekin lidergoko konpeten- 
tziak erdiesteko proposamenarekin bat 
egin zuten.

Proiektu horri esker, denboran irauten 
duten ikaskuntzako eta adiskidetasu-
neko komunitatea sortzea lortu da. Era 
berean, pertsonen eta erakunde parte- 
hartzaileen artean sare bat ehuntzen eta 
sinergiak sortzen lagundu da.

EDE Fundazioa, Izada eta Fundación Luz 
Casanova fundazioaren arteko elkarla-
nari esker ahalbidetu da esperientzia.

“... konturatu naiz 
ikasitako guztia modu 

batera edo bestera 
aplika zitekeela nire 
taldean eta begirale 

askoz ere aktiboagoa, 
parte-hartzaileagoa 
eta erabilgarriagoa 

bihurtu naiz” 

ETL Jesuitetako 
prestakuntzako-ikaslea

EDE EZAGUTZA
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Erakunde publikoei 
eta gizarte 
eragileei proiektu 
komunitarioetan eta 
parte-hartzaileetan 
laguntzen diegu 
sarean egindako 
lanaren bidez.

Uste dugu espazio 
komunitarioek pertsonen 
bizitza-baldintzak hobetzen 
dituztela. Ingurune aktiboak, 
kritikoak, solidarioak eta 
erantzunkideak sortzen 
lagundu nahi dugu 
herritarren parte-hartzearen 
bidez, betiere, gizarte-
ehunarekin eta erakunde 
publikoekin elkarlanean.

6  
garatutako proiektuak

150  
parte-hartzaile 

GARAPEN 
KOMUNITARIOA
Bizkaiko udalerrietan haurren eta nerabeen parte-
hartzea sustatzea

Haurrekin Adiskidetsua den Hiria izendapenaren bidez, UNICEF Espainiako 
Batzordeak haurren eta nerabeen mesedetarako egindako lana aitortzen 
eta balioesten du. Helburua talde  horren parte-hatzea sustatzea da 
beren eskubideen garapena hobetze aldera tokiko politikak bultzatzeko.

2019an zehar Bilboko eta Berangoko Udalari lagundu diogu eta laguntza 
teknikoa eskaini diogu aitorpen hori lortu eta mantentzeko. Horretarako, 
haurren eta nerabeen errealitatearen diagnostikoa egin da Sailen arteko 
Mahaiarekin, haurren eta nerabeen udal plana diseinatuz eta haurren eta 
nerabeen udal-kontseiluarekin.

Informazioa: www.umeenhiria.bilbao.eus

Mungia Lagunkoia

Aurten Mungia lagunkoia proiektuko talde eragilea-
ri lagundu diogu lagunkoitasunaren zikloko lehen 
pausoak ematen. 12 pertsonaz osatutako taldeak (7 
emakume eta 5 gizonezko) prestakuntza jaso du uda-
lerriko lagunkoitasunaren 
diagnostiko-prozesuaren 
buru izateko.

Diagnostikoko ekintzetan, 
galdetegia betetzeko ga-
raian, tokiko taldeak dina-
mizatzean eta herritarren 
arteko topaketetan parte 
hartzean, Mungiako herri-
tarren eragile aktibo eta 
mobilizatzaileak izan dira. 

Mungiak lagunkoitasunaren diagnostikoa du. Bertan, 
udalerria arlo sozial eta lagunkoi desberdinetan azter- 
tzen da. Gainera, erronkak eta hobekuntzak proposa- 
tzen dira bertan.

Oasis Sortarazi, San Frantzisko 
bere etorkizuna eraikitzeko jokoan 
barneratu da

Oasis Bizkaian (Kiribil Sarea eta EDE Fundazioa buru 
diren proiektu metodologikoa), Sortarazi elkartearekin 
batera, San Frantzisko Bilboko auzoan, auzoko pertso-
nen inplikazioa bilatu nahi duen proiektu hau antolatu 
dugu. Horretarako, metodologia demokratikoa, ludikoa 
eta dibertigarria erabiliko dugu amets komuna eta 
auzoan aldaketa kolektiboa eraikitzen parte hartzeko.

Oso errealitate gogorrak izan dituzten pertsonek, jatorri 
eta sinesmen desberdinekoek, erakundea “zerbitzuen 
erabiltzaile” gisa erabiltzen dutenek, erakundeko ikasle 
eta hezitzaileekin batera, Oasis Sortarazi jokalarien 
taldea osatu zuten.

Oasis jolasak agerian utzi du ikuspegi kolektibo horren 
bidez, aldaketa pertsonal eta kolektibo txikiak eta 
handiak eginda, ametsak errealitate bihur daitezkeela.

“Gizarteratzeko sareak ehuntzen” irrati 
komunitarioko programa

Etxebarriko ikastetxeekin, erakundeekin eta taldeekin 
jarri gara harremanetan haurrekin, gazteekin eta haien 
familiartekoekin gizarteratze-gaietan egiten dituzten 
proiektuak eta jarduerak ezagutzeko. Irratiko proiektu 
komunitario horrekin, esperientziaren protagonista 
gisa, pertsona elkarrizketatzaile gisa edo eremuko 
dinamizatzaile gisa ahotsa jartzera animatzen ditugu.

Prestakuntza-saioak egiten ditugu edukiak antola- 
tzeko eta irratiko programa baten funtzionamendua 
ikasteko. Igandean, apirilaren 7an, Udaleko plazatik, 
“Gizarteratzeko sareak ehunduz” programa eskaini 
zen. Aurkezpenak, elkarrizketak eta zuzeneko musika 
izan ziren bertan. 

Programa EHUko Bilboko Hezkuntza Fakultateari, Etxe-
barriko Udalari eta Candela Radio FM irratiari esker 
eman zen aurrera.

“Herriaren 
hobekuntzan parte 

hartzeko aukera 
izatea gustatu zait”

María Elena Puyuelo, 
Mungia Lagunkoia 

talde eragileko 
 kidea

EDE EZAGUTZA
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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.

150.557  
erabiltzaile

500  
artatutako entitateak

889  
artatutako kontsultak

9.588  
harpidetza banaketa-
zerrendetan

“Boluntariotza, aitzakiarik gabe” kanpaina, 
nahi izatetik egitera

Kontzientziak arakatu eta boluntario izatea gustatuko litzaie-
keen, baina horretan aurrera egin ahal izateko “aitzakiekin” 
jarraitzen duten Bizkaiko pertsonak animatu nahi izan ditugu.

Eusko Jaurlaritzak egindako Eus-
kadiko boluntariotzaren egoeraren 
azken azterketaren arabera, Bizkaian 
boluntario IZAN DAITEZKEEN (herrita-
rren % 21,3) pertsona gehiago ditugu 
AKTIBO dauden boluntarioak baino 
(herritarren % 13). Hori dela eta, gure 
kanpaina talde horrengana dago 
zuzenduta, haiek motibatuz, erabakia 
hartu dezaten eta NAHI IZATETIK EGI-
TERA pasatu daitezen.

Kanpaina modu deszentralizatuan 
planteatu da, Bizkaiko ahalik eta uda-
lerri gehienetara iristeko euskarri des-
berdinak erabiliz: Bizkaibus autobusak, 
kartelak, publizitatea, hedapena sare 
sozialetan zehar…

Boluntaren webgunea 
berritu dugu

Irailean boluntaren webgune berria 
aktibatu genuen: bolunta.org 
Webgune freskoa, bizia, egungoa, 
agentziara sartzeko ate nagusia 
izateko, eta haren bidez tresnak eta 
baliabideak eskaintzeko diseina-
tuta; Hirugarren Sektore Sozialeko 
gaurkotasun nabarmenenari buruz 
informatuko duena; boluntariotza 
gizarte-erakundeekin konektatuko 
duena eta solidaritatearen susta-
penean eta gizarte parte-hartzean 
agentziaren balioak eta helburua 
eskainiko dituena.

Hartu Emanak elkartearen 
“bizitza osasungarriko eta 
parte-hartzaileko gakoak” 
prestakuntzan parte hartzen dugu

Boluntatik, Hartu Emanak elkartearekin ari-
tu gara elkarlanean “Bizitza Osasungarri eta 
Parte-hartzailerako gakoak” prestakuntzaren 
diseinuan eta garapenean.

Hogei saiotako ikastaroan 40 pertsonak hartu 
dute parte eta bi ziklotan egin da: lehenengoa, 
otsailetik maiatzera, eta bigarrena, urritik aza-
rora. Hartu Emanak elkarteak EHUko Hezkuntza 
Fakultatearekin batera GAKOAK prestakuntza-
ren testuinguruan antolatutako Belaunaldien 
arteko Topaketen antolaketan ere babestu da. 

Hauek izan dira boluntak eskainitako tailerrak: 
· Urriak 22: Adineko pertsonen parte-hartze 

soziala.
· Azaroak 5: Boluntariotza, gizartean parte 

hartzeko bide gisa.

200.249 
hartzaile

4 autobus linea

215 helbide,  
Bizkaian kartelak 
banatzeko

Publizitatea El 
Karma aldizkarian

462 jarraitzaile 
facebook-en

2.334 jarraitzaile 
twitter-en

10.000 egutegi 
banatuta

BOLUNTA 
Ganbara – Boluntaren Elkartze Gunea

Ganbaran laneko eremuak Bizkaiko Gizarte Erakunde Solidarioen eskura 
jartzen ditugu barneko ohiko jarduera egiteko, baita erabilera anitzeko 
aretoak ere, aldian behin jar-
duera mota oro egiteko.

Gaur egun, 18 erakunde daude 
ostatu hartuta. Horien artetik 
5 Hirugarren Sektore Sozialeko 
sareak dira.

2019an, 165 erakundek eremu 
komunen 1.857 erabilera egin 
dituzte, eta 23.844 pertsona 
mobilizatu dituzte horietan.

Era berean, Kunsthal Diseinu Zentroko ikasleek egindako seinaleztape-
naren berrikuntza-lana ere nabarmendu behar dugu, Ganbarari estilo 
freskoagoa eta gaurkotuagoa emanez.

