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ETORKIZUN 
BERRIAK, 
ERRONKA 
BERRIAK

Pandemiako bi urteak eta Europaren 
bihotzean gerra berri bat hasi izanak 
ziurgabetasunez eta segurtasunez beteta 
dagoen munduan kokatu gaitu. Ziurgabe-
tasunei dagokienez, honako hauek dira be-
reziki aipatu beharrekoak: bakerako bideak 
bilatzea, gatazken eraginez beren bizitoki-
tik alde egin behar izan duten pertsonek 
bizi duten egoera, haiei arreta ematen 
dieten politika publikoen egonkortasuna, 
hazten ari diren neofaszismoen indarra, 
gatazka belikoen inpaktua eta klima-al-
daketan energiak duen inpaktua. Beste 
nolabait esanda, ziurgabetasun horien 
guztiaren oinarrian mundu mailako interes 
ekonomikoen arteko talka dago.

Jon Mancisidor
-

EDE Fundazioko
Presidentea

Segurtasunei dagokienez, aldiz, poten-
tzien arteko mundu mailako oreka histori-
ko goreneko egoeraren aurrean, egun bizi 
dugun pentsamendu kritikoaren inguruko 
adostasun zabala da aipatu beharrekoa, 
baina horrez gain, herrialdeen barruan 
gero eta handiagoak dira desberdintasun 
mailak, eta aberatsak gero eta aberatsa-
goak bihurtu dira eta, txiroak, aldiz, gero 
eta txiroagoak.

Hori guztia gure egoerara bideratzen 
badugu, pandemiaren bigarren urteak 
Fundazioaren jarduera orokorra handitzea 
ekarri duela esan dezakegu. Hori maila 
ekonomikoan ere gertatu da, baina emai-
tzak ez du bilakaera positiboa izan hainbat 
faktore dela eta: aisialdiko eta turismoko 
jarduerak suspertzeko prozesua mantsoa 
eta berantiarra izan da eta horrek eragina 
izan du Susperturen eta Ateriren jardue-
ran, marjina ekonomiko txikiagoa duten, 
karga solidario handiagoa duten jarduerak 
bideratu izana eta I+G+b arloan egindako 
barne mailako inbertsioa. Horri esker, etor-
kizunera begira, gure misioa jasangarrita-
sun ekonomikoko baldintzatan betetzeko 
berme gehiago izango dugu.

Horien artean, 2021eko ekitaldi osoa 
hartu duen “Plaza” proiektua garatzeko 
eta kontzeptualizatzeko beste eragile ba-
tzuekin batera partekatutako baliabide eta 
barne mailako baliabide ugariak nabar-
mendu nahiko nituzke.

Ospakizunen urtea ere izan da eta, ho-
rien artean, bereziki azpimarratu beha-
rrekoa da OREKATUZ, EDE Fundazioaren 
berdintasun-batzordearen 20 urteekin 
lotutakoa. Bertan, Fundazioa osatzen du-
gun hiru estamentuek, Ostargik, patrona-
tuak eta langileek egindako ibilbidea, hura 

abiarazi zuten eta gerora aurrera eraman 
duten pertsonak aitortzeko eta berdinta-
sunera aurrera egitearekin lotuta etorki-
zunera begirako erronkak identifikatzeko 
aukera izan genuen.

Horrenbestez, etorkizun berriak ditugu 
aurrean; zalantzarik gabe, ziurgabetasu-
nez beteta daude, zailak dira, baina egoera 
ahulenean dauden pertsonei zuzendutako 
arreta haien nortasun-ezaugarri eta kode 
genetiko bihurtu den gurearen moduko 
erakunde batentzat erronkaz beteta dau-
de. Dagoeneko desberdintasun gehiago 
dituen, zaurgarritasun-egoeran dauden 
pertsonak gero eta egoera ahulagoan dau-
den, eta herritarren eskubideekin lotutako 
lorpenak eta aurrerapenak zalantzan jar-
tzen dituen gizarte honetan, EDE osatzen 
duten hiru estamentuak erronka horiei 
aurre egiteko prest gaude betiko ilusio 
berberarekin eta gure ezaugarri bihurtu 
diren balioak oinarritzat hartuta.

Eta, niri dagokidanez, horren zailak izan 
diren bi urteotan langileria, Ostargi eta EDE 
Fundazioaren Patronatua osatzen duten 
pertsona guztien dedikazioa eskertzea eta 
ahalegina aitortzea bakarrik geratzen zait.

Eskerrik asko bihotzez
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GURE 
ERAGINA 
GIZARTEAN 

315.166
onuradun izan dituzte gure 
ekintzek

333
proiektu garatu ditugu

24.993
ordu eman ditugu 
aholkularitzan eta ikerketan

961
erakunde artatu ditugu

21.749
ordu eman ditugu 
orientazioa, prestakuntza 
eta bitartekaritza eskaintzen 
Enplegu Inklusiboaren arloan

9.432
pertsona aratu ditugu 
babesgabetasun- edo 
zaurgarritasun-egoeran

14.532
haur eta gazte 
izan dira Haur eta  
Gazteen programetan

12 
instalazio sozial, 
gazteentzat eta  
kirolerako

96.305
egonaldi aterpetxeen 
eta egoitzen sarean

12.710
ordu eman ditugu 
Adinekoen Programetan 
eta Zerbitzuetan

22.800
ordu eman ditugu haur, 
nerabe eta Gazteentzako 
programa 
Soziohezitzaileetan

Adinekoak eta zaintzaileak

EDE Ezagutza

EDE Suspergintza

EDE Empleo Inclusivo

EDE Nazioartekoa

Luz Casanova Fundazioa

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

Erakundeen garapena eta 
entitateen kudeaketaren 
hobekuntza

Trebakuntza 
profesionalentzat 
eta erakundeentzat

Aniztasuna, 
bizikidetza eta 
giza eskubideak

Bazterketa 
arriskuan 
dauden 
kolektiboak

Immigrazioa eta 
kulturartekotasuna

Ingurumen hezkuntza 
eta garapen iraunkorra

Boluntariotza eta 
gizarte partaidetza

Enplegua eta 
lan munduan 
txertatzea

Indarkeria 
matxista

Emakumea eta 
berdintasuna

Ostatua eta 
gizarte turismoa

Kultur 
jarduna

Gizarte 
zerbitzuak

5
 E

DE
 F

UN
DA

ZI
O

A
5

 E
DE

 F
UN

DA
ZI

O
A



Gure jarduera Gipuzkoan finkatzen 

EDEren garapena Gipuzkoan finkatzeko au-
rrerapauso handiak eman ditugu. 1991tik ari 
gara lurralde horretan lanean eta gero eta 
presentzia handiagoa dugu. 60 pertsonako 
lantaldea gidatzeko Lurralde Koordinakun-
dea sortu dugu, Enplegu Inklusiboko gure 
zerbitzuentzako egoitza berria inauguratu 
dugu, larrialdietako proiektu berriak ga-
ratu ditugu, Administrazio Publikoentzako 
aholkularitzetako laguntza areagotu dugu... 
Gertutasun horri esker gure jardueraren 
inpaktua indartu dugu, helburu eta balio 
partekatuetan oinarrituta.

Apostólicas Etxeko gure zerbitzuak 
birdiseinatzen

PLAZA Proiektua sortzea mugarri izan da 
gure erakundearen historian; izan ere, 
2021ean EDE Fundazioaren Bilboko egoitza 
dagoen Apostólicas Etxeko eraikina eral-
datzeko eta ideiak biltzeko prozesuari ekin 
diogu. Hilabete hauetan, gure xedearen zer-
bitzura jartzen dugun 5.000 m2ko espazio 
horren erabilerak optimizatzeko moduekin 
amesten eta ilusioz proiektatzen aritu gara, 
gure asmoa aldaketa eta esku-hartze sozia-
lerako erreferentziazko aktiboa bihurtzea 
baita. 

Pertsona askoren lan eskuzabalari eta 
parte-hartzeari esker (barne-batzordeak, 
kanpoko adituen taldeak, gertuko eta/edo 
eremu geografikoko gizarteko, kulturako, 
hezkuntzako, enpresetako, politikako era-
gileak, besteak beste) gure erakundearen 
etorkizuneko bandera-ontziaren kontzeptua 
sortzea eta oinarriak lankidetzan eraikitzea 
lortu dugu, baita proiektua toki onera era-
mateko eta amets anbiziotsu eta zoragarri 
hau egia bihurtzeko bide-orria diseinatzea 
ere. 

Ekimen inspiratzaileen zerrenda luzea ma-
patu eta aztertu ostean gogoetan eta ezta-
baidan eman ditugun ordu luzeen eta ikus-
pegi desberdin eta osagarrietatik egindako 
ideien trukearen emaitza da hainbat pieza 
ekosistema berean biltzen dituen proposa-
mena. Horrek identitate berdingabea ema-
ten dio eta piezak elkar indartzen dira: bi-
zitzeko eta elkarbiziztarako egoitza soziala; 
jateko eta partekatzeko jatetxe soziala; al-
daketa soziala sortzeko espazio irekiak; lan 
egiteko eta lankidetzan aritzeko bulegoen 
eremuak; prestakuntza jasotzeko eta lagun-
tza eskaintzeko aretoak eta bilera-gelak; eta 
hiriarentzat zabalik egongo den terraza bat 
eta irekitako barneko plaza bat, kultura so-
ziala sustatzeko berezko egitarauarekin. 

Azken finean, proiektu katalizatzailea, osoa, 
irekia, erakargarria, jasangarria eta berritzai-
lea izango da, eta komunitateak esku har-
tzeko, kohesio soziala sustatzeko eta profil 
eta kolektibo anitzen arteko topaketen nor-
malizazioa sustatzeko aukera emango du. 
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GARAPEN 
BERRIAK
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Gure erakunde 
guztientzat funtsezkoa 

da haien ezagutzak 
eta gogoetak gizarte 

osoarekin partekatzea. 
Horregatik erabiltzen 

ditugu eskura ditugun 
tresna eta komunikazio-

kanal guztiak: 
komunikabideetako 

presentzia, 
Interneteko parte-

hartzea, publizitatea, 
sentsibilizazio-kanpaina, 

etab.

Gure konplizitateari 
eusten diogu, urtean zehar 

egiten diren barneko 
sentsibilizazio- eta 

prestakuntza-kanpainetan 
Berdintasuneko 

(Orekatuz), Euskarako 
(Euskara Batzordea), 
Teknologia eta Izadi 

(Ingurumena) batzordeei 
babesa emanez eta 

lagunduz. Bai eta barneko 
eta kanpoko ekitaldien 

kudeaketan lagunduz ere.

3.637 
Jarraitzaile 
linkedInen

1.301 
Jarraitzaile  
Instagramen 

65 
inpaktu 
komunika-
bideetan

372.736 
Bisita 
webgunean
% 81 Bisita 
berriak

2.352 
Jarraitzaile 
facebooken

1.844
Jarraitzaile 
twitterren

Barrutik berritzera goaz... eta emakumezkoen 
izenarekin

Marka berria aplikatzeko lanekin amaitzeko asmoz, eta osa-
sun-egoerak utzi digunean, Bilboko gure bulegoak barnetik 
berritu ditugu (Simon Bolivar, 8B). Solairu bakoitzean lan-
tzen ditugun proiektu eta zerbitzuak erakusteko erabiltzen 
ditugun direktorio berriak, seinaletika berria eta errotulazio 
berriak Estudio Dobleren diseinuarekin eta ikuskapen es-
tilistikoarekin.

Emakumeen izena duten gelak: 
Berrikuntza horien artean, bereziki harro sentitzen gara gure 
gelek duten sailkapen berriarekin. Esparru askotan (kultura, 
hezkuntza, gizartea, zientzia...) emakumeek egin izan duten 
lana (askotan, ikusezina) bistaratu nahi izan dugu. Horreta-
rako, gure prestakuntza-gelen eta lan kolektiborako guneen 
izenak aldatu eta era batera edo bestera berdintasunaren 
eta feminismoaren aldarrikapenaren alde lan egin duten 
emakumeen izena jarri diegu.

GIZARTE 
PROIEKZIOA
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278 
Pertsona 
kontratatuta

200 emakume 
78 gizon

84 
Pertsona 
boluntarioak

62 emakume 
22 gizon

178 
Prestakuntza-ekintza

3.835 
Emandako ikastaroen 
orduak 

289
Pertsona formatuta

8
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GURE  
PERTSONEN 
SAREA

Pandemia inbertsioak eta baliabideak 
indartuz igaro genuen

• Lan Arriskuen Prebentzioan egindako in-
bertsioa indartu dugu IMQ Prebentzioaren 
kontratazioarekin. Bizkaia eta Gipuzkoa-
ko postu eta lantoki guztietako arriskuen 
ebaluazioak berrikusi eta eguneratu ditugu. 
Halaber, instalazioen autobabeserako pla-
nak egin ditugu, eta langileen % 60 baino 
gehiagok ebakuazio-simulazioak egin ditu 
bere instalazioan.

• Suspertu SLn ekainera arte mantendu dugu 
ABEEEa ekoizpen-arrazoiengatik. Izan ere, 
instalazio batzuetan jarduerarik gabe ja-
rraitzen zuten pandemiarengatik. Uztailetik 
aurrera jarduerari berriz ekin ahal izan dio-
gunean, aterpetxeetan batez ere, ABEEEtik 
atera ahal izan ditugu langile guztiak, eta 
aldi baterako kontratuekin langile berriak 
ere kontratatu ahal izan ditugu.

• Aurten lanaldi malgua izateko aukera eman 
dugu. Neurri horrekin hainbat helburu bete 
dira, besteak beste: lana eta familia uztar-
tzea, bulegoetako pertsonen kopurua mu-
rriztea eta pandemian zehar langileek oso 
modu positiboan baloratu zuten lan-sistema 
probatzea. 

