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Urteurrena

Harrera, lankidetza eta 
sentzibilizazioa



Nazioarteko 
Lankidetzarako 
proiektuak



FILIPINAS, Manila- Quezon City
Eskola, elikadura eta osasun laguntza lehen mailako ikasleentzat eta 
unibertsitateko bekak. Jesusen Bihotzaren Ahizpa Misiolariak (Hilthrup).

Pertsonalde lankidetzan aritzen da 
Hiltrupeko Jesusen Bihotzaren Ahizpa 
Misiolariekin, Filipinetan, zehazki, 
Barangay Holy Spiriten (Diliman, Quezón 
City, Metro Manila). Proiektua zazpi eta 
hamasei urte bitarteko lehen eta 
bigarren hezkuntzako 100 adingaberi 
eskola eta elikadura laguntza ematean 
datza.

Adingabeen familiek baliabide urriak 
dituzte, kasu askotan desegituratutako 
familiak dira eta “squatters” egoeran bizi 
dira.

Proiektuaren bidez lehen hezkuntzako 
haurrei honako hau eskaintzen zaie: 

Ikastetxean hartzen duten janari eta 
edari poltsa bat, egunean behin, beren 
eguneroko elikaduran laguntzeko.

Eskola eta norberaren higienerako 
materiala, kurtso hasieran, eta eskolara 
joatearen jarraipena egiten zaie.

Babesa eta laguntza familiei.

Elikadura eta eskola laguntzaz gain, 
prestakuntza eta topaketa espazioak ere 
badaude, eskola ordutegia amaitu eta 
gero haur horiek kalean hainbeste ordu 
ez emateko. Aldi berean, familiei 
laguntza ematen zaie egunero dituzten 
zailtasunei aurre egiteko.
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Haurren osasun arreta honako 
esparru hauetan ematen da:

Unibertsitateko ikasleentzako 
laguntza. Lehen mailako 
hezkuntzatik programa honetako 
ikasleak izan dira.

Lehen hezkuntzatik gure 
prestakuntza proiektuetan parte 
hartu duten Filipinetako hamar ikasle 
laguntzen ditugu urtero 
unibertsitatera sartzea errazteko eta 
ikasketetan laguntzeko.

Bekekin ondorengo gastuak 
estaltzen dituzte: unibertsitaterako 
matrikula, garraioa eta joan-etorriak, 
material didaktikoak etab.

Gure laguntzari esker gazteek 
aukera dute hainbat ikasketa 
egiteko: ingeniaritza, business 
administration, BS banking and 
finance, idazkaritza, bigarren 
hezkuntzako irakaskuntza…

Gainera, boluntario aritzea eskatzen 
zaie lehenengo eta bigarren mailan 
dauden ikasleei laguntzeko. Horrela, 
proiektuak aurrera egitea 
ahalbidetzen dute, modu aktiboan 
parte hartzen baitute (eragileak eta 
trebatzaileak sentitzen dira).

Hortzetan (elikadura urritasunak 
eragin nabarmena du hortzen 
osasunean).

Begietan (higiene faltak eta 
senideak zabortegietan lanean 
aritzeak azaleko gaixotasunak eta 
begietako infekzioak eragiten 
dituzte).

BegietanHortzetan
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HONDURAS
“Irribarre baten magia” proiektua.
Zaki Magoa.

Proiektuaren helburua da haurrak haur 
izateko eskubidea dutela ohartaraztea, ezin 
dute haurtzaroaz gozatu gabe hura galdu. 
Haurrek jolasteko, amets egiteko, barre 
egiteko eta balioak ikasteko duten 
eskubidea aldarrikatu nahi dugu.

Hainbat jarduera garatuko dira proiektuan: 
magia komikoa, magia tailerra, rokodromoa, 
ilusio optikoko tailerra, malabarismo 
tailerra, magia ikastaro trinkoa (magoak 
prestatzeko), txangoak hainbat 
hondartzetara, antzerkira, zinemara eta 
sudurren tailerra. 

PERÚ,  Callao
Covid19aren pandemiak eragindako 
herritarrentzako laguntza 
humanitarioa.