“Koordinatzailearentzat, Ganbara 
Bizkaiko gizarte-erakunde 
desberdineko pertsonekin 

laneko eta topaketako eremu 
pribilegiatua da. Hurbileko beste 

errealitate batzuk ezagutzea 
ahalbidetzen dizu”

Euskadiko GGKE-en 
Koordinakundea

Proiektua hauekin partekatuta: 

EDE EZAGUTZA



18 | EDE FUNDAZIOA EDE EZAGUTZA

Informazioa, ikerketa 
eta sustapena 
Hirugarren 
Sektorearen zerbitzura

Bizkaiko Foru Aldundiko 
Gizarte Ekintza Sailarekin eta 
BBK Fundazioarekin batera, 
2006az geroztik sustatzen 
dugun Hirugarren Gizarte 
Sektorea sustatzeko tresna 
da Behatokia. Azken urteotan, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Gizarte Politiketako 
Sailaren laguntzari esker, 
Euskadi eremuko ekintzak 
eta Gipuzkoa eta Arabako 
presentziazko jarduerak 
indartu ditugu.

11 kudeaketako laburrak

2 buletin digital

17 bideo

5 argitalpen digital

7 topaketa (jardunaldiak, 
mintegiak eta lantegiak)

4 ikerketa-proiektu

284 parte-hartzaile:  
80% emakume / 20% gizon

35 erakunde  
parte-hartzaile

93% parte-hartzaileen 
gogobetetzea

32.121  
bisitak webgunean

BIZKAIKO 
HIRUGARREN 
SEKTOREAREN 
BEHATOKIA

Hasiera-hasieratik, Behatokiak sektorea sustatzeko tresna izan nahi du 
erakundeak konektatuz, gogoeta sortuz eta taldean ezagutza sortuz.

2020an Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokia jarri zen martxan, 
Bizkaiko Hirugarren Sektoreko Behatokiak egindako lanari jarraipena ema-
nez. Bizkaiko Hirugarren Sektoreko Behatokiaren etapa amaitu da, baina 
horren ondarea izango da Bizkaiko Hirugarren Sektore Soziala osatzen 
duten erakundeen errealitateari buruzko ezagutzaren sistematizazioa eta 
erakundeekiko harremana eta sustapen-lana.

2019ko barometroa: Euskadiko Hirugarren Sektore 
Sozialeko erakundeetako datu nagusiak

Aurten, 2019ko Barometroa egin dugu, gure sektorearen errealitateari 
buruzko diagnostikoa, 3.900 erakunde baino gehiago biltzen dituena 
eta gizarte-eraldaketarako bokazioa duen antolatutako solidaritatearen 
adierazpena dena. Horrekin, Hirugarren Sektore Soziala osatzen duten 
erakundeek sortzen duten dimentsioari eta ekarpenari lotutako kopuru 
nagusiak eskaintzen ditugu. Produktu bizia eta moldagarria, modu sinte-
tikoan Euskadiko ekimen eta esku-hartze sozialeko sareei eta erakundeei 
buruzko argazkia izatea ahalbidetzen duena. 
 
2019ko barometroa: https://bit.ly/3fHoZDI

Behatokiak jardunaldiak, tailerrak eta 
mintegiak antolatu ditu helburu hauekin:
• Haurrekin lotutako gizarte eta 

hezkuntza arloko esku-hartzea 
berriro aztertzea.

• Hirugarren Sektore Sozialeko 
erakundeetan gure taldeen 
kudeaketan berritzea: bizkortasuna.

• Gure ereduak eta erakundeko 
praktikak berriz pentsatu eta 
bizipenak, ikuspegi berriak eta 
tresnak topatzea, baita taldean 
egindako lanaren eta gogoeta 
bateratuaren bidez horiek 
esperimentatzea ere. 

• Compliance funtzioa sektoreko 
erakundeetan txertatzea.

• Artea gizarteratzeko eta eraldatzeko 
tresna gisa garatzea, Hirugarren 
Sektore Sozialaren eta artearen 
munduaren arteko lankidetzatik.

• Sareen eta Hirugarren Sektore 
Sozialeko erakundeen eta Euskadiko 
unibertsitateen arteko elkarlana 
aitortu eta sustatzea.

Behatokiak, hilero, sektorerako interes-
garriak diren zenbait artikulu sortzen 
ditu “kudeaketako laburrak” izenarekin

Modu praktikoan aurkezten ditugu, eta 
batzuetan, zerikusia duten prestakuntza- 
proposamenekin. Hauek dira 2019ko 
kudeaketako laburpen batzuk:

• Eraldaketa digitala eta Hirugarren 
Sektore Soziala: aukerak, onurak, 
zailtasunak eta arriskuak: 
https://bit.ly/30YKyLQ

• Hirugarren Sektoreari buruzko 
nazioarteko alderaketa-ikasketak: 
https://bit.ly/3fBaX6k

• Garapen Jasangarriko Helburuak, 
hirugarren sektoreko erakundeen 
ikuspegitik: 
https://bit.ly/3fEEJqM

• Third Sector Impact. Hirugarren 
Sektorea Espainian eta Europan. 
Krisia, garatzeko garaian dauden 
oztopoak eta erresilientziako 
estrategiak: 
https://bit.ly/2zLCCSX

• Elkarri babesa ematea eta 
elkarrekikotasuna, esku-hartze 
sozialaren oinarria eta helmuga: 
https://bit.ly/3dc7Kst

• Bizitza gure erakundeen erdigunean: 
https://bit.ly/2YNGSK5

“Euskadiko 
Behatokia 

sareko proiektu 
bihurtzea espero 

dugu, Bizkaiko 
Hirugarren 
Sektoreko 

Behatokiak orain 
arte egin duen 

ahaleginaren 
ordaina. 

Hirugarren sektore 
sozialari buruzko, 

hirugarren sektore 
sozialerako eta 

administrazio 
publikoetarako 

eta sustapenean 
interesa 

duten beste 
eragileetarako 

erreferente 
bihurtu da” 

Beatriz Artolazabal 
Albeniz, Enplegu 

eta Gizarte Politiken 
aholkularia

Proiektua hauekin partekatuta:



Pertsonen bizi-baldintzak hobetzen, balioak sus-
tatzen eta gaitasun indibidualak eta kolektiboak 
garatzen dituzten zerbitzuak eta proiektuak di-
seinatzen eta kudeatzen ditugu. Pertsona guztien 
erabateko integrazioa lortzeko lan egiten dugu, 
batez ere zaurgarritasun-egoeran daudenena.

Esperientzia handia dugu gizarte-, kultura- eta 
hezkuntza-arloko esku-hartzeetan.

2019ko jarduera guneak eta apustuak:

Lurraldean hedatzearen aldeko apustua, indarkeria 
matxistaren biktima diren emakumeei laguntzeko 
egoitza-zerbitzuen ereduak eta kudeaketa gara- 
tzeko.

Adineko pertsonei laguntzeko eredu bat kontrasta-
tu eta aplikatzea, mendekotasunari aurrea hartze-
ko, haien autonomia eta bizi-kalitatea hobetzeko 
programak garatuz.

Errefuxiatuekin esku hartzeko eremua finkatzea eta 
beste bazterketa-egoera batzuei buruz hausnartzea: 
nazioarteko babesa eskatzen dutenak, emakume 
migratzaileak eta Bakarrik dauden adin txikiko eta 
gazte atzerritarrak.

EDE Suspergintzaren inbertsioa:  
3.041.835 €

EDE  
SUSPERGINTZA
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Honako hauek 
bultzatzen, diseinatzen 
eta kudeatzen ditugu: 
programa aurreratuak 
immigrazio, 
elkarbizitza eta giza 
eskubideen arloan, 
aniztasunaren 
kudeaketa eta tratu-
berdintasunaren eta 
bereizkeriarik ezaren 
sustapena.

Horrekin, bere aniztasunaz 
jabetzen den eta aldeek 
eskaintzen duten aberas-
tasunean kohesionatutako 
gizartea sortzen lagundu nahi 
dugu.

Desberdina denak aberastu 
egiten gaitu eta uste dugu 
kohesio sozialak aniztasun 
horren abantailez jabetzea, 
eta kudeatzen ikastea eska- 
tzen duela. Gure ekarpenak 
zertxobait eskaini nahi du 
bide horretan.

2.524 immigrazioan 
eta kulturartekotasunean 
trebatutako pertsonak

4.200 aholkularitza 
eta aholkularitza juridikoko 
orduak

19 
artatutako  
entitateak

16 lagundutako 
administrazio publikoak

ANIZTASUNA, 
BIZIKIDETASUNA 
ETA GIZA 
ESKUBIDEAK
Komunitatearen aldeko jarrera 
Berrizen

Egoera ahulean dauden pertsona migratzaileei, 
ardurapean adingabeak dituzten emakumeei eta 
familiei aldi baterako harrera egiteko zentroa da 
Olakueta Etxea.

2019an, 13 herrialdetako 91 pertsona hartu 
genituen. Gainera, Berrizko boluntario, tal-
de eta erakundeen parte-hartzea sustatzen 
dugu. Bere laguntzari esker, eskolak ematen 
dira egunero: gaztelania, eskolako laguntza, 
euskara, aisialdia, joskintza, sukaldaritza eta 

baratzea.

Bereziki azpimarratze-
koak dira Gurutze Gorria, 
CEAR, Mertzenario Ahiz-
pak, Caritas, Berrizko 
Udala, Udal Kontseilua, 
Zabaltzen-Sartu, Oiz-An-
boto unitate pastorala, EPA Durango-Berriz, Ume-
rri Eskola Aktiboa, Harribide, Learreta-Eskola.

Baliabide hori EDE Suspergintzak eta EDE Enple-
gu Integratzaileak (Suspertu SL, Gizarteratze 
Enpresa) koordinatu eta kudeatzen dute.

Bideoaren esteka:  
www.youtube.com/watch?v=M0wQCTqUwXg

Euskal Herriko immigrazioari 
eta integrazioari buruzko XIX. 
jardunaldiak: BDDAen eta BDGAen 
errealitatea ezagutzea

Biltzen legez, Euskal Herriko Immigrazioari eta Integra-
zioari buruzko XIX. Jardunaldiak antolatzen ditugu, eta 
arreta jartzen dugu adingabeen (BDAA) eta bakarrik 
dauden gazte atzerritarren (BDGA) errealitatean.