IZADI,  
gure ingurumena zaintzen

Izadi erakundeak sustatu duen sozio-ingu-
rumeneko ekimena da, eta garatzen ditugun 
zerbitzuetan eta jardueretan ingurumeneko 
begirada eta ikuspegia bermatzea du xede. 
Eta begirada hori gure ekintzen hartzaileei 
transmititzen diegu. Aurreko ikasturtean 
hainbat ekintza egin genituen laneko es-
pazioetan ingurumena zaintzeak eta erres-
petatzeak duen garrantziaren berri emate-
ko eta sentsibilizatzeko (hondakinentzako 
edukiontzi zehatzak, paperak, plastikoak... 
Energia aurrezteko adierazleak, testu infor-
matiboak eta dibulgaziokoa, besteak beste).

91
Pertsona kontratatuta
EDE Fundazioa

66 emakume 
25 gizon

130
Pertsona kontratatuta
Suspergintza

103 emakume 
27 gizon

57
Pertsona kontratatuta
Suspertu SL

31 emakume 
26 gizon
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https://edefundazioa.org/nor-gara/antolakuntza/batzordeak/izadi-medioambiente-y-sostenibilidad/?lang=eu
https://edefundazioa.org/nor-gara/antolakuntza/batzordeak/izadi-medioambiente-y-sostenibilidad/?lang=eu
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2021: Berdintasunarekiko konpromisoa: 
gelditu eta aitortu... aitortu eta esker-
tu... eskertu eta ospatu... eta erronka 
berriak sustatu.

• OREKATUZen 20 urteen ospakizuna -EDE 
Fundazioaren Berdintasun Batzordea Patro-
natuko Batzordearekin, Ostargirekin, zuzen-
daritzarekin eta erakundeko lantaldeetako 
pertsonekin-. Denbora honetan lorpenak 
eta aurrerapenak identifikatu ditugu eta 
konpromiso hori sustatu zuen batzordearen 
aurreko pertsonak eta ekimenak aitortu di-
tugu (aisialdiko eskola, Montessori taldea...). 
Halaber, etorkizunean eta berdintasunerako 
gure bidean jarraitzeko norabidea marka-
tuko duten erronketan jarri dugu begirada.

• Euskal Gizartearen Itunaren konpromisoa 
Beijineko Ekintza Plataformarekin, 25 ur-
teren ondoren. Nazio Batuen Emakumeen 
Munduko IV. Konferentziaren urteurrenaren 
harira Emakundek berdintasunaren alde eta 
indarkeria matxistaren aurka egiteko herri-
tarren eta gizartearen ituna sortzeko gonbi-
tarekin bat egin genuen. Lantalde intersek-
zionala sortu dugu, Beijing +25 Lantaldea.

• Kontziliazio erantzunkidea sustatu dugu: 
kontziliazioaren kudeaketa berrikusteko eta 
hobetzeko lantaldea sortzea, BBK Familyre-
kin batera, erakundearen kontziliazioaren 
arloko dokumentazioa eguneratzeko eta 
kontziliazioa sustatzeko neurriei buruzko 
prestakuntza eta ekitaldiak egiteko. 

• Topaketa Nilofar Bayatekin, Afganistango ki-
rolaria eta emakumeen eskubideen aldeko 
aktibista bera, emakumeen aurkako indarke-
riaren aurkako nazioarteko egunaren harira.

• 2020ko urriaren 13ko 902/2020 Errege De-
kretua, emakumeen eta gizonen arteko 
soldata-berdintasunari buruzkoa betetzea: 
arrakala, prestakuntza, soldaten erregistroa 
eta lanpostuen balorazioa aztertzea.

• “Berdintasunaren kudeaketako jarduketa 
onak• aitortza Emakunderen eta Euskaliteren 
eskutik, sexu-jazarpena eta sexuagatikoa 
jasan duten pertsonei arreta eskaintzeko 
protokoloa egiteko eta hedatzeko gure pro-
zesuarengatik.

• EDE Fundazioaren Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako VI. Plana egitea, datozen 
4 urteetarako erronkekin.
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GURE 
ALIANTZEN 
KOMUNITATEA

Hirugarren 
Sektorearen eta 

gure sareen arteko 
parte-hartzearen 
eta lankidetzaren 

aldeko apustua egiten 
jarraitzen dugu.

• Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren eta sareen parte-
-hartzearen eta laguntzaren aldeko gure apustua indartu 
dugu, EAPN, Gizatea, Hirekin eta Euskadiko Finantza Etikoko 
Elkarteko Zuzendaritza Taldeetako presentziari eutsi dio-
gu. Gainera, Sargirekin bat egin dugu (Gipuzkoako Gizarte 
Erakundeen Koordinaziorako Elkartea).  

• Nabarmendu behar dugu EDE Fundazioak Gizardatz eta Hi-
rekineko presidentetzak hartu dituela bere gain.

 
• 2021ean, Ekain desegin dugu sortzerako unean ezarritako hel-

buruak bete direlako, eta, hala, Euskadiko Inklusio Sareekin 
(EAPN, Hirekin, Gizatea y Reas) egiten dugun lankidetzaren 
konpromisoa berretsi dugu, Enplegu Inklusiboaren arloan. 

 
• Debegesan parte hartzen jarraitzen dugu (elkarlanean eta 

sarean aritzeko eskualdeko apustua, Debabarrenan bazter-
kerian edo arriskuan dauden pertsona helduei prestakuntza 
eta enplegua eskaintzeko).

Aisialdia eta garapen komunitarioa

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

Lankidetza

• Etorkin Gazteen Partzuergoa. 
• Aisialdi Hezitzailearen Partzuergoa 
• Elizako Gizarte Erakundeen Taldea
• Mugen Gainetik 

Parte-hartzea kontseiluetan 

•  Eusko Jaurlaritzako haur eta nerabeen 
batzorde iraunkor sektoriala

•  Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 
•  Pastoralaren Elizbarrutiko Kontseilua 
•  Euskal Boluntariotza Kontseilua 

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: Baztertutakoak Gizarteratzeko eta 

Laguntzeko Zentroen elkarteen Federazioa

• Faedei. Gizarteratzeko Enpresen Enpresa 
Elkarteen Federazioa

• Eskubidez, Giza Eskubideen eta Bake 
Hezkuntzaren Elkarteen Foroa

• Gizardatz. Bizkaiko Gizarte Ekimeneko eta 
Esku-hartzeko Erakundeen Elkartea 

• Gizatea. Gizarteratzeko eta Laneratzeko 
Euskadiko Enpresen Elkartea. 

• Madrilgo Hirugarren Sektorearen 
Plataforma

• Sareen Sarea
• Sargi, Gipuzkoako Gizarte Erakundeen 

Koordinaziorako Elkartea
• Bilbao Metropoli 30 Elkartea
• Debabarreneko Gizarteratze- eta 

Laneratze-Sarea. Debabarreneko 
Gizarteratze- eta Laneratze-Sarea.

• Finantza Etikoen Sarea (Euskadiko 
Finantza Etikoen Elkartearen bitartez) 

Estatuko aliantzak 

• Jesusen Bihotzeko Apostolikoak 
•  Pere Tarrés Fundazioa 

(Bartzelona)

Europako aliantzak

• Europako Funts Sozialaren Jarraipen 
Batzordea

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

• Feantsa: European Federation of National 
Organisations Working with Homeless

• Europe Direct sarea.  
Europako informazio-zentroak Europako 
Batzordea

• REVIE sarea. Europako Informazioaren 
Euskal Sarea. Lehendakaritza. Eusko 
Jaurlaritza
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2017 2018 2020  2019 

 

   

  

12.202 €
12.090 €

14.080 €

16.865 €

15.113 €

14.279 €
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AGENDA 2030EKIN 
KONEKTATZEN

Gure ekarpena GJHei.

Enplegurako prestakuntza 
eta orientazioa, enpresekin 
lankidetza eta lan-munduratzeko 
enpresak: 1. GJH, 2. GJH, 3. GJH,  
8. GJH, 10. GJH eta 12. GJH.

Emaktiva, indarkeria matxista, 
ikerketa eta genero-aholkularitza: 
5. GJH, 8. GJH eta 10. GJH.

Dibertsitatea, bizikidetza eta 
giza eskubideak: 1. GJH, 3. GJH, 
4. GJH, 11. GJH eta 16. GJH.

Adingabeak eta gazteak. 
Adinekoak eta familiak: 3. GJH, 
4. GJH, 5. GJH eta 10. GJH.

Ikerketa, antolakuntzarako 
aholkularitza eta garapen 
komunitarioa: 4. GJH, , 10. GJH, 
11. GJH, 16. GJH eta 17. GJH.

Politika sozialak eta zeharkakoak: 
11. GJH, 16. GJH, 17. GJH. 

Orekatuz Batzordea 
(Berdintasuna): 5. GJH, 8. GJH.

Izadi Batzordea (Ingurumena 
eta Jasangarritasuna): 6. GJH, 
7. GJH, 13. GJH, 14. GJH eta 15. GJH.

Batzorde Teknologia: 8. GJH, 
9. GJH eta 10. GJH.

Euskara Batzordea eta 
Nontzeberri: Kultura eta 11. GJH

EDE FUNDAZIOAK Agenda 2030i eta 
GJHei egiten dien ekarpena bi di-
mentsiotakoa da: bata kanpokoa, 
jardueren eta proiektuen saileta-
ko ekintza zuzenen bitartez, eta, 
bestea, barnekoa, berdintasun-, 
euskara-, teknologia- eta inguru-
men-batzordeen bidez. 

Gainera, kulturaren eta garapen 
jasangarriaren arteko lotura isla-
tuta dago gure erakundeak kultur 
proiektuen, tokiko kulturaren sus-
tapenaren eta garrantziaren, eta 
hizkuntza-normalizazioaren alde 
egiten duen apustuan. 

Agenda 2030 Nazio Batuen ekimena da eta 
hazkunde ekonomiko inklusiboa, kohesio, 
justizia sozial eta bake handiagoa eta in-
gurumeneko etorkizun jasangarria duten 
gizarteetarantz egin nahi du aurrera.

Prozedura Garapen Jasangarrirako 17 Hel-
burutan (GJH) azaltzen du eta helburu ho-
riek tokiko politika publiko guztiak, kanpoko 
ekintza eta garapenerako lankidetza barne 
hartzen ditu. 

GJHak unibertsalak dira eta eraldatzaile 
sakonak izateko asmoa dute.
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EDE 
EZAGUTZA
Aholkularitza eta ikerketa sozial aplikatuko zentroa gara eta eragile sozial 
ugarien errealitatetik, jardunbidetik eta esperientziatik abiatuta ezagutza 
sortzen dugu. Gainera, eragile sozial horiei laguntza ematen diegu haien 
gaitasunak sendotuta. Sarean egiten dugu lan eta gizarte-ehunari eta era-
kunde publikoei eskaintzen dizkiegu gure ikaskuntzak, betiere, guztien au-
rrerapenari laguntzeko.
Ezagutza da gure jarduera osoaren oinarria eta iraupen luzeko aldaketak, 
inklusiboak eta jasangarriak sortu nahi ditugu horrekin.

2021eko fokuak eta jardueraren apustuak:
Funtsezko prozesuetan erakunde eta administrazio publiko gisa dugun 
erlazioa finkatzeko urtea izan da, COVID-19ak eragindako pandemiagatik 
oraindik ere egokitzapen-uneak izan diren garaian. Hezkuntza 360 gisako 
proiektuak sortzea, berdintasuna sustatzeko proiektuetan eta indarke-
ria matxistentzako biktimentzako arreta hobean laguntzea, edo inklusio 
sozialarekin inplikatuta dauden sistemen arteko koordinaziorako tokiko 
mahaiak martxan jartzeko laguntza dira egiten ditugun proiektuen eta la-
guntzen adibideetako batzuk.

Memoria honetan atal berri bat gehitu dugu pentsamendu bisualarentzat. 
EDE Fundazioa egiteko moduan beti presente egon den praktika izan den 
arren, 2021ean gure zerbitzuen eskaintzako apustu argi gisa sartu dugu. 
Pentsamendu bisuala baliabide grafikoen bidez ideiak aurkezten lagun-
tzeko tresna da eta 2021ean espazioak sortu ditugu iruditegi kolektiboak 
lankidetzan sortu eta garatzeko, komunikazioa hobetzeko, egiteko modu 
berriak diseinatzeko edo dauden beharrentzat eta sortuko direnentzat 
erantzunak bilatzeko.

EDE Ezagutzaren inbertsioa:
3.584.858 €
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4.014 
ikasle eta batxilergoa

2.275
familiak

150 
ikastetxeetako 

zuzendaritza 

12
hezkuntza-orientazioko 

aditu 

422 
testu edukia 

aztertzeko

12
 webgune 
aztertuta 

149
udalen informazioa

70
 elkarrizketa 

82
 testu eta 

dokumentu

Esku-hartze sozialaren 
arloan egin dugun 
ikerketa ehundura 

sozialaren eta 
erakunde publikoen 

eskura jarri dugu, 
garapen soziala 

sustatzeko.

Pertsonekin 
egiten dugu lan, 

eta gure ezagutza 
erabiltzen dugu 

haien beharretarako, 
ikerketan parte 

hartzen dutenean 
lana aberastu eta 

aldaketarako eragile 
gisa indartu egiten 

direlako.

EAEko txirotasun eta higiene menstrualari buruzko 
ikerketa

Emakunde- Emakumearen Euskal Erakundearentzat eginda-
ko ikerketa honi esker txirotasunari eta higiene menstruala-
ri buruzko ezagutza zabaldu dugu EAEko testuinguru zeha-
tzean, eta arreta berezia jarri dugu zaurgarritasun-egoeran 
eta bazterkeria-arriskuan dauden emakumeen azterketan, 
haien errealitate zehatzean sakondu ahal izateko eta haiei 
zuzendutako laguntza-baliabideak hobetzeko jarraibideak 
planteatzeko.

“Hein batean hilekoak tabua eta isila izaten 
jarraitzen du  Emakumeen arazoa izaten jarraitzen 

du eta, hortaz, ez da lehentasunekoa”.
 

Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundea

EAEko orientazio akademikoaren eta 
profesionalaren sistema 

Azken urteetan, eragile instituzionalek, hezkuntzakoek eta 
sozialek ikasleei eskainitako orientazio akademiko eta 
profesionalaren kalitatea hobetzeko diagnostikoa egiteko 
beharra dagoela adierazi dute.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarentzat egindako ikerke-
ta horrek sistemaren indarguneei eta ahulguneei buruzko 
informazioa jasotzen du, eta hobetzeko eta etorkizuneko 
Plan Estrategikoaren eragilea izateko gomendioak eskain-
tzen ditu.

15 urteko historia: Euskadiko berdintasun-legearen 
ebaluazioa

4/2005 Legearen arabera, Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerakoa eta emakumeen aurkako indarkeria matxista-
rik gabe bizitzekoari buruzkoa, bost urtez behin, legearen 
garapenaren eta aplikazioaren jarraipena egiten da; eba-
luazio hori, ondoren, Eusko Legebiltzarrera eramaten da. 

2021ean, duela gutxi berritu duten lege horren 15 urteko 
historia aztertu, gogoratu eta baloratu dugu Emakunde- 
Emakumearen Euskal Erakundearentzat. 

10
Elkarrizketa 

sakon

9
erakunde 

Hirugarren 
Sektore 

Sozialean

128
galdetegi 

emakumeentzat 

9
emakume 
eztabaida 
taldeetan

9
erakunde 

artatuta

25
ikerketa

 proiektu
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Esku-hartze sozialaren arloan espezializatutako 
aholkularitza-prozesuak egiten ditugu, eta 

kudeaketa aurreratuaren eta kalitatearen 
sistemak garatzen ditugu, baita etorkizuneko 

estrategiak, proiektu berritzaileak eta 
berdintasunaren sustapena ere.

Gure ekarpena baliagarria da erakunde 
publikoak eta pribatuak indartzeko, gizarte 

bidezkoagoa, askeagoa eta solidarioagoa 
garatzeko egiten duten jardunean, eta pertsonen 

eta kolektiboen bizi-baldintzak hobetzeko 
jardunean, batez ere zaurgarritasun-egoeren 

kasuan.

Aholkularitza sozialerako taldea dugu erakunde 
sozialentzat, zerbitzu ekonomiko, fiskal eta 
laboralekin, eta neurrira eginiko irtenbide 

pertsonalizatuak eskaintzen ditugu.

AHOLKULARITZA Berdintasunaren aldeko Bilboko 
Emakumeen Kontseiluko Idazkaritza 
Teknikoa

Berdintasunaren aldeko Bilboko Emakumeen 
Kontseilua dinamizatu dugu. Aurten, Bilbon 
Emakumeen Etxe bat sortzeko prozesu-parte 
hartzailean jarri du arreta batez ere.

Bizkortze-tekniken bidez kudeaketa 
aurreratuko eredua 
ezarri dugu
 
Euskadiko IRSE elkarteko zuzendaritzako eta 
estrategiako lantaldearekin egin dugu lan 
eta scrum erabili dugu, bizkortzeko teknika 
nagusietako bat. Hala, erakundean kudea-
keta aurreratuko eredua ezartzeko aurrera-
pausoak eman ditugu. Eredu hori da Euska-
diko kalitatearen erreferentzia nagusia eta 
Euskalitek sustatu du. Metodologia azkarrak 
erabiltzeak, kasu honetan scrum, aukera 
ematen du zuzendaritzako eta estrategiako 
taldeek azkar, argi eta zehatz egitea aurrera 
ezarpenean, eta lan-ziklo bakoitzean emai-
tzak lortzea (“esprintak” izenekoak).

Clara Campoamor elkartearentzat 
Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako I. Plana egitea

Elkarteari lagundu genion Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako I. Plana egiten, 
Emakundek -Emakumearen euskal Erakun-
deak- ematen duen diru-laguntzarekin.
1985ean sortu zuten emakume feminista ba-
tzuek eta urrats bat aurrera egitea erabaki 
dute plan horrekin. Prozesuan zehar ema-
kumeen eta gizonen egoerari buruzko diag-
nostikoa egiten da, indarguneak eta ahul-
guneak identifikatuz, eta lehen plana egiten 
da, datozen 4 urtetarako arloekin, helburue-
kin eta garatu beharreko ekintzekin.

ASKORA PLUS SLrentzat 
Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako VI. 
Plana egitea

ASKORA PLUS SL elikaduran, 
garbiketan, arreta geriatria-
koan eta autobusetako eta 
jantokietako laguntza per-
tsonalean jarduten duen 
enpresa da, bai ikastetxee-
tan, bai beste kolektiboe-
kin. 2020an, 683 langile zi-
tuen guztira. 607 emakume 
eta 76 gizon. Egoitza soziala 
Gipuzkoan du, baina Biz-
kaian, Araban, Nafarroan 
eta Errioxan ere baditu lan-
tokiak. 2021ean III. Berdin-
tasun-plana ebaluatzen eta 
enpresako diagnostikoa eta 
IV. Berdintasun Plana esta-
tuko araudietara egokitzen 
lagundu genien. 

Gizarteratzeko sistemen arteko 
koordinaziorako tokiko mahaiak 

Eusko Jaurlatritzako Lan eta Enplegu Sailak 
sustatutako gizarteratzeko sistemen arteko 
Koordinaziorako Tokiko Mahaia proiektua 
Inklusiorako IV. Euskal Planaren 2017-2021 
barruan dago.

Espazio horiek inklusio sozialean esku har-
tzen duten sistemen arteko topaketa eta 
(ber)aitortza sustatzen dute. Gainera, erla-
zioen sarearen eta eragileen gurutzaketa-
ren bitartez tresnak, proiektuak eta kasuen 
lanketak probatzeko koordinazio-formu-
lak ezartzen dituzten instrumentuak dira. 
6 mahai dinamizatu ditugu: bi Gipuzkoan; 
Lasarte-Orian eta Eibarren; hiru Bizkaian, 
Otxarkoagan, Portugaleten eta Durangon, 
eta bat Araban, Amurrion.

182
erakunde

artatuta

152
aholkularitza 

proiektu

115
aholkularitza

 proiektu
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PRESTAKUNTZA

Enplegura, garapen 
pertsonalera 

eta erakundeen 
garapenera 

bideratutako ekintzak 
eta prestakuntza-

esperientziak 
eskaintzen ditugu. 

Horrekin elkarteen, 
hezkuntzaren eta 

gizartearen ehundura 
indartu nahi dugu 

trebakuntzaren 
bitartez, pertsonen eta 
erakundeen gaitasunak 

hobetzeko.

Administrazio Publikoaren arloan Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunaren oinarrizko elementuak.

Urtean zehar ikastaroaren sei edizio eskaintzen ditugu 
Arabako Gizarte Ongizateko Foru Erakundearentzat: “Admi-
nistrazio Publikoaren arloko emakumeen eta gizonen ber-
dintasunaren oinarrizko elementuak”. Prestakuntza berdin-
tasunari buruzko Prestakuntza Planaren barruan zegoen, eta 
plan horretan hainbat espezializazio maila daude.

TEAL erakundeak: eraldaketa kulturalerako modu 
berri bat

Andaluziako ekonomia sozialeko erakundeei laguntzen hasi 
gara, TEAL erakundeen paradigmaren bitartez. Andaluziako 
CAIS (Consorcio Andaluz de Impulso Social) elkartearekin 
lankidetzan dihardugu.

Erakunde parte-hartzaileek antolaketa kultura berri bate-
rantz egingo dute trantsizioa, espiralean egindako dinami-
ken bitartez haien jarduketen gaineko kontzientzia hartuta, 
bilakaeraren helburua identifikatzeko, autogestioa areago-
tzeko eta osotasuna eta ongizatea lortzeko. EDE Fundazioa 
erakunde bazkidea eta proiektuaren laguntzailea da.

“Proiektuak ez du enpresa soilik eraldatu,  
baita langileak ere”.

Euskal Etxeentzako Berdintasun Eskoletako 
topaketak

Berdintasunerako Eskola bat antolatu dugu, Euskal Etxeen 
bitartez gizarte bidezkoago bat izatea oztopatzen duten oz-
topoak kentzeko, haien jardueren kudeaketan eta antola-
ketan berdintasuna sustatzeko tresnak eskainiz. Gainera, 
Amerikako herrialdeekin gai honi buruz hainbat topaketa 
izan ditugu: “Berdintasun-politiken, lidergoaren eta genero- 
mainstreamingaren testuingurua eta bilakaera”.

+Info

“Prestakuntza horiek mundua moreago ikusten 
ikasteko beste modu bat ekarri dute, emakumeek 

bizi dituzten desberdintasunen inguruko kontzientzia 
hartzeko eta aldaketarako gogoeta egiteko”.

Diego (Argentina)

VIRADA Liderazgo eta 
VIRADA Equipos

Bi lidergo-programa egin 
ditugu aldi berean Galiziako 
erakundeentzat.
Virada Liderazgon pertso-
nekin banaka landu ditu-
gu gaitasunak, eta Virada 
Equipos taldean desafioak 
eta erronkak jorratu ditugu 
lantalde naturalekin.
Bi programak uztartzera-
koan aldaketa sustatzen du-
ten sinergiak sortzen dira.

“Lantaldeei buruzko 
eta pertsona bakoitzak 
egiten duen ekarpena 

identifikatzeko 
beharrari buruzko 
kontzientzia hartu 

dugu”.
42
ikastaro

1.477
prestakuntza-ordu

699
pertsona formatuta
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Horiek gure proiektu 
nabarmen batzuk 
baino ez dira, hemen 
kontsulta ditzakezu guztiak: 
edefundazioa.org

Haurrek parte hartzeko gida

Haur eta nerabeen parte-hartzea lantzeko euskarazko mate-
rial pedagogikoa sortzeko lan-prozesua izan da, Agenda 2030i 
begira. Haur eta nerabeen (6 urtetik 16 urtera) parte-hartzea 
sustatzeko baliabideak eskaintzen dituen GIDA landu dugu, 
eskubideen ikuspegitik.

“Bilbo hiri adiskidetsua adinekoekin” III. Plana

III. Plana egiten amaitu genuen, udaleko sailen eta adinekoen 
Talde Eragilearen arteko prozesu luzearen ondoren. Talde era-
gilea gidatzeaz, sustatzeaz eta jarraipena egiteaz arduratu da. 
Urriaren 26an ofizialki aurkeztu genuen Udaleko Ekitaldien Are-
toan. Planak 2024ra arteko iraunaldia izango du, eta udaleko 
jarduera guztietan adinaren ikuspegia txertatzea eta adinekoen 
parte-hartze handiagoa sustatzea izango ditu helburu.

“Aktibo jarraitu nahi eta behar dut, ikasten eta  
gizarteari ekarpena egiten. 

Uste dut ekintza komunitarioak eraldatzaileak direla, eta kasu 
honetan plus bat dago; herritarrekin eta administrazioarekin 

batera lan egin ahal izatea”.

Maria Asun

Hezkuntza 360 jardunaldiak

Kiribil Sarearekin batera bi mintegi antolatu ditugu 360 Hez-
kuntzak egungo gizarte eta hezkuntza arloko erronkekin lotuta-
ko ekarpenen gainean elkarrizketa eta gogoeta bultzatzeko eta 
EAEn eta Estatu mailan garatzen ari diren jardunbide egokiak 
ezagutzeko.
Lehen mintegiak izenburu hau izan du: “Hezkuntza 360k egungo 
erronka sozio-hezitzaileei egiten dizkien ekarpenak”.
Bigarren saiorako, “Transformazio-prozesuak hezkuntza-ko-
munitateetan” izenburua zuen mahai-ingurua antolatu zen. 
Bertan, ikastetxeetan erakundeek bideratutako proiektuetako 
hainbat esperientzia aurkeztu dira:

Nafarroako 
Boluntariotzaren II. 
Plana egiteko prozesu 
parte-hartzailea

Gordexolan herritarren 
berdintasun-batzordea 
eratzeko prozesu parte-
hartzailea

Bizikidetza Batzordeei  
laguntzea

Giza Eskubideen 
Egunaren harira Giza 
Liburutegiak garatzea

Afaloste-On

Erakunde publikoei 
eta eragile 

sozialei laguntzen 
diegu proiektu 

komunitarioetan eta 
parte-hartzaileetan 

sarean egindako 
lanaren bidez. 

Gure ustetan, espazio 
komunitarioek 

pertsonen bizi-
baldintzak hobetzen 

dituzte. Ingurune 
aktiboak, kritikoak, 

solidarioak eta 
erantzukideak 

sortzen lagundu 
nahi dugu, betiere, 
herritarren parte-

hartzearen bidez eta 
egitura sozialekin eta 
erakunde publikoekin 

lankidetzan.

GARAPEN 
KOMUNITARIOA

Babesten jardunaldia: espazio hezitzaileak - 
espazio babestuak. Tratu onaren aldeko aldeko 
apustua egiten dugu.

Aisialdirako espazio seguruak eta haur, nerabe eta gaz-
teentzako zein espazio horiek kudeatu eta dinamizatzen 
dituztenentzako Tratu Onak bermatuko dituztenak lortzeak 
duen garrantziari buruz gogoeta egiteko jardunaldiak egin 
genituen. LOVIPIri buruz jardun genuen (eraikitzen ari zen), 
jarduteko kodeen garrantziari buruz, haurrak babesteko 
ekintza-planei buruz, hezkuntzako eremu ez formaletan 
jarduketa onak partekatu genituen... Jardunaldian honako 
hauen lankidetza izan genuen: Atlhetic Fundazioa, Didania 
Federazioa, Pere Tarres Fundazioa, EEB eta Kiribil Sarea.

“Jardunaldiek animatu egin gintuzten gure erakundean 
tratu onen inguruan lan egiten hastera. Abian jartzeko 

gako batzuk ikasi genituen, eta oso aberasgarria izan zen 
beste errealitate batzuen esperientziak ezagutzea”.

Josu Kiribil Sarea

Barkamenari buruzko gogoeta

Indarkeria politikoaren biktimen eta gizarteko hainbat sek-
toreren arteko topaketak. Jardunaldi batzuk antolatu ditugu 
barkamenaren inguruan dauden elementu batzuei buruz, 
adiskidetze-prozesuan duen garrantziari buruz, barkatze-
ko/barkamena jasotzeko prozesuei eta metodoei buruz, eta 
ibilbide pertsonalak eta taldeetakoak ezagutu ditugu. 