Kontrapartea: Coprodeli Fundazioa
Finantzatzailea: Getxoko Udala.

Laguntza medikoa eskaini zaie 
zaurgarritasun egoeran dauden 
herritarrei (Callao, Ica, Lima Sur, y San 
Martin). Horretarako hamabost botikin 
prestatu dira Covid19ak eragindako 
pertsonei laguntzeko beharrezko 
ekipamenduarekin eta sendagaiekin.
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PERÚ,  Callao
Covid19aren eragina murrizteko 
urrutiko hezkuntza programa.

Elkarlanean garatuta: ICLI - Pertsonalde
Kontrapartea: Coprodeli Fundazioa,
Finantzatzailea: Getxoko Udala.

COVID19aren pandemiaren ondorioz ezin 
izan da aurrez aurreko hezkuntza 
jarduerarik egin. Hori dela eta, agerian 
geratu da zein garrantzitsua den 
hezkuntza erakundeek, oinarrizko 
hezkuntzan, estrategia bat garatzea 
bitarteko digitalen bidez urruneko 
hezkuntza ahalbidetzeko.

Ildo horretan, internetera konektatzeko 
sistema eta LAN sarearen sistema ezarri 
dira, eta hezkuntza plataforma bat eratu 
da liburutegi digitalarekin, Callaoko zortzi 
ikastetxetako irakasleentzat eta 
ikasleentzat.

3930 ikasleri eman zaie arreta (1980 mutil 
eta 1950 neska). Lehentasuna eman zaie 
baliabide urriko familiak dituzten ikasleei, 
baita ikastetxeko hezkuntza materialak 
indartzeko eta azpiegitura birgaitzeko 
interesa duten ikasleei ere.

Gainera, zortzi zuzendari eta 92 irakasle 
gaitu dira (46 emakume eta 46 gizon).
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Gizarteratzeko 
harrera etalaguntza 
proiektuak



ARTIZAR
Gizarte eta hezkuntza proiektua 
adingabeekin eta nerabeekin.

BIZKAIA (Sestao): Hazbide 
Fundazioarekin lankidetzan

Gizarte eta hezkuntza ekintza proiektua, 
honako hauei lagundu zaie: 

Sei eta hamazazpi urte bitarteko 83 
adingaberi (44 neskato eta 39 mutiko).

Zaurgarritasun egoeran dauden haur 
horien familiei.

Laguntza honako esparru hauetan 
eman da:

Hezkuntza indartzea, aisialdia eta astialdia 
sustatzea, laguntza eta arreta psikologikoa 
ematea, norberaren zein taldeko emozio 
gaitasunak garatzea, ikasitakoan 
orientatzea, familiak laguntzea eta 
laguntza zuzenak ematea, eskolaratzeko 
zein familien premia materialak estaltzeko.

Hori guztia gure gure boluntario taldearen 
lankidetzari esker.

Hainbat adinetako 48 pertsonak osatzen 
dute talde hori, zehazki, 31 emakumek eta 
17 gizone

Horretaz gain, hiru profesionalek eta 
Lagungo Fundazioaren profesional batek 
osatzen duten aditu talde bat ere badugu.

Proiektua Hazbide Fundazioak kudeatzen 
du eta beste erakunde batzuekin 
elkarlanean aritzen da:

Sestaoko ikastetxeekin.
Sestaoko oinarrizko gizarte zerbitzuak.
Caritas: Sestao eta Bizkaia.
Caixa sarea: haurtzaroaren alde.

Pertsonalde elkarteak proiektuaren kostu 
osoaren % 10 estaltzen laguntzen du, 
zehazki, honako jarduera hauek laguntzen 
ditu diruz:

Aisialdia eta astialdia:
1.1. Irteerak eta egonaldiak haurrekin: 
lau egonaldi egongo dira, taldeka, 
Aubixa baserrian (Elgoibar). 
1.2. Hiriko udalekuak; bi txanda 
egongo dira (Sestao). 