Bertako, estatuko eta Europako beste herrialde batzue-
tako ikertzaileek pertsona horien egoeraren ikuspegi 
konparatua eman zuten, eta, gainera, Bizkaiko eta Gi-
puzkoako Foru Aldundien arreta eta laguntza ereduak 
ezagutu genituen.

Prozesu horietan parte hartzen duten erakundeak ere 
baditugu: juridikoa, hezkuntzakoa, lanekoa, soziala, 
etab. Lankidetzarako Euskal Agentziaren hitzaren bi-
dez, jatorrizko eremuetan hezkuntza-proiektuak eta 
enplegua sustatzeko proiektuak garatzen hasi ziren, 
estrategia osagarri gisa.

Bestalde, gazteek (BDGA ohiek) beren esperientzia kon-
tatu zieten emantzipatu arte lagundu zieten erakunde 
eta entitateei, eta elkarrizketa kritikoa sortu zuten.

Garapen komunitarioa eta inklusio 
aktiboa atzerritarrekin

Harribide Fundazioarekin eta Ekaitz Taldearekin lan-
kidetzan aritu gara atzerritarrei harrera eta laguntza 
emateko programa integrala bultzatu eta koordinatzen. 
Lege-, etxebizitza- eta osasun-gaiei buruzko orienta-
zioaz eta jarraipenaz gain, hezkuntza-plan bat disei-
natu dugu. Horri esker, pertsona horiek komunitatean 
integratzea sustatu da, eta, era berean, harrera-komu-
nitateekin loturak sortu ahal izan dira, jarduerak, ha-
rremanak eta elkarrekiko laguntzak etengabe aldatuz.

EDE Suspergintzak 5 plazako etxebizitza bat jarri zuen 
programaren eskura, eta ATERI sareko beste instalazio 
batzuetan laguntza eman die, aldi baterako, egoera 
larrian dauden hainbat pertsonari.

EDE ESKU-HARTZE SOZIALA

Proiektua hauekin partekatuta:

Jatorria	  

Kolonbia 8
Georgia 18
Maroko 7
Aljeria 13
Camerun 13
Ginea Konakry 14
Boli Kosta 5
Senegal 1
Nigeria 2
Kirgizistan 3
Mali 2
Gabon 1
Venezuela 4
Guztira 91

“Olakueta 
Etxea oso 
proiektu bizia 
da, eta hemen 
egiten duzun 
guztia soberan 
itzultzen zaizu”
Sorkunde 
Viguera, irakasle 
boluntarioa

Olakueta Berriz 
2019

Gizon 31
Emakume 30
Mutikoak 14
Neskatoak 16
Guztira 91

https://www.youtube.com/watch?v=M0wQCTqUwXg
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Ikasle Laguntzailea,  
ikasgeletako gatazkei heltzeko 
aholkularitza

Ikasle Laguntzaile ikastetxean bizikidetza hobetzera 
zuzendutako programa da egunerokotasunean sortzen 
diren gatazkak konpontzeko Lehen Hezkuntzako, Biga-
rren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen zuzeneko 
inplikazioaren bidez.

2019an Bizkaia eta Gipuzkoako 13 ikastetxeri eman 
diogu laguntza Ikasle Laguntzaile programaren garape-
nean eta mila ikasle baino gehiagorekin egin dugu lan.
Orotara, 400 ordu baino gehiago eman ditugu ikastetxe 
bakoitzean gailuak prestatzen eta martxan jartzen.

Elkarbizitzarako 
programa sozio-
hezitzaileak

2019an Bakean, Bizikidetzan 
eta Giza Eskubideetan oina-
rritutako programa sozioe-
dukatiboak diseinatu eta 
garatu ditugu Euskadiko eta 
Nafarroako 50 zentro baino 
gehiagotan. Horietan, 2.000 
pertsonak baino gehiagok 
hartu dute parte eta esku 
hartzeko 1000 ordu baino 

gehiago inbertitu dira. Programa horietan konpeten- 
tziak erdiesten dira egunero izan ohi diren arazoak 
behar bezala arautzeko eta eskola-komunitate osoan 
elkarbizitza hobetzeko.

Gainera, Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta Iparraldeko 
ikastetxeetara zuzendutako 92 hezkuntza programa 
diseinatu ditugu, 4.000 ikaslerengana iritsiz. Jarduera 
horiek Ateri Sareko aterpetxeetan garatu eta ezartzen 
dira: Trinkete, Goikuria eta Arrate. Hauekin lotutako 
edukiak lantzen dira: ingurumen-hezkuntza, berdinta-
sunean heztea, kulturartekotasuna eta herritartasuna, 
edo euskararen erabilera normalizatua, beste batzuen 
artean.

Haurren eta 
gazteen garapen 
pertsonalerako 
eta sozialerako 
programak, 
ekimenak eta 
gizarte eta 
hezkuntza arloko 
zerbitzuak diseinatu 
eta garatzen ditugu.

Kultura digital kritikoaren, 
elkarbizitzaren eta giza 
eskubideak, berdintasuna, 
parte-hartzea eta aisialdi
osasungarriaren arloan 
hezkuntza-berrikuntzako 
proiektuak garatzen 
ditugu.

Gure ustez, haurren 
eta gazteen garapen 
pertsonala eta soziala 
sustatzeak autonomia, 
kontzientzia kritikoa, 
konpromisoa eta 
solidaritatea sustatzeko 
ikaskuntzako bizitza-
inguruneak eta 
esperientziak ahalbidetzea 
dakar berekin.

26.075
ordu gizarte-  
eta hezkuntza-
programetan 

23.169 
haur eta gazte 
programetan

HAURRAK ETA 
GAZTEAK

Haritu: Digitalizazio-prozesuen zentzua arlo 
sozialetik harilkatuz

Lan egiten dugun pertsona-komunitate guztientzako lan-ildo bat ja-
rri dugu martxan: Haritu. Uste dugu gizarte-erakundeok teknologiara 
hurbildu behar dugula, eta horregatik, Haritu, 
2019an, kultura digital eta teknologiko irekiko 
eta hauen laguntzaz beteriko eremu edo labo-
rategi bihurtu da:

• Bizkaiko esku-hartzeko 21 eragile, ekimena 
bazterkeria-arriskuan dauden hainbat 
komunitatetara hurbilduz.

• Mutua Madrileña Fundazioa, lagundu 
gabeko gazte atzerritarrentzako programa 
babestuz.

• Bizkaiko Foru Aldundia, neska gazteek 
berea bezala senti dezaten eremua garatuz.

• Azkuna Zentroa – Bilbo, lekua lagaz eta 
kultura-programazio kritikoa sustatuz.

2020an zehar, teknologiaren eta digitalizazio- 
prozesuen inguruan elkarlana bilatu nahian 
eta eremuak zabaldu nahian jarraituko dugu. 
Ez dugu ahaztu behar bizitza, gizatiarra izan edo 
ez, jarri behar dugula erdigunean.

400 pertsonak 
ezagutu dute Haritu

100 pertsonak 
hartu zuten parte 
formatu irekietan.

80 pertsonak  
hartu zuten parte 
tailerretan.

Esku hartzeko 21 
eragile

“Lehen erabili 
gabeko 
teknologiaren 
aurrean 
esertzeko 
aukera izan 
nuen”  
Sara Jaramillo

EDE ESKU-HARTZE SOZIALA



Nagusi Bizi, bizitzako etapa guztiekin gozatu

Programa honekin, parte-hartzaileak gaitu nahi ditugu bizitzako etapa 
desberdinetan banakako eta sozialki antolatutako ongizate maila maxi-
moaz goza dezaten. Arlo desberdinetatik zahartze positiboarekin lotutako 
ezagutzak, trebeziak eta balioak erdietsiko dituzte: esate 
baterako, osasuna, kultura, parte-hartzea eta abar.

Bestalde, programa honek hainbat ekimen bultzatu nahi 
ditu. Horietan, kideek rol aktiboa eta protagonista dute 
beren inguruko beste pertsona taldeen dinamizazioan. 
Nagusi Bizik prebentziotik eta prestakuntzatik lan egitea 
planteatzen du gure bilakaera-prozesuan etapa berri 
bati “garaiz” aurre egiteko, eta hori dela eta, oinarriz- 
koa da trebeziak eta gaitasunak eskuratzea ahalik eta 
ondoen bizi ahal izateko.

Parte-hartzea eta harreman sozialak sustatuz

Laguntzeko eta gizarte-babesa eskaintzeko zerbitzuaren bidez, lagun- 
tzeko eta babes indibidualizatuko lan sozioedukatiboa mantendu nahi 
dugu, instituzionalizazio-urte asko dituzten pertsonen gizarte-laguntzako  
beharrak asetzera zuzenduta, edo etxeetan bizi direnei eta alde horretatik 
gabeziak dituztenei zuzenduta. Askok, askotan, isolamendu- eta bakar-
dade-egoerak dituzte.

Parte-hartzea eta beren harreman sozialak sustatu 
nahi ditugu. Era berean, beren inguru hurbileneko ba-
liabideetara eta zerbitzuetara sarbidea izateko lotura 
izan nahi dugu, betiere, beren bizitza-kalitatea hobetu 
dezaten. 
Bermeoko eta Zaldibarko erietxe psikiatrikoetako 
pazienteei, zentro gerontologikoetakoei, eta Bizkaiko 
zenbait etxetan laguntza eskaintzen diegu.

Adineko pertsonen bizitza aktiboa eta 
autonomia bultzatzen dugu

Bizipoz Nerbioi Autonomia 
Pertsonala Sustatzeko Zen-
troa Bizkaiko Foru Aldundiak 
sustatutako doako zerbitzua 
da. Mendekotasunean egote-
ko arriskuan dauden edo neu-
rrizko mendekotasun-egoeran 
dauden adinekoen autonomia 
hobetzea, eta beren narriadura 
prebenitzea da helburua.