20
proiektu  

garatu ditugu

https://edefundazioa.org/zer-egiten-dugu/ede-ezagutza/garapen-komunitarioa/?lang=eu
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PENTSAMENDU 
BISUALA

Nontzeberriri Amets Arzallusen MIÑAN liburua aurkezteko 
horma grafikoa

Pentsamendu bisuala aktibatzen dugu eta marrazki, ikono, hitz gako eta 
metafora bisualen erabilera sustatzen dugu, erakundeen eta lantaldeen 
komunikazioa eraginkorragoa izan dadin.

10
Erakunde artatuta

65
produktu

14
Prozesu artatuta

Horiek gure proiektu 
nabarmen batzuk 
baino ez dira, hemen 
kontsulta ditzakezu 
guztiak:
 
edefundazioa.org

· Horma grafikoa, errelatoretza eta Generation Equalityren 
digitalizazioa.

· Eusko Jaurlaritzaren Familientzako HIKT Gidak egiten 
laguntzeko prozesua.

· Centro Europe Direct Bizkaia 2021-2025 proiektuaren 
ilustrazioa, aurkezpena eta sustapena.

· Eraldaketa digitalaren erronkei buruz modu birtualean 
garatutako jardunaldiaren akta grafiko digitala.

· Bilbo haur eta nerabeen hiriaren 2. Osoko bileraren horma 
grafiko digitala eta errelatoretza. Haur eta nerabeen hiri 
adiskidetsuak.

Basquejing lantaldearentzako baliabide bisualak 
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https://edefundazioa.org/zer-egiten-dugu/ede-ezagutza/pensamiento-visual/?lang=eu
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BOLUNTA

271
erakunde 

artatu ditugu

8.272
harpidetza 

banaketa-zerrendetan

178.000
erabiltzaile

343.459
bisita webgunean

703
kontsulta  

artatu ditugu

1919

BOLUNTA

Bizkaian elkartasuna eta parte-hartzea 
sustatzea

Boluntariotzarako eta parte-hartze sozialerako 
agentziaren xedea mundu bidezkoagoa, jasanga-
rriagoa eta solidarioagoa eraiki nahi duten per-
tsonen, erakundeen eta eragileen parte-hartzea 
babestu eta sustatzea da, ekintza boluntarioaren 
eta parte-hartze sozialerako beste modu batzuen 
bitartez. 

BBK Fundazioak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta EDE 
Fundazioak sustatutako ekimena da.

Boluntariotzaren Euskal Estrategia berria egitea 

Modu aktiboan hartu dugu parte Boluntariotzaren Euskal 
Estrategia 2021-2024 berria egiteko prozesuan. Orientazioan 
eta diseinuan lagundu eta egin dugu ekarpena, parte-hartze 
sozialean eta ekintza boluntarioan dugun ibilbideari eta 
jakintzari esker. Gainera, datozen urteetan estrategia horre-
tako ekintzen lurralde mailako garapena babestuko dugu 
datozen urteetan. BOLUNTARIOTZAREN EUSKAL KONTSEILUA-
REN eta bere Lantalde Iraunkorraren parte gara.

Aliantzak Topaketa: Elkarlanean 
aritu eraldatzeko

35 enpresa eta erakunde sozial baino gehia-
gok hartu dute parte Mondragon Team Aca-
demyk, Bilbo Berrikuntza Faktoriak, BBK 
Kunak eta boluntak antolatutako Aliantzak 
Topaketen bigarren edizioan. Topaketa ho-
rren helburua da Bizkaiko enpresak eta era-
kunde sozialak elkartzeko espazioak sortzea, 
elkar ezagutzeko eta partekatutako GJH ba-
ten bueltan lankidetzan aritzeko aukerak 
aztertzeko.

“Aliantzak Topaketaren bitartez 
proiektuak lankidetzan abian jartzeko 
enpresak ezagutu ahal izan ditugu, eta 
horrek balio handia ematen dio gure 

erakundeari”. 

Idoia Sanchez (GAUDE)

Ikastetxeetako sentsibilizazio-
programa

Begiraldaturen bitartez, boluntak gazteek 
funtzio soziala eta elkarteetan parte har-
tzearen zentzua ulertu ahal izateko eta in-
formazio gehiago izateko aukera eskaintzen 
du, baita dituen askotariko adierazpenetan 
herritar aktiboa izateko prest egoteko ere.
2021ean, 16 tailer egin genituen batxilergoko 
ikastetxeetan eta erdi mailako graduetako 
prestakuntza-zikloetan, Bizkaiko 10 udalerri-
tan. 1.100 gazterekin izan genuen interakzioa.

Bizkaiko Boluntarioen Topaketa: 
Boluntariotzak magia du

BOLUNTARIOTZAREN NAZIOARTEKO EGUNA 
ospatzeko, bForoak, Bizkaiko boluntariotza-
-erakundeen foroak, Bizkaiko Boluntarioen 
Topaketa antolatu zuen, “Boluntariotzak 
magia du” izenburupean.
Ekitaldian izan ziren pertsonek berriro el-
kartzeko, ezagutzeko, ondo pasatzeko eta 
elkarrekin denbora igarotzeko aukera izan 
zuten. Ekitaldia zuzenean jarraitzeko auke-
ra ere izan zen gure Youtubeko kanalaren 
bitartez. 



Pertsonen bizi kalitatea hobetu, balioak sustatu eta gaitasun indibi-
dualak eta kolektiboak garatzen dituzten zerbitzuak eta proiektuak 
diseinatzen eta kudeatzen ditugu. Pertsona guztiak, batez ere kal-
teberatasun-egoeran daudenak, erabat gizarteratzea lortzeko lan 
egiten dugu.
Esperientzia handia dugu gizarte, kultura eta hezkuntza arloko es-
ku-hartzeetan.

2021ko fokuak eta jardueraren apustuak:

·  Errealitateari uneoro erreparatzea, egoera sozial ahulenean dau-
den pertsonen eta kolektiboen premiei aurre egiteko, erantzunak 
egokitu eta sortzeko.

·  Adinekoei arreta emateko eredu berriak garatzea, autonomia sus-
tatzeko, eta mendekotasuna, bakardadea eta gizarte-isolamendua 
prebenitzeko.

·  Haurrak eta gazteak arloan lan-garapen berriak kontrastatzea eta 
ezartzea, sortzen ari diren beharrekin bat etorriz, haien autonomia, 
kontzientzia kritikoa, konpromisoa eta elkartasuna sustatzen duten 
esperientziak ahalbidetzeko.

·  Bazterkeriaren eremuan zerbitzu berriak garatzea, batez ere ostatuan 
eta gizarte-laguntzan oinarritzen direnak.

·  Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren egoera anitz eta/edo 
gizarte-bazterkeriako egoerak pairatzen dituzten emakumeak, beren 
seme-alabak eta ardurapeko pertsonak hartu eta laguntzea.

·  Berrikuntza teknologikoaren, kirolaren, tratu onaren, familiaren, ema-
kumearen eta indarkeriaren inguruko ekimen berriak abian jartzea.

EDE Suspergintzaren inbertsioa:
6.282.306 €
 

EDE 
SUSPERGINTZA
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DIBERTSITATEA, 
BIZIKIDETZA ETA 
GIZA ESKUBIDEAK

Komunitate islamikoak, eragile 
komunitario gisa

EDE ezagutzarekin eta EDE suspergintzarekin 
batera ari gara lanean, baita Biltzenekin ere, 
Bilboko hiru Komunitate Islamikotako zu-
zendariekin koordinatzeko: Assalam, Al-Fur-
kan, Badr eta Fivascorekin. Haien ekimenen 
eta eragile komunitario gisa duten rolaren 
garrantzia azpimarratzea, ikusaraztea eta 
sustatzea da helburua. Lan hori pandemian 
zehar sortu zen. Orduan, kalean bizi ziren 700 
pertsona larrialdietako hainbat zerbitzutara 
pasatu ziren (kiroldegiak, frontoiak, etab.) eta 
denbora horretan Komunitate Islamikoek la-
guntza handia eskaini zieten udalei.

+Info: 

Immigrazioaren, elkarbizitzaren eta 
giza eskubideen, dibertsitatearen 

kudeaketaren eta berdintasunaren 
eta diskriminaziorik ezaren 

sustapenaren arloko programak 
bultzatu, diseinatu eta kudeatzen 

ditugu.
 

Horrekin, dibertsitateaz ohartzen 
den eta desberdintasunek dakarten 

aberastasunaz kontziente den 
gizartea sortzeko ekarpena egin 

nahi dugu. 

Desberdintasunak aberastu egiten 
gaitu, eta uste dugu kohesio soziala 
izateko dibertsitate horretaz jabetu 

eta kudeatzen ikasi behar dugula. 
Gure ekarpenaren xedea da bide 

horretan ekarpena egitea.

“Ahots propioarekin: emakume migratuak, ijitoak 
eta arrazializatuak” jardunaldia

Biltzenek Donostian antolatutako jardunaldia emakume mi-
gratuek, ijitoek eta arrazializatuek gizonezkoen eta emaku-
mezkoen arteko berdintasuna sustatzeko, indarkeria matxista 
desagerrarazteko eta, horren guztiaren bidez inklusiboagoa eta 
ekitatiboagoa den gizarte anitza eraikitzeko funtsezko eragile 
gisa aitortzeko eta ikusgarritasuna emateko jardueren baitan 
kokatu behar dugu.
Emakume migratuen, ijitoen eta arrazializatuen ahots propioa-
ren oihartzuna entzunarazteko eta entzuteko, indartzeko eta 
zabaltzeko espazioa sortu genuen.

+Info: 

Tratu Berdintasunari eta Diskriminaziorik Ezari 
buruzko II. Euskal Biltzarra

Biltzenek 2021eko abenduan “Gorroto-diskurtsoari aurre egiteko 
erantzunak” izenburupean antolatu zuen biltzarrean elkarriz-
keta formatuko eta izaera akademikoa zuten beste jarduera 
batzuk ere egin zituzten, hitzaldi edo mahai-inguru moduan. 
Horietan, besteak beste, gai hauek jorratu zituzten: kontzep-
tualizazioa, mugak eta erantzunak, Euskadiko panorama eta 
gorroto-diskurtsoaren helburu diren kolektiboak ordezkatzen 
dituzten erakundeek eta pertsonek errealitate horren inguruan 
egiten duten irakurketa. 

+Info:

1.964
Immigraziori eta 

kultuartekotasunari buruz 
prestakuntza jaso duten 

pertsonak

4.716
aholkularitzako  

eta aholkularitza  
juridikoko ordu

152
erakunde artatuta

124
administrazio  

publiko artatuta
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https://edefundazioa.org/zerbitzuak/komunitate-islamiarrak-komunitateko-eragile-gisa/?lang=eu
https://edefundazioa.org/zerbitzuak/biltzenen-ahots-propioarekin-berdintasunaren-aldeko-emakume-migratuak-ijitoak-eta-arrazializatuak-jardunaldia-donostian/?lang=eu
https://edefundazioa.org/zerbitzuak/tratu-berdintasunari-eta-diskriminaziorik-ezari-buruzko-ii-euskal-biltzarra-gorroto-diskurtsoari-aurre-egiteko-erantzunak/?lang=eu
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HARRERA 
ETA 
GIZARTE-
RATZEA

Gizarte garaikidean teknologiaren zentzuak 
aztertu eta lantzea

Normaltasun berrian Inklusio Digitalerako programa garatu 
genuen Iberdrola Fundazioarekin.  Bizkaian zaurgarritasun-
-egoeretan zuzenean esku hartzen duten eragileentzako 
programa da eta 2021ean zehar urratsak egin ditu eragiletik 
eragilera, familiatik familiara. 
EDE Suspergintzatik lanean ari gara eragileen sare batekin 
eta laguntzaileekin batera digitalizazioaren garaian teknolo-
giaren zentzuak eta dominazio- eta zapalkuntza-prozesuak 
ulertzeko.

+Info:

“Egiten dugunaren barruan gaude, eta egiten duguna gure 
barruan dago, horregatik da garrantzitsua nork pentsatzen 

duen, nork egiten duen eta nork desegiten duen”.

Donna Haraway

Berriz Olakueta Etxea:

5.771
gau igarota

15,6
pertsona/eguneko  

batez beste

Gipuzkoako COVID baliabideak: 

212
pertsona artatuta

Laguntza duten etxebizitzak: 

 7
artatutako pertsonak 

130
pertsona 
artatuta

Gizarte-bazterkerian dauden pertsonei 
zuzendutako baliabidearen diseinua

2021ean zehar, laguntza eskaini diogu Donostiako San Juan de 
Dios Ordenari eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Politika Sozialen 
Sailari, gizarte-bazterkerian dauden eta arreta-behar bereziki 
konplexuak dituzten pertsonen arretarako egoitza funtzional 
berria diseinatzeko. 
Egoitza aitzindari eta berritzailea da eta prestazio sozialak, osa-
sun-arlokoak eta teknikoak uztartzen ditu, hainbat zerbitzuren 
bitartez: Gaueko Harrerarako Zentroa, Susperraldi Zentroa, Egoi-
tza Baliabide Iraunkorra eta Eguneko Zentroa. 

Gizarteratzera bideratutako etxebizitza berriak

Taldeko elkarbizitzak jarri ditugu abian Urola Kostan, komuni-
tateko testuinguruaren barruan, bazterkeria- eta zaurgarrita-
sun-egoeran dauden pertsonei egoitza-zerbitzua eskaintzeko. 
Horretarako, intentsitate ertaineko laguntzak egongo dira, eta 
gizarteratzea eta, hala badagokio, pixkanaka ahalik eta bizimo-
du normalizatuenetara heltzea izango da xedea.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren programa da eta EDE Susper-
gintzak, beste erakunde batzuekin batera, bazterkeria-egoeran 
dauden pertsonentzako egoitzen sarea hedatzeko ekarpena 
egin du.

+Info: 

Gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonek 
itxialdia egiteko egoitza-baliabideen kudeaketa

2021ean, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat hainbat egoitza- 
baliabide kudeatzen jarraitu dugu, gizarte-bazterkerian edo 
zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen itxialdia bermatze-
ko. Baliabideek hainbat kokaleku izan dituzte: Orio eta Honda-
rribiko aterpetxeetan, San Juan de Dios ospitalearen alboko 
eraikinean Donostian eta/edo Uliako aterpetxean.

https://edefundazioa.org/zerbitzuak/kudeaketa-digitala-gero-eta-beharrezkoagoa/?lang=eu
https://edefundazioa.org/zerbitzuak/gizarteratzera-bideratutako-etxebizitzak-berriak-gipuzkoan/?lang=eu
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Pandemiaren ondoren gazteekin esku hartzea: animorik 
gabeko belaunaldia

EDE Suspergintzan kudeatzen ditugun gazteentzako zerbitzuetatik ahale-
gin izugarria egin dugu gazteek pandemiaren ondoren dituzten beharre-
tara egokitzeko. Antsietate eta animo falta handia hauteman dugu, eta 
proba-pilotu bat egin dugu: gazteen aisialdi-eremuetan psikologo bat 
sartu dugu. Gazteak hitz egitera eta bizipenak eta gogo-aldarteak par-
tekatzera animatzen dira eremu horretan, ezaugarriak direla eta; hortaz 
ingurune egokia da gertuko behaketa egiteko eta -gerora- gazteen behar 
zehatzen arabera esku hartzeko.

“Orain beherakada da guztia. Bi urte galdu ditugu, inork ez gaitu 
kontuan hartu".

Gazteguneko erabiltzailea

Uztartu - esperientzia pilotua amaitzea

2020an Uztartu programaren esperientzia pilotua jarri genuen abian. 
Gazteen sektoreetan indarkeria gogortzea prebenitzeko programa sozio-
hezitzaile esperimentala da eta Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta 
Kooperazioaren Idazkaritza Nagusiak sustatzen du. Hainbat ikastetxetan 
eta hezkuntza ez formaleko beste arlo batzuetan eta kirolean zabaltzeko 
lankidetzan aritu gara. Pandemiak eragina izan zuen esperientzia pilotuan 
eta ezin izan zen amaitu urte horretan. Azkenean, 2021ean amaitu genuen  
esperientzia. Guztira 80 pertsonak hartu zuten parte eta 60 ordu inguru 
eman genituen abian jartzeko eta garatzeko.  
Eusko Jaurlaritzak esperientziaren ebaluazio kuantitatiboak eta 
kualitatiboak jaso zituen, eta EAE osoan ezartzea baloratzen ari da.

HAURRAK, 
NERABEAK ETA 
GAZTEAK

Bizikidetzako gizarte- eta 
hezkuntza-programen jarduera

2021ean Bakean, Bizikidetzan eta Giza Esku-
bideetan oinarritutako programa sozioedu-
katiboak diseinatu eta garatu ditugu Euska-
diko 60 zentro baino gehiagotan. Horietan, 
2.500 pertsonak baino gehiagok hartu dute 
parte eta esku hartzeko 1.600 ordu baino 
gehiago inbertitu dira.  Ikasleei, irakasleei 
eta familiei zuzendutako programa horietan 
parte-hartzaileek konpetentziak erdiesten 
dituzte egunero izan ohi diren arazoak behar 
bezala arautzeko eta eskola-komunitate 
osoan elkarbizitza hobetzeko. 
2021ean, egindako ekintza guztiei aurrez 
aurre ekin zitzaien berriro ere, eta 2020an 
bezala, COVID-19a dela eta izandako ezohiko 
egoeraren ondorioz, emozioen kudeaketan 
jarri dugu arreta.

Haur, nerabe eta gazteen garapen 
pertsonalerako programa, ekimen 

eta zerbitzu sozio-hezitzaileak 
diseinatu eta kudeatzen ditugu.

 
Kultura digital kritikoaren, 

elkarbizitzaren eta giza eskubideen, 
berdintasunaren, parte-hartzearen 

eta aisialdi osasuntsuaren arloan 
hezkuntza arloko berrikuntza-

proiektuak garatzen ditugu.

Ikaskuntzarako esperientziak eta 
bizi-inguruneak ahalbidetzen 

dituzten programak dira, eta horien 
bitartez autonomia, kontzientzia 

kritikoa, konpromisoa eta 
elkartasuna sustatzen  

ahalegintzen gara.

43
erakunde

artatuta

14.532
Haur eta gazte 

programetan

22.800
Ordu programa sozio-

hezitzaileetan
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ADINEKOAK

Zaintzen duten pertsonak zainduz

Mendeko senideak zaintzen dituzten pertsonek seni-
dearen zainketarekin eta beren buruaren zainketare-
kin lotutako abileziak eskuratzeko programak garatzen 
ditugu. Hala, haien bizi-kalitatea eta zaintzen duten 
pertsonaren hobetzeko ekarpena egin nahi dugu.
Gainera, mendekotasuna duten pertsonen erreali-
tateari buruzko, zaintzaren inplikazioei buruzko eta 
zaintzen dituzten pertsonen eragin psikiko zein fisi-
ko eta/edo sozialei buruzko sentsibilizazio-ekintzak 
sustatu ditugu.

Programa Barakaldon, Trapagan, Etxebarrin eta Bilbo-
ko Udaleko Zaintzea Udal Zentroan garatu dugu.

"Horrenbeste urte daramatzat irribarre egin gabe... 
Zaintzea ezagutzeak, denbora luzean lehen aldiz 
ulertua eta entzuna sentitzeak, bizitzeko gogoak 

itzuli dizkit". 

Mila (erabiltzailea)

Norbere autonomia sustatzeko egoitza, Bizipoz Nerbioi

Mendekotasun arina duten edo arriskuan dauden 60 urtetik gorako 
pertsonen autonomia eta bizitza aktiboa sustatu dugu, okerrera egin 
ez dezaten. Pertsonan oinarritutako arreta integralerako eredua ardatz 
hartuta, esku-hartzea pertsonen behar aldakorretara egokitzen joan 
gara, betiere, bizi kalitatea hobetzeko.
Era berean, programa telematikoak erabiltzen jarraitu dugu haien bi-
zitzako egoera ugarien aurrean babesa eta laguntza emateko, haien 
bakardadea eta horrek eragiten dituen arriskuak arintzeko asmoz.

“Hain gertukoa izateak asko laguntzen dit, guztian 
egin dut hobera”.

ONDOZAIN: mendekotasuna duten pertsonen tratu 
desegokia prebenitzeko

2021ean, Ondozainen lan egiten jarraitu dugu. Horren helburua Biz-
kaian mendekotasuna duten pertsonen aurkako tratu desegokien ka-
suak murriztea da. Funtsezko ardatzetako bat biktimarekin eta tratu 
desegokia eman duen pertsonarekin esku hartzea izan da, bien arteko 
lotura berreskuratzeko asmotan. Epe laburrean lortutako emaitzak 
ondorioak murriztearekin daude lotuta, eta, are, kasu batzuetan, za-
barkeria-egoeren prebentzioarekin.

Laguntzeko eta laguntza soziala emateko zerbitzua

Banakako sostengua mantendu dugu erakundeetan edo zentro geron-
tologikoetan bizi diren pertsonen edo haien etxebizitzetan bakarrik 
bizi diren eta isolatuta eta bakarrik dauden pertsonen laguntza so-
zialerako beharrak asetzeko.
Gure asmoa parte-hartzea eta harreman sozialak sustatzea da, bai eta 
gertuko baliabide eta zerbitzuetara sartu ahal izateko lotura izatea 
ere. Bermeoko eta Zaldibarko erietxe psikiatrikoei, zentro gerontolo-
gikoetakoei, eta Bizkaiko zenbait etxetan laguntza eskaintzen diegu.

“Gogo handia nuen zu etortzeko eta ateratzeko”.

Adinekoei, mendekotasuna 
duten pertsonei, zaintzen 
aritzen diren familiei eta 

zaintzaile profesionalei 
zuzendutako programak eta 

zerbitzuak diseinatzen ditugu.
 

Beste arlo batzuetan, 
dinamizazioan eta zahartze 

aktiboan jarduten dugu, esku-
hartze psikosozialean, laguntzan, 

laguntza psikologikoan eta 
trebakuntza emozionalean.  

Horrekin guztiarekin adinekoen 
parte-hartzea eta ahalduntzea 
indartu nahi dugu, eta gizarte 

lagunkoiagoa sustatu, bere 
beharrak gizarteratzeko eta 

indarra aprobetxatzeko gai dena. 
Halaber, zaintzen duten familien 
eta zaintzaile profesionalen bizi 

kalitatea hobetzeko ekarpena 
egin nahi dugu.

3.635
Partaide 

programetan

12.710
Ordu programa 

eta zerbitzuetan

709
parte-hartzaile

2.691
esku-hartze 

ordu

113 
gizon 
598 

emakume

117
parte-hartzaile

35
parte-hartzaile

87
parte-hartzaile

1.681
zuzeneko  

arreta ordu

182
esku-hartze 

ordu

3.117
laguntza-ordu

33 
gizon 

84
emakume

13
gizon 

22
emakume

49 
gizon 

38
emakume
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EMAKUMEEN  
AURKAKO  
INDARKERIA  
MATXISTA

Adinekoek ahotsa dugu 

60 urtetik gorako emakumeekin indarkeria 
matxista jorratzen aitzindariak izan gara, 
prebentzioaren, hautematearen eta esku-
-hartze sozio-hezitzailearen bitartez. Hain-
bat jarduketa egin dira Bilboko eta Bizkaiko 
beste udalerrietako emakumeen elkarteekin, 
hala nola taldeko tailerrak, hasierako bana-
kako laguntza, eta kolektibo horretatik gertu 
dauden profesional eta boluntarioekin egin-
dako prestakuntza-programa. 

Bilboko Udala
Eusko Jaurlaritza

“Adineko emakumeen ahotsek eta hitzek 
garena, dakarguna eta eraldatzeko gure 
eskuetan dagoena gogorarazten digute, 

beste testuinguru batzuetatik”.

Programako Gizarte Hezitzailea 
“Adineko emakumeok ahotsa dugu”

Indarkeria matxistari aurre egiten 
dioten emakumeak, haien seme-

alaba adingabeak eta ardurapeko 
pertsonak hartzen eta laguntzen 

ditugu.
 

Gure konpromisoa eta borondatea 
da emakumeen eta gizonen 

eskubideen, erantzukizunen eta 
aukeren berdintasuna bermatuko 

duen gizartea eraikitzea. Gure arreta-
ereduak giza eskubideen ikuspegi 

feminista eta ahalduntzailea du 
jomuga eta metodologia gisa, eta 

kontuan hartzen ditu emakumeen 
aniztasuna eta diskriminazio anitzak. 
Irismen holistikoa eta banakakoa du 

metodologiak, eta komunitatearen 
parte-hartzea eta lotura ditu. 
Laguntza-prozesu integral eta 
malguak planteatzen ditugu, 

pertsonengan zentratuak.

Esku-hartze soziohezitzaileko 
zerbitzua, arreta psikosozialekoa 
eta aholkularitza soziojuridiko 
espezializatua

Etxean ematen den emakumeen aurkako 
indarkerian espezializatutako familien es-
ku-hartze programa 2006tik kudeatzen dugu, 
eta birformulatu egin dugu jarduteko espa-
rrua zabalduz eta artatutako emakumeen 
profila dibertsifikatuz. Emakumeek eta haien 
familiek pairatzen dituzten indarkeria ma-
txistaren egoeretatik (bikotekidearen eta 
bikotekide ohiaren indarkeria eta familia 
barruko indarkeria) eta sexu-askatasunaren 
aurkako balizko ekintzetatik eratortzen den 
kalte soziala ikuspegi integraletik jorratzeko 
zerbitzura bideratu dugu. 
 
Hartzaileak familia-unitateak eta/edo bizi-
kidetza-unitateak dira: emakumeak, haien 
seme-alabak eta haien kargu dauden beste 
pertsona batzuk.

Bizkaiko Foru Aldundia

Gainera, 2021ean, zerbitzu hauek 
kudeatzen jarraitzen dugu:

Bizkaiko Foru Aldundia:

• Bizkaiko gizarte-babeseko eragileen Sarea 
programa: Tartekari Sarea

• Bakarrik edo seme-alabekin, edota kargura 
dituzten pertsonekin dauden emakumeen-
tzako egoitza-zerbitzua.

Gipuzkoako Foru Aldundia:

Indarkeria matxista pairatu duten emaku-
me helduei edo emantzipatutako adinga-
beei, haien seme-alabei eta emakume ho-
rien kargu egon daitezkeen beste pertsonei 
(adin nagusiko seme-alabak eta/edo 
mendekotasuna duten pertsona helduak) 
egoitza-harrera egiteko zerbitzua.
 
Atzarri

ATZARRI emakume boluntarioen proiektua, 
indarkeria jasaten duten emakumeei eta 
haien seme-alabei laguntzea erabakitzen 
duten emakumeak, aisialdiaz gozatzeko 
babestutako eremua eta haurreskola-zerbi-
tzua eskainiz. Eusko Jaurlaritzako Berdin-
tasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailak 
babestutako programa da.

45 
 laguntzarako 

gizarte-eragile 
artatuta

370
emakume 

artatuta

130
adingabe 

artatuta
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Nontzeberri proiektua EDE Suspergintzaren parte da, eta lan 
arlo horiek gero eta garrantzitsuagoak dira arlo sozialean. 
Nontzeberrik adi egoten jakin du, gizarte bidezkoagoa, solida-
rioagoa eta euskaldunagoa garatzen laguntzeko. Eta pertsonen 
ahalduntzea sustatzeaz arduratu gara, aldaketa inklusiboa eta 
jasangarria lortzeko, hezkuntzaren, lanaren, eta kulturaren di-
mentsio sozialean beharrezko garapena lortzeko.
Horretarako, Nontzeberrik bederatzi lan-ildo berri egin ditu kul-
tura, emakumea, immigrazioa eta kulturartekotasuna bezalako 
gaietan, arlo horietan euskara sustatzeko asmotan, eta pertso-
nak gure hizkuntzara erakartzeko asmotan. Halaber, ingurune 
horietan gizartearentzat premiazkoak diren berriei oihartzuna 
eman nahi die.
Ondorioz, kultura-jarduera jakin batzuk egituratu ditugu gizar-
teratzea, parte-hartze soziala eta euskararen ezagutza bidera-
tzeko, beti euskaratik eta euskararentzat, hizkuntzaren norma-
lizazioa lortzeko. 
Nontzeberri ekintzara pasatu da eta Nontzeberri Zikloa sortu 
du, egungo gaiei buruz literaturatik, artetik edo ikus-entzunez-
koetatik gogoeta egiteko espazioa.
Amets Arzallusen bisita izan genuen "Miñan" bere lanarekin 
immigrazioari buruz hitz egiteko. Oso hitzaldi interesgarrian 
hartu genuen parte immigrazioaren arazoari buruz, 
kulturartekotasunari buruz, giza eskubideei buruz, etab.
Udazkenean Emakumea gaia jorratu genuen KCD-ONGD 
gobernuz kanpoko erakundearekin, Zinema ikusezina 
Jaialdiaren antolatzailearekin, Nontzeberri Zikloaren barruan 
hitzordu berri bat programatzeko. Kasu horretan, bi film labur 
ikusi ahal izan genituen. Bietan emakumeak ziren protagonista: 
"Barraskiloentzat Iganderik Ez" (Ainhoa Urgoitia Santamaria, 
Enrique Rey Monzón) eta "Quebrantos" (Maria Elorza, Koldo 
Almandoz). Filmak ikusi ondoren hitzaldi atsegina izan genuen 
Gorka Lopez Arantzamendi GKE horretako ordezkariarekin.
Nontzeberrik lan-ildo zuzenak eta argiak ditu euskal hizkun-
tzan eta kulturan, biak baitira Nontzeberriren helburuak eta 
biak baitaude egunerokotasunari lotuta. Orain, espazio berriak 
garatzen ditu informazio sozialagoarentzat. 

Nontzeberrik adi 
egoten jakin du, 

gizarte bidezkoagoa, 
solidarioagoa eta 

euskaldunagoa 
garatzen laguntzeko. 

Eta pertsonen 
ahalduntzea 

sustatzeaz arduratu 
gara, aldaketa 
inklusiboa eta 

jasangarria lortzeko, 
hezkuntzaren, 

lanaren eta 
kulturaren 

dimentsio sozialean 
beharrezko 

garapena lortzeko.

3.856
jarraitzaile  
Twitterren 

2.165
jarraitzaile  

Facebooken

40.353
bisita webgunean

NONTZEBERRIFAMILIAK
Familientzako 

programak eta 
zerbitzuak diseinatzen 

ditugu, hala nola 
gaikuntzarako eta 

laguntza integralerako 
zentroak, seme-alabak 

hazten laguntzeko.

Horrekin une zailak 
bizi dituzten eta 

gelditu, gogoeta egin 
eta egiteko beste 

modu batzuk ikasi 
nahi dituzten familiei 

lagundu nahi diegu. 
Baita mendekotasuna 

duten haien seme-
alaben hazkundearekin 
eta zaintzarekin lotuta 
dauden beste laguntza 
batzuk behar dituzten 

familiei ere.

3.267
BBK Family-ko zerbitzuak 

erabili dituzten familiak

1.128.765 
Bisita webgunean

14.554
Familia artatuta

BBK Familyk aurrez aurreko jarduera 
berreskuratu du Mar Romerarekin eta webgune 
berria estreinatu du.

Aurten, BBK Familyn aurrez aurreko jarduera berreskuratu 
dugu Mar Romera pedagogo ezagunarekin, eta Anna Mascaró 
eta Alberto Soler hezkuntzako eta psikologiako adituak ere 
izan ditugu, besteak beste. Gainera, webgunea berritu dugu 
zerbitzu berriei lekua egiteko. Berrikuntzen artean nabar-
mentzekoa da “Hazkuntza-labirintoak” podcasta eta baliabi-
deen gida, familiei seme-alaben hazkuntza-prozesuan behar 
ditzaketen profesionalak aukeratzen laguntzeko.

“Besterik gabe eskerrak eman zuen lanagatik eta 
hazkuntzan laguntzeagatik”.

2 
programa guraso-
eskumenei buruz

3  
jardunaldi

2
sentsibilizazio-

kanpaina
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EDE fundazioaren bitartez prestakuntza-baliabideak, bitartekaritza 
eta laguntza eskaintzen dugu, zaurgarritasun-egoeran dauden eta 
lan-munduan sartzen ari diren pertsonek lanpostu bat lortzeko du-
ten gaitasuna hobetzeko.
Enplegu babestua eta kontrataziorako aukerak sortzen ditugu gizar-
teratzeko enpresen sustapenaren eta bultzadaren bitartez.

2021eko fokuak eta jardueraren apustuak:

·  Enplegu inklusiboaren arloan erreferentziazko erakundea izatea, 
gizarteratzeko eta laneratzeko zerbitzu eta programa integralak 
garatuz eta emaitzei begira.

·  Bizi izandako pandemia-egoeraren aurrean, kalitatezko enplegu 
inklusiboa berreskuratzen laguntzea, arreta berezia jarriz emaku-
meengan eta kalteberatasun-egoeran dauden pertsonengan.

·  2020ko egoeraren ondorioz galdutako laneratze-lanpostuak be-
rreskuratzea, dauden proiektuak berraktibatuz eta garapen be-
rriak eta proiektu berriak aztertuz.

EDE Enplegu Inklusiboaren inbertsioa:
5.680.530 €
 

EDE ENPLEGU 
INKLUSIBOA
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EDE Fundazioaren gizarteratzeko eta lan-
munduratzeko enpresa da Suspertu SL, eta 
erakundearen Enplegu Inklusiboaren Sailean 
dago txertatuta proiektua. 

Kontratatzen ditugun pertsonekin, oinarrizko 
prestakuntza-jarduerak, lanerako prestakun-
tza eta orientazioa bultzatzen ditugu, enplegu 
normalizatura sartzen laguntzeko.
Lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten 
pertsonen gizarteratzea eta lan-munduratzea 
eta kudeatzen ditugun zerbitzu eta instala-
zioen kalitatea bateratu nahi ditugu.

ATERI marka komertzialaren azpian, honako 
hauek kudeatzea da gure jarduera nagusia: 
ikasleen egoitzak, kirolarien egoitzak eta egoi-
tza sozialak; ostatuak eta gazteentzako aterpe-
txeak; ostalaritza-establezimenduak eta turis-
mo-zerbitzuak.
Gizatearen, Gizarteratzeko eta Laneratzeko 
Euskadiko Enpresen Elkartearen, parte gara.

12
Instalazio

96.305
Ordu

21
Programa eginda 

aterpetxeetan

34.218
Bisita webgunean instalazio 

guztien artean

44
Pertsona gizarteratzeko 

prozesuan

57
 Kontratatutako  

pertsonak 

19 
gizon 

25
emakumeak

SUSPERTU SL,
GIZARTERATZE 
ETA LAN 
MUNDURATZE
ENPRESA
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Lan-munduratzeko enpresaren 
birmoldaketa pandemian

Hainbat ekintzaz osatutako proiektua da, eta 
horien artean hauek nabarmen ditzakegu:
• Pandemiaren osteko agertoki berrian lan-
munduratzeko enpresa gisa dugun egoera-
ren diagnostikoa.
• Hobekuntza- eta ekintza-plana, datozen 
hilabeteetan garatu beharrekoa.
• Trebakuntza-ekintza batzuk. Hauek nabar-
mentzen dira:

• Oinarrizko mantentze-lanei buruzko 135 
orduko prestakuntza (elektrizitatea, pin-
tura...), gizarte-bazterkeriako egoeran, 
langabezian eta Enplegu Zerbitzu Publi-
koetan (Donostiako Lanbide) inskribatu-
ta dauden 15 pertsonarentzat.

• Kulturartekotasunari, sexu-jazarpenaren 
prebentzioari eta gatazken konponketa-
ri buruzko prestakuntza, gure lantaldeei 
zuzenduta.

• 6 hilabetez 4 pertsona kontratatzea.

Inklusio Sozialeko eta Ekonomia Sozialeko 
Europako Programa Operatiboak subentzio-
natutako jarduera da.

+Info

Gipuzkoan gizarteratzera 
bideratutako etxebizitzak martxan 
jartzea

Egokitzeko lanak egin ditugu (garbiketa, 
mantentze-lanak: pintura, intsolazio elektri-
koak...) Urola Kostako hiru udalerrietako lau 
etxebizitzetarako, Gipuzkoako Foru Aldundia-
rekin eta EDE Suspergintzarekin batera.

Instalazioetako mantentze-, arreta- 
eta garbiketa-zerbitzuak

Ostatu sozialak, ekipamenduak, bulegoak, 
egoitzak eta abar dituzten Hirugarren Sek-
toreko erakundeei eta larrialdiko harrera-
-etxebizitzak, egoitzak, etxebizitza babestuak 
edo halako baliabideak zuzenean kudeatzen 
dituzten erakunde publikoei zuzenduta.

Honako hauek egiten ditugu:
· Mantentze-lanak eta konponketa elektri-
koak; iturgintza; garbiketa; igeltseritza...

· Lan txikiak diseinatzen, koordinatzen eta 
kudeatzen ditugu...

· Zaharberritzeetan altzariak erosi eta jartzen 
ditugu.

Bizkaian eta Gipuzkoan eskaintzen dugu 
zerbitzu hori.

https://edefundazioa.org/zerbitzuak/reconversion-de-empresa-de-insercion-frente-al-impacto-covid-19/?lang=eu


Emaktivak Meninas 2021 aitortza jaso du

Espainiako Gobernuaren Euskadiko Ordezkaritzak ematen 
duen Menina 2021 aitortza jaso du Emaktivak. Sari horrek 
genero-indarkeriaren sentsibilizazioa eta kontzientziazioa 
zabaltzeko izan duen konpromisoagatik saritzen du Euska-
diko kolektibo sozial bat.
Sari banaketan izan ginen Emaktivan jarduten dugun EDE 
Enplegu Inklusiboko lantaldearen zati bat, programa erreali-
tate egiten duten emakume guztien ordezkaritzan saria jaso 
zuen programako protagonistetako bati babesa adierazteko.

Gizarte-egoera 
ahulean dauden 
emakumeei lan-

munduratzeko eta 
gizarteratzeko beren 

prozesuetan laguntza 
ematen dien programa 

integrala da. 

EMAKTIVA
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Jarduera berriak

Donostiako gure egoitzan jarduerarekin hasi 
gara eta Emaktiva Ibiltaria jarri dugu abian, 
gure egoitzara etortzeko zailtasunak dituzten 
Gipuzkoako hainbat eskualdetako emaku-
meei hurbiltzeko programa. Lurraldeko beste 
enplegu-eragile batzuekin elkarlanean aritu 
gara horretarako.

Enplegagarritasuna hobetzeko hiru ibilbide 
egin ditugu eta gaitasun digitalentzako bes-
te hiru Urnietan, Donostian eta Irunen. Eta 
2 prestakuntza-ibilbide, enplegagarritasuna 
hobetzeko 4 tailer eta gaitasun digitalen 2 
Bilbon.

“Emakume guztiak animatzen ditut 
Emaktivara joan daitezen, hainbat 

arrazoirengatik, bai psikologikoak, bai 
lanekoak.

Bizitza aldatu didate. Orain lana dut, 
independentzia, indar handia dut aurrera 

egiteko eta borrokatzeko”.

Aintzane (Gipuzkoa)

“Ilusioz hasi nintzen, bidaia luzea izan 
da eta oraindik lortzeko bidean aurrera 

egiten ari naiz.  Historia desberdinak 
zituzten emakume talde bat ezagutu 

nuen, eta bidaian zehar konturatu nintzen 
zenbat gauza genituen komunean, batu 
egin ginen, elkar lagundu genuen eta 

konektatu”.

Sheila (Bizkaia)

“Nik pertsonalki nire
 beste gaitasun batzuk ikustea lortu dut, 
eta oso harro nago. Erronka berriei aurre 

egiteko konfiantza ere lortu dut.
Orientazioak antolatzen eta nire CVa, 

autohautagaitza eta abar lantzen lagundu 
dit. Aldi berean, autobalorazioa, nire 

buruarekiko konfiantza eta nire gaitasunak 
landu ditut”. 

Itziar (Bizkaia)

139
Emakume 

artatuta

76
Emakume 

kontratatuta

30
Emakume 

kontratatuta
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Langabezian dauden 
pertsonei laguntzeko 
prozesuetan 
normaltasuna 
berreskuratzen

2021ean, pandemia betean 
hasi genituen programa ba-
tzuekin jarraitu dugu, batez 
ere krisi ekonomikoaren, 
sozialaren eta osasun-ar-
lokoaren garaian kaltetuen 
izan diren kolektiboekin: 
zaurgarritasun-egoeran 
dauden emakumeekin, lan-
gabezian dauden gaztee-
kin eta gizarte-bazterkeria 
egoeran dauden pertsone-
kin. Zehatzago esanda: 

ENPLEGU
INKLUSIBOA

• Gaztebarrin: prestakuntza eskaintzeko eta gizarte- eta lan-es-
parruan txertatzeko ibilbidea egin dugu Bilboko 14 gazterekin, 
Bilbao Ekintza eta Lanbiderekin elkarlanean, programazioaren 
arloan. 

• Lanberri berri baten sorrera: Bizkaiko Foru Aldundiaren esku-
tik, bazterkeria-egoeran zeuden 12 pertsonarekin ibilbide berri 
bat hasi genuen urte amaieran, mikroinformatikaren arloan 
prestakuntza teknikoa eskaintzeko.

• Pertsonak oinarri dituen Gure Enplegu eta Orientazio zentroa 
berraktibatu genuen, Lanbideren erakunde laguntzaile gisa. 

• Enplegurako Prestakuntza gisa jarraitu genuen: gure presta-
kuntza-eskaintza indartu dugu hainbat arlo profesionaletan: 
administrazioa eta kudeaketa, ostalaritza eta turismoa, infor-
matika eta komunikazioa, eta zerbitzu soziokulturalak eta ko-
munitatea. 

“EDEk nire prestakuntza sustatu du hainbat 
ikastarorekin eta amaierara arte ondo 

orientatzen jakin izan du, lan-merkatuan 
arrakastaz sartzea lortu ahal izan dudan arte”.

Raquel Rodriguez Gil

1.512
Ordu  

Enplegu Zentroan

16.300
Prestakuntza-ordu

1.630
Pertsona parte-hartzaile

170
Enpresa laguntzaile

3.937
Bitartekaritza-ordu

5.570
Orientazio-ordu

% 70
Emakumeak

30

 E
DE

 F
UN

DA
ZI

O
A

30
 E

DE
 F

UN
DA

ZI
O

A
30

 E
DE

 F
UN

DA
ZI

O
A



EDE 
NAZIOARTEKOA

Pertsonen eta ehundura sozialaren garapena sustatu nahi 
dugu eta erabat inklusiboa den biztanleriaren alde eta 
itun sozial berrien alde lan egin. Gure ikuspegia zabaldu 
nahi dugu eta gizarte inklusiboa, digitala eta berdea izate-
ko ekarpena egin, baita inor atzean uzten ez duen mundua 
eraiki ere. 
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Garapen Jasangarrirako 
2030 Agendan, Agenda 
2030en lehentasunen 
euskal programan, 
Europako Batzordearen 
2019-2024 lehentasunetan, 
Europako Hitzarmen 
Berdean eta Europako 
politiketan, gure 
misioarekin eta 
jarduerarekin lerrokatutako 
esparru bat ikusten dugu: 
giza garapena sustatzea, 
gizarte bidezkoagoak eta 
parekideagoak eraikiz, 
planeta jasangarriago 
batean eta mundu hobe 
batean.

32

NAZIOARTEKOA

Europako Programen Osoko Zerbitzuak eta gure 
nazioarteko lantaldeak 2021ean, herritarren 

informazioari eta parte-hartzeari eta Europako 
finantzaketa duten proiektuak aurkeztu eta 

izapidetzeari euskarria eta laguntza emateko 
jarduera nagusiari eutsi dio.

Aurten, COVID-19aren pandemiatik eratorritako 
egoerak izan ditugu kontuan, eta, zehazki, 

Europar Batasuneko 2021-2027 finantza-esparrua, 
informazioaren kudeaketa eta hedapena izan 

dira eta dira oraindik ere lehentasuna.

Next Generationi eta 
Errekuperazio eta 
Erresilientzia Planari 
buruzko prestakuntza 
eta dibulgazioa.

Next Generationen, Erre-
kuperazio eta Erresilientzia 
Planaren eta Euskadi Next 
programaren esparruan 
deialdiak identifikatu, ma-
patu eta hautatzeko pro-
zesua egin dugu. Programa 
horiei buruzko hedapena 
eta prestakuntza egin dugu 
Hirugarren Sektorean. Next 
Generation EU da Europar 
Batasunak pandemiaren on-
dorioetatik errekuperatzeko 
estatu-kideentzako bideratu 
duen funts masiboa.

Bost erronka, Europa bat

EUROBASQUEkin lankidetzan, Eusko Jaurlaritzak, Eus-
ko Legebiltzarrak eta EHUk Bost Erronka, Europa Bat 
zikloa antolatu dugu, eta EBeko funtzionamendua 
erreformatzeko Europako Etorkizunari Buruzko Kon-
ferentziak duen garrantzia aldarrikatu dugu. Ekime-
na 2020ko maiatzaren 9aren, Europako egunaren, eta 
2021ekoaren artean gauzatu dugu, eta gobernantzari, 
eskubide sozialei, geopolitikari edo Europako Erreku-
perazio Planari buruz egin dugu gogoeta.
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GOPY proiektua: gazteen mugaz 
gaindiko mugikortasuna

GOPY proiektua POCTEFA programarekin ba-
tera dago finantzatua, eta gazteen mugaz 
gaindiko mugikortasuna sustatzea du xede. 
Horretarako, laguntzeko eta aholkatzeko sa-
rea eskaintzen die gazteei (GOPY puntuak), 
ikasteko tresnak (e-learning) eta gaitasunak 
(e-portfolio), bai eta mugaz gaindiko lurral-
deetan prestakuntza eta esperientzia izan 
nahi duten pertsonentzako enplegua, prak-
tikak eta boluntariotzak eskaintzen dituen 
plataforma ere. Proiektuan Akitaniako, Okzi-
taniako, Aragoiko, Kataluniako eta Euskadiko 
bazkideek hartzen dugu parte, gure kasuan, 
EDE Fundazioak.

EBeko ikaskuntza ikastetxeetako 
ikasgai

EUROPE DIRECT Zentroen, hainbat auto-
nomia erkidegotako Hezkuntza sailen eta 
ikastetxeen arteko lankidetza-prozesuari 
ekin genion, gaztetatik “Europa ikasteak” 
duen garrantziaz sentsibilizatzeko, umeta-
tik Europako nortasuna eta herritartasuna 
eraikitzeko funtsezko modua baita. Dagoe-
neko ikasgaia txertatu duten ikastetxeen 
eta curriculumean sartu duten erkidegoen 
esperientziak ezagutu ditugu. 

50
GOPY puntu 

dituen sarea

2 
webinar gaiari 

buruz

1
bilera 

ikastetxeetan

1
bilera 

Hezkuntza 
Sailarekin

300 
gazte 

artatuta
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Europe Direct 2021-2025

EUROPE DIRECT BIZKAIA zentroko Europako Batzordearekin hi-
tzarmena berritu dugu 2021-2025 aldirako. EB herritarrei hur-
biltzeko erreferentziazko puntua izaten jarraituko dugu; EBaren 
etorkizunari buruzko eztabaidetan parte hartzea ahalbidetuko 
diegu, politikei, programei eta lehentasunei buruzko galderak 
erantzungo dizkiegu, lankidetza proaktiboa izango dugu herri-
tarrekin eta eragileekin, Europako proiektuan inplikatuago senti 
gaitezen: 

“Pandemia garaian euskal gizarteari Europar Batasuna 
hurbiltzea erronka izan da. Gazteen elkarte gisa, Europe Direct 
Bizkaia – EDE Fundazioarekin lankidetzan aritzea pertsonalki 
eta elkarte moduan aberasteko aukera izan da, eta bi aldeei 
aukera eman digu lurraldean eragin handiagoa izango duten 

proiektuak egiteko”.

Aitor Ugarte, Europa Taldea

5.000
gure ekintzen 

hartzaileak

1.400
kontsulta

1.500  
jarraitzaile 

sare sozialetan 
(Twitter, Facebook,  

Instagram)

200
pertsona artatuta 

6.000
bisita baino gehiago

webgunean

290
pertsona 

newsletterrera 
harpidetuta 

15
ekitaldi 

(aurrez aurrekoak,  
online eta mistoak)

16
esku-hartze 

komunikabideetan



KONTU 
GARBIAK

GOBERNU ORGANOAK

EDE Fundazioa

Jon Joseba Mancisidor Solaberrieta,  
presidentea
Jose Ignacio Eguizabal Escribano, 
presidenteordea
Maria Elena Ayarza Elorriaga,  
diruzaina
Jose Alberto Vicente Otxoa,  
ohorezko patronatuko kidea
Matilde Elexpuru Soloaga, 
kidea
Maria Begoña Marañon Unanue,  
kidea
Rut Martínez Muñoz, 
kidea
María Manrique Zorilla, 
kidea
Rafael Ruiz de Gauna i Torres,  
kidea
Josefa Moleon Caro, 
kidea
Maria Silvestre Cabrera, 
kidea
Mª Jose Torres Perez, 
kidea
Victor Gonzalez Prieto,  
patronatuko kidea ez den idazkaria

Suspergintza Elkartea

EDE Fundazioa
Euskalerriko Eskautak Bizkaia
Ostargi Elkartea

Suspertu SL

EDE Fundazioa
Suspergintza Elkartea



EDE FUNDAZIOA DATU 
EKONOMIKOAK
Gastuak
Gastuak, guztira   5.688.149,79 €

Gastuen xehetasuna

 Pertsonala  4.137.330,31 € 72,74%   
 Ustiaketa-gastuak   1.095.666,24 € 19,26%    
 Finantza-gastuak  33.054,39 € 0,58%   
 Finantza-tresnen narriadura 238.871,94 € 4,20%   
 Amortizazioak  183.226,91 € 3,22%    

Helmuga

 Partaidetza  1.105.912,97 € 19,44%    
 Erakundeak  936.922,62 € 16,47%    
 Enplegua  2.103.290,82 € 36,98%   
 Giza eskubideak   191.781,59 € 3,37%   
 Politika sozialak eta zeharkakoak  1.350.241,79 € 23,74%    

Kontularitzako emaitza, 2021 

  Gastuak, guztira   5.688.149,79 €
  Diru-sarrerak, guztira   5.390.303,18 €

  Kontularitzako emaitza -297.846,61 €

Diru-sarrerak
Diru-sarrerak, guztira   5.390.303,18 €
  

Diru-sarreren iturriak

 Erabiltzaileen kuotak   1.641.321,07 € 30,45% 
 Hitzarmenak 1.027.000,00 € 19,05% 
 Dirulaguntzak eta dohaintzak  2.634.472,41 € 48,87% 
 Kudeaketako bestelako diru-sarrerak 87.509,70 € 1,62% 

Finantzaketa

 Publikoa 3.209.706,12 € 59,55% 
 Pribatua 2.180.597,06 € 40,45%     
 

Finantzaketaren xehetasuna

 Gobernu Autonomikoak  2.362.569,45 € 43,83% 
 Aldundiak 789.592,80 € 14,65% 
 Udalak 609.641,08 € 11,31% 
 Estatukoa eta Europakoa  78.899,88 € 1,46% 
 Beste batzuk  1.549.599,97 € 28,75% 
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* Auditoretzako erakundea: Auren
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DATU 
EKONOMIKOAK

Diru-sarrerak
Diru-sarrerak, guztira   7.255.676,85 €

  
Diru-sarreren iturriak

 Zerbitzuengatiko sarrerak  5.357.441,92 € 73,84% 
 Hitzarmenak  1.074.611,13 € 14,81%
 Dirulaguntzak eta dohaintzak  823.122,20 € 11,34%
 Kudeaketako bestelako diru-sarrerak  501,60 € 0,01%

Finantzaketa

 Publikoa 6.136.449,21 € 84,57% 
 Pribatua 1.119.227,64 € 15,43%

Finantzaketaren xehetasuna

 Eusko Jaurlaritza  1.454.669,06 € 20,05% 
 Foru-aldundiak  3.483.893,27 € 48,02%
 Udalak  1.144.011,76 € 15,77% 
 Estatukoa eta Europakoa  53.875,12 € 0,74% 
 Beste batzuk  1.119.227,64 € 15,43% 

Gastuak
Gastuak, guztira   7.514.204,76 €

Gastuen xehetasuna

 Pertsonala   5.279.087,49 € 70,25%
 Ustiaketa-gastuak   734.776,10 € 9,78%
 Ekarpenak eta laguntzak 1.290.350,60 € 17,17% 
 Finantza-gastuak  4.653,76 €  0,06%
 Finantza-tresnen narriadura  184.870,01 € 2,46% 
 Amortizazioak  20.466,80 € 0,27% 

Helmuga

 Haurtzaroa eta gazteria  798.473,49 € 10,63% 
 Emakumea    2.702.226,30 € 35,96%
 Helduak eta familiak   966.423,51 € 12,86%
 Kulturartekotasuna  974.446,09 € 12,97%
 Esklusioa   840.736,74 € 11,19%
 Aterpetxeak eta instalazioak  1.231.898,64 € 16,39%

  

Kontularitzako emaitza, 2021 

  Gastuak, guztira   7.514.204,76 €
  Diru-sarrerak, guztira   7.255.676,85 €  

  Kontularitzako emaitza -258.527,91 €  
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SUSPERTU SL DATU 
EKONOMIKOAK

37
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Diru-sarrerak
Diru-sarrerak, guztira     2.006.877,36 €  

Diru-sarreren iturriak

 Zerbitzuengatiko sarrerak  774.228,86 € 38,58%
 Dirulaguntzak eta dohaintzak  1.232.638,74 € 61,42%
 Kudeaketako bestelako diru-sarrerak  9,76 € 0,00%

Finantzaketa

 Publikoa 677.563,44 € 33,76%     
 Pribatua 1.329.313,92 € 66,24%     
  

Finantzaketaren xehetasuna

 Eusko Jaurlaritza  537.893,33 € 26,80%
 Udalak 116.378,65 € 5,80%
 Estatukoa eta forala  23.291,46 € 1,16%
 Pribatua 1.329.313,92 € 66,24%

Gastuak
Gastuak, guztira   2.345.341,36 €

Gastuen xehetasuna

 Pertsonala  1.688.645,73 € 72,00% 
 Ustiaketa-gastuak   629.526,61 € 26,84% 
 Finantza-gastuak  4.518,40 € 0,19% 
 Amortizazioak  22.650,62 € 0,97% 

Instalazioak

 Egitura  389.770,41 € 16,62% 
 Bilbao  669.599,32 € 28,55% 
 Derio-Atxuri  393.780,83 € 16,79% 
 Lekeitio  250.399,44 € 10,68% 
 Fadura  320.372,37 € 13,66% 
 Bestelako inst. eta aterpetxeak  321.418,99 € 13,70% 

Kontularitzako emaitza, 2021 

  Gastuak, guztira   2.345.341,36 €
  Diru-sarrerak, guztira   2.006.877,36 €

  Kontularitzako emaitza -338.464,00 €

* Auditoretzako erakundea: Auren
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ESKERRIK
ASKO!
Urteroko moduan, memorian egiten dugun lanaren zati bat soilik nabarmendu 
dugu. Zerrenda honetan gure kide izan diren instituzio eta erakundeak ageri 
dira, eta 2021an zehar, konfiantza izan dute guregan, aldaketa iraunkorren, 
inklusiboen eta jasangarrien alde egiteko. Gure jarduera ez litzateke posible 
izango zuen laguntzarik eta mundu hobeago baten aldeko uste osorik gabe.