Lagungo Fundazioaren aholkularitza eta 
laguntza koordinazio taldeari eta arreta 
eman zaien haurren taldeei.
Kasuak aztertzea, taldeak bateratzea, 
familiekin eta boluntarioekin prestakuntza 
jarduerak garatzea, proiektuaren jarduerei 
eta dinamikei buruz hausnartzea, etab.
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AUZOLANA
Birkokatutako familientzako eta nazioarteko babes eskatzaileentzako harrera 
proiektua. BIZKAIA (Getxo): Pertsonalde lankidetzan aritu da Getxoko Udarekin, 
Gondra Barandiaran Fundazioa eta CoPPAren babesean.

15 Siria

5 Georgia

7 Argelia

13 Marruecos

4 Venezuela

4 Paraguay

Lagundutako pertsonak, guztira:
48 pertsona

Emakumeak 8 Gizonak 23 Adingabeak 17

Jatorriak Birkokatutakoak
15 pertsona (3 familia)

Egoitza eskatzaileak
14 pertsona 

Estatutua ukatu zaienak
14 pertsona (3 familia)

Egoera irregularra 27 pertsona
Erregularra 21 pertsona 

Auzolana proiektuak lagundutako familien 
hainbat datu jaso ditugu hemen:

Eragile esku-hartzaileak koordinatzea, 
bereziki udaleko gizarte zerbitzuak, familia 
bakoitzari dagozkion laguntza eta 
baliabideak antolatze aldera.

Laguntza ekonomikoak eskuratzeko 
eskaerak betetzea, baita laguntza zein 
egoera alderatzea ere. 

Erkidegoan esku-hartzeko koordinazioa, 
alderatzea eta orientazioa. Aldizkako 
bilerak egin dira familiak laguntzen 
dituzten boluntarioekin, familien egoera 
partekatzeko eta alderatzeko, baita 
esku-hartzeko eta laguntza prozesuen 
jarraipena egiteko ere.

Familien gizarteratze prozesuetan eta 
adingabeen eskolaratze prozesuetan 
lagundu da. Adingabeentzako errefortzu 
klaseak eman dira, hala eskatu duten 
familientzako. 

Beharrezkoa den kasuetan itzulpen 
zerbitzua ere badago. Arabieraz egiten 
duten familiek eskuragarri dute taldeko 
pertsona bat itzulpen eta laguntza bereziko 
lanetan, beharrezkoa denean edo hala 
eskatzen dutenean.

Laguntza komunitarioa ere badago 
hitzorduetara joateko eta kudeaketak 
egiteko (administrazioan, osasun 
zerbitzuetan, etab.).

Laguntza komunitarioa dago etxebizitza 
bilatzeko.

Laguntza komunitarioa dago lana bilatzeko.

Aholkularitza juridikoko zerbitzua dago. 

Arreta emango zaie egon daitezkeen 
beharrak eta larrialdiak estaltzeko. 
Beharrezkoa izan denean alokairuaren 
osagarrietan, garraiorako laguntzetan eta 
premiazko eta beharrezko gastuetan 
lagundu da; halaber, COVIDaren ondorioz 
konfinamenduan zehar laguntza eman da 
erosketak kudeatzeko, besteak beste.
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Eragile esku-hartzaileak koordinatzea, 
bereziki udaleko gizarte zerbitzuak, familia 
bakoitzari dagozkion laguntza eta 
baliabideak antolatze aldera.

Laguntza ekonomikoak eskuratzeko 
eskaerak betetzea, baita laguntza zein 
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alderatzea eta orientazioa. Aldizkako 
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esku-hartzeko eta laguntza prozesuen 
jarraipena egiteko ere.
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pertsona bat itzulpen eta laguntza bereziko 
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eskatzen dutenean.

Laguntza komunitarioa ere badago 
hitzorduetara joateko eta kudeaketak 
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Laguntza komunitarioa dago lana bilatzeko.

Aholkularitza juridikoko zerbitzua dago. 
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erosketak kudeatzeko, besteak beste.
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BIDEBARRI PROIEKTUA
BIZKAIA (Getxo eta Uribe Kostako Mankomunitatea): Pertsonalde elkartea Getxoko 
Udaleko Gizarte Kohesiorako Atalarekin eta Uribe Kostako Mankomunitatearekin 
elkarlanean aritu da, Eusko Jaurlaritzaren finantziazioarekin.