Baliabide berritzailea eta 
mendekotasunaren preben- 
tzio-ekintzan espezializatua da, 
haien beharren eta interesen 
arabera, pertsona bakoitzari 
osoko arreta eskaintzeko di-
seinatuta.
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Adineko pertsonei, 
mendekoei, 
zaintzaileak 
diren familiei 
eta zaintzaile 
profesionalei 
zuzendutako 
programak 
eta zerbitzuak 
diseinatzen ditugu. 

Beste arlo batzuetan, 
dinamizazio eta zahartze 
aktiboan, esku-hartze 
psikosozialean, laguntzetan, 
laguntza psikologikoan
eta entrenamendu 
emozionalean lan egiten 
dugu.

Horrekin guztiarekin, 
adineko pertsonen parte-
hartzea eta ahalduntzea 
sustatu nahi dugu eta 
gizarte adiskidetsuagoa 
sustatu, beren beharrak 
txertatzeko eta potentzia 
aprobetxatzeko gai dena. 
Era berean, zaintzaileak 
diren familien eta adituen
bizitza-kalitatea hobetzen 
lagundu nahi dugu.

20.458
ordu programa eta  
zerbitzuetan

1.555  
programetan parte  
hartzen dutenak

ADINEKOAK

80  
pertsonek 
laguntza jaso 
dute

3.163  
laguntza-ordu 
bururu dira

280 ordu  
programetan

506  
parte-hartzaile:
135 gizon  
366 emakume

“Zentrora joaten 
naizenetik 
aldaketak nabaritu 
ditut fisikoari 
eta memoriari 
dagokionez. 
Gainera, oso pozik 
nago. Hamarrekoa“  
Beatriz Lujua, 
Bizipoz 
Nerbioiren 
erabiltzailea

2.310 ordu 
204 pertsona
arreta emanda:
166 emakume
38 gizon

Zaintzen duten pertsonak 
zainduz

Programa hauei esker, mendeko familiartekoen zain- 
tzaileak diren pertsonek senitartekoaren zaintzarekin 
eta beren buruaren zaintzarekin lotutako gaitasunak 
lortzen dituzte. Horrela, beren eta zaintzen dituzten 
pertsonen bizitza-kalitatea ho-
betzen laguntzen dute.

Gainera, beste ekintza batzuk 
ere garatzen ditugu. Horiekin, 
mendeko pertsonen egoeraren 
gainean sentsibilizatu nahi da 
biztanleria eta horri buruzko 
ezagutza eman nahi zaio. Baita 
zaintzak familiartean dituen inplikazioak eta familiar-
tekoak zaintzen ari diren pertsonek izan ohi dituzten 
ondorio psikikoak, fisikoak eta sozialak ere.
2019an zehar, programa horiek garatu ditugu Bizkaiko 
zenbait udalerritan, eta Bilboko Udaleko Zaintzea Udal 
Zentroa nabarmen daiteke.

1.632 esku- 
hartzeko ordua

766 artatutako 
pertsonak:
643 emakume 
123 gizon

EDE ESKU-HARTZE SOZIALA
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Indarkeria 
matxistaren 
biktima diren 
emakumeentzako 
programak eta 
zerbitzuak diseinatu 
eta kudeatzen ditugu. 

Beste batzuen artean, biko-
tearen eta bikote ohiaren 
arloan gizarte-heziketan 
esku hartzeko programak, 
berehalako harrerako edo 
egonaldi laburreko egoitza- 
baliabideak, egonaldi er-
tainekoak eta emakumeei, 
seme-alabei eta beren 
kargura mendeko pertso-
nak dituztenei zuzendutako 
autonomia-etxebizitzak,
65 urte baino gehiagoko 
emakumeei zuzendutako 
ahalduntze-programak.

Emakumeen eta gizonen, 
nesken eta mutilen eskubi-
de, erantzukizun eta aukera 
berdinak bermatuko dituen 
gizartea eraikitzea da gure 
konpromisoa eta nahia. In-
darkeria matxista mota oro, 
forma eta agerraldi guztie-
tan, errotik kenduta biziko 
den gizartea.

246 artatutako emakumeak

88 artatutako adingabeak

39 artatutako elkarteak

15.403 Zuzeneko  
esku-hartze ordu

INDARKERIA 
MATXISTA 

Adineko emakumeok ahotsa dugu

Programa hau indarkeria matxistaren biktima izan diren 
60 urte baino gehiagoko emakumeei dago zuzenduta. 
Horientzat oso zaila izan ohi da emakume biktima gisa 
identifikatzea eta egoera argitara atera dadin mota 
orotako laguntza eskatzea.

Oso emakume zaurgarriak dira, ez adinarengatik 
bakarrik, baita tratu-txarren iraupenak kalte handiak 
eragin dizkielako ere, babesgabetasun, ezintasun eta 
beren egoerarekiko alternatibak planteatzea eragozten 
dien inpotentzia-sentimenduak garatuz.

Bilboko adinekoen egoitzetara, taldeetara eta elkar-
teetara hurbildu gara hain ezkutukoa den arazo sozial 
larri hau emakumeekin banakako eta taldeko gizarte 
eta hezkuntza arloko antzemate-, arreta- eta esku- 
hartzearen bidez lantzeko.

TARTEKARI SAREA, 
Indarkeria matxistaren kontra 
emakumeen arteko babes-sarea

“Babes Sozialeko Eragile Sarea, Tartekari Sarea” Biz- 
kaiko Foru Aldundiaren ekimena egitura komunitario 
dinamikoa eta anitza da, 40 elkartez eta 70 emakume 
boluntarioz osatuta. Sarearen 
helburua, batetik, bikotearen 
edo bikotekide ohiaren alde-
tik biktima diren emakumeen 
eta erakundeen arteko zubia 
izatea da, eta bestetik, egoe-
ra honen gainean prebenitu, 
lagundu eta sentsibilizatzea. 

Indarkeria matxista jasaten 
duten zenbait emakume, 
hainbat arrazoirengatik, ez da 
beren eta ondorengoen egoera aldatzen lagun liezaie-
keten baliabideetara iristen. Hori dela eta, pentsatu zen 
inguruko emakumeek antzeman lezaketela egoera eta 
orientatzen lagun liezaiketela emakume horiei aipatu-
tako baliabideetara iristeko.

Aurten, Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK-k Sareari 
aitorpena eman diote Zirgari IV. Sariak entregatuta 
“Emakumeenganako indarkeriaren kontra” atalean.

2019an hauen kudeaketarekin jarraitu dugu:

Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko 
Zerbitzuaren hiru programa:

• Etxean emakumeen aurka egindako indarkerian espezializatutako 
familiei laguntzeko programa

• Bizkaiko gizarte-babeseko eragileen Sarea programa: Tartekari Sarea
• Bakarrik edo seme-alabekin, edota kargura dituzten pertsonekin 

dauden emakumeentzako egoitza-zerbitzua

Ni Neu
Hezkuntza- eta gizarte-arreta ematen die bikotekideak/bikotekide ohiak 
eragindako indarkeria matxistaren biktima diren eta erasotzailearekin BIZI 
EZ DIREN emakumeei, suspertze osoaren ikuspuntutik. Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politika Zuzendaritzak babestutako programa da.

ATZARRI emakume boluntarioen 
proiektua, 
indarkeria jasaten duten emaku-
meei eta haien seme-alabei lagun- 
tzea erabakitzen duten emakumeak, 
aisialdiaz gozatzeko babestutako 
eremua eta haurreskola-zerbitzua 
eskainiz.

Guk kontatzen dugu
Hezkuntza ez-formalaren eta aisial-
diaren esparruan bikote-harrema-
nean biktimak diren gazteak sentsi-
bilizatzeko, atzemateko eta haiekin 
esku-hartzeko proiektua. Bizkaiko 
Foru Aldundiko Enplegu, Inklusio 
eta Berdintasun Saileko Berdinta-
sun Zuzendaritzak babestu du.

“Beti izan naizen 
emakume 

borrokalari bihurtu 
nintzen, eta ostera 
ere ni izatera iritsi 

nintzen”

Sumaya, Tarketari 
Sareko parte-

hartzailea

Zortzi urte hauetan 
burututako ekintzen 
datu kuantitatiboak:

Elkarte eta emakume 
boluntaroentzako zazpi 
kazptazio-kanpaina

Gizarte-laguntzako 
eragilea izateko 
oinarrizko zazpi ikastaro 
egin dira

124 emakumek 
oinarrizko kaptazio-
ikastaroa burutu zuten

Indarkeria matxista 
jaso duten 400dik gora 
emakume-biktima 
artatuta dira sarean.

Bizkaiko 47 elkarte 
sarearen kide izan dira

104 emakume Gizarte-
laguntzako eragile izan 
dira

80 sentsibilizazio eta 
prebentzio ekintza egin 
dira urtero

EDE ESKU-HARTZE SOZIALA
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Familiengana zuzen-
dutako programak eta 
zerbitzuak diseinatzen 
ditugu; hauek esate 
baterako: gaitzeko 
eta osoko laguntza 
eskaintzeko zentroak, 
laguntza seme-alaben 
zaintzan.

Horrekin guztiarekin, zailta-
sun-une desberdinak izan 
ohi dituzten eta gelditu, go-
goeta egin eta egiteko beste 
modu batzuk ikasi nahi di-
tuzten familiei laguntza eman 
nahi diegu eta babestu egin 
nahi ditugu. Baita mendeko-
tasuna duten seme-alaben 
zaintzarekin eta hazkundea-
rekin zerikusia duten beste 
laguntza eman nahi diegu 
eta babestu egin nahi ditugu. 
Baita mendekotasuna duten 
seme-alaben zaintzarekin 
eta hazkundearekin zerikusia 
duten beste laguntza batzuk 
behar dituzten familiak ere.

Gizarteari 
kulturaren 
sorreran eta 
sustapenean parte 
hartzen laguntzen 
dioten ekimenak, 
proiektuak, 
zerbitzuak eta 
ekintzak bultzatzen, 
garatzen eta 
babesten ditugu. 

