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FILIPINAK (Manila)
Lehen Hezkuntzako ikasleentzat eskola-, elikadura- eta osasun-laguntza, 
baita unibertsitate-bekak ere. MSC serorak

Manila (Filipinak).PERUALDEk lankidet-
zan dihardu Hiltrupeko Jesusen Bihotz 
Guztiz Santuaren Misionisten serorekin 
Filipinetan proiektu batean Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzako 7 urtetik 16 urtera 
bitarteko 100 adingaberi (36 mutil eta 64 
neska) eskolan eta elikadurarekin lagunt-
zeko. Zehazki, Barangay Holy Spirit, 
Diliman, Quezón City, Metro Manilan ari 
da lanean.

Proiektuko neska-mutilak familia kaltebe-
ren kide dira eta askotan familia-arazoak 
dituzte edo beren familiak hautsita 
daude. Hala, “squatters” baldintzetan bizi 
dira.

Proiektuari esker, Lehen Hezkuntzako 
neska-mutilek honako hauek lortzen 
dituzte: 

• Eguneroko elikaduran laguntzeko 
ikastetxean janaria eta edaria egu-
nean behin.

• Eskolarako eta garbitasun pertsona-
lerako materiala ikasturtearen hasie-
ran eta eskolara agertzen diren 
jarraitzea.

• Familia-babesa eta -laguntza.

Lana ez da elikadura- eta hezkuntza-la-
guntza ematera mugatzen; haratago doa. 
Ildo horri eutsiz, trebatu eta topaketarako 
guneak bultzatzen dira, ikastorduak 
amaitutakoan neska-mutilak ordu 
mordoa kalean ez egoteko. Gainera, 
familiei laguntzen zaie eguneroko ohiko 
arazoetan.

2020ko erakunde-memoria  / 03



Neska-mutilen osasun-arretari 
erreparatuz, honako eremu haue-
tan ematen zaizkie zerbitzuak:

Oinarrizko irakaskuntzatik gure 
ikasle izan diren unibertsitarioei 
laguntza

Urtero Filipinetako 10 ikasleri 
laguntzen diegu, oinarrizko irakas-
kuntzatik gure prestakuntza-proie-
ktuetan parte hartu badute, 
unibertsitatera iritsi eta bertan ikas-
ketak egiteko.

Bekekin matrikula, unibertsitatera 
garraioa eta joan-etorriak, material 
didaktikoak... ordaintzen dira.

Gure laguntza dela bide, gazte 
hauek ingeniaritza, Business admi-
nistration, BS Banking and Finan-
ce, idazkari-ikasketak, bigarren 
mailako irakaskuntza... egin 
ditzakete.

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
ikasleei laguntzeko borondatezko 
konpromisoa eskatzen zaie, propo-
samenari iraunkortasuna emateko. 
Eraginkortasunez parte hartzen 
dute eta gaitze-eragile aktibo 
sentitzen dira.

Elikadura urritasunek nabarmenki 
eragiten dute hortzen osasunean.

Higienerik eza eta familiek honda-
kindegietan bilatzeko lanak direla 
eta, identifikatzeko zailak diren 
larruazaleko gaixotasunak eta 
begietako infekzioak azaltzen dira.

BegiakHortzak
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HONDURAS
“La Magia de una Sonrisa” proiektua.
Zaki Magoa.

Neska-mutilak hala jarduteko eskubidea du, 
eta, hain zuzen, proiektu honen proposame-
na hori ulertzean datza. Ezin daiteke utzi 
gozatu gabe haurtzaroa gal dezaten.Hel-
burua da jolasteko, ilusioa izateko, barre 
egiteko eta balioak ikasteko neska-mutilen 
eskubidea aldarrikatzea, bereziki ingurune 
ekonomiko konplexuenetan, baliabide gutxi 
dituzten horietan, alegia.

Jarduera ibiltariak garatzen dira, besteak 
beste, honako hauek: magia komikoa, 
magiaren tailerra, rokodromoa, ilusio opti-
koen tailerra, malabarismoaren tailerra, mago 
berriak prestatzeko magiako ikastaro trinkoa, 
hondartzetara txangoak, antzerkira eta zine-
mara bisitak, sudurren tailerra.

