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Sareen Sarea izenaren barruan daude Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko
elkarteen sareak. Sareen elkarte hori borondatezko izaerarekin eta irabazi-asmorik
gabe bildu diren elkarteek osatzen duten esparrua da. Herritarren ekimen libretik
sortu dira eta modu autonomo eta solidarioan funtzionatzen dute honako helburu
hauek lortu ahal izateko interes orokorreko ekintzak bideratuta: gizarte-eskubideak
aitortzea eta erabiltzea, dimentsio guztietan kohesioa eta gizarteratzea lortzea eta
gizarte-kolektibo jakin batzuk ongizateko behar adinako maila batzuetatik kanpo
geratzea ekiditea.
Gizarte-ekimeneko, borondatezko ekintzako, irabazi-asmorik gabeko erakunde
pribatu eta autogobernatuek osatzen dute eta haien helburu nagusia gizarte-txertaketa bultzatzea eta egoera ahulenean dauden pertsonen, familien, kolektiboen eta komunitateen eskubideak modu eragingarrian erabiltzea da. Haiek guztiek era askotako esparruetan egiten dute lan: gizarte-zerbitzuetan, enpleguan,
etxebizitzan, hezkuntzan edo osasun arloan besteak beste.
Boluntarioak, bazkideak, ordaindutakoak eta abar dituzte. Helburua biztanleria
osoari honako hauek lortzen laguntzea da: gizarteratzea, bizi-kalitatea, gizarte-partaidetza eta gizarte, politika, ekonomia eta kultura arloko eskubideak modu
eragingarrian erabiltzea. Horrekin lotuta, arreta berezia jartzen dute zaurgarritasun handieneko egoerak edo gizarte-bazterkeriakoak, babesgabetasunekoak
eta/edo mendekotasunekoak jasaten dituzten kasuan.
Gure erakundeek kapital sozial, kapital erlazional eta giza kapital garrantzitsua
bideratzen dute. Horiek horrela, sareak eratzen joan dira, eta sare horiek bigarren
mailako erakundeetan elkartu dira. Ikusi dugun bezala, Euskadin sektorea sare
desberdinen osaketaren eta, 2014. urtean, Sareen Sarearen eraketaren ondorioz
egituratzen joan da. Zalantzarik gabe, Euskadin Hirugarren Sektore Sozialak bizitako indartze- eta egituratze-prozesuak, beste eragileei dagokienez, elkarrizketa
zibila (gizarte zibila sektore publikoarekin), hala nola, eragileen artean, gizarte eta
garapen-ereduaren gaineko eztabaida sustatzea ahalbidetu du.

4

MISIOA
Egitekoak labur definitzen ditu Sareen Sarearen nortasuna eta helburuak, eta gure
ibilbidearekin bat dator. Sareari bere existentzia osoan zehar zentzua ematen dion
definizio iraunkorra da. Gizarteari nor garen helarazten lagundu ez ezik, sarea osatzen duten sareen eta pertsonen aurrean nor garen adierazten du ere.
Gizarte elkartua, inklusiboa, solidarioa eta parte-hartzailea sustatzea, persona guztien eskubideak modu berean errespetatuko dituena eta, batez ere, ahulenei arreta
berezia jarriko diena; baita guztion ongizatea eta eraldaketa sozialarekiko konpromiso aktiboa bultzatzea ere.
Sareen Sarea Hirugarren Sektore Soziala elkartu, indartsu eta onartu baten alde
lan egiten du, eragile sozial zein instituzionalekin elkarrizketarako gaitasuna duen
sektorea izatea baitu helburu.

IKUSPEGIA
Sareen Sarearen ikuspegiak, bere 2016-2019rako Plan Estrategikoan bilduta,
2019rako nahi dugun etorkizuna jasotzen du. Ikuspegia betetzeko helburuarekin
prestatzen dugu; hortaz, persona guztientzako eguneroko erronka etengabea da.
2019an nolakoa izan nahi du Sareen Sareak?
• Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala biltzea eta erreferentea izatea gizartean
onartua izan dadin.
• Esparru sozial eta politikoko eragile ezberdinekin elkarrizketarako gaitasuna
izatea.
• Gizarte justuagoa, elkartuagoa, inklusiboagoa, solidarioagoa, berdinzaleagoa,
partehartzaileagoa eta demokratikoagoa eraikitzen laguntzea.
• Inklusioa, bizi-kalitate hobea eta pertsonen eskubideen defentsa eraginkorra bermatuko dituena.
• Hirugarren Sektorea Soziala indartzea eta, aniztasuna kontuan hartuz, kohesionatuagoa izatea.
Horretarako, Sareen Sareak etorkizun-sena, asmo berritzailea, erantzukizunez
eraikitzeko gaitasuna, diskurtso sendoa, sektoreko balioen eta horrek eragiten
duen eraldaketa sozialaren bozgorailu eta bestelako gizarte-eragileekin harreman
finkatua duen sareen sarea izan nahi du, Hirugarren Sektorea Sozialaren aniztasuna biltzen duena, Hirugarren Sektore Sozialak Euskadiko lurralde historikoetan
dituen eredu eta idiosinkrasia desberdinak kontuan hartzen dituena eta Estatuko
zein erkidegoko beste sareek aintzat hartzen duten sarea, alegia.
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BALIOAK
• Elkartasuna. Egoera kaltetuenetan daudenen eskubideen ardura.
• Eraldaketa. Eraldaketa sozialaren erantzukizuna eta konpromisoa, eskubideen
defentsa eta aldarrikapena; herritarren partehartzea eta erantzukizun aktiboa
bultzatuz.
• Gardentasuna. Erabakiak eta informazioa gardentasunez tratatzea da Sareen
Sarearen erantzukizuna, informaziorako sarbidea erakundeetako kideei, administrazio publikoari, gizarteeragileei eta gizarteari emanez.
• Kooperazioa. Hirugarren Sektoreko erakundeekin, administrazioarekin eta herritarrekin kooperatzea, partekatutako helburuak eta aurreikusitako egitekoa betetzeko.
• Aniztasuna. Sareen Sarearen kideen eta sektorearen beraren aniztasuna onartzea, parte hartzea eta barne-demokrazia bermatuz.
• Independentzia. Pentsamendurako eta ideologiarako independentzia, eta independentzia instituzional, politiko eta ekonomikoa, gure elkarrizketa eta eragina
gizarte eragileekin ez nahasteko.
• Demokrazia. Egitekoa eta ikuspegia lortze bidean, erabakiak bidezko parte-hartzearekin eta erantzukizun partekatuarekin hartzea, kide guztiek onartutako
diskurtsoak, posizionamenduak eta akordio inklusiboak lortzeko.
• Autonomia eta errespetua. Sare bakoitzaren errealitatearekiko eta Sareen
Sarearen diskurtsoarekiko, posizionamenduarekiko eta aldarrikapenarekiko
errespetua erakustea, interés komunen alde lan eginez.
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ILDO ESTRATEGIKOAK
A. Iraunkortasuna, gardentasuna eta elkartearen malgutasunean sakontzea.
1. Egitura bideragarri, iraunkor eta sendoa bultzatzea. Helburuak lortzeko funtzionamenduetan egitura profesional eta eraginkorra ezartzea.
2. Parte-hartzean eta barne-kohesioan aurrera egitea.
3. Barne- eta kanpo-gardentasunean aurrera egitea.
B. Euskal Hirugarren Sektore Soziala garela sentitzea.
4. Parte hartzeko espazioa sortu eta dinamizatzea, egungo eta etorkizuneko sare
eta errealitate guztiak erakarriz.
C. Barneko eraketan aurrera egitea sektorearen errealitateari buruzko ezagutza sustatuz.
5. Hausnarketa iraunkor eta parte-hartzailearen bidez, Hirugarren Sektorearen
errealitateari buruzko ezagutza sustatzea eta elkarbanatzea.
D. Harreman estrategikoak identifikatzea eta eraikitzea.
6. Guztiz edo neurri batean egiteko bera lortu nahi dugun erakunde eta eragileekin
harreman-sarea sortzea.
E. Gobernantza eredua eta intzidentzia proaktiboa sortzea.
7. Ongizatearen gizarte-ereduan eta politika publikoen defentsan aktiboki eragitea
eta parte hartzea, elkarrizketarako espazioak indartuz.
F. Kanpo-komunikazioa eta proiekzioa bultzatzea.
8. Kanpora komunikatzea eta proiektatzea.
G. Erreferentziazko gizarte-eragilea izatea.
9. Gizarte-ereduaren sustapena eta defentsa.
10. Sektorearen sustapena eta aitorpena.
11. Mobilizazioa eta intzidentzia publikoa.
12. Elkarrizketa politiko eta instituzionala.
13. Gizarte-proiekzioa.
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HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA
Euskal gizarteak gizarte-sare zabal, anitz eta aktiboa izan du eta dauka, herritarren
ekimen libreen ondorioz sortutako erakundeei esker. Gizarte osoaren eta, bereziki,
egoera, arazo edo beharrizan sozialek eragindako pertsona, familia, talde edo
komunitateen -Hirugarren Sektore Sozialaren- elkartasun antolatua eta gizarte
parte-hartzea sustatzen dute erakunde horiek.
2016ko maiatzaren 12az geroztik, funtsezko tresna bat daukagu esku artean,
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 6/2016 Legea, alegia. Hirugarren
Sektore Sozialari buruz Estatuan dagoen lehendabiziko legea da eta mugarri adierazgarria da guretzako.
Izan ere, Hirugarren Sektore Sozialaz hitz egitean, juridikoki aitortutako definizio
bat izan dezakegu orain; positiboki definitzen gaitu, sektore osoa barne hartzen du
eta nortzuk eta zenbat garen jakinaraztea ahalbidetzen digu.
Legearen arabera, Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala osatzen dugun
erakundeek honako ezaugarriak dauzkagu:
• gizarte ekimena (ekintza boluntarioa; gizarte zibilaren parte gara -hartatik eta
harentzako sortuak-, irabazi asmorik gabekoak eta parte-hartzaileak).
• gizarte esku-hartzea (gure jarduera gizarte zerbitzuen arloan burutzen dugu,
enplegurako aukera sustatzen, arlo edo sistema ezberdinen arteko elkarreraginerako espazioak sortzen -soziosanitarioak, soziolaborala…- eta garapenerako
lankidetza ahalbidetzen).
• egoitza eta jarduera Euskadin ditugu.
• helburu nagusia da babesgabetasun edo gizarte bazterkeria egoeran bizi diren
edo berdintasun eza, urritasuna edo menpekotasuna duten pertsona, familia,
talde, kolektibo edo komunitateen gizarteratzea, garapenerako lankidetza eta
eskubideen egikaritze efektiboa sustatzea.
Bestalde, Euskadiko Hirugarren Sektorea Sozialaren Liburu Zurian (2015), definizio
berean oinarritutakoan, jasotakoaren arabera:
• 3.500 erakunde gara.
• 125.000 boluntario.
• 36.000 soldatapeko langile.
• EAEko BPGari %2,2ko ekarpena egiten diogu.
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Era berean, sektoreak hainbat esparrutan egiten du lan, adibidez: soziala-zeharkakoan
edo hirikoan (adinekoen, emakumeen, etorkinen eta abarren erakundeak biltzen
ditu), Gizarte Zerbitzuetan, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzan, Aisialdian,
Osasunean, Enpleguan eta beste batzuetan. Sektore horretako erakunde guztiek
partekatzen dute gizartea eraldatzeko helburua eta gizarte-proiektu justuago eta
parekideago baten defentsa.
Hirugarren Sektore Soziala, hortaz, funtsezko aktiboa da euskal gizartean. Euskal
gizarteak ezin dio aktibo horri uko egin, behar-beharrezkoa baitu gizarte bidezko,
solidario, kohesionatu, parte-hartzaile eta demokratiko gisa finkatzeko, baita,
gizarte esku-hartzearen esparruan, beharrizanei erantzun egokiagoa emateko ere
(erantzun integrala, hurbila, pertsonalizatua edo parte-hartzailea, besteak beste);
betiere, sektoreen arteko lankidetzan oinarrituta eta erantzunen hartzaile diren
pertsona, familia eta komunitateen parte-hartzeaz baliatuta, bestelako baliabide
eta alternatibak aprobetxatuz.
Hirugarren sektore Sozialeko erakundeek, gainera, kapital sozial, kapital erlazional
eta giza kapital garrantzitsua bideratzen dute. Eta gizarte esku-hartze arloan jarduera ekonomiko adierazgarria garatzen dute, horren bitartez inguru ekonomiko
eta soziala sortuta. Enplegua sortzen dute eta sektore publikoarekin lan egiten
dute, erantzukizun publikoko zerbitzuez hornitzeko eta lan-aukerak sortzeko.
Laneratze-prozesuetan ere bide laguntza eskaintzen dute, bereziki, urritasuna
duten pertsonei eta bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei zuzenduta.
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Webgunea: www.astialdisarea.org
Helbide elektronikoa: info@astialdisarea.org
Telefono-zenbakia: 946 569 208
Helbidea: Erronda Kalea Z/G - Ganbara
Elkargunea (48005 Bilbao)

Bazkideak eta boluntarioak
13 sare
32 erakunde
Hezkuntzarako 122 Aisialdi talde
12.548 haur, nerabe eta gazte HA taldeetan
265 profesional
Prestakuntzarako 7 zentro
1.868 monitore boluntario
192 pertsona dinamizazio-proiektuetan
189 irakasle

Zein erakundek osatzen
dute Astialdi Sarea?
Bizkaiko Gaztetxoen Koordinakundea, Bosko
Taldea Federazioa, Ede Fundazioa, Euskalerriko
Eskautak Bizkaia, Gaztetxo Aisialdi Eskola,
Hezkide Eskola, Kiribil Sarea, Urtxintxa Bizkaia,
Urtxintxa Gipuzkoa, Ainara Elkartea, Aisi-Hezi
Fundazioa, Arduradun Eskola, Bizi Alai Taldeak.

Nor gara?
Astialdi Sarea, hots, aisialdi arloan gizartean esku hartzeko eta Euskal
Herriko haur, nerabe eta gazteak hezteko erakundeen sarea, irabazi asmorik gabeko erakundea da. 2012ko maiatzean sortu zen eta Euskal Herriko
Hezkuntzarako Aisialdi talde desberdinek osatzen dute, pertsonen, komunitateen eta herrialdearen garapenari mesede egiteko xedez.

Helburua
• Hezkuntzarako Aisialdia bera eta horretan aritzen diren erakundeak
Hirugarren Sektore Sozial modura finkatzea.
• Euskadiko, Estatuko eta Europar Batasuneko Hirugarren Sektore Sozialaren foro eta lan-espazioetan Hezkuntzarako Aisialdi erakundeak ordezkatzea.
• HA talde-sareen, HA zentroen eta federatuta ez dauden elkarteen lana
defendatu eta aldarrikatzea.
• HA erakundeen lana koordinatzea eta horretarako dauden foroekin lankidetzan aritzea, honako helburu hauek betetzeko:
• Legeriaren hobekuntza sustatzea HA erakundeak, haien jardue-

rak eta finantzaketarako mekanismoak garatzeko.

• HAren arloan administrazioekin harremanetan jartzeko mekanis-

moak bultzatu eta hobetzea.

• Enpresen erantzukizuna eta merkataritza-arlo pribatuarekiko

harremanak zein ekonomia sozialaren parte diren beste erakunde
batzuekiko harremanak sustatzea.

• Sindikatuekin, unibertsitateekin, profesionalen elkargoekin, heda-

bideekin eta abarrekin etengabean harremanetan egotea.

• Iritzia sortzea eta politika publikoetan eragina izatea, proposa-

menak eta salaketak eginez.

Astialdi Sarearen lanaren ardatzak
ASTIALDI SAREA ekintza planak lau ardatz ditu oinarri, egungo jarduketak
eta ekintzak definitzen dituztenak. Ardatz horiek ekintza plan horren ibilbidea eta erreferentziak artikulatzen dituzte, eragile, erreferente eta agendekin konektatuta egoteko:
1. Aisialdia eta gizarte-politikak oinarri hartuta heztea. Administrazio
publikoak. Hirugarren sektorearen behatokia. Gizarte-elkarrizketarako
mahaiak. Sareak eta erakundeak.
2. Aisialdia baliatuz heztea eta haurrei, nerabeei eta gazteei begirako politikak. Administrazio publikoak. Astialdi Foroa – Euskadiko Gazteriaren
Kontseilua. Sareak eta erakundeak.
3. Aisialdia baliatuz heztea, ezagutza, ikerketa eta berrikuntza. Euskal
Herriko Unibertsitatea - Gizarte Hezkuntzako Gradua. Kongresuak, jardunaldiak, tailerrak eta mintegiak.
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4. Aisialdia baliatuz heztea eta sektorearen artikulazioa. Gizartearen eta
lanaren esparrua. Agendak, baliabideak eta tresnak. Baliabideen egitura.

Nor gara?
Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundea 1988an sortu zen kide
diren GGKEen jarduerak ahalik eta koordinatuenak, koherenteenak, egokienak eta eraginkorrenak direla ziurtatzeko eta horrek berekin dakar
elkarren artean hausnartzea, eztabaidatzea eta lan egitea.
Garapen lanetan diharduten GKEez osaturiko kolektibo bat gara. GGKE
hauek Jokabide Kode amankomun bati atxikitzea erabaki dute eta horrela
egitura antolatu bat osatu dute lankidetzaren eta eraldaketa sozialerako
hezkuntzaren arloetan lan egiteko, genero ekitatean oinarritutako giza
garapen iraunkorraren paradigmari jarraituz.

Helburua
Gure lana eraldaketa sozialaren esparruan kokatzen da, desberdintasunak
gaindituz eta mundu justuago baten alde borroka eginez. Testuinguru
horretan, garapenerako lankidetzak oinarritzat dauzka elkartasuna,
desinteresa eta dohaintasuna.
Halaber, kide diren erakundeen ekintzak zuzentzen dituzten baloreak
islatzen ditugu. Garrantzi berezia ematen diogu demokrazia partehartzailea, independentzia, gardentasuna, koherentzia eta genero ekitatea
lantzeari.
Kalitatezko garapenerako lankidetza sustatzea dugu helburu, euskal
erakunde publiko zein pribatuen artean eta kide diren erakundeen artean.
Kide diren erakundeen prozesuei laguntzea, dauzkaten gaitasun politiko
zein teknikoak indartuz. Hala ere, gure inguruneko eraldaketa soziala
bultzatzen dugu, herritarren artean elkartasunaren kultura sustatuz,
desberdintasuna eta pobrezia sortzen duten egiturak aldatuz.

Lan ardatzak
• Eragin politikoa, salaketa eta mobilizazio soziala, genero berdintasuna
kontuan hartuta.
• Modu koordinatu batean, kide diren erakundeen eraldaketa sozioalerako
gaitasuna idartzea.

Webgunea:
www.ongdeuskadi.org
Helbide elektronikoa:
coordinadora@ongdeuskadi.org
Telefono-zenbakia: 944 150 300
Helbidea: Ronda z/g (5. zk-ren aurrean),
3. C bulegoa 48005 (Bilbo)
Facebook: @coordinadora.ongd.euskadi
Twitter: @ONGDeuskadi
Youtube: @ONGDEuskadi

Bazkideak eta boluntarioak
Hasieran 11 kide fundatzailez osatu zen eta
30 urte geroago, 2018an, 80 GGKE ditu bere
barnean 140 egoitza baino gehiagorekin Euskadiko lurraldeetan.

Zein erakundek osatzen
dute Euskadiko GGKEen
Koordinakundea?
Acción contra el Hambre, Acción Verapaz
Euskadi, ADECO Amistad, Desarrollo y
Cooperación, ADRA, ADSIS Fund., ALBOAN,
Arquitectos Sin Fronteras, Ayuda en Acción,
Ayuda MAS, Bakea eta Duintasuna, Bakea eta
Elkartasuna Euskadi, Bakerako Lankidetza
Batzarra, Baltistan Fund., Behar Bidasoa,
Bilboko Elizbarrutiko Cáritas, Bizilur, Bultzapen,
Calcuta Ondoan, Cáritas Gipuzkoa, Edex
Centro de recursos comunitarios, Egoaizia,
Elan Euskadi, Elizbarrutietako Misioak, Emaús
Gizarte Fundazioa, Euskadi-Cuba, Euskal Herriko
Mugarik Gabeko Ingeniaritza, Farmacéuticos
Mundi, FISC cooperación y desarrollo, FISC
Nazioarteko Solidaritzarako Fundazioa Mariaren
Lagundia, Garabide Kultur Elkartea, Garapena,
Gazteak eta Garapena, Gipuzkoako Oscar
Romero Solidaritza Batzordea, Haurralde
Fund., Hegoa, Hirugarren Adina Hirugarren
Mundurako, Intered, Iquitanz, ISCOD Euskadi,
Itaka Escolapios Fund., Kainabera, KCD
ONGD, Lankidetzako Ingeniaritza, Manos
Unidas, Manuel Iradier Elkarte Afrikanista,
Medicusmundi Araba-Bizkaia-Gipuzkoa, Mundu
Solidarioa Helburu, Mugarik Gabe, Mugarik
Gabeko Ekonomilariak, Mugen Gainetik, Mundu
Bakean, Mundubat, Mundukide, Munduko
Landagunea, Munduko Medikuak, Nazioarteko
Elkartasuna, OSALDE, Oscarte ONGD, Oxfam
Intermón, Pausumedia, Proclade Yanapay,
Prosalus, Proyde-Proega, Rokpa Euskadi, Save
the Children, SEADen Lagunen Elkartea ArabaBizkaia-Gipuzkoa, SED Solidaridad, Educación
y Desarrollo, Serso San Viator, SETEM Hego
Haizea, SODEPAZ Euskadi, SOLIVE Solidaridad
Vedruna, TAU Fund., Tierra de Hombres-Gizakien
Lurra, Unesco Etxea, UNRWA Euskadi, Zabalketa.
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Webgunea: www.eapneuskadi.net
Helbide elektronikoa:
coordinacion@eapneuskadi.net
Telefono-zenbakia: 944161884
Helbidea: Venezuela Plaza 1, 2. ezk. ezk.,
(48001 Bilbo)
Facebook: @eapn.euskadi
Twitter: @Eapn_Euskadi

Bazkideak eta boluntarioak
39 bazkide
3.000 boluntario eta profesional
125.000 artatutako pertsona elkartutako
erakundeetan

Zein erakundek osatzen
dute EAPN?
Adsis, Agiantza, Agintzari, Aldauri, Amiarte,
Berriztu, Beti Gizartean, Bidesari, Bizitegi,
Cáritas Bizkaia, Cear, IHESaren aurkako
Batzordea (Araba eta Bizkaia), Ede Fundazioa,
Elkarbanatuz, Emaus S.Coop, Esplai, Etorkintza,
Euskarri, Fondo Formación, Gao Lacho Drom,
Gizakia, Goiztiri, Irse-EbiAlava, Itaka, Izangai,
KaleDorKayiko, Lagunartean, Lagungo,
Margotu, Munduko Medikuak, Peñascal,
Rais Euskadi, Sartu, Sec. Gral. Gitano Alava,
Sortarazi, Susterra, T4, Zubietxe.

Nor gara?
European Anti Poverty Network – EAPN (pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako borrokarako Europako sarea) Europar Batasuneko kide diren herrialdeetan pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako borrokan aritzen diren GKE eta talde batzuek osatutako koalizio independentea da.
EAPN pobrezia eta gizarte-bazterkeria desagerraraztearekin konprometituta dago eta pobrezia eta gizarte-bazterkeria pairatzen ari diren pertsonek beren eskubideak eta betebeharrak gauzatu ahal izatea du helburu,
haien isolamenduari eta egoerari konponbidea emateaz gain. Bi helburu
horiek Europar Batasunaren eztabaida politikoetara eramatea da EAPNren
erronka nagusia.
EAPN Euskadi 1997an eratu zen modu ofizialean, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako borrokan jarduten duten hirugarren sektoreko
erakundeak biltzeko asmoz. Espainia mailako EAPNri eta Europa mailako
EAPNri lotuta dago.

Helburua
• Pertsonen parte-hartzea eta eskubideak sustatzen ditu.
• Agenda politiko eta sozialean sartzen ditu pobrezia, bazterkeria, berdintasunik eza eta gizarteratzea. Jarrera kritikoa du egoera horien aurrean
eta proposamenak egiten ditu.

EAPNren lanaren ardatzak
• Zaurgarritasun eta pobrezia egoeran eta gizartetik baztertuta
dauden pertsonekiko konpromisoa.
EAPN Euskadik zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekiko konpromisoa mantendu eta berretsi du. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen autonomia, defentsa, babesa, sustapena eta ahalduntzea helburu
ditu konpromiso honek.
• Sarea indartzea, erakundeen elkarketa modura.
EAPN Euskadi sare modura existitzen bada, haren bazkide diren erakundeek bat egin nahi izan dutelako da. Izan ere, talde-lana da erakunde
horien helburu komunak betetzeko bide bakarra. Bazkide diren erakundeek diagnostiko soziala, helburuak eta jakituria partekatu nahi dituzte.
Esperientziak eta ezagutza trukatu nahi dituzte. Hori guztia, printzipio
etiko komun batzuk eta lankidetzan oinarritutako harremana oinarri
hartuz.
• Gizartean eragina izatea.
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EAPNk gizartean tokia lortu eta eragina izan nahi du, gizartea bidezkoagoa eta inklusiboagoa izan dadin, pobrezia eta bazterkeria ikusgarri
eginez eta jarrera eta proposamen berriak ezagutzera emanez. Oro har
gizarteak eta euskaldunek Euskadiko pobrezia eta bazterkeria egoerak,
guk arlo horretan egindako lana eta gure iritziak eta proposamenak ezagutzea nahi dugu. Administrazio publikoari, talde politikoei eta eragile
sozialei ere helarazi nahi dizkiegu gai horien inguruan ditugun iritziak.

Nor gara?
EHLABE - Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea erabilera publikoko
elkartea da. 1987an sortu zenetik, ekimen sozial eta publikoko hainbat
erakunde EAEn ahalmen urritasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko
eta laneratzeko garatzen ari diren gizarte- eta enpresa-politika bateratzeko, koordinatzeko eta indartzeko egiten du lan.

Helburua
Ahalmen urritasuna duten pertsonentzako lan-aukerak sortzea da EHLABEren
lanaren ardatza, pertsona horiek gizarteratzeko eta pertsona modura zein
lan arloan garatzeko. Izan ere, EHLABErentzat lana da parte-hartze soziolaboralerako tresna.
EHLABE osatzen duten erakunde guztiak erakunde dinamiko eta traktoreak dira, merkatuari balioa ematen diotenak, lehiakortasun jardueren eta
kudeaketa profesionalaren bitartez. Erakunde horiek irabaz asmorik gabekoak dira eta proiektuaren garapenean bertan inbertitzen dituzte irabaziak, proiektu iraunkorra izan dadin.

EHLABEren lanaren ardatzak
• ERAKUNDEEN KUDEAKETA: administrazio publikoekiko eta intereseko
beste talde batzuekiko (hirugarren sektorea, ekonomia soziala, eragile
sozialak, eragile ekonomikoak, unibertsitatea, etab.) harreman proaktiboa mantentzea EAE mailan, Estatu mailan eta Europa mailan.
• PROIEKTUAK: proiektuak identifikatu, kudeatu eta koordinatzea.
• ELKARTEAREN GARAPENA: sinergiak kudeatzea, jardunbide egokien
bitartez ezagutza kudeatzea, bazkide diren erakundeei laguntzea, erakundeak indartzea.
• KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA: kanporako proiekzioa eta erakundeen
barrukoa.

Webgunea: www.ehlabe.org
Helbide elektronikoa: ehlabe@ehlabe.org
Telefono-zenbakia: 943 346 224
Helbidea: Los Huetos Hiribidea 50, 48.
pab. (01010 Vitoria-Gasteiz)
Twitter: @ehlabe

Bazkideak eta boluntarioak
EHLABE eta bere erakundeak ahalmen urritasuna duten pertsonen enplegurako politika
aktiboak gauzatzeko esku hartzen duten
eragileak dira eta beraz, enplegagarritasun
arloko hainbat programa kudeatzen dituzte
eta laneratzeko ibilbide osoak koordinatzen
dituzte.
2015ean EHLABEk eta bere erakundeek ahalmen urritasuna duten 7.118 pertsona zeuzkaten lanean, batez beste, haien Enplegurako
Zentro Berezietan, eta 2.204 pertsona Zerbitzu
Okupazionalean. Enplegurako Zentro Berezietan laneratutako pertsonez gain, 2015era
bitartean 1.400 pertsonak baino gehiagok izan
zuten erakundeen laguntza. Lana bilatzen
laguntzeaz gain, erakundeek prestatu egin
zituzten, jarraipena egin zieten, etab.

Zein erakundek osatzen
dute EHLABE?
Gaur egun Euskadiko hiru lurralde historikoetako ekimen sozial eta publikoko hamahiru
erakundek osatzen dute EHLABE. Araba:
INDESA, RAEP; Bizkaia: Lantegi Batuak Fundazioa, USOA Lantegia, RANZARI Lantegia, Bizgorre, Eragintza Fundazioa, APNABI, Gallarreta
Lantegia, Bidaideak eta Rafaela Maria Elkartea;
Gipuzkoa: Gureak eta Katea Legaia.
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Webgunea: www.elkartean.org
Helbide elektronikoa:
elkartean@elkartean.org
Telefono-zenbakiak: 943 316770 –
944053666 - 945 225516
Helbidea: Ondarreta pasealekua 5,
behea (20018 Donostia)

Bazkideak eta boluntarioak
Elkarteanek EAEko hiru lurralde historikoetako
16.000 bazkide ordezkatzen ditu.

Nor gara?
ELKARTEAN (urritasun fisikoa duten EAEko pertsonen konfederazio
koordinatzailea) urritasun fisikoa duten Euskadiko pertsonen elkartze-mugimenduaren isla da. 1986an sortu zen eta orain arte izandako ibilbide
luzean urritasun fisikoa duten pertsonen eskubideen defentsa eta aukera-berdintasuna aldarrikatu izan ditu, guztiz inklusiboa eta irisgarria den
gizarte baten alde eginez.

Helburua

Zein erakundek osatzen
dute Elkartean?

• Pertsona guztien eta bereziki urritasuna eta/edo mendekotasuna duten
pertsonen eskubideak eta betebeharrak aitortu eta errespetatu behar
direla erakusten eta aldarrikatzen duen lurralde arteko gizarte-ekintza
bateratua egitea, EAEko administrazio publikoaren, eragile sozialen, urritasun fisiko eta organikoa duten pertsonen eta bere familien eta oro har
biztanleria osoaren aurrean.

30 elkarte biltzen ditu eta Eginaren Eginez
Arabak, Elkartu Gipuzkoak eta Fekoor Bizkaiak
osatzen dute.

• Urritasun fisiko eta organikoa duten Euskadiko pertsonen errealitatearen berri ematea biztanleria osoari, errealitate hori ikusgarri egiteko eta
biztanleria kontzientziatzeko.
• Kolektiboa eta hura osatzen duten erakundeak ordezkatzea EAEko administrazio publikoaren lurralde arteko espazio eta erakundeetan, kolektiboa osatzen duten kideen eta erakundearen beraren interes partekatua
oinarri hartuta.
• Elkartze-mugimendua koordinatzea eta lurralde arteko garapen politikorako prozesuetan parte hartzea, interes partekatua oinarri hartuta.

Elkarteanen lanaren ardatzak
• Urritasun fisikoa duten pertsonen aukera-berdintasuna eta eskubideak
sustatzea.
• Euskadiko erakunde publiko eta/edo pribatuak inplikatzea urritasun fisikoa duten pertsonen kolektiboaren aukerak berdintzeko lan horretan.
• Urritasun fisikoa duten Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen aukera-berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazio bikoitza jasaten baitute: emakume izateagatik alde batetik, eta urritasun fisikoa izateagatik bestetik.
• Urritasun fisikoa duten pertsonen parte-hartzea eta gizarteratzea aldarrikatzea ohiko baliabide komunitarioetan, espezifikoak ez direnetan.
• Ondasunak, zerbitzuak, inguruak eta baliabideak pertsona guztientzat
irisgarriak izan daitezela eskatzea.
• Baldintzen eta aukeren berdintasunean oinarritutako hezkuntza sustatzea, gaitasun desberdinak errespetatuz.
• Urritasun fisikoa duten pertsonek irekia, inklusiboa eta irisgarria den
lan-inguru batean lan egiteko duten eskubidea bermatzea.
• Euskal osasun sistemaren estaldura hobetzea, mailegu ortoprotesikoen
eta osasun zentroen irisgarritasunaren arloan.
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Nor gara?
Euskal Herriko pentsiodunek eta erretiratuek osatutako elkarteen lurralde
federazioa da EuskoFederpen eta 1980ko otsailaren 6an sortu zen.

Helburua
Federazioa osatzen duten elkarteak ordezkatzea EAEko instituzioen, Estatukoen (Adineko Pertsonen Estatuko Kontseilua) eta Europakoen (AGE)
aurrean, eta elkarte horien izenean parte hartzea egoki diren kontseiluetan.
Pertsonen eta taldeen autonomia, parte-hartzea eta ahalduntzea sustatzea
da gure helburua, parte hartzeko demokraziaren printzipioa funtsezko
oinarritzat hartuta. Gure bazkide guztiak ahalduntzen saiatzen gara eta
adineko pertsonekin lan egiten dugu horretarako, gaitasunik onenak gara
ditzaten eta eragiten dieten gaien inguruan erabakiak har ditzaten, ahal
den neurrian. Langile boluntarioen sare handi baten bitartez kudeatzen
ditugu gure zentroak, 1.300 boluntarioren bitartez hain zuzen, kohesioaren
irizpidea aintzat hartuta.

EuskoFederpenen lanaren ardatzak

Helbide elektronikoa:
federpen@euskalnet.net
Telefono-zenbakia: 943 464 662
Helbidea: Prim 49, 2. ezk. (20006 Donostia)

Bazkideak eta boluntarioak
Araba: 31.529 pertsona– 22 zentro
Bizkaia: 48.656 pertsona– 134 zentro
Gipuzkoa: 37.000 pertsona– 69 zentro
Guztira: 117.185 pertsona– 225 zentro
Boluntarioak: 1.300 pertsona

Zein erakundek osatzen
dute EuskoFederpen?
Hiru lurralde elkartek osatzen dute Adineko
Pertsonen EuskoFederpen Federazioa, hiru
lurralde historikoetan. 2004ra bitartean
Nafarroa ere federazioaren barruan zegoen,
Nafarroako Erretirodunen eta Pentsiodunen
Federazioa izenarekin.

Gure 225 zentro sozialetan boluntario-lana areagotzera, lurralde zein
eskualde mailako gure elkarteetan parte-hartzea garatzera (zahartze aktiboaren gidaliburuarekin), gizartean parte hartzera, adineko pertsonak
lagunartean egoteko inguruak sustatzera eta EAE mailan gizartean esku
hartzeko eta kohesioa lortzeko sare bat eraikitzera bideratuta daude gure
jarduerak.
Honako hau da gure lan-proposamena: Gizarteko kideekin hitz egiteko
organoetan parte hartzea eta adineko pertsonen politikak eskatzea, Federazioa indartzeko eta bere helburuak lortzeko, elkarteak ordezkatuz (edo
haiekin batera, arloaren arabera) eta Hirugarren Sektorearen Legea garatuz.
Lurralde elkarteek adineko pertsonen foru kontseiluetan parte hartzen
dute eta laster elkarrizketa zibilerako foru mahaietan ere parte hartuko
dute. Hiru lurraldeetan dauden eskualde mailako gure erakundeek kolektiboaren arazoak eta xedeak administrazioen mahaiaren gainean daudela
bermatzen dute.
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Webgunea: www.fedeafes.org
Helbide elektronikoa:
fedeafes@fedeafes.org
Telefono-zenbakia: 944 069 430
Helbidea: Tres Cruces kalea, 14 Behea
esk. - Arza industrialdea (01400 Laudio)

Nor gara?
FEDEAFES buruko gaixotasuna duten pertsonek eta beren senideek osatutako elkarteen Euskadiko federazioa da. 1987an sortu zen eta Onura Publikoaren Deklarazioa lortu zuen 1998an.

Helburua
Bazkideak eta boluntarioak
Momentu honetan EAE osoko 9.000 pertsona
baino gehiago ordezkatzen ditu. Guztira 3.000
familia baino gehiago ditu bazkide eta 7.000
onuradun baino gehiagok jasotzen dute elkarteen eta Federazioaren laguntza.

Zein erakundek osatzen
dute FEDEAFES?
Honako elkarte hauek osatzen dute FEDEAFES:
• AGIFES, buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren senideen Gipuzkoako elkartea.
• ASAFES, buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren senideen Arabako elkartea.
• ASASAM, buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren senideen Aiarako elkartea.
• AVIFES, buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren senideen Bizkaiko elkartea.
FEDEAFES elkartze-mugimendua osatzen
duten elkarteak funtsezkoak dira buruko
gaixotasuna duten pertsonei eta beren familiei
aholkularitza eta babesa emateko. Herritarrek
parte hartzeko espazioak eskaintzen dituzte
eta kalitatezko zerbitzuak kudeatzen dituzte:
harrera- eta orientazio-zerbitzuak, bizitza independentea eramateko laguntza, familian
esku hartzeko zerbitzua, tutoretzapeko etxebizitzak, enplegurako laguntza emateko programak, eguneko arreta emateko zentroak,
zentro okupazionalak, aisialdi inklusiborako
zentroak...
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FEDEAFESek buruko gaixotasuna duten pertsonek eta beren familiek osatutako euskal erakundeak batzen ditu eta honako helburu hauek ditu:
ikerketa, trukea, ikasketa eta berrikuntza bultzatzea buruko gaixotasuna
duten pertsonen eta beren familien bizi-kalitatea hobetzeko ekimenetan;
Bizi-kalitatearen Ereduaren baitan politikak eta esperientziak bultzatu eta
zabaltzea; buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren senideen duintasuna eta eskubideak defendatu eta aldarrikatzea; gizartea sentsibilizatzea, foroetan eta sareetan parte hartzea eta politika publikoak eskatzea,
buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren senideen onurarako.

FEDEAFESen lanaren ardatzak
• EAEn kolektiboa ordezkatzea.
• Buruko gaixotasuna duten pertsonen eta beren senideen eskubideak
aldarrikatu eta defendatzea.
• Elkarketa indartzea, bazkide diren erakundeen artean ezagutza, berrikuntza eta ikerketa trukatzeko, horiek xede dituzten pertsonen eta beren
familien bizi-kalitatea hobetzeko ekimenekin.
• Federazioko kide diren elkarteen lana osatzen duten zerbitzuak eskaintzea, zerbitzu juridikoa, espetxean arreta eskaintzeko zerbitzua eta
aisialdi inklusiborako zerbitzua, esate baterako.
• Gizartea sentsibilizatzea, buruko gaixotasuna duten pertsonak guztiz
gizarteratzeko.
• Federazioak hura osatzen duten elkarteen lana osatzen du, zenbait zerbitzuren bitartez. Zerbitzu juridikoa, espetxean arreta eskaintzeko zerbitzua eta aisialdi inklusiborako zerbitzua dira horietako batzuk.
Honako sare hauetan parte hartzen du FEDEAFESek: FEAFES, Osasun
Mentalaren Konfederazioa (buruko gaixotasuna duten pertsonek eta
beren senideek osatutako elkarteak biltzen dituen Espainiako konfederazioa, EUFAMIren barruan (Europa mailako sarea) dago FEDEAFES, Estatu
mailako FEAFES sarearen bitartez. EDEKA (ezgaitasuna duten pertsonen
ordezkarien euskal kontseilua) eta Sareen Sarea.

Nor gara?
Adimen-urritasuna duten pertsonen aldeko euskal federazioak (FEVAS
Plena inclusión Euskadi) Euskal Autonomia Erkidegoan adimen- edo
garapen-urritasuna duten pertsonei eta beren familiei zerbitzuak eskaintzen dizkieten familia-elkarteak batzen ditu.

Webgunea: www.fevas.org
Helbide elektronikoa: fevas@fevas.org
Telefono-zenbakia: 944 211 476
Helbidea: Colon de Larreategui kalea, 26
behea C (Bilbo)
Facebook: @FEVAS-Plena-inclusión-Euskadi
Twitter: @fevas

Helburua
FEVAS Plena inclusión Euskadi (Plena inclusión España-ko kide da) elkartze-mugimenduaren helburua honako hau da: “konpromiso etikoa oinarri
hartuta, adimen- edo garapen-urritasuna duten pertsona guztiei beren
bizi-kalitate proiektua garatzen laguntzea, babesa eta aukerak emanez,
eta bidezkoa eta solidarioa den gizarte batean eskubide osoko herritar
modura gizarteratzea sustatzea”.
Horretarako, Federazioak erakunde publiko eta pribatuekiko lankidetzan,
administrazio publikoak martxan jarritako foroetan parte hartzean, interes
komuneko gaietan Euskadiko Hirugarren Sektorearekin kooperatzean eta
inguruko beste eragile garrantzitsu batzuekin aliantza estrategikoak ezartzean oinarritutako eredu baten alde egiten du.

Fevasen lanaren ardatzak
• Kolektiboaren eskubideak sustatu eta defendatzea: gizartean eta politikan eragitea, adimen- eta garapen-urritasuna duten pertsonei eta beren
familiei eragiten dieten politiken jarraipena egin eta garatzea eta gizartea sentsibilizatzea.

Bazkideak eta boluntarioak
Adimen edo garapen-urritasuna duten 10.752
pertsona
10.725 familia
2.056 profesional
1.272 boluntario

Zein erakundek osatzen
dute Fevas?
Apdema, Apnabi-Autismo Bizkaia, Aspace
Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Atzegi, Futubide,
Gorabide, Uribe Kosta, Gautena, Uliazpi,
Goyeneche de San Sebastian Fundazioa, Usoa
Tutoretzako Fundazioa eta Atzegi Tutoretzako
Fundazioa.

• Federatutako erakundeei laguntzea Zerbitzu eta Laguntza Sare bat martxan jarri eta finkatzeko, FEVAS Plena inclusión-ek garatutako kalitatearen
eta erantzukizun sozialaren ereduei eta interesekoak diren barneko taldeen prestakuntzari arreta berezia eskainiz. I+G+b litzateke beste ardatz
bat, kolektiboaren bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko tresna modura.
• Erakundea indartzea, bere helburuak lortzeko tresna erabilgarria izan
dadin.
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Webgunea: www.gizatea.net
Helbide elektronikoa: gizatea@gizatea.net
Telefono-zenbakia: 944 010 959
Helbidea: Venezuela Plaza, 1 – 2. ezk. ezk.
(Bilbo)
Twitter: @Gizatea
Facebook: @Gizatea

Bazkideak eta boluntarioak
Laneratzeko 44 enpresa.

Nor gara?
Gizatea - Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea
2007ko azaroan sortu zen, Equal Lamegi proiektuaren esparruan, REAS
Euskadik bultzatuta. Enpresen arteko lankidetza sustatzeko, sektorea
hobetzen eta indartzen laguntzeko eta erakunde publikoekiko eta gizartearekiko harremana sustatzeko xedez sortu zen.
Gizatea hitzak “giza”, “gizakia” eta “atea” terminoak konbinatzen ditu.
Laneratzeko enpresen zeregina adierazi nahi dugu hitz horrekin, gizarteratzeko eta gizartean parte hartzeko sarbideetako bat baitira enpresa
horiek. Gizarteratzeko eta laneratzeko prozesu baten bitartez lortzen da
hori eta prozesuan pertsona bera da protagonista.
Laneratzeko enpresei esker, gizartetik baztertuta dauden edo baztertuak
izateko arriskuan dauden pertsona langabeak, lan-merkatura sartzeko
oztopo handiekin, modu normalizatuan laneratzen dira, denboraldi batez
laguntza jaso ondoren. Hala, lanpostu bat betetzen dute irabazi asmorik
gabeko ondasun edo zerbitzuak ekoizteko merkataritza-egitura batean.
Hori da enpresen balio erantsia, beharrezkoak diren giza baliabideekin
eta baliabide teknikoekin kalitatezko zerbitzuak eskaintzeaz gain. Beren
ondasun eta zerbitzuen komertzializazioa sustatzea, merkatu publiko zein
pribatuko aukerak zabalduz, gure gizartean erantzukizun irizpideak zabaltzen laguntzea da.

Helburua
Bidezkoagoa den gizarte baten zerbitzura dagoen ekonomia solidarioa
garatzen laguntzea da Gizatearen helburua. Horretarako, laneratzeko
enpresak sustatzen ditu, gizartetik baztertuta dauden edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonentzat ohiko lan-merkatuan txertatzeko
aukerak sortzeko tresna modura. Gizateak laneratzeko enpresen erronkei
aurre egin nahi die modu eraginkor eta kolektiboan, enpresen arteko lankidetza sustatuz, sektorea hobetzen eta indartzen lagunduz eta erakunde
publikoek, eragile sozialek eta oro har biztanleriak sektorea ezagutzea eta
harekin harremanetan egotea ahalbidetuz.

Gizatearen lanaren ardatzak
Sektorea hobetzen eta indartzen laguntzea, instituzioen aurrean ordezkatuz eta haiekin hitz eginez; Laneratzeko Enpresen errealitatea eta zeregina
ezagutzera ematea; dinamizazio-politika baliatzea, Klausula Sozialak eta
Merkatuen Erreserbak ezartzeko sare modura; prozesuak hobetzeko tresnak eta jarduerak garatzea; bazkideen arteko lankidetza sustatzeko jarduerak burutzea eta sektoreari buruzko azterlanak eta txostenak egitea.
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Nor gara?
Harresiak Apurtuz etorkinen aldeko Euskadiko GKEen koordinakundea da
eta gizarte inklusibo eta irekia lortzea du helburu, pertsona guztiei herritartasuna aitortzen diena, baldintza eta eskubide berdinekin. Bere ibilbidea
orain dela 20 urte hasi zen, 1997an. Orduz geroztik, erreferentea izan da
EAE mailako immigrazioaren arloan eta EAEko instituzio- eta elkarte-sareak
aitortutako eragilea da.

Webgunea: www.harresiakapurtuz.org
Helbide elektronikoa:
harresiak@harresiakapurtuz.org
Telefono-zenbakia: 944 150 735
Helbidea: Maiatzaren Biko kalea, 13
(48003 Bilbo)
Facebook: @harresiak.apurtuz
Twitter: @HarresiakApurtu
YouTube: @harresiak

Helburua
Demokrazia aktiboaren eta gizarte inklusiboaren aldekoa da Harresiak
Apurtuz, bizi-kalitatea hobetzea eta justizia eta berdintasun sozial gehiago
lortzea funtsezko xede dituen gizarte batean pertsona guztiek parte hartzea ahalbidetzen dutelako.
Euskal gizartea anitza da. Etorkinak gizarte honen parte garrantzitsua dira;
etorkinen presentzia errealitate egonkor eta positibo bat da. Zentzu honetan, aniztasuna arduraz kudeatzeko eskatzen du Harresiak Apurtuzek,
inklusiboa den gizarte orotan nabarmendu beharreko elementu aberasgarria baita.

Harresiak Apurtuz koordinakundearen lanaren ardatzak
• Gizartea sentsibilizatzeko eta harengan zein politikan eragina izateko
baterako ekintzak sustatu, defendatu eta gauzatzea.
• Erakundeak eta sarea bera indartzea, sinergiak eta baterako baliabideak
bilatuz, gizartea eraldatzeko xedez, argi eta garbi.
• Benetakoa eta eraginkorra den demokrazia parte-hartzailea nagusi den
giro batean, Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektorea eragile aktiboa litzateke sektore hori garatzeko orduan.
• Etorkinei eta errefuxiatuei lotutako gaien inguruan dauden estereotipoak baztertzeko aktiboki lan egitea.
• Inmigrazioarekin lotutako politika publikoen gainean sustatu eta eragin,
beste GKE batzuekin edo etorkinei babesa emateko beste elkarte batzuekin batera.
• Egoera bidegabeak ikusgarri egin eta salatzea, eta iritzi publikoa sortzeko mekanismoak bultzatzea.

Bazkideak eta boluntarioak
62 erakunde sozial, etorkinek osatutakoak zein
haiei laguntzeko direnak. Gizartea eraldatzeko
lan egiten dute erakunde horiek.

Zein erakundek osatzen
dute Harresiak Apurtuz?
Araban: Accem, Alhouda, Bidez Bide, Biziza
Berria, CEAR Euskadi, Colombia Euskadi, Esan
Akugbe, Itaka Escolapios, Mboolo Elkar,
Emakumeak Aniztasunean.
Bizkaian: Acabiz, Asema, Asocolvas,
Ciudadanos del Mundo, Ahislama, Amiarte,
Anesvad, Avaco, Bidesari, Berriztu, Bizitegi,
Cáritas, Cite CCOO, CEAR Euskadi, Círculo
Solidaria, Comisión Ciudadana Antisida,
Comunidad Icbos, Gurutze Gorria, Ecuador
Etxea, Edo Club Nigeria, Elkarbanatuz,
Etorkinekin Bat, Adsis Fundazioa, Ellacuria
Fundazioa, Peñascal Fundazioa, Ghana,
Guinea-Bizkaia, Goiztir, Hegoa, Ideasur, Itaka
Escolapios, Izangai, Juntar Manos, Kosmopolis,
Limemia, Margotu, Munduko medikuak,
Emakumeak aniztasunean, Munduko
emakumeak, Pagkakaisa, Sikap, Solidaridad
Internacional, Sunu Makaan, Unión Manfileños
de Bizkaia, Zubietxe.
Gipuzkoan: Bategite Goierri, Bidez Bide
Elkartea, Haurralde Fundazioa, Munduko
emakumeak, Loiola Etxea, Malen Etxea.
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Webgunea: www.hirekin.net
Helbide elektronikoa: hirekin@hirekin.net
Telefono-zenbakia: 944 029 091
Helbidea: Venezuela plaza 1, 2.ezk. ezk.
(48001 Bilbo)

Nor gara?
HIREKIN Euskadiko gizartean esku hartzeko hirugarren sektoreko enpresen elkartea da, babesteko eta gizarteratzeko lan egiten duena.

Helburua
Bazkideak eta boluntarioak
Hirugarren Sektore Sozialeko 60 erakundetik
gora batzen ditu guztira, babesteko eta gizarteratzeko lan egiten dutenak eta horretarako
40.000 profesional baino gehiago dituztenak.
Horietako erakunde askotan, pertsona boluntarioak parte hartzen dute.

Zein erakundek osatzen
dute Hirekin?
Hiru lurralde historikoetako enpresen elkarte
homonimoek osatzen dute. Horiek, aldi berean,
arlo eta lurralde horietan aritzen diren ekimen
sozialeko erakundeak batzen eta ordezkatzen
dituzte.
AISA Araban, HEDATZEN Gipuzkoan eta
GIZARDATZ Bizkaian.

HIREKINek babeserako eta gizarteratzeko espazio propioaren eraikuntza
sustatzen du, gizarte ekintzaren barruan. Horrez gain, sektorea garatu,
duindu eta aitortu nahi du hainbat lan-ildoren bitartez:
• Lan-harremanak erregulatzea, erakundeen, eragile sozialen eta horietan
lan egiten duten profesionalen arteko lan partekatu eta arduratsua oinarri hartuta.
• Erakunde sozialen garapenerako eta kudeaketarako baldintzak hobetzen saiatzea.
• Hirugarren Sektore Sozialeko beste plataforma eta sare batzuekin diskurtsoak, estrategiak eta ekimenak eraikitzea, guztiek batera.

Hirekinen lanaren ardatzak
Helburu nagusia: Erakundeek beren xedeak ondo garatu eta betetzeko
behar dituzten baldintzak ezartzea. Hona hemen abiapuntuak: lan harremanak erregulatzea, harremana mantentzea, garapen profesional eta etikoa gauzatzea eta kudeaketa-prozesuak hobetzea.
Hiru jarduera mota gauzatzen dira horretarako:
Ordezkaritza eta elkarrizketa
• Hirugarren Sektore Soziala ordezkatu eta ikusgarri egitea.
• Administrazio publikoekin, erakunde sindikalekin, hirugarren sektoreko

sareekin eta abarrekin EAE mailako edo Estatu mailako gaien inguruan
hitz egitea eta horretarako elkarteak ordezkatzea.

• Hedapena eta sustapena.

Laguntza
• Laguntza-zerbitzuak: lan-arloko aholkularitza, aholkularitza juridikoa,

kudeaketarako laguntza, etab.

Ezagutzaren kudeaketa
• Ezagutzaren kudeaketa: prestakuntza, ikerketa, hausnarketarako eta

aurrera egiteko espazioak sortzea, jardunaldiak, kode etikoak garatzea,
etab.

• Ingurua zaintzea: beste lurralde eta autonomia erkidego batzuetako,

Estatu mailako eta nazioarteko errealitatea eta esperientziak behatu eta
aztertzea.
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Nor gara?
Euskadiko familia ugarien elkarteen federazioa da Hirukide.
1999an sortu zen eta irabazi asmorik gabeko erakundea da. Bere helburua
seme-alabak dituzten familien eskubideak defendatzea da, familia ugarien eskubideak bereziki, bizitza politiko, instituzional, sozial, mediatiko
eta enpresarialaren esparru guztietan. 2002an Onura Publikoko Erakunde
izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak.
Urte guzti horietan zehar, seme-alabak dituzten familien beharrizanen
inguruan sentsibilizazio handiagoa bultzatu du Hirukidek, erakunde eta
administrazio desberdinen artean. Hala, lankidetzan aritzen dira hainbat arlotan: etxebizitza, hezkuntza, fiskalitatea, garraioa, etab. Federazio
honek sarri egiten ditu bilerak udalekin, foru aldundiekin, Eusko Jaurlaritzaren hainbat sailekin, alderdi politikoekin eta beste erakunde publiko
(Arartekoa, Eudel,…) eta pribatu batzuekin. Horrez gain, gizarte-arloko
hainbat plataforma, foro eta kontseilutan parte hartzen du kide modura.

Helburua
Gizarte osoak familiak -eta bereziki familia ugariak- balioetsi eta babestu
beharreko ondasun unibertsala direla ulertzea da Hirukideren helburu
nagusia. Familiekin inklusiboagoa den gizartea lortu nahi du, familiei orain
zein gure etorkizunerako duten eginkizun garrantzitsua betetzen laguntzeko. Hirukidek justizia eta aitorpena eskatzen ditu. Seme-alabak izateak
mesede egiten dio aurrerapen sozialari eta hori behar bezala balioestea
nahi du. Izan ere, seme-alabek biztanleria aktiboaren sistema ekonomikoa elikatzen dute eta hori guztiz beharrezkoa da produktibitatea mantentzeko eta aberastasuna sortzeko.

Webgunea: www.hirukide.com
Helbide elektronikoa:
hirukide@hirukide.com
Telefono-zenbakia: 945 253 602
Helbidea: Reina Sofía hiribidea, 112.
(01015 Vitoria-Gasteiz)
Facebook: @hirukide
Twitter: @hirukide

Bazkideak eta boluntarioak
8.000 familia ugarik baino gehiagok osatzen
dute Hirukide (44.000 bazkide inguru).
Euskadin familia ugariaren titulu ofiziala duten
familien % 33 (24.000 baino gehiago) barne
hartzen du.

Zein erakundek osatzen
dute Hirukide?
Hiru lurraldeetako elkarteek osatzen dute
federazioa: Hirukide Arabak, Hirukide Bizkaiak
eta Hirukide Gipuzkoak.

Hirukideren lanaren ardatzak
Hiru seme-alabatik gora dituzten familiek edo bi seme-alaba izanda familia-egoera desberdina dutenek osatutako kolektiboaren kasurako, Hirukidek
hainbat zerbitzu eskaintzen ditu urtean zehar:
• Informazioa eta aholkularitza osoa emateko zerbitzua.
• Jarduerak antolatzen ditu urtean zehar: jardunaldi ludikoak, lehiaketak,
zozketak eta familiek aisialdiaz gozatzeko irteerak.
• Prestakuntzarako zerbitzuak, gurasotasun positiboari buruzko kongresuekin eta prestakuntzarako hitzaldiekin.
• Familien arteko “Bila nabil-eskaintzen dut” zerbitzua. Horren bidez, lana,
haurrentzako materiala, ibilgailuak, etxebizitzak eta abar eskaini edo bila
daitezke.
• Solidaritatea. Elikagaien Bankuaren laguntzarekin, aldian behin premiazko elikagaiak banatzen zaizkie familia ugariei.
• Deskontuen plana: 750 deskontu baino gehiago Euskadiko enpresetan
eta dendetan.
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Webgunea: www.lareseuskadi.org
Helbide elektronikoa:
lares@lareseuskadi.org
Telefono-zenbakia: 944 625 446
Helbidea: Florida auzoa z/g (Alto de
Kanpazar) - (48920 Portugalete)

Bazkideak eta boluntarioak
Bazkide kopurua: 30
Boluntario kopurua: 500 pertsonatik gora

Zein erakundek osatzen
dute Lares?
Araban
Juan Pablo I egoitza, Purisima Concepción
egoitza, Joaquin Goikoetxeandia egoitza,
Nuestra señora de las Mercedes egoitza.
Bizkaian
ReFundadora Siervas de Jesús egoitza,
Santa y Real Casa de Misericordia, Calzada
Fundazioa, Biotz Sakratu egoitza, Ntra. Sra. de
los Desamparados, Beato Domingo Iturrate
Fundazioa, Conde de Aresti egoitza, Elorduy
Fundazioa, Miranda Fundazioa, Aspaldiko
Fundazioa, Arrotegui Fundazioa, Uribarren
Abaroa Fundazioa, San José Etxealai Fundazioa,
León Trucios Fundazioa, Aita – Menni.

Nor gara?
Lares Euskadi irabaz asmorik gabeko hogeita hamar bat erakunde batzen
dituen elkartea da. Erakunde horien xede nagusia mendekotasun egoeran
eta erakundeen tutoretzapean dauden adineko pertsonei laguntzea eta
haiek zaintzea da.

Helburua
Euskal Autonomia Erkidego barruan hainbat urtez adineko pertsonen eta/edo
mendekotasun egoeran dauden pertsonen zerbitzura egon garen erakundeak
gara:
• Irabazi asmorik gabeko erakundeak gara eta solidaritateak eta gizartearekiko konpromisoak bultzatzen gaituzte.
• Elkarri babesa emateko eta laguntzeko loturak garatzen ditugu, gure
zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonen onurarako.
• Pertsonei beren dimentsio eta balio guztiak aintzat hartu eta garatzen
dituen arreta pertsonalizatua eta osoa emateko borondatea da gure
ezaugarri nagusia. Eta hori gizatasunez eta profesionaltasunez egiteko
gogo biziak ere bereizten gaitu.
• Zerbitzua eskaintzen duten pertsonek ematen dioten balio erantsia oso
garrantzitsua dela uste dugu eta pertsona horien gaikuntza, motibazioa
eta inplikazioa bultzatzen ditugu.
• Gure prozesuetan etengabe hobetzen jarraitzeko konpromisoa mantentzen dugu, gure esku-hartze eta jardunbideetan etika baliatuz eta gure
baliabideak erantzukizunez eta eraginkortasunez kudeatuz.
• Hirugarren sektorean sartzen gara laguntza-zerbitzuen eta zerbitzu
soziosanitarioen arloan eta sektore solidario hori sendoa eta garrantzitsua izatea nahi dugu, gizarte-zerbitzuen sistema hobetzen laguntzeko.

Gipuzkoan
San José de la Montaña egoitza, San Gabriel
egoitza, San Martin Egoitza, Mikel Deuna
egoitza, Hurkoa zainduz Fund., Zorroaga
Fundazioa, Ntra. Sra. De la Merced Fundazioa,
Madre Mª Josefa eguneko zentroa, Gurutze
Gorriaren zentro soziosanitario eta lagunduak,
Juan María Vianney Fund., Santa Ana Egoitza.

Laresen lanaren ardatzak
• Erakundeen kudeaketa sendotzea eta haien arteko kohesioa sustatzea,
benchmarking lana egitea eta sarean lan egitea.
• Bazkide diren erakundeetako pertsona taldeak ahalduntzea eta profesional bihurtzea.
• Kudeaketa globalaren inguruan aholkularitza espezializatua eskaintzea,
baita pertsonen zaintzaren eta haiei emandako laguntzaren -dimentsio
guztietan- ingurukoa ere.
• Prestakuntza.
• Kudeaketa edo laguntza-zerbitzuak hobetzeko proiektuak garatzea eta
erakundeen kalitate etikoa hobetzeko tresnak ezartzea.
• Administrazio publikoekin lankidetzan aritzea, gizarte-politikak garatu
eta hobetzeko.
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Nor gara?
ONCE irabazi asmorik gabeko Korporazioa da; 1938. urtean sortu ginen,
pertsona itsuen eta ikusmen urritasun larria dutenen bizi-kalitatea hobetzeko helburuz. Jolas-produktuak merkaturatzen ditugu, 20.000 saltzaile
baino gehiagoren bitartez (horietako guztiak urritasuna dutenak), eta,
horri esker, zerbitzu espezializatuak eskaintzeko aukera daukagu, 72.000tik
gora bazkideen garapen autonomo eta gizarteratze beharrei erantzun
ahal izateko.
ONCE Fundazioa, 1988. urtean sortua, Espainiako itsuen kolektiboaren eta
urritasuna duten pertsonen beste kolektibo batzuen arteko lankidetza eta
elkartasuna ahalbidetzeko tresna gisa aurkeztu zen gizartean, horien guztien bizi-kalitatea hobetzeko asmoz. Helburu nagusien artean nabarmentzekoak dira honakoak: urritasuna duten pertsonen laneratze osoa sustatzea; kualifikazio profesionala, lan-gaitasunak eta trebetasun pertsonal
zein profesionalak sustatzea (urritasuna duten pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko faktore erabakigarriak baitira horiek).
ILUNION, ONCEren eta bere Fundazioaren enpresa sozialen taldea, gizarte
erantzukizunez diharduen enpresa-proiektua da, eta errentagarritasun
ekonomiko eta sozialerako irizpideetan oinarrituta garatzen du bere lana.

Helburua
ONCEren misio nagusia da pertsona itsuen eta ikusmen urritasuna dutenen autonomia pertsonala eta integrazio osoa ahalbidetzea, dela hezkuntzan, gizartean nahiz lan arloan; horretarako, gizarte zerbitzu espezializatuak eskaintzen zaizkie.

ONCEren lanaren ardatzak
Milaka herritarrek ONCEren jolas-produktu ezberdinak erosiz egunero
egiten duten inbertsio solidarioa itzuli egiten zaio gizarteari, pertsona
itsuen autonomia pertsonala eta gizarteratze osoa bultzatzen dituzten
zerbitzu gisa; gizarte zerbitzu espezializatuen bitartez erantzuten baitzaie
haien beharrizanei, bizitzako arlo guztietan (hezkuntza, enplegua, errehabilitazioa, laguntza tekniko egokituak, komunikazioa eta Informaziorako
sarbidea, aisialdia, kirola…).

Webgunea: www.once.es
Helbide elektronikoa:
ctpaisvasco@once.es
Telefono-zenbakia: 944 701 163
Helbidea: Pérez Galdós, 11. (48010 Bilbo)
Twitter: @ONCEuskadi

Bazkideak eta boluntarioak
ONCE-k 3.500 afiliatu inguru ditu Euskal
Autonomia Erkidegoan eta 110 boluntario ditu
guztira.

Zer erakundek osatzen
dute ONCE?
ONCEk beste zenbait erakunde barne hartzen
ditu, estaldura eta baliabide adierazgarriak
eskainita. Horietako batzuk dira Amerika
Latinoko pertsona itsuekiko elkartasunerako
ONCE Fundazioa (FOAL) edo pertsona gor-itsuei
arreta emateko ONCE Fundazioa (FOAPS),
baita kirol paralinpikoaren munduari arreta
ematekoa ere. Horren barruan aipatzekoak
dira Itsuentzako Kirol Federazioaren (FEDC)
bultzada eta Espainiako Komite Paralinpikoari
(CPE) ematen zaion babes garrantzitsua.
Nabarmentzekoa da, baita, Gida Txakurren
ONCE Fundazioaren lana (FOPG); urtean 140
txakur baino gehiago hazi eta hezten ditu,
pertsona itsuei edo ikusmen urritasun handia
dutenei segurtasun eta autonomia handiagoa
ahalbidetzeko.

ONCE Fundazioa arduratzen da urritasuna duten pertsonen laneratze eta
enplegu-prestakuntzarako programak sortzeaz, eta irisgarritasun osoa
izango duten inguru, produktu eta zerbitzuak sustatzen ditu.
Munduan parerik ez duen enpresa-eredua da ILUNION; urritasuna duten
pertsonentzako enplegua sortzen liderra da, denboraren joanean ekonomikoki iraunkorrak diren enpresa-proiektuak diseinatzen baititu.
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Webgunea:
www.economiasolidaria.org/reaseuskadi
Helbide elektronikoa:
reaseuskadi@reaseuskadi.net
Telefono-zenbakia: 944 160 566
Helbidea: Venezuela Plaza 1 2. ezk-ezk
(48001 Bilbo)
Facebook: @merkatu-soziala
Twitter: @REASEuskadi

Nor gara?
REAS Euskadi 1997an sortutako sarea da. Gaur egun 68 erakunde batzen
ditu, ekonomia solidarioa garatzea xede dutenak. Ekonomia solidarioaren
ikuspegitik, ekonomia, bere aspektu desberdinetan (ekoizpena, finantzaketa, merkataritza eta kontsumoa), pertsonak eta komunitatea garatzeko
baliabidea izan behar da, eta ez helburua. Hala, gaur egun nagusi den eredu
ekonomikoaren ordezko aukera da. Gizartea eta justizia eraldatzeko tresna
da eta garapen iraunkorra eta parte-hartzailea sustatzen du.

Helburua
Bazkideak eta boluntarioak
4.208 pertsona.

Zein erakundek osatzen
dute REAS?
Agiantza, Agintzari, Al borde films, Aldauri,
Alkar biziz, Amayadigital, Balmasedactiva,
Beraiki99, Berezi 99, Berjantzi, Berziklatu,
Berzioarso, Bidebarri, Bidegintza, Bizitzen,
Cáritas, Colaborabora, Economía del bien
común, Economistas sin fronteras, EHNE,
Ekoizan, Elkarbanatuz, Emaus, Equipare,
Erreka, Esnetik, Etikalia, Eureka, Eusko Car,
Fiare, Garbinguru, Goiener, Goilurra, Goiztiri,
Hegoa, Ikatzbizi, Incyde, Iraun, Iturritek, Izarza,
Jantziprest, Keima, Kidenda, Koopera, Kriketa,
LaBox, Laiatzen, Lapiko, Liburki, Mugarik Gabe,
Mundu bat, Oikocredit, Oldberri, Peñascal,
Reciclanet, Sartu, Servicios Sociales Integrados,
Setem Hego Haizea, Sokaire, Tinko, Truke,
Zabaltegi, Zaintzalan, Zurtek.

REAS Euskadiren helburua Euskal Autonomia Erkidegoan ekonomia solidarioa ahalik eta gehien indartu eta aitortu dadin lortzea da, ekonomia eralda dezaketen aukerak sortzen dituzten esperientziak eta tresnak gehiago
bultzatuz.
Ekonomia solidarioaren esparruan sartuko lirateke Ekonomia Solidarioaren Gutunean bildutako sei printzipioekin konprometituta dauden ekimen ekonomiko guztiak. Hona hemen sei printzipio horiek: ekitatea, lana,
ingurumenaren iraunkortasuna, lankidetza, irabazi asmorik eza eta inguruarekiko konpromisoa.

REASen lanaren ardatzak
• Herritarrak sentsibilizatzea eta ESS sustatzea.
• Barneko zein kanpoko prestakuntza eskaintzea ESSren arloan.
• Enpresak sortzeko aholkularitza zerbitzuak eskaintzea.
• Ikertzea eta lanak argitaratzea.
• Merkataritzari babesa ematea, zabaltzea eta merkatu soziala eraikitzeko
beste zerbitzu batzuk eskaintzea.
• Kontu-ikuskaritza sozialerako tresnak sortu eta ezartzea.
• Finantza etikoak babestu eta zabaltzea.
• Erosketa publiko arduratsua sustatzea eta klausula sozialak garatzea
kontratazio publikorako prozesuetan.
• ESSren politika publikoak sustatzea.
• Beste eragile batzuekin, herritarren mugimendu eta sareekin, unibertsitateekin eta ikerketa zentroekin, hedabideekin eta abarrekin harremanetan egotea.
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www.sareensarea.eu
info@sareensarea.eu
Tel. 946 569 230
C/ Iparraguirre, 9 (Bilbo 48009)