Beste batzuen artean, 
hedapen eta parte-hartze 
kulturaleko programetan 
eta proiektuetan lan 
egiten dugu, berrikuntza 
teknologikoan eta tokiko 
sorkuntza kulturalaren 
parte-hartze, hedapen 
eta sustapen askerako 
sarbidean oinarrituta. 

www.nontzeberri.eus

43.660
bisitak webgunean

3.630
jarraitzaile
twitter-en
 
2.066
jarraitzaile 
facebook-en  

FAMILIAK NONTZEBERRI

Nontzerberri da EDE Suspergintza-
ren kultura-proiektu garrantzitsue-
netako bat. Euskal kulturaren egu-
nerokoari buruzko www.nontzeberri.
eus webgunea da; bertan, zinema, 
musika, arte eszenikoak, literatura, 
hiri-adierazpenak, bertsolaritza, ar-
tea… dira hizpide, eta beste eragile 
eta erakunde batzuekin lankidetzan, 
kultura-proiektuak ere garatzen ditu. 
Beste batzuen artean, hedapen eta 
parte-hartze kulturaleko programe-
tan eta proiektuetan lan egiten dugu, 
berrikuntza teknologikoan eta tokiko 
sorkuntza kulturalaren parte-hartze, 
hedapen eta sustapen askerako 
sarbidean oinarrituta.

2019 erdialdetik ikus-entzunezkoen 
atala sustatu dugu. Bertan, prota-

gonistek argitaratutako albistean 
sakontzen duten grabazio txikiak 
txertatu ditugu. 
Bideo hauek biltzen dira youtubeko 
gure kanalean: Nontzeberri Bideoak. 

“Nontzeberrik beste 
bitarteko batzuentzat 
oharkabekoak diren 
hemengo hainbat 
jarduera kultural eman 
ditu ezagutzera. Bizi 
ezazu kultura maila 
guztietan” 
Unai Iriarte,  
Twitterren  
jarraitzailea

BBK Family, aholkularitza familiei

BBK Family EDE Fundazioaren bidez, gure seme-alaben haziera- eta hezkuntza- 
prozesuan laguntzeko BIDEGINTZA gek-ekin eta BBK gizarte-ekintzarekin 
batera martxan jarri dugun proiektua da. 

Era berean, BBK Familyren bidez, haurtzaroan eta fami-
lian lan egiten duten erakundeen sarea sendotu nahi 
dugu, eta aliantzak eta sinergiak bilatu nahi ditugu 
elkarrekin eraikitzen jarraitzeko eta gure lurraldean 
dagoeneko badauden proposamenen berri emateko.

www.bbkfamily.eus webgunearen bidez, adituak diren 
pertsonen bideoak eskaintzen ditugu, online bidezko 
prestakuntza gurasoentzat, baita aholkularitza per- 
tsonalizatua ere hazieran izan daitezkeen kezkak eta 
zalantzak argitzeko.

2019an hitzaldiak eta mintegiak antolatu ditugu, baita 
BBK Family-ren DOMO izeneko instalazio ibiltaria ere. Hain zuzen ere, 
Barakaldo, Portugalete, Basauri, Gernika eta Bilbon ibili da arratsaldeetan 
eta asteburuetan familiei zuzendutako jarduerekin eta goizetan ikastetxeko 
ikasleei zuzendutakoekin.

“BBK Family 
jarraitzea 

merezi duen 
proiektua 

da. Familiak 
babesteko 

eta haiei 
laguntzeko 

sarea “
 Pepa Horno, 

psikologoa

1.716
gure jarduera, 
hitzaldi eta 
tailerretan  
parte hartu 
duten familiak

132.444
bisitak web-
gunean 

1.155  
DOMO insta- 
laziotik pasatu 
diren pertsonak

5.150
BBK Familyren 
zerbitzuak 
erabili dituzten 
pertsonak

Proiektua hauekin partekatuta:

EDE ESKU-HARTZE SOZIALA

http://nontzeberri.eus/
http://nontzeberri.eus/
http://nontzeberri.eus/
https://bbkfamily.bbk.eus/eu/


EDE Enplegu Inklusiboaren bidez, prestakuntza-, 
bitartekaritza- eta laguntza-baliabideak eskain- 
tzen ditugu zaurgarritasun-egoeran dauden eta 
lan-munduan txertatzeko prozesuan dauden per- 
tsonen enplegua lortzeko gaitasuna hobetzeko.

Gainera, enpresa-aukerak sortzen ditugu ekonomia 
sozialaren arloan, proiektuak inkubatzen ditugu 
eta pertsonei laguntzen diegu martxan jartzen eta 
finkatzen.

2019ko jarduera guneak eta apustuak:

Enplegu Integratzailearen estrategia defini- 
tzea, arreta integraleko ereduan oinarrituta eta 
emaitzetara bideratuta.

Prestakuntza-ekintzak dibertsifikatzea. Enprese-
kiko harremanak areagotzea eta Emaktivan lan- 
munduan sartzeko indizeak hobetzea.

Gizarteratze-postuak eta egungo proiektuak 
egonkortzea, garapen berrietarako aukerak azter- 
tzeari utzi gabe.

EDE Enplegu inklusiboaren inbertsioa:  
4.984.821 €

EDE  
ENPLEGU 
INKLUSIBOA



Suspertu SL lan-
merkatura sartzeko 
zailtasunak 
dituzten pertsonen 
gizarteratzea eta lan-
munduratzea helburu 
duen enpresa da. 

Oinarrizko 
prestakuntzako, 
lan-kualifikazioko 
eta orientazioko 
jarduerak egiten 
ditugu enplegu 
normalizatua 
sustatzeko.

Enplegu inkusiboa 
sortzen dugu. ATERI 
marka komertzialarekin, 
jarduera hauek garatzen 
ditugu: kirolarien ikasle-
egoitzen eta egoitza 
sozialen kudeaketa; 
hostel-ak eta gazte-
aterpetxeak; ostalaritzako 
establezimenduak eta 
zerbitzu turistikoak.

Lan-merkatuan sartzeko 
zailtasunak dituzten 
pertsonak gizartean 
eta lan-munduan 
txertatu nahi ditugu, eta 
era berean, kalitatea 
nahi dugu kudeatzen 
ditugun zerbitzuetan eta 
instalazioetan.

SUSPERTU SL 
GIZARTERATZEKO 
ENPRESA

Suspertuko lantaldeak gora egin du eta laguntze-prozesuek hobera egin dute

2019an, Suspertuko lantaldeak 81 pertsonatik 96 
pertsonara egin du gora, % 18ko igoera izan da hain 
zuzen. Igoera hori hosteletan, egoitzetan, aterpetxeetan 
eta Ateri sarean, gure gizarteratze- 
enpresaren marka komertzialean, 
txertatutako ostalaritzako gainerako 
negozioetan jarduera ugaritzeari es-
ker izan da. Igoerari esker, sortutako 
gizarteratze postuak ugaritu egin dira, 
44tik 52ra, hain zuzen.

Enpleguaren datu kuantitatiboak poz-
garriak dira; izan ere, urtearen balora-
zio positiboa adierazten dute, baina 
gainera, lan-prozesuak hobetzeko 
etengabeko saiakeran, beste pauso 
bat ere eman dugu gure erakundean 
gizarteratze-kontratuarekin sartzen 
diren pertsonei orientatzeko eta la-
guntzeko zerbitzuan.

Trantsizioko fase honetan, irteerari eta ohiko lan- 
merkatuan guztiz txertatzeari begira, pertsonekin egi-
ten den lana sendotu dugu: enplegagarritasunaren 

diagnostikoa egitea, enplegurako 
gaitasun sozialak, autonomia per- 
tsonala hobetzea, helburu profesio-
nala zehaztea, profil profesionala 
egitea, enplegua bilatzeko tresnak, 
lan-bitartekaritza, auto-hautagaitzak, 
elkarrizketa pertsonala prestatzea… 

Bilakaera honekin hobetuta, pertso-
nen enplegagarritasunean lagunduko 
dutela uste dugun ikaskuntzak eta 
tresnak.

“Suspertuk nire bizitza 
aldatu zuen. Enpresetan 
aritu naiz lanean, baina 

zure lana balioeste 
hori… babestuta eta 
maitatuta sentitzea… 
horregatik, milesker.  
Milesker. Milesker”

Victor San Juanes,  
Suspertu-ATERIko  

langilea
96  
langile

52  
gizarteratze-
prozesuan 
dauden 
pertsonak

Egonaldiei dagokienez errekorra lortu dugu gure 
instalazioetan

Ostalaritzako ostatuen eta establezimenduen Ateri sarean gizarte eta 
lan arloan txertatzea sustatzea dugu helburu, betiere, lan-merkaturako 
sarbide-arazoak dituzten pertsonentzako enplegua sortzeko.

2019an % 10eko igoera nabarmena azpimarratu 
behar da erdietsitako egonaldi kopuruari dago-
kionez; 2018an 150.349 izatetik 2019an 166.265 
izatera pasatu ziren.

Igoera horretan, beste batzuen artean, Bilbao 
Hostel nabarmendu behar da; izan ere, 2018an  
27.722 egonaldi izatetik 29.596 izatera pasatu 
da. Bisiten % 65 18 eta 30 urte arteko pertso-
na gazteenak izan dira eta gehienak Frantzian, 
Alemanian, Portugalen, Katalunian eta Madri-
len izan dute jatorria. Era berean, igoera izan 
du Kobetamendiko autokarabanen eremuak, 
Bilboko Udalaren jabetzakoa denak eta Aterik 
kudeatutakoak; hain zuzen ere, 2018an  29.261 
ibilgailu sartzetik 2019an 32.324 izatera iritsi dira. 