PERU (Callao, 
Ica, Lima Sur 
eta San Martín)
Covid19 pandemiaren ondorioz mutu-
rreko pobrezia-egoeran dauden herri-
tarrentzako laguntza humanitarioa.

Coprodeli fundazioa, Getxoko Udala.

Callao, Ica, Lima Sur eta San Martínen 
muturreko pobrezia- eta kalteberata-
sun-egoeran dauden herritarrei laguntza 
medikoa emateko garatu da. Xede horrez, 
15 botikin antolatu dira ekipo eta senda-
gaiekin, Covid19ak eragindako pertsonei 
presaz arreta emateko.

Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.
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GIZARTERATZEKO 
HARRERA- ETA 
LAGUNTZA-
PROIEKTUAK

Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.



ARTIZAR
Adingabe eta nerabeentzako gizarte- eta 
hezkuntza-proiektua
BIZKAIA (Sestao): Hazbide fundazioarekin 
lankidetzan.

Gizarte eta hezkuntzaren arloetarako ekint-
za-proiektu globala, egoera kalteberan 
dauden neska-mutil, nerabe eta familien 
kopuru garrantzitsuari laguntzeko. Hazbide 
fundazioak kudeatzen du, boluntarioen eta 
profesionalen talde baten laguntzaz.

Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.
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AUZOLANA
Birkokatu eta nazioarteko babesa eskatzen duten familientzako harrera-proiektua.
BIZKAIA (Getxo): Perualde elkartea, CEAR Euskadi, Getxoko Udal eta Eusko Jaurlaritzarekin 
elkarlanean, eta Gondra Barandiaran fundazioaren laguntzaz.

14 Siria

5 Salvador

4 Perú

8 Venezuela

4 Paraguay

6 Nikaragua

5 Georgia

2 Ukrania

5 Arjelia

Lagundutako pertsonak guztira
53 pertsona (12 familia)

Emakumeak 12 Gizonak 13 Adingabeak 28 neska-mutil

Jatorriak Birkokatuak
14 pertsona (3 familia)

Asilo-eskatzaileak
6 pertsona (2 familia)

Estatutua onetsia
10 pertsona (2 familia)

Estatutua ezetsia
23 pertsona (5 familia)

Auzolanak lagundutako familiei buruzko datu batzuk.

Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.
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Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.

Laguntza

Lan-baimena-
rekin

7 familia
2 pertsona

Lan baimena zuten 9 familia 
lagunduetatik, bi gabe gelditu 
dira.

3 pertsona

Lanean 3 familia:
2 latinoamerikar
1 Siria  
2 pertsonak aldi 
batean lan egin dute

10 familia

Lana zuten 5 familietatik, egun 
3ra pasa gara, asilo-eskaera 
ezetsi ondoren legez kanpo 
gelditu direlako.

Praktikekin 
prestatzen

2 familia:
1 Nikaragua
1 Siria

Gaztelania ikas-
tea

3 familia:
2 Siria
1 Arjelia

3 pertsona:
Maroko

Pertsona eta familia hauei Familiaren Batzordeak lagundu die.
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Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.

AUTONOMIARA IRAGATEKO 
ETXEBIZITZA
BIZKAIA (Getxo): Perualde elkartea, La Caixa eta KBE Arrupe Elkartearen laguntzaz.

Etxebizitzaren helburua da etxe-
bizitza lortzearen inguruan Pe-
rualderen laguntzari lotutako 
pertsonen eta/edo familien kalte-
beratasun-egoerak saihestea.
Etxebizitza aldi baterako erabil daiteke, etxe-
bizitzaren ohiko alokairua lortzeko bitarteko 
edo zubi bat delakoan. Gizarteratze-prozesue-
tan laguntza eta nolabaiteko bermea ezartzen 
ditu.

Lortzeko lehentasuna eman zaie egoera kalte-
berenei, hau da, hasieran etxebizitza izateko 
baliabide ekonomiko gabeziagatik sortutako 
egoerei.

Gerora, beste alderdi hauek balioztatzen dira: 
adingabeak izan edo ez izatea, familiako 
kideen kopurua, osasuna, adina, etab.

Egoiliarrei laguntzeko dinamika elkarteko 
boluntarioek definitzen dute Familien Batzor-
dearen bitartez.

Halaber, etxebizitzari lotutako logistikaren 
alderdiak Etxebizitza Batzordeak kudeatuko 
ditu.

