
Erakunde sozial txikienentzako antolaketa

indartzeko programa

Hirugarren gizarte-sektorea euskal gizartetik bertatik

sortzen diren gizarte-ekimeneko erakundeek osatzen

dute. Gizarte-oinarri bat dute, bazkide, boluntario eta

ordainduek osatua, eta gizartean esku hartzeko jarduerak

egiten dituzte.

Aktibo bat osatzen dute gizarte-erakundeak, gure

gizartea, edozein egoeratan, gizarte zuzen,

berdintasunezko, solidario, kohesionatu, parte-hartzaile

eta demokratiko gisa konfiguratzeko, eta, bereziki, gaur

egun bizi dugun krisi-egoeran.

Gizarte entitateek behar eta erronka
sozialei erantzuna ematen diete
sektoreen arteko lankidetzatik eta
hartzaileen partaidetzatik.

Euskadin ia 4.000 erakunde dira,

gehienak elkarteak, 160.000 boluntario

baino gehiagoren parte-hartzea

bideratzen dutenak eta 40.000 langile

inguru dituztenak. Urtero, 1.700 milioi

eurotik gorako bolumen ekonomikoa

kudeatzen dute, hau da, EAEko

BPGaren %2,3koa. Erakundeen erdiek

kudeatutako bolumen ekonomikoa

40.000 € ingurukoa da.
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Covid-19 krisiak eragin handia
izan du bai erakundeek egiten
duten kanpo-jardueran, bai
barne-bizitzan.

EDE Fundazioan, une honetan, beste

eragile batzuekin elkarlanean,

erakunde horiei laguntzeko gure

apustua indartu dugu.

“Elkartasuna herrien samurtasuna da.”
Gioconda Belli

“Zuk, bakarka, ezin duzula
hobetu zure egoera munduan

onartzea ez da 
gaitsezgarria; hazteko, 
aliatuak behar dituzu, 

haiekin batera hazteko”
Konfuzio ...

Iturria: Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Barometroa
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https://3seuskadi.eus/breve/barometro-del-tercer-sector-social-de-euskadi-2019/
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Agenda horrek garapen jasangarrirako 17

helburu (GJH) ditu, eta horiek garatzen

dituzten 169 xede.

Agenda 2030aren ezaugarri nagusietako

bat da lurraldeei eta era guztietako

erakundeei eskatzen diela, lehen aldiz,

GJHak har ditzatela, betiere kontuan

hartuta zer aukera dituzten eta nola

egokitzen diren beren jarduera garatzen

duten testuingurura, hain zuzen ere,

herritarrengandik hurbilago daudelako,

gizarte-eskakizunak berariaz ezagutzen

dituztelako eta beren beharretara

hobekien egokitzen diren erantzunak

bermatzen dituztelako. lehen aldiz
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Bazterketa-egoerak eta 
gizarte-desberdintasunak
areagotzen dituen krisi-
segida bati egin behar
diogu aurre;

emakumeen eta gizonen
arteko benetako
berdintasun eraginkorra
lortzeko funtsezko erronkei
aurre egin behar diegu;

edo sexua, adina, 
ezgaitasuna, etnia edo
erlijioa bezalako
arrazoiek eragindako
desberdintasuna
murriztea;

edo gizarte zibila eta haren elkartze-
artikulazioa indartzeko beharrarekin
jarraitzen dugu, kohesiorako eta 
ongizaterako beharrezkoa den gizarte-
ondare gisa.

Horretan guztian, aliantzek
abantailak eta ahalmenak
sortzen dituzte. Koalizio horiek
gizarte bateko eragile guztiek,
pobrezia murrizteko eta
garapen jasangarria lortzeko,
duten erantzukizunetik sortzen
dira.

“Inor ez dadila atzean gelditu…

… eta, horretarako, elkarrekin
egingo dugu”

...

Gaur egun, Garapen

Iraunkorrerako 2030 

Agendaren bidez “inor ez

dadila atzean geratu” misio 

global partekatua dagoenean

...

...
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Programa honetako jarduketek eta proiektuek
helburu hauek izango dituzte: hirugarren
sektoreko edozein erakunde, Euskadikoa, Euskadin
jarduerak garatzen dituena, eta esku-hartze soziala
zentzu zabalean egiten duena (gizarte-zerbitzuak, 
osasuna, hezkuntza, kultura, gazteria, kirola, 
emakumea, garapenerako lankidetza, garapen
komunitarioa...), kudeaketan hobetzeko
elementuak sartu behar dituena, bere helburua
lortu ahal izateko eta kanpoko zerbitzuak
kontratatzeko behar adinako baliabide
ekonomikorik ez duena.

Gizarte entitateak

Euskal Autonomia Erkidegoan konpromiso
soziala indartu nahi duten enpresa eta erakunde
guztiek har dezakete parte programan, bereziki,
lankidetzan aritu nahi dutenek eta Garapen
Iraunkorrerako 2030 Agendarekin lotura izan
nahi dutenek.

Programaren proiektuak

Jarduerak antolaketaren garapen eta sendotzean oinarritzen dira, eta ez dute
inoiz inplikatuko erakundeak kudeatzeko funtzioak kanpora ateratzea.