Bestalde, Sarrikon dagoen eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo eto-
rritako eta bikaintasun akademiko altua duten ikerlariei zuzendutako BBK 
Talent zentroaren kasuan, egonaldi kopurua 25.855etik 29.880ra igo da. 
Bilbotik kanpo, nabarmendu beharrekoa da Lekeitioko Trinkete Hostelek 
izandako gorakada, 2018an 25.855 egonaldi izatetik, 2019an 29.880 izatera 
igaro baita

12 instalazio   

166.265 egonaldi

8.30 batez besteko 
asebetetze maila

92 aterpetxeetan 
burututako 
programak

126.786 
bisita webgunean

3.896 jarraitzaile 
facebook-en
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Arrisku-egoeran dauden pertsonen enplegagarritasuna 
hobetu dugu

Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak gizarte-
ratzeko arriskuan dauden pertsonen enplegagarritasuna sustatzen du Lan Berri 
urteko programaren bidez. 

Proiektu honek arrisku-egoeran edota gizarte-bazter-
keria egoeran dauden pertsonen enplegagarritasuna 
eta lan-munduratzea hobetu nahi du. Aurten hogei 
pertsona inguru trebatu ditugu eta laguntza eman 
diegu hazten ari den jarduera-sektore batean, osta-
laritzan, alegia. Lotura tinkoa eta etengabekoa topatu 
nahi duen laguntze-eredua garatzen dugu, eta entre-
namenduaren bidez, pertsonek enplegua eta sarbidea 
bilatzeko eta hori mantentzeko gaitasunak garatzea 
ahalbidetzen dugu.
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Langabezian edo 
lan-hobekuntza 
egoeran dauden 
pertsonei zuzendu-
tako prestakuntza 
eskaintzen dugu. 

Horretarako, pertsonetan 
zentratzen gara, 
kualifikatutako irakasleekin 
lan-merkatuko joerei arreta 
emanez prestakuntza-
eskaintza zabala eskainiz. 
Lanbidek gure jarduera 
homologatu du.

Langabezian dauden per- 
tsonek beren lan-gaikuntza 
hobetuko duten ezagutzak 
eta konpetentziak lortzea 
nahi dugu.

180.000  
irakastordu
(enplegu sail osoan)

18.500  
praktika-ordu
(enplegu sail osoan)

802  
trebatutako pertsonak
(sexuaren arabera 
bananduak)

642  
emakume (80%)

160  
gizon (20%) 

53 
prestakuntza-ekintza

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA
Pertsonetan oinarritutako prestakuntza

2019a erronkez betetako urtea izan da, baina batez ere lorpenez betetakoa. 
50 prestakuntza-ekintza baino gehiago egin ditugu 180.000 prestakuntza- 
ordurekin, eta 700 pertsona  baino gehiago trebatu ditugu. 18.500 praktika- 
ordu baino gehiago sektore desberdinetako 100 enpresa baino gehiagotan. 
Gure ikasleen % 80 langabezian dauden emakumeak dira.

Gure eskaintza dibertsifikatu dugu eta informatika arloan prestakuntza 
eskaini dugu konpetentzia digitaletan, ostalaritzan eta turismoan eta arreta 
soziosanitarioa eskaini dugu etxean eta gizarte-erakundeetan. Tratu txar 
egoeran eta gizarte-bazterkeria egoeran dauden emakumeekin esku har-
tzean espezializatutako prestakuntza hasi dugu berriz, baita enplegurako 
lanbide heziketaren irakaskuntza ere.

“Lana eskertzekoa da 
beti, lortutako pauso 
bakoitza emozioekin 
eta sentimenduekin 
batera datorren 
partekatutako 
lorpena da”

Susana Cabello, 
Lanberri programaren 
irakaslea

2019ko elkarlana 
enpresekin:

49 
lanpostuak enpresek 
eskaini dituzten  
enpresak

89 
eskainitako 
lanpostuak

100 
praktiketako 
pertsonak hartu 
dituzten enpresak

104 
boluntariotza- 
ekintza 
korporatiboetan 
parte hartzen duten 
enpresak

LAN BERRI 2019
EDE ENPLEGU INKLUSIBOA
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Laguntza 
pertsonalizatua 
egiten dugu 
konpetentzia 
pertsonalen, 
sozialen eta 
lan arlokoen 
garapenean, 
pertsonak 
enpleguaren 
aurrean egoera 
onean kokatu ahal 
izateko.

Lanbide Euskal Enplegu 
Zerbitzua dugu, baita 
autokontsultako 
ekipamendua eta tresnak, 
eta lan-merkatuko 
informazio-tresnak ere.

8.694 
enplegu sail osoko 
orientazio-orduak

771 
enplegu sail osoan 
lagundutako pertsonak

524 
emakume (68%) 

247 
gizon (32%) 

ENPLEGURAKO 
ORIENTAZIOA
Pertsonei enplegua bilatzen laguntzen diegu

2015etik Lanbideren Enplegu Zentro laguntzailea gara eta enplegurako 
orientazio-zerbitzuetan zentro laguntzailea.

Pertsonengana hurbiltzen gaituen, eta modu mal-
guan eta mailakatuan laguntzea ahalbidetzen digun 
metodologiarekin lan egiten dugu, beren behar eta 
interesetara egokituz. Enpleguaren bilaketan eta ho-
bekuntzan autonomia eta proaktibotasuna sustatzen 
dugu.  Pertsona jartzen dugu erdigunean, bere enple-
gu-ibilbidea eraiki dezan ahalbidetuz.

Zehazki, enplegu-zentroa honela defini daiteke: au-
to-kontsultarako tresnen eta baliabideen gainean 
informatzen, orientatzen eta aholkularitza ematen 
duen eremu bideratzailea da.

“Niri buruz 
gauzak ikasi 
ditut, saioek 

nire buruarekiko 
baikortasuna 

eta konfiantza 
eskaini zidaten”

Walter Yba, 
Lanbideko 

enplegurako 
orientazio-

zerbitzuaren 
erabiltzailea

Eskaintzen duguna:
• Lan-munduan sartzeko eta 

gizarteratzeko banakako eta 
taldeko laguntzak.

• Enplegurako konpetentzien 
gaitasunak garatzeko tailerrak 
eta entrenamendua.

• Enplegagarritasuna hobetzeko 
prestakuntza-ekintzak.

•  Lan-prospekzioa eta enpresekin 
kontaktua.

• Adingabekoak edota mendeko 
pertsonak zaintzeko beharrei 
laguntzea. 

Gizarteratzeko 
eta laneratzeko 
prozesuetan 
gizarte-egoera 
ahulean dauden 
emakumeei 
laguntzen dien 
programa  
integrala da. 

108 
Emakume  
parte-hartzaile

37% 
indarkeriaren biktima 
izan diren emakumeak

25% 
DSBEa jasotzen  
duten emakumeak

78 
burututako  
lan-kontratuak

46% 
laneratze

EMAKTIVA

Emaktiva Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020 Euskadiko Programa 
Eragileak, Lanbidek eta Bizkaiko Foru Aldundiak batera finantzatutako 
proiektua da.

Emaktiva, jardunbide egokiengatik saritua

Emaktiva zailtasun sozialak dituzten emakumeei enplegua bilatzen la-
guntzen dien proiektua da, beren autonomia handitzeko helburuarekin. 
Horretarako, beren beharretara egokitutako programak garatzen ditu. 

Aurten finalista izan da European Network of In-
novation for Inclusion-Inklusiorako Berrikuntzako 
Europako Sareak (www.europeannetforinclusion.
org) antolatutako berrikuntzako eta gizarteratze-
ko jardunbide egokien deialdian. Acción contra el 
Hambre España erakundeak sustatzen du sarea, eta 
hori dago sarearen buruan. Sare horren helburua da 
berritzaileagoa eta inklusiboagoa den ekosistema 
eraikitzea, Europako programetan parte hartuta eta 
jardunbide egokiak trukatuta enplegagarritasuneko 
eta ekintzailetzako programak arrakastaz garatu ahal 
izateko erakundeei laguntza emanda. 

Zalantzarik gabe, aitorpen hori Emaktivako talde teknikoak egindako 
lan onaren, erakunde publikoek egindako apustuaren, Europako Gizarte 
Funtsaren 2014-2020 Programa Eragilearekin, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren eta Lanbideren, eta Eus-
kadiko enpresa askok jarri duen eta gero eta handiagoa den konpromi-
soaren ondorio da.

“Baldintza 
txarretako 
lanak eduki 
izan ditut 
beti eta nire 
lan-egoera 
hobetu nahi 
izan dut”

Emaktivaren 
parte-hartzailea

EDE ENPLEGU INKLUSIBOA
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Guztiz inklusiboa den gizartearen eta 
gizarte-itun berrien alde lan egitea, 
giza garapena eta gizarte-ehuna susta-
tu nahi ditugu. Gure ikuspegia zabaldu 
nahi dugu eta inor atzean utziko ez 
duen munduaren eraikuntzari eta ga-
rapen iraunkorrari lagundu nahi diogu.

EDE  
NAZIOARTEKOA
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Europe Direct Bizkaia,  
Europari buruz behar duzun 
informazio guztia

Europe Direct bulegotik, hauei buruzko zalantzak dituz-
ten 350 pertsonari baino gehiagori eman diogu arreta: 
zer behar dute Europan zehar bidaiatze-
ko, ikasleentzako materiala bilatzen ari 
diren irakasleak, bekei eta prestakuntzari 
buruzko informazioa, Europako proiek-
tuen finantzazioa gizarte-erakundeetan… 
Era berean, gure sare sozialak irmotu 
ditugu eta hileko gure aldizkaria 1.800 
pertsonengana iristen da. Gainera, 17 
ekimen antolatu ditugu: proiektuen 
aurkezpena, Europako Elkartasun Kide-
goa, Europako Parlamenturako hautes-
kundeak 2019… Europe Direct bulegoak 
erreferentziazko lurralde-puntu izaten 
jarraitzen du informazioa lortu eta Eu-
ropa zer den jakinarazteko.

Agenda 2030  
Goals Power Lab Jardunaldia, 
gazteriarentzako agenda 

Urrian Agenda 2030 Goals Power Lab Agenda jardu-
naldiko idazkaritza teknikoa kudeatu genuen, Eusko 

Jaurlaritzak, UNICEFek eta Gazteriaren 
Nazioarteko Erakundeak antolatuta. 
Agendak konpromiso unibertsala dakar 
berekin. Horretan, gazteek asko dute 
egiteko: Agenda ezagutuz eta konekta-
tuz, parte-hartzaileek irtenbide berri- 
tzaileak eta inklusiboak topatzeko eta 
garatzeko konpromisoa hartzen dute.