Proiektuak gizarteratze baliabideak eta 
zerbitzuak eskaini ditu premiei erantzuteko, 
COVID-19ak eraginda, Getxon eta Uribe 
Kostan bazterketa arriskuan dauden 
pertsonei zuzenduta.

Getxoko udalerrian eta/edo Uribe Kostako 
Mankomunitatean bizi den kolektiboaren 
beharrei erantzuna emateko asmoarekin 
sortu zen proiektua. Horregatik, 
ezinbestekoa izan da udalerriko eta 
mankomunitateko Gizarte Kohesio Arloarekin 
eta Gizarte Zerbitzuekin lankidetzan aritzea. 

Arreta eman zaie Udaleko eta/edo 
Mankomunitateko gizarte zerbitzuek 
hautemandako eta eratorritako pertsonei, 
izan ere, kolektibo honek zaurgarritasun 
egoeran dago bere bizi zein gizarteratze 
prozesuetan. 

Beraz, hezkuntza esku-hartzeak, eta 
erkidegoaren laguntza izateak, gaitasun eta 
baliabide pertsonalak garatzeko laguntza 
eman ahal die, baita harremanetarako, 
loturak sortzeko eta errealitateari aurre 
egiteko aukerak eskaintzea ere, zehazki, 
haien gizarteratze prozesuak errazteko. 
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TOPAGUNEA: ELKAR+
BIZKAIA (Getxo): Pertsonalde Getxoko Udalaren 
eta Caixaren babesean.

Urteko bigarren seihilekoan topaketak eta 
esku-hartzeak bultzatzen dituen 
erkidegoko baliabidea eskaini dugu. Elkar+ 
topagunea.

Ezaugarri hauetako espazio bat 
eskaintzeko proposamena egin da 
Pertsonalde elkartearen proiektuetan 
parte hartzen duten boluntarioen eta 
pertsonen/familien arteko topaketa 
malgua eta zabala ahalbidetzen duen 
espazio bat izateko beharrari erantzuteko.

Beraiena den espazio bat sortu nahi izan 
dugu, bi errealitateena alegia, etxeak zein 
egoitzak “inbaditu” behar ez izateko, 
edota tabernak edo kafetegiak erabili 
behar ez izateko.

Espazio honek erabiltzeko eta topatzeko 
malgutasun handiagoa ematen du udal 
espazioek baino. Azken horietan aldez 
aurretik eskaera egin behar da, baita 
ordutegi zehatzak bete. Topagunea behar 
denean erabiltzeko aukera ematen du.

Espazio honek erabilera irekia izan dezan 
nahi dugu, hau da, “hara joan eta bertan 
dagoenarekin egoteko aukera izatea”. 

Horretaz gain, antolatutako jarduerak 
egiteko aukera izatea ere nahi dugu, 
erakundeak berak edota ildo horretan 
jarduten duten udaleko pertsonek eta/edo 
erakundeek proposatutako jarduerak. 
Bigarren seihilekoan honako jarduera 
hauek eskaini dira:

Etxebizitza bilatzeko tailerrak.

Ordenagailua eta Internet izatea 
etxebizitza, prestakuntza, lana, etab. 
bilatzeko.

Gaztelania eta euskara ikastea.

Aisialdirako eta astialdirako jarduera 
proposamena, mahai jolasak...

Elkarrizketak eta aholkularitza 
topagunean.

Erakusketak, hitzaldiak, bilerak…

Erreferentziazko espazioa izatea nagi 
dugu, laguntzen ari garen pertsonak 
etxean egun osoa eman ez dezaten, 
inolako prestakuntza ikastarorik edota 
lanik ez badute ere. Horrela aktibatzen 
lagunduko ditugu harremanak izateko 
dinamikak bultzatuta.
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GIZARTE AHOLKULARITZA 
PROGRAMA
BIZKAIA (Getxo): Pertsonalde elkartea Gizarte Aholkularitzaren 
koordinatzailearekin batera.
  