Uztailetik abendura 2020. urtean etxebizitza 
irekia egon den sei hilabetetan, lau gazteri 
eman zaie harrera: Venezuelako 1 eta 
Marokoko 3. Batek autonomiarako urratsa 
eman du eta beste hiruk abenduan beren 
gizarte-prozesuak etxebizitzatik egiten jarrait-
zen zuten.
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Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.

FARASHA-TXIMELETA
Kulturarteko partaidetza-proposamena gazteentzat
BIZKAIA (Getxo): Perualde elkartea

Kulturarteko topaketarako propo-
samena, aisialdi eta astialdian 
sentsibilizazioa, hausnarketa 
partekatua eta boluntariotza 
sustatzen duten esperientziak 
bultzatzeko.
Prozesu parte-hartzaileetan atzerriko eta 
bertako gazteen arteko harremana sustatu da, 
herritartasun aktiboa eta kulturartekotasuna 
indartzeko. Batera herritarren agenda parteka-
tu eta inklusiboa identifikatu dute, eta ekintza 
publikoak egin dituzte. Hala, bultzatu dira herri-
tarren nortasun komuna eraikitzea, lidergo 
gazteak sustatzea, herritar aktibo gisa gazteak 
ahalduntzea eta eragina duten proposamen 
zehatzak sortzea.

15 gazte anitzek, 3 mutil eta 12 neskek, parte 
hartu dute.

Uztailean zenbait jarduera egin dira:

• Boluntariotzaren proposamena: haurtzain-
degia kudeatu eta lagundu dute, amak 

Perualde elkarteak arabieraz hitz egiten duten 
emakumeentzat antolatutako gaztelaniako 
klaseetara joan ahal izateko.

• Prestakuntza- eta sentsibilizazio-proposa-
mena: nazioarteko babesa eskatzearen 
errealitatea ezagutzeko tailer bat egin dute bi 
saiorekin:

- Lehenengoa teorikoa, honako hauek 
guztiak ezagutzeko: zertan datza? 
Nola eskatzen da? Noren araberakoa 
da? Zer estaldura ditu? Zein dira 
mugak?...

- Eta bigarren saioa Siriako lagun batzuek 
azaldutako adierazpenekin.

• Topaketa- eta harreman-proposamena: 
harremanetan, ezagutzan eta konfiantzan 
sakontzeko topaketak egin dituzte. Xede 
horrez, Bizkaiko lurralde historikoa hobe 
ezagutzeko txangoak antolatu dira eta bilerak 
nahiz topaketak antolatu dira haurtzaindegiari 
lotutako jarduerak planifikatzeko.
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Programari dagokionez, ondoren aipatzen 
diren arlo hauetan laguntza ematen da:eko-
nomia, gizartea, osasuna, administrazioa, 
prestakuntza-lana.

Koronabirusak hainbeste baldintzatu duen 
garai honetan esku-hartzean azpimarratze-
koak diren zenbait alderdi: konfinamenduan 
familia bakoitzarekin aldizkako harrema-
na. Familiak sarera konektatzeko aukera 
aztertu da, isolatuta ez direla gelditzen 
bermatze aldera eta, adingabeen kasuan, 
beren zereginetan jarraitu eta ikastetxeetatik 
planteatzen zaien erritmoa mantentzeko. 
Xede horrez, erakundeak bi tablet erosi 

ditu, eta hasiera batean bi familiei utzi 
zaizkie, adingabeek klaseak jarraitzeko 
baliabide informatikorik ez baitzuten.

Siriako familia bateko pertsona ospitalean 
egon denean laguntza eman diogu, horreta-
rako, beraren eta familiaren arteko harrema-
na bultzatu dugu, eta medikuaren nahiz 
gaixoaren artean itzulpengintza-lanetan aritu 
gara. Era berean, Gurutze Gorriak emandako 
zerbitzuarekin batera, konfinamenduak iraun 
duen bitartean, elikagaiak entregatzeko 
orduan, koordinazio-lanetan jardun dugu eta 
horretan parte hartu ere bai.

Gainera, guztia egiteko sarera jo behar zen 
garaian, laguntzak izapidetzen, hitzorduak 
eskatzen eta administrazio publikoarekin 
izapideak kudeatzen lagundu diegu, zailta-
sun logistikoak, hizkuntzaren ingurukoak, 
etab. izan baitituzte.

Enplegua bilatu eta hori eskatzeari buruzko 
informazioa helarazi zaie eta Perualderen 

sare sozialean aho belarriaren bidez lana 
bilatzen lagundu ere bai.

Eremu honetan koordinatuta eta sarean lan 
egiten da gizartean eta lan-merkatuan sart-
zearen arloan aditua den erakunde batekin, 
hain zuzen, Integrando fundazioarekin.

PRESTAKUNTZA- ETA SENTSIBI-
LIZAZIO-PROPOSAMENA
BIZKAIA (Getxo): Perualde elkartea, Getxoko Udal, Cáritas Bizkaia, CEAR Euskadi, Ignacio 
Ellacuria fundazio sozial, Ecivis elkarte, Bizkaia ikastetxe, Esclavas del Sagrado Corazón eta 
Margoturekin elkarlanean.

• Ekainaren 20an aldarrikapen-ekitaldia 
Getxon Pertsona Errefuxiatuen Nazioarte-
ko Egunean.

•  Sentsibilizazio- eta lekukotza-proposa-
mena hiru ikastetxetan: guztira 10 eta 17 
urte bitarteko 195 ikasle.

• Prestakuntza-proposamena: bi bloke 
tematiko, blokeko ordu eta erdiko bi saio-
tan antolatuta.

- Dibertsitatearen kudeaketa positiboa.

- Legez kanpo dauden etorkinen eta 
asiloa nahiz babesa eskatzen duten 
pertsonen lege- eta administra-
zio-alderdiak.

Udal-eremuetan garatutakoak: Romoko 
kultur etxean edo Gobelaurreko bolunta-
riotza-zentroan. 

•  ECIVIS elkartearekin batera, “Begiradak 
Harrerarekiko Kooperazioaren ikuspe-
gitik. Erantzukizun Publikoa eta Erkide-
goaren Inplikazioa” jardunaldiak garatzen 
laguntzea.
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Boluntariotza

200 pertsona 
inguruko oinarri 

soziala.

Hainbat jardueratan 
nahasitako 

boluntariotza-sare aktiboa, 
gutxi gorabehera 40 

pertsonarekin.

4 batzordek boluntariotzaren 
proposamena ardazten dute, 

haien interesak bideratzen dituzte 
eta ingurunearen beharrei 

erantzuten diete: etxebizitza, 
familia, pedagogia eta kudeaketa.

Etxebizitza Batz. 8 2 6

Familien Batzordea 11 3 8

Batz. Pedagogikoa 6 0 6

Perualde kudeaketa 3 2 1

Perualde topaketak 42 12 30

  

Pertsona
boluntarioak

Bazkide eta
kolaboratzaileen sarea   200 Aprox.

Gizonak Emakumeak
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Sozietatearen
izena aldatzea
2020. urtean sozietatearen izena 
aldatzeko lan egin dugu, baina 
aldaketa 2021. urtean izango da 
eraginkorra, bazkideen batzar 
nagusiak onesten duenean.
Erakundea berdina da, oinarri sozial berberak 
ditu eta helburu nahiz xede berdinei erantzungo 
die, erkidegoaren partaidetzan oinarrituta 
dagoen esku-hartzeko filosofia beraz baliaturik.

Gaztetu nahi dugu, baita batzen jarraitu eta 
gazteagoak diren boluntariotza-profil berrietara 
iritsi ere, hori guztia hasierako ilusio berberare-
kin.

Helburua da gure irudia eguneratzea eta 
gunean pertsona jartzea, non aurkitzen den 
gorabehera.

www.pertsonalde.org
Jarrai iezaguzu sare sozialetan:

Facebook, Twitter

2020ko erakunde-memoria  / 14

pertsonalde
Harrera, lankidetza eta 
sentsibilizazioa



DIRU-SARRERAK:
125.000 €
% 30 Bazkideak: kuotak eta 
dohaintzak

% 53 Dirulaguntza publikoa

% 15 Dirulaguntza pribatua

% 02 Zerbitzuen prestazioa

Txosten ekonomikoa

GASTUAK:
125.000€
% 19 Egitura eta langileak

% 13 Kudeaketa eta zerbitzuak

% 68 Jarduera guztira:

- % 46 Harrera-proiektuak

- % 22 Kooperazio-proiektuak
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