• Barakaldoko Udala
• Basauriko Udala
• Etxeberriko Udala
• Galdakaoko Udala
• Galdakaoko Udala
• Getxoko Udala
• Gordexolako Udala
• Gueñesko Udala
• Trapagarango Udala
• Nafarroako Gobernua

• Algalia
• Clara Campoamor Elkartea
• Askora Plus SL
• Basqueskola
• CAIS, Bultzada Sozialeko Andaluziako 

Fundazioa
• CEAR Euskadi
• CEPES, Ekonomia Sozialaren Espainiako 

Enpresa Konfederazioa
• Europako Batzordea

• Europako Mugimenduaren Euskal 
Kontseilua, EuroBasque

• Bizkaiko Gurutze Gorria
• EEB
• EDEKA
• Didania Federazioa
• Atlhetic Fundazioa
• Bofill Fundazioa
• Iberdrola Fundazioa
• Bizkaiko Institutu Titularra
• IRSE Euskadi
• Kiribil Sarea
• San Joan Jainkoarenaren Agindua 

(Donostia)
• Pere Tarres 
• SIIS Dokumentazio eta Ikasketen Zentroa

• BAM Irakasleen Unibertsitate Eskola
• Mondragon Unibertsitatea
• UNED Bizkaia
• Deustuko Unibertsitatea 
• UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatea



GOBERNU ORGANOA

Luz Casanova Fundazioa - 
Jesusen Bihotzeko Apostolikoen 
Gizarte Ekintza

Josefa Moleón Caro,  
presidentea 
Mª Elena Ayarza Elorriaga,  
presidenteordea
Mª José Torres Pérez, 
kidea
Mª Begoña Marañón Unanue, 
kidea
María Manrique Zorrilla, 
kidea
Ignacio Moya del Rio, 
patronatuko kidea ez den 
administraria
Víctor Juan González Prieto, 
patronatuko kidea ez den 
idazkaria

Babesgabetasun-egoeran dauden pertsonen gizarteratzea susta-
tzen dugu, batez ere etxegabeena, genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeena eta adingabeena, gizarte-bazterkerian daude-
nena edo arriskuan daudenena, baita immigranteena ere.

www.proyectosluzcasanova.org 

LUZ CASANOVA 
FUNDAZIOA
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LUZ CASANOVA 
FUNDAZIOA

Adinekoak eta nerabeak, genero-
indarkeriaren aurka ikusgarri 
eginez.

2021ean, “Egin zaitez ikusgarri, egin nazazu 
ikusgarri” eta “Indarkeriarik ez, irtenbidea 
gara” proiektuak batu ditugu. Nerabeekin eta 
60 urtetik gorako pertsonekin genero-indar-
keria prebenitzeko eta esku hartzeko “ikus-
garri egiten”, haiekin eta haien inguruarekin 
indarkeria ikusarazten, egoerak hautematen, 
banakako arreta osoa eskaintzen eta profe-
sionalak prestatzen.

Luz Casanova Fundazioa 2007. 
urtean Jesusen Bihotzaren 

Apostolikoek sustatutako diru-
irabazi asmorik gabeko erakunde 
bat da. Apostolikoen Obra Sozial 

lana pixkanaka zabaldu eta biltzeko 
xedez sortu zuten.

Urtetako lankidetza estuaren eta 
biziaren ondoren, 2017an EDEn 

txertatu da, are gehiago sendotzeko 
eta garatzeko. Gizarteratzea eta 

berdintasuna dira bere  
lanaren oinarriak.

Partaideak:

+60 urteko 31emakume
% 92,8k adierazi du “taldea eta beste batzuekin partekatzea” 
lagungarria izan zaiola erabakiak hartzerako garaian 
seguruago sentitzeko.

76 nerabe: 
• 45 neska.

Nesken % 100ek adierazi du indarkeria-egoerak 
hautemateko gai dela.

• 31 mutil. 
Mutilen % 45 haiek gauzatzen duten gehiegikerian 
indarkeria-egoerak hautemateko prozesuan dago.

117 aholkularitza eskaini dizkiegu erakundeei, profesionalei 
edo norbanakoei. 

“Eroriz gero agian zuk bakarrik ezin duzu altxa eta esku bat 
behar duzu, laguntzeko norbait”.

Estrella, 72 urte

2.108
Bazterkeria- eta/edo 

indarkeria-egoera larrian 
zeuden pertsona artatuta

650
Pertsonak jaso zuten 

berdintasunari, indarkeriari 
eta muturreko bazterkeriari 

buruzko prestakuntza

55
Boluntario

146
kontratatutako pertsonak

12 
gizon 

6 
gizon 

134
emakumeak

49
emakumeak
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Etxegabeko emakumeentzako larrialdietarako 
ostatua

Madrilgo Erkidegoan muturreko gizarte-zaurgarritasun egoe-
ran dauden emakumeek kalean beste gau bat igaro behar 
ez izateko baliabidea da, suntsiketarako prozesu pertsona-
lak eta kronikoak finkatzen hastea ekiditeko eta berehala 
osatzeko. 

76 
emakume 

ostatu hartuta

67
pertsonak 

amaitu dute 
prozesua 
zentroan

39,8
Urte

(Batez beste)

% 55,26 
espainiarrak 

% 44,73  
atzerritarrak  
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“La Kasa” etxebizitza-bazterkerian dauden gazteen 
eta gazteentzako espazioa

IMPULSA proiektuarekin gure jarduna etxebizitza-bazterkerian 
dauden 18 eta 28 urte bitarteko gazteengana bideratzen dugu, 
eta haien osatze emozionala eta gizarteratzea sustatzen dugu. 
2021eko urriaz geroztik, “La Kasa” banakako 20 plaza dituen 
egoitza da, eta pribatutasuna eta intimitatea eskaintzeaz gain, 
partekatzeko espazio komunitarioa ere bada, betiere inplikazio 
pertsonala sustatzen duena.

Horiek gure proiektu 
nabarmen batzuk baino 
ez dira, hemen kontsulta 
ditzakezu guztiak: 
proyectosluzcasanova.org

· Luz Vallekas, martxa hartuta pandemiaren 
ondoren: Hirugarren Sektorerako COWORKING 
lekua 

· Aholkularitzako gure eskaintza handitu dugu 

· Berdintasun Planetarako aholkularitza eta 
laguntza eskaintzen dugu  

21
urte

(Batez beste)

1.613
egonaldi

56
pertsona ostatu 

hartuta
43 

gizon 
13

emakume
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https://proyectosluzcasanova.org/
https://proyectosluzcasanova.org/luz-vallekas/
https://proyectosluzcasanova.org/luz-vallekas/
https://proyectosluzcasanova.org/luz-vallekas/
https://proyectosluzcasanova.org/fundacion-luz-casanova/#consultoriaLC%0D
https://proyectosluzcasanova.org/fundacion-luz-casanova/#formacionVG
https://proyectosluzcasanova.org/fundacion-luz-casanova/#formacionVG
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LUZ CASANOVA
FUNDAZIOA

DATU 
EKONOMIKOAK

Diru-sarrerak
Diru-sarrerak, guztira    407.383,46 €

  
Diru-sarreren iturriak

 Zerbitzuak   39.629,80 € 9,73% 
 Dirulaguntzak eta dohaintzak  367.753,66 € 90,27%
 

Finantzaketa

 Publikoa   290.483,98 € 71,30% 
 Pribatua   116.899,48 € 28,70%

Finantzaketaren xehetasuna

 Zerbitzuak ematea   313.290,49 € 76,90% 
 Dirulaguntzak pribatuak   26.067,05 € 6,40% 
 Dohaintzak eta legatuak  67.059,01 € 16,46% 
 Bestelakoak     966,91 €  0,24% 

Gastuak
Gastuak, guztira   339.926,68 €

Gastuen xehetasuna

 Pertsonala   142.930,11 € 42,05%
 Ustiaketa-gastuak   122.600,16 € 36,07%
 Laguntzagatiko gastuak  41.442,82 € 12,19% 
 Zuzkidurak    23.721,97 €  6,98%
 Amortizazioak  9.231,62 €  2,72% 

Helmuga

 Emakumeak, Covid larrialdia  217.553,08 € 64,00% 
 Etxerik gabekoak   17.000,00 € 5,00%
 Indarkeriaren biktima diren 
 emakumeak   23.788,20 € 7,00%
 Hirugarren sektorea, 
 partaidetza    81.585,40 € 24,00%

 
Kontularitzako emaitza, 2021 

  Gastuak, guztira   339.926,68 €
  Diru-sarrerak, guztira    407.383,46 €  

  Kontularitzako emaitza 67.456,78 €  
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GIZARTE EKINTZA 
JESUSEN BIHOTZEKO  
APOSTOLIKOAK

DATU 
EKONOMIKOAK

Diru-sarrerak
Diru-sarrerak, guztira   2.227.968,75 €

  
Diru-sarreren iturriak

 Erabiltzaileen kuotak   4.522,00 € 0,20%
 Hitzarmenak 1.211.815,74 €  54,39%
 Dirulaguntzak eta dohaintzak  1.006.673,45 €  45,18%
 Kudeaketako bestelako diru-sarrerak  4.957,56 €  0,22%

Finantzaketa

 Publikoa  1.976.684,16 €  88,72% 
 Pribatua 251.284,59 €  11,28%

Finantzaketaren xehetasuna

 Madrilgo Erkidegoa  689.760,16 €  30,96%
 Udalak 1.261.072,00 €  56,60%
 Estatukoa eta Europakoa  25.852,00 €  1,16%
 Bestelakoak  251.284,59 €  11,28%

Gastuak
Gastuak, guztira   2.125.756 €

Gastuen xehetasuna

 Pertsonala   1.663.586  78,26%   
 Ustiaketa-gastuak   331.116  15,58%   
 Bestelakoak   119.922  5,64%   
 Amortizazioak  11.133  0,52% 

Helmuga

 Inklusioa   786.955  37,02%   
 Berdintasuna: Larrialdia  990.177  46,58%   
 Berdintasuna: Unitatea  348.624  16,40% 

  

Kontularitzako emaitza, 2021 

  Gastuak, guztira   2.125.756 €
  Diru-sarrerak, guztira    2.227.969 €  

  Kontularitzako emaitza 102.213 €  
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Ostargiko  
Zuzendaritza 

Batzordea
-

EDE Fundazioaren 
jabetza duen elkartea

AURRERA 
GOAZ

Pandemia atzean uzten ari gara eta, orain-
dik ere iragana oroitzen diguten zantzu 
batzuk geratzen badira ere, etorkizunari 
begira jarraitzea tokatzen da, eta beti al-
boan izan ditugun balioen aldeko apustua 
egiten jarraitzea, inoiz baino gehiago.

Berrikuntza, parte-hartzea, eraldaketa so-
ziala, konpromisoa, gertutasuna... Denok 
ezagutzen ditugun hitzak dira, gure DNAn 
txertatuta ditugunak. PLAZAren gisako 
proiektuen aldeko apustua egiten ari garen 
honetan, horiek ohoratu eta goratu nahi 
ditugu, inoiz baino gehiago.

Azken urtebetean ahalegin handia egin 
dugu. Ordu asko eta energia handia es-

kaini dizkiogu gure erakundeari, non ongi 
egindako lanak, batzuetan, saria duen. Eta 
dedikazio horren guztiaren atzean, ez ditu-
gu ahaztu nahi EDE FUNDAZIOAk martxan 
jarrai dezan ahalbidetzen duten pertsona 
guztiak, kontratatuak zein boluntarioak. 
Izan ere, zenbakiak garrantzitsuak dira, 
noski; proiektuak mantendu egin behar du 
eta bideragarria izan behar du. Baina askoz 
ere garrantzi handiagoa du balantze ho-
rien atzean dauden gizon eta emakumeen 
ongizateak. Hori dela eta, 2021eko memo-
ria honen eta atzean utzi dugun urtearen 
itxieran, gure eskerrik beroena eman nahi 
diegu EDE FUNDAZIOAri eusten dioten gi-
zon-emakumeei. Haurren ipuin batean 
aipatzen den moduan, batez ere, alboan 
ditugunek ematen diete balioa bideari.

Eta aurrerantz jarraitzen dugu, erronkak 
errealitate bihurtzeko gogoz eta motiba-
tuta. Erronka horiek konplexuak izaten 
dira batzuetan, baina ilusioa pizten dute 
beti eta aurrera egitera bultzatzen gaituzte. 
Lortuko ditugu erronka horiek, gure esti-
loarekin, elkarrekin eraikiz eta, beti, fokua 
pertsonengan jarrita:

• Berdintasunaren eta lidergo berdinzalea-
ren aldeko konpromisoan aurrera eginez.

• Euskararen alde eginez
• Madrilgo kideekin batera bidea eginez, 

esperientziak partekatuz, haien jakintza 
eskuratuz eta haien karisma xurgatuz

• Erakundean sartzen diren pertsonei eta 
gazteei gure lanean zer misio eta zer ba-
liorekin lan egiten dugun helaraziz

• Gure misioarekiko koherenteak diren 
proiektu eta zerbitzu berriak bultzatuz, 

pertsona zaurgarrienekin lan egiteko 
dugun bokazioa (apustua) ahaztu gabe

• Kudeaketa profesionalarekin, gardenare-
kin, ingurumenarekin arduratsua dena-
rekin eta eraldaketa sozialaren bidetik, 
gizarte inklusiboago eta berdinzaleago 
baterantz.

• Erakundeko gainerako estamentuekin 
ekipoa osatu eta elkarrekin lan eginez, 
halako moldez non zati guztiek duten 
garrantzia; eta batzeko filosofiarekin bat 
eginez.

Eta, hori guztia eta askoz gehiago, bideaz 
gozatuz, egunero egiten dugunaz gozatuz, 
lorpen txikiak aintzat hartuz eta begirada 
aukeraz betetako etorkizunean jarrita.
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