Pertsonalde elkartearen Gizarte 
Aholkularitza programa beste hainbat 
programen bidez lagundu ditugun heldu 
gazteei zuzenduta dago. Gazte horiek 
migratu behar izan dute eta beren familia 
erreferenteak jatorrizko herrialdean geratu 
behar izan dira. Gazteek 18 eta 30 urte 
artean dituzte, eta gehien bat, Afrikako 
iparraldetik datoz.

Hizkuntza arin eta oso modu sakonean ikasi 
behar dute, gizarteratzeko eta harremanak 
izateko, eta zailtasun handiak izaten dituzte 
prozesu horretan zehar, hala nola 
prekarietatea eta ondoeza jasan behar 
izaten dute, izan ere, ez dute 
egonkortasunik etxebizitzari, ekonomiari 
eta lanari dagokionez. Gainera, kasu 
gehienetan, egoera administratibo 
irregularra ere badute.. 

Errealitate honen aurrean,  gizarte 
aholkularitza proiektuen  garrantzia are 
nabarmenagoa da. Aipatutako egoeran, 
gazteei lagundu, entzun, aholkatu, 
partekatu eta arreta eman ahal dien 
mentore bat izateak erabat garrantzitsua 
dela frogatu dugu. 

SOS Arrazakeria Gipuzkoaren aholkularitza 
proposamenak jasotzen duen bezala: 
araurretik azaldu ditugun arrakalak gizarte 
aholkularitzaren bidez desagertzen ez 
badira ere, zerbitzu horri eusteak eta 

zerbitzu horren aldeko apustua egiteak 
zuzenean laguntzen die bizitzen ari garen 
krisi honetan arrisku edo prekarietate 
egoeran dauden pertsonei beharrezko 
laguntza estrategikoak aurkitzen. 
Aholkularitza harremanak giltzarri 
estrategiko sendoa dira, izan ere, osasun 
psikosoziala zaintzeaz arduratzen da, eta 
hori, krisi sakona bizitzen ari den gizarte 
honetan erabat garrantzitsua suertatu da. 
Euskarri garrantzitsua dira gure gizartearen 
etorkizuna gure eskuetan dugun garai 
honetan. Gizarte aholkularitzari errealitate 
berrian duen garrantzia eman behar zaio, 
izan ere, balio erantsia du erakundeok eta 
elkarteok sortu behar dugun gizarte sare 
horretan, horrela “ez dugu inor atzean 
utziko”.

Pertsonalde apustu garrantzitsua eta irmoa 
egiten ari da lantalde teknikotik garatzen 
ditugun hezkuntza esku-hartzeak 
proposamen honekin osatzearen alde.

Horretarako, funtsezkoa iruditzen zaigu lan 
hori egiten duten boluntarioei 
prestakuntza ematea. Hori dela eta, 
2021ean, Gizarte Aholkularitzaren 
koordinatzailearen laguntza izan dugu 
asteburuan prestakuntza jardunaldi bat 
egiteko. Jardunaldia egin zen programaren 
parte ziren boluntarioentzat eta programa 
ezagutzeko eta horren parte izateko 
aukerari buruz hausnartzen ari zirenentzat.



PRESTAKUNTZA ETA 
SENTSIBILIZAZIO PROPOSAMENA
BIZKAIA (Getxo): Pertsonalde hurrengo erakundeekin lankidetzan aritu da: Getxoko Udala, 
San Nicolás Zabalik, Bizkaia Isilik (Círculos del Silencio) DEMA, Alboan, Al Fanar Fundazioa, 
Colegio Bizkaia eta Euskadi Irratia.

“Bizilagunak” sentsibilizazio programan 
parte-hartzea, azaroaren 14an, Getxon.

Ekimenaren helburua honako hau da: 
topaguneak ematea kultura 
artekotasunaren, aniztasunaren eta 
udalerrian elkarrekintzan aritzeko tokiak 
sortzearen aldeko apustua egiten duten 
Getxoko herritarrei.

Bartakoak zein kanpokoak diren Getxoko 
bizilagunen arteko topaketak eta 
interakzioak sortzea helburu duen 
programa da; herritar horiek komunean 
izango dute euren herriaren kultura 
aniztasuna ospatzea, elkar ezagutzeko 
gogoa, eta komunitatean uneak 
partekatzeko nahiz zubiak eraikitzeko 
nahia.

Bizilagunak egitasmoak honako helburu 
hauek ditu: elkarbizitza hobetzea, 
parte-hartzea ahalbidetzea, diskriminazioa 

prebenitzea eta aniztasunaren indarra 
aprobetxatzea. Hori guztia herritarren 
pertzepzioak, jarrerak eta portaerak 
aldarazteko.

Getxoko zurrumurruen aurkako estrategia 
garatzeko oinarrizko tresna da, xenofobia 
eta arrazakeria prebenitzeko xedea duena. 
Era berean, oso tresna garrantzitsua da 
migratzaileen, nazioarteko babes 
eskatzaileen eta errefuxiatuen harrera 
prozesuetan.

Pertsonalde elkarteak hainbat esparrutan 
lagundu zuen, besteak beste:

Topaketetan pertsona bat boluntario 
dinamizatzailea izan zen eta erakundeak 
lagundutako familia migratzaileek eta 
pertsona boluntarioek horietan parte-hartu 
zuten.



Getxo isilik (Círculos del Silencio) 
ekimenean parte-hartu zen

Etorkinen aurkako indarkeriaren aurrean, 
2007. urtean frantziskotar talde batek 
ekintza hau hasi zuen Tolosan. “Zirkulu” 
horien bidez indarkeriarik gabeko kultura 
bultzatu nahi dute, mundu guztiarentzat 
irisgarria den ekintza baten bidez, sufritzen 
ari diren pertsonekin errespetuz jokatzeko 
eta gizarteak lege bidegabeei ematen dien 
babesa (bereziki etorkinen aurka doazenak) 
txikitzeko.

Sentsibilizazio proposamena eta gazte 
marokoar baten migrazio bizipenen 
testigantza (eta horren kausak) egon ziren 
prestakuntza zentro batean. Guztira 120 
ikasle (hamabost eta hamazazpi urte 
bitartean).

Eguneroko gorrotoen aurkako tailerra. 
Abenduaren 18an, Elkar+ topagunean 
(Muna Yeslem).

Eusko Irratiko Ganbara programan 
parte-hartzea, martxoaren 16an, gizarte 
aholkularitzako programaren esperientzia 
partekatzeko Bi gaztek eta mentore batek 
hartu zuten parte.

Hainbat hitzaldi egongo dira urtean zehar:

Maiatzak 26. Egoitza eta babesa 
eskatzen duten pertsonen eta egoera 
irregularrean dauden migratzaileen 
alderdi juridikoak eta 
administratiboak. (Ainhoa Ramirez). 
Tokia: San Nicolás Zabalik.

Abenduak 16. Hegoaldeko mugako 
esperientzia eta egoera (Alboan 
Erakundea). Tokia: Topagunea.

Otsailak 22. Ingurunea, natura 
baliabideak eta birziklatzea zaintzea. 
(María González Lacabex eta Itziar 
Gorostiza). Tokia: San Nikolas Zabalik.



BOLUNTARIOTZA

Hurbileko gizarte oinarria mantentzen 
jarraitu nahi dugu elkarteko 200 

pertsonentzako

Aktiboki parte-hartzen duen 
boluntarioen sarea 40 pertsona 

inguruk osatzen dute.
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Etxebizitza batzordea 11 2 9

Familia batzordea 11 3 8

Pedagogia batzordea 6 0 6

Pertsonalde kudeaketa 3 2 1

Topagune batzordea 6 1 5

Perualde topaketak 43 12 31

Boluntarioak

Bazkideen eta             200 gutxi gorabehera

Gizonak Emakumeak

laguntzaileen sarea

Aurten, elkarteko boluntarioen laguntzak izan 
duen gorakada nabarmendu nahi dugu.

Uste dugu gorakada bi arrazoirengatik eman dela. 
Alde batetik, Elkar+ topagunea zabaldu dugu, eta 
horren bidez gure jardueraren proposamenak 
espazio bat izan du boluntarioek jarduera horiek 
egin ahal izateko. 

Erkidegoko esku-hartzea egituratzeko ekintza 
espazio zabalagoa izan du. Beste alde batetik, 
programa berrietan parte-hartzeko jarduera gehiago 
garatu dira, eta pasa den urteko kanpainaren eragin 
nabarmena aurten ere mantendu da. 

Erakundearen irudia aldatzeak eta sareetako 
komunikazio tresna berriek eragin handia izan dute 
ere.



Topagunearen harrerara eta dinamikara 
estuago lotuta dagoen batzorde bat garatu 
dugu. Batzorde horiek boluntarioen 
proposamena egituratzen dute, interesak 
bideratzen dituzte eta inguruko 
beharrizanei erantzuten diete: Etxebizitza, 
familia, hezkuntza eta kudeaketa.

Erakundearen jarduerak eta helburuak bete 
ahal izateko funtsezkoa da boluntarioek 
aktiboki parte hartzea, beraiek baitira 
erakundearen oinarria. Beren 
parte-hartzeari eta konpromisoari esker 
lortzen du erakundeak bere 
sinesgarritasuna hartzen du. 

Historikoki hala izan da, eta gaur egun ere 
hala izaten jarraitzen du. Lantalde tekniko 
txiki batek bideratzen ditu esku-hartzeak, 
hausnarketa bultzatzen du eta beste 
erakunde batzuekiko koordinazio 
dinamiketan laguntzen du.

Azkenik, aipatu nahi dugu udalerrian aitortu 
zela gure erakundea dagoeneko 25 urte 
bete dituen lankidetzaren arloko 
erakundeetako bat dela, zehazki, 
“Elkartasun Sarien 25 urteak” ospatzeko 
ekitaldian, Getxoko beste erakunde 
batzuekin batera.
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SOZIETATEAREN IZENA 
ALDATZEA

2021ean beharrezko urratsak eman dira 
Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroan 
erakundearen izena aldatzeko eta 
erregistratzeko.

Era berean, aldaketa horren berri eman zaie 
Pertsonalde erakundearekin harremanetan 
dauden erakunde, pertsona eta hornitzaile 
guztiei, baita erakundearen jardueraren 
arrazoiak eta garapena jakinarazteko ere.

Erakundearen memoriaren bidez jakinarazi 
nahi dugu erakundea ez dela aldatu, 
erakundea eratzen duen gizarte oinarria 
berbera da eta helburuak eta helmugak ez 

dira aldatu. Gure esku-hartzeko filosofia 
oinarrituta dago erkidegoaren 
parte-hartzean.

Berritu egin nahi dugu, batzen jarraitu, eta 
boluntario gazteagoetara iritsi, ilusioa galdu 
gabe.

Gure irudia eguneratu nahi dugu, pertsonak 
erdigunean egoteko, dauden tokian 
daudela, eta aniztasuna ere barne hartzen 
duen kolorez betetako testuinguru honetan 
hartu nahi ditugu.

Hori dela eta:

www.pertsonalde.org

Harrera, lankidetza eta 
sentzibilizazioa
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TXOSTEN EKONOMIKOA

GASTUAK: 
409.200 €

125.200 (%30) Egitura- gastuak

110.700 Langileak

14.500 Kudeaketa eta zerbitzuak

284.000 (%70) Jarduera, guztira 

214.000 Harrera proiektuak

70.000 Lankidetza proiektuak

DIRU-SARRERAK: 
413.520 € 

25.000 (%6) Bazkideak: kuotak eta 
dohaintzak 

371.020 (%90) Dirulaguntza publikoa

206.620 Eusko Jaurlaritza

109.000 Hitzarmena udalarekin 

55.400 Lankidetza udalarekin

17.000 (%4) Dirulaguntza pribatua

10.000 Gondra Fundazioa

7.000 La Caixa   

500 (%0) Zerbitzuak ematea  
 

Bazkideak

Dirulaguntza publikoa

Dirulaguntza pribatua

Zerbitzuak ematea

Langileak

Kudeaketa eta zerbitzuak

Proiektuak



Konformatu gabe 
jarraitzen dugu

Urteurrena

Harrera, lankidetza eta 
sentzibilizazioa