Euskadiko eta Akitaniako 150 gaztek bai-
no gehiagok entzun zituzten hizketaldiak 
eta lan egin zuten taldean Agenda 2030 
eta Garapen Jasangarriko Helburuak 
ezagutu, eraiki eta haiekin konprome-
titzeko. Erabilitako metodologia Goals 
Power Lab eta Forth Innovation Method 
izan zen.

Europako Programen Osoko Zerbitzuak Europako finantzaketa duten 
proiektuen informazioari, aurkezpenari eta izapidetzeari euskarria eta 
laguntza emateko jarduera nagusia mantendu du 2019an. Europako 
20 deialdi baino gehiago baloratu eta proposamenak aurkeztu ditugu 
hainbat arlotan (Erasmus +, Babes-etxeen Europako Funtsa, Migrazioa 
eta Immigrazioa, beste batzuen artean). Gainera, Europe Direct Bizkaia, 
Europako Batzordearen tokiko informazio-puntua hartzen dugu Europar 
Batasunarekin lotutako hainbat gairen inguruan informatzeko, sentsibi-
lizatzeko eta jakinarazteko.

GOPYren moduko proiektuak jarri ditugu martxan eta mantendu ditugu 
Mugaz gaindiko Lankidetzaren edo Emaktivaren POCTEFA Programaren 
baitan, Europako Gizarte Funtsak batera finantzatuta. Era berean, admi-
nistrazio publikoei ere lagundu diegu Europaren kokapen-prozesuan.

Agenda 2030ean, 
Garapen 
Jasangarriko 
Helburuetan, 
Basque Country 
2030 Agendan, 
2019-2024 Europako 
Batzordearen 
eta Europarako 
Agenda 
Estrategikoaren 
lehentasunetan, 
eta nazioarte 
arloan, gure 
helburuarekin 
eta jarduerarekin 
lotutako 
aukera ikusten 
dugu: planeta 
jasangarriagoan 
eta mundu hobean 
giza garapena 
sustatzea gizarte 
bidezkoagoak eta 
berdintzaileagoak 
eraikiz.

EDE  
NAZIOARTEKOA

“Garapen 
Jasangarriko 
Helburuen 

jardunaldia oso 
aberasgarria izan 

zen, helburuak 
errealitate 

desberdinak 
balioetsiz 

landu ziren, eta 
horrek zabalago 

eta sakonago 
barneratzen 

lagundu zuen” 

Yasmin García,  
Urbegiko begiralea
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EB-ko kohesio politikaren 30. 
urteurrena: jasangarritasuna, 
berrikuntza eta lurralde-elkarlana

EBko kohesio-politikaren 30 urteurreneko jardunal-
dian: jasangarritasuna, berrikuntza, lurralde-lankidetza. 
Urrian izan zen eta egindako bidea bistaratu nahi izan 
genuen, EB gure lurralde arloarekin konektatu, eta etor-
kizuneko lorpenen eta erronken gainean gogoeta egin 
nahi izan genuen. Eremu dinamikoa eta erabilgarria 
izan zen tokikotik Europako gaiei buruz komunikatzeko.

Hizlari gisa hauek hartu zuten parte: Eusko Jaurlaritzako 
Europako Gaien Zuzendaritza, EHUko Ekonomia eta 
Enpresa Fakultateko Zuzendaritza, GFAko Estrategia eta 
Ikasketa arduraduna eta IKERBASQUEko Zuzendaritza 
Zientifikoa.

AFTER-WORK. Elkarrizketak herri-
tarrekin Europako Parlamenturako 
hauteskundeei buruz 2019

EBk aurre egin beharreko erronken aurrean (euroare-
riotasuna, antieuropeismoa eta Brexita), Europako Par-
lamenturako hauteskundeen gainean gogoeta egiteko 
jardunaldia antolatu dugu. 

Jardunaldia La Ribera tabernan (Bilbao) gauzatu zen 
eta elkarrizketa lasaia, baina zorrotza lortu zen. Ber-
tan, parte-hartzaileak gai horretan pentsatzeko ero-
so sentitu ziren. Jardunaldia arrakastatsua izan zen 
formatuari, parte-hartzeari eta edukiari dagokionez. 
EUROBASQUEren presidenteordea, Eusko Jaurlaritzako 
Europako Gaien Zuzendaritza eta Europako Batzordeko 
Komunikazioko Zuzendaritza Nagusia bertaratu ziren.

POCTEFA programa, GOPY proiektua: gazteen 
mugikortasun-aukerak Pirinioetan

2019an GOPY proiektua jarri genuen martxan, INTERREG-POCTEFA-ESPAINIA-FRANTZIA- 
ANDORRA mugaz gaindiko lankidetza-programaren baitan batera finantzatuta. Proiek- 
tuaren helburua lurraldeetan konpetentziak eta inklusioa sendotzea da, mugaz 
gaindiko lurraldeko pertsonen potentziala, prestakuntza eta konpetentziak sustatuz.

Proiektuaren helburua informazio-zerbitzu baten, orientazioaren eta gazteen mugaz 
gaindiko mugikortasunaren laguntzaren bidez hezkuntza-mugikortasunaren eremua 
garatu eta egituratzea da: mugikortasun-eskaintzak eta horietarako sarbidea bilduko 
dituen plataforma, solaskide nagusia mugikortasuneko operadore bat izango den 
zerbitzu indibidualaren eta pertsonalizatuaren bidez.

PISTES SOLIDAIRES (Akitania) dago GOPYren buruan eta hauek ditu bazkide: Ede 
Fundazioa, Asociación Mundus (Katalunia eta Aragoi), Gazte Informazioko Eskual-
deko Zentroa (Toulouse), Parcours le Monde Sud Ouest (Toulouse) eta Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. Proiektuak, gainera, izaera desberdineko elkartutako 17 
bazkide ditu (unibertsitateak, administrazio publikoak, merkataritza-ganberak, 
hezkuntza-zentroak, enplegurako orientazio-zentroak...) 2019an bazkideekin eta 
Programako Idazkaritza Bateratuarekin proiektua martxan jartzeko bilera izan da.

EDE NAZIOARTEKOA
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DATU EKONOMIKOAK EDE FUNDAZIOA   
Gastuak
Gastuak guztira        4.833.266,79 €

Gastu zehatzak

 Langileak   3.572.202,82 € 73,91%  
   
 Ustiaketa gastuak  1.177.198,13 € 24,36%      
 
 Finantza gastuak  14.766,75 € 0,31%      
 
 Amortizazioak  69.099,09 € 1,43%      
     

Nora bideratu dira

 Partaidetza  728.210,98 € 15,07%      
   
 Erakundeak  918.024,08 € 18,99%      
       
 Enplegua   1.765.347,52 € 36,52%      
       
 Bakea-Bakeola  314.734,41 € 6,51%     

 Politika transbertsalak 737.744,19 € 15,26%      

 Gizarte Politikak  369.205,61 € 7,64%      
     

2019ko emaitza kontablea (AUREN auditorea)

    Gastuak guztira    4.833.266,79 € 
    Sarrerak guztira    5.023.661,97 €   
 
    Emaitza kontablea     190.395,18 € 
            
           

Sarrerak
Sarrerak guztira        5.023.661,97 €

  
Sarrera zehatzak

 Erabiltzaileen kuotak 1.538.528,93 € 28,88%

 Hitzarmenak 1.655.000,00 € 32,94%

 Dirulaguntzak eta donazioak 1.904.126,29 € 37,90%

 Kudeaketako bestelako sarrerak 13.520,34 € 0,27%     
      

Finantzazioa

 Publikoa 3.043.027,81 € 60,57%     
   

 Pribatua 1.980.634,16 € 39,43%     
  

Finantzazio zehatza

 Eusko Jaurlaritza 1.670.773,64 € 33,26%
    
 Foru Aldundiak 858.451,25 € 17,09%     
  
 Udalak 297.333,65 € 5,92%     
  
 Estatukoa eta Europakoa 216.469,27 € 4,31%     
       
 Bestelakoak 1.980.634,16 € 39,43%     
  

KONTU ARGIAK| EDE FUNDAZIOA
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DATU EKONOMIKOAK SUSPERGINTZA ELKARTEA
Gastuak
Gastuak guztira        5.711.414,62 €

Gastu zehatzak

 Langileak   3.522.907,58 € 61,68%  
   
 Ustiaketa gastuak  693.076,22 € 12,13%

 Ekarpenak eta laguntzak 1.477.833,75 € 25,88%     
        
 Finantza gastuak  5.766,56 €  0,10%     
  
 Amortizazioak  11.830,51 € 0,21%     
      

Nora bideratu dira

 Haurtzaroa eta gazteria 994.880,60 € 17,42%     
         
 Emakumea  1.303.444,95 € 22,82%     
        
 Helduak eta familiak 878.410,82 € 15,38%     
   
 Kultura artekotasuna 1.109.094,59 € 19,42%     
       
 Aterpetxeak eta instalazioak 1.425.583,66 € 24,96%     
           
 

2019ko emaitza kontablea (AUREN auditorea)

    Gastuak guztira    5.711.414,62 €
    Sarrerak guztira    5.913.282,19 € 
  
    Emaitza kontablea     201.867,57 € 

Sarrerak
Sarrerak guztira        5.913.282,19 €

  
Sarrera zehatzak

 Zerbitzuak egindako sarrerak 4.722.666,96 € 79,87%     

 Hitzarmenak 195.289,60 € 3,30%

 Dirulaguntzak eta donazioak 995.325,63 € 16,83%

 Kudeaketako bestelako sarrerak   0,00%    
 
      

Finantzazioa

 Publikoa  4.043.115,17 € 68,37%     
   
 Pribatua  1.870.167,02 € 31,63%     
 

 

Finantzazio zehatza

 Eusko Jaurlaritza 1.302.001,29 € 22,02%
     
 BFA  1.380.207,92 € 23,34%     
  
 Udalak  1.303.085,28 € 22,04%     
  
 Estatukoa eta Europakoa 57.820,68 € 0,98%    

 Bestelakoak  1.870.167,02 € 31,63%    
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DATU EKONOMIKOAK SUSPERTU SL
Gastuak
Gastuak guztira        3.113.334,92 €

Gastu zehatzak

 Langileak 2.129.388,08 € 68,40%  
   
 Ustiaketa gastuak 961.680,14 € 30,89%    
       
 Finantza gastuak 4.895,41 € 0,16%     
  
 Amortizazioak 17.371,29 € 0,56%     
      

Instalaciones

 Egitura  513.553,94 € 16,50%    
   
 Bilbao 589.912,87 € 18,95%    
       
 Derio-Atxuri 553.558,54 € 17,78%

 Lekeitio 340.545,12 € 10,94% 

 Fadura 717.778,62 € 23,05%

 Bestelako instalazio eta aterpetxeak 397.985,83 € 12,78% 

2019ko emaitza kontablea (AUREN auditorea)

  Gastuak guztira     3.113.334,92 €
  Sarrerak guztira     3.126.124,61 € 

  
  Emaitza kontablea      12.789,69 €  

Sarrerak
Sarrerak guztira        3.126.124,61 €

Sarrera zehatzak

 Zerbitzuak egindako sarrerak 1.976.701,69 € 63,23%

 Dirulaguntzak eta donazioak 1.149.132,90 € 36,76%

 Kudeaketako bestelako sarrerak 290,02 €  0,01%     

 
     

Finantzazioa

 Publikoa    767.944,48 € 24,57%     
   
 Pribatua    2.358.180,13 € 75,43%     
 
 

Finantzazio zehatza

 Eusko Jaurlaritza  606.273,71 € 19,39%     
       
 Udalak    157.312,58 € 5,03%     
  
 Estatukoa eta Europakoa 4.358,19 €  0,14%    

 Pribatua    2.358.180,13 € 75,43%    
 
     

| EDE FUNDAZIOA KONTU ARGIAK



Babesik gabe eta baztertuta dauden pertsonen garapen pertsonalaren 
eta gizarteratzearen alde lan egiten du: etxerik gabeko pertsonak eta 
genero indarkeriaren biktima diren emakumeak eta adingabeak.

www.proyectosluzcasanova.org
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GOBERNU ORGANOAK
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LUZ CASANOVA FUNDAZIOA

Mírame, soy visible: indarkeria 
adineko emakumeen kasuan

“Erakusketari esker jabetu naiz nire amak eta 
amonak indarkeria matxista jasan zutela”. Hori 
izan zen 39 urteko gizon batek “Mírame, soy vi-
sible” argazkien lagina bisitatu ostean utzi zuen 
mezua. Adineko emakumeek, Fundazioarekin 
lanean ari direnek, bizi duten eta 
jasan duten genero-indarkeria 
bistaratu nahi duen lanaren par-
te dira argazkiak. “Hazte Visible, 
hazme visible” izeneko proiektua 
2017an jarri zen martxan eta bikti-
ma izan diren adineko emakumeak 
antzeman eta sentsibilizatzea du 
helburu, baita horiekin esku hart-
zea ere.
Erakusketa arazoaren gainean kon- 
tzientziatzeko beste tresna bat da. 

Etxebizitza, elementu 
bateratzailea den heinean

Pepek 63 urte ditu eta duela hamar urte baino 
gehiago galdu zuen lanpostua. Furgonetan lo 
egitera iritsi zen, eta geroago, ezkaratze batean, 
“lo egiteko begi bat ixteko beldurrez, erreko 
ote zaituzten edo jipoia emango ote dizuten 

beldurrez.” Gizarte Zerbitzuek Luz 
Casanova fundaziora bidali zuten 
egunean aldatu zitzaion bizitza. 
Hortik, Construyendo Hogar Hou-
sing First programako etxebizitza 
batera joatea lortu zuen. “Orain 
beste bat naiz”. 

Etxebizitzarik gabeko pertsonei 
emandako lan honekin arreta osoa 
eta arreta egonkorra eman nahi 
zaie, eta hasteko, gizarte-bazterke-
ria egoera larrian dauden pertso-
nen ostatu-beharrak estaltzen dira.

Luz Vallekas sortu da  
auzoko Hirugarren Sektorea sustatzeko

2019ko maiatzean, Luz Casanova Fundazioak pauso bat eman zuen Luz 
Vallekas inauguratuta, Hirugarren Sektorea eta Vallecaseko (Madril) komu-
nitate-garapena bultzatzeko pentsatutako 
eremua. Egun, mundu bidezkoagoaren 
alde lan egiten duten hainbat erakunde-
ren egoitza, eta prestakuntzetarako eta 
garapenaren aldeko apustua egiten duten 
bizilagunen jardueretarako topagunea da.

Fundazioak egindako jardueraren zati bat 
hartzeaz gain, eremua Madrilgo Hirugarren 
Sektore Sozialaren zerbitzura dagoen ba-
liabide gisa eta komunitateak parte har- 
tzeko konprometitutako leku gisa sortu da.

LUZ CASANOVA 
FUNDAZIOA

“Erakusketari 
esker jabetu 

naiz nire amak 
eta amonak 
indarkeria 

matxista jasan 
zutela” 

“Egun, mundu 
bidezkoagoaren alde 

lan egiten duten 
hainbat erakunderen 

egoitza, eta 
prestakuntzetarako 

eta garapenaren 
aldeko apustua egiten 

duten bizilagunen 
jardueretarako 
topagunea da”

Luz Casanova 
Fundazioa 2007an 
Jesusen Bihotzeko 
Apostolikoek 
sustatutako irabazi-
asmorik gabeko 
erakundea da; 
Apostolikoen Gizarte 
Ekintzaren lana 
pixkanaka zabaltzeko 
eta biltzeko helbu-
ruarekin jaio zen. 

Zenbait urtez lankidetza 
estu eta bizian aritu 
ondoren, 2017an EDEn 
sartu da, sendotu eta 
garatzeko. Gizarteratzea 
eta berdintasuna dira bere 
lanaren oinarriak. Aurreko 
ekitaldian, 5.000 langiletik 
gora hartu zituzten:

60  
langile:
53 emakume
7 gizon

110  
boluntario:
92 emakume
18 gizon

3.023 bazterketa larrian 
eta indarkerian artatutako 
pertsonak

2.763 prestakuntzan eta 
sentsibilizazioan artatutako 
pertsonak

(*) Memoria honetan emandako 
datuek Luz Casanova Fundazioaren 
nahiz Apostolikoen Obra Sozialaren 
jarduera biltzen dituzte.
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DATU EKONOMIKOAK LUZ CASANOVA FUNDAZIOA
Gastuak
Gastuak guztira        119.608,54 €

Gastu zehatzak

 Langileak 20.446,34 € 17,09%    
   
 Ustiaketa gastuak 72.609,65 € 60,71%    
       
 Gastuak laguntzengatik  17.594,97 € 14,71%     
       
 Hornikuntzak 1.902,59 € 1,59%     
    
 Amortizazioak 7.054,99 € 5,90%     
 

Nora bideratu dira

 Indarkeria jasan duten emakumeak 20.818,39 € 19,69%    
       
 Nerabeak 14.853,60 € 14,05%    
      
 Etxerik gabeko pertsonak 47.727,59 € 45,13%     
       
 Hirugarren sektorean parte-hartzea 22.348,59 € 21,13% 

 

2019ko emaitza kontablea 

  Gastuak guztira     119.608,54 €
  Sarrerak guztira     105.748,17 € 

  
  Emaitza kontablea     -13.860,37 €  

Sarrerak
Sarrerak guztira        105.748,17 €

Sarrera zehatzak

 Zerbitzuak   38.224,37 € 36,15%     
      
 Dirulaguntzak eta donazioak 67.523,80 € 63,85%     

    

Finantzazioa

 Publikoa   0,00 €  0,00%     
    
 Pribatua   105.748,17 € 100,00%     
  
 

Finantzazio zehatza

 Emandako zerbitzuak  38.224,37 € 36,15%     
      
 Diru-laguntza pribatuak  16.500,00 € 15,60%     
      
 Dohaintzak eta legatuak 50.953,00 € 48,18%     
      
 Bestelakoak  70,80 €  0,07%     
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Gastuak
Gastuak guztira        1.998.182 €

Gastu zehatzak

 Langileak 1.615.762 €  80,86%
    
 Ustiaketa gastuak 371.266 €   18,58%   
 
 Finantza-gastuak 1.031 €   0,05% 
 
 Amortizazioak 10.125 €   0,51%     
 

Nora bideratu dira

 Inklusioa 739.636 37,02%      
       
 Berdintasuna: Larrialdia 932.849  46,68%     
       
 Berdintasuna: Helduak eta nerabeak 325.697   16,30%  

2019ko emaitza kontablea 

  Gastuak guztira     1.998.182 €
  Sarrerak guztira     2.001.829 € 

  
  Emaitza kontablea     3.647 €  

Sarrerak
Sarrerak guztira        2.001.829,00 €

Sarrera zehatzak

 Erabiltzaileen kuotak 0,00 €  0,00%     
      
 Hitzarmenak  49.771,00 €  2,49%     

 Dirulaguntzak eta donazioak 1.819.246,00 €  90,88%      
 
 Kudeaketako bestelako sarrerak 132.812,00 €  6,63%  
    

Finantzazioa

 Publikoa   1.734.364,00 €  86,64%      
    
 Pribatua   267.465,00 €  13,36%     
  
 

Finantzazio zehatza

 Madrilgo Erkidegoa  554.098,00 €  27,68%      
       
 Udalak   1.157.404,00 €  57,82%     
       
 Estatukoa eta Europakoa 22.862,00 €  1,14%      
       
 Bestelakoak  267.465,00 €  13,36%     

DATU EKONOMIKOAK JESUSEN BIHOTZAREN  
APOSTOLIKOAK GIZARTE EKINTZA   
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ALDAKETA 
SOZIALAREN ALDE 
LANEAN ARI DIREN 
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