Lagundutako

erakundeak eta 

EDE Fundazioko

aholkulari taldeak

gidatuko dituzte

proiektuak. 

Proiektu horiek

banakako edo

taldeko laguntzak

izango dira gizarte

entitateentzat.

Programaren helburua

Programa EDE Fundazioak

sustatutako ekimen bat da, 

Euskadiko Hirugarren

Sektoreko erakundeei, 

bereziki txikienei, euren

antolaketan laguntza

ematen duena. Izan ere, 

erakunde horiek ez dute

baliabide ekonomiko

nahikorik kanpoko

zerbitzuak kontratatzeko.

Estrategikoa eta operatiboa.

Gizarte proiektuak.

Egiturak eta barne antolamendua.

Berdintasuna eta genero ikuspegia. 

Barne- eta kanpo-komunikazioa.

Taldea, harremanak eta barne-lidergoa.

…

# Diseinua

Plangintza

Berrikuspena

Trebakuntza

Ebaluazioa

Hobekuntza
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Programaren hartzaileak

Enpresa eta erakunde solidarioak
Parte-hartzaile laguntzaileak

Parte hartu nahi duten enpresa eta erakundeek

laguntza ekonomikoa eman diezaiokete EDE 

Fundazioak bultzatzen duen gizarte-erakundeak

indartzeko programari. Programaren babesa: 

ekarpen ekonomikoaren bidez, EDE Fundazioari

ordu erabilgarriak eskainiko zaizkio, hala 

eskatzen duten gizarte entitateak indartzeko.

EDE Fundazioak programa osorik garatzeko
konpromisoa hartzen du, programaren 
garapenean eta exekuzioan parte hartzen duten
elementu guztien kontrol eta funtzionamendu
koordinatu eta etengabearen erantzukizuna bere
gain hartuz, eta bere helburu guztiak betetzen
direla ziurtatuz, beharrezko profesionalak
esleituz, gainbegiratze teknikoa eginez eta barne-
ebaluazio jarraitua eginez.

Programari eginiko ekarpena

Eduardo Escobés eescobes@edefundazioa.org

94 400 99 99

IIKUSPENA

 Urteko topaketa,

programaren

emaitzekin.

 Proiektu sozial

batean parte hartzea,

sare sozialetan, EDE

Fundazioaren urteko

memorian eta

lagundutako

erakundeetan ikusi

ahal izango da.

SINERGIAK ETA 
SAREA

 Proiektu eta entitate

babestu eta

laguntzaileei buruzko

elkarrizketa

espazioetan parte

hartuz.

 Programaren

jarduerari eta

lankidetzei buruzko

informazioa jasotzen.

Parte hartzearen beste abantaila batzuk:

UTZI ZURE ARRASTO POSITIBOA! 
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Antolaketa Aholkularitzaren Ard.



Erakunde sozial txikienentzako antolaketa

indartzeko programa

4

Hirugarren sektoreko erakundeak finkatzeko eta garatzeko aholkularitza-
lanak egitea: plangintza estrategikoa, koordinazioa, informazioaren
kudeaketa, giza baliabideen kudeaketa, ezagutzaren kudeaketa,
antolakuntzaren diseinua, ingurunearekiko trukea —finantziazioa, beste
eragile batzuekiko lankidetza—, baliabideak eskuratzea, diagnostikoak eta
berrikuntza-planak, ebaluazio-sistemak, etab.

Zailtasun, hazkunde… egoera bati
aurre egiten dioten entitateei
laguntzea, bai barnean bai
kanpoan, arrazoi desberdinengatik
garapena arriskuan jarri edo
arriskuan jar badezake.

Kalitatea kudeatzeko eta
kudeaketa etikoa eta
gizartearekiko arduratsua
egiteko sistemak ezartzen
laguntzea.

Entitateen barruan genero berdintasuna instituzionalizatzea
bermatuko duen kultura eta lan modua sustatuko duten estrategiak
abiarazten eta prozesuak irekitzen laguntzea.

Erakundeak eta esku hartzeko proiektuak definitzen, bideragarritasuna
aztertzen eta abian jartzen, eguneratzen eta berrantolatzen laguntzea;
arreta berezia jarriko zaie proiektu berritzaileei eta aliantzak ezartzeari;
proiektuak garatzeko lankidetzei (enpresen eta gizarte-erakundeen
arteko lankidetza, administrazio publikoen eta gizarte-erakundeen
artekoa…).

Entitate berrien sorreran eta hasierako garapenean gerentziazko
laguntza ematea, edo lehendik egon arren zerbitzuak ematen eta
langile kontratatuak hartzen hasten direnean.

Entitateei behar duten
laguntza ematea eguneroko
funtzionamenduko arazoak
konpontzeko, haren
ikuspegi orokor batetik.

Arreta integrala eta malgua,
erakundeek une bakoitzean
dituzten kudeaketa
beharretara egokitua.
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Programaren erabilgarritasuna

Programa hau gizarte entitateen zerbitzuan dago eta hainbat onura ekartzen dizkie:


