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AGURRA
Caritasen eta aurten amaitzen ari den Gizarte Karitatezko Ekintzan egin dugun lanari dagokionez,
elkartasuna eta guztia ematea izan dira Donostiako elizbarruti osoko Plan Pastorala bideratu duten bi gakoak. Ekintza ororen funtsa da pertsonak
lehenestea. Justizia errukitsua eta gupidatsua da
gure nortasun ebanjelikoaren ikurra, eta guztia biltzen du unibertsaltasun katolikoak. Horrenbestez,
berregituratu behar ditugu gure lan egiteko erak,
batez ere eguneratu eta zehaztu behar dugu geure
prestakuntza Elizaren Gizarte Doktrina oinarri harturik, eta askoz ere presentzia handiagoa izan behar
dugu Gipuzkoan teknikariak eta zerbitzuak deszentralizatuta. Beste horrenbeste esango nuke Nazioarteko Lankidetzari buruz, Misioak eta Manos Unidas
erakundeekin bat egin eta laguntza ekonomikoa ez
ezik errefuxiatuentzako nahiz Ekialdean, Afrikan
edo Amerikan garapen bidean diren herrialdeentzako programa zehatzen gaineko aholkularitza eta
jarraipena ere eskaini behar ditugu.

Hori guztia eta askoz ere gehiago helarazi nahi dizuegu hemen aurkezten ari garen Memorian. Beti
izaten dira datu asko, baina behar-beharrezkoak dira
egunerokoa zentzuz eta balioz beteta dagoela ikusi
ahal izateko. Egoera mingarria da, baina aldi berean
pozgarria. Mingarria txirotasun egoera barneratuak
eta kronikoak islatzen dituelako. Pozgarria egiazki
eredugarriak diren portaerak, elkartasunean eta
gizarte justizian oinarritutako portaerak, uzten dituelako agerian; baina horrek ez gaitu asebetetzen,
eta geure onena ematera, guztia ematera, behartuta
gaude txirotasunaren eta txirotasuna eragiten duten arrazoien eta ondorioen aurka borrokatzeko.
Eskerrak eman nahi dizkizuet, bereziki Caritaseko
boluntarioei eta langileei. Baita Gipuzkoako parrokiei, gizarte erakundeei eta erakunde administratiboei; eta gurekin batean modu askotan lagundu
duzuen guztiei.

Xabier Andonegi
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Gizartearekin dugun
konpromisoa indartu

Begiak ireki
Ikuspegia eta kontzientzia hartuta eta ausardiaz begiratu behar dugu gosez, bakarrik eta
abandonatuta daudenekin topo egiteko. Horrela
sortuko ditugu elkarrekin denontzako itxaropena eta justizia ekarriko dizkigun gizarte-eredu
baterako alternatibak.

Utz diezaiogun jarduten gutako bakoitzak duen
barruan duen elkartasunari; alda daitezela benetan gure ohitura eta interes partikularrak zein
kolektiboak.

NORTASUNA
Besteen bila joan

Eskubideak sustatu

Jendea animatzeko eta Caritasen mezuak
helarazteko, balia gaitezen gizarte-proiektuetan
parte hartzen ari direnek eta gure gizartearen
eraldaketaren lekuko direnek pizten duten itxaropenaz.

Justizia gauzatzeko, ezinbestekoa da pertsonen
giza eskubideak eta oinarrizko eskubideak irmo
defendatzea. Ezin gara isilik geratu pertsonon
eskubideak aitortzen eta errespetatzen ez direnean, pertsonon duintasuna kontuan hartzen ez
denean eta hori aldatzeko ezer egiten ez denean.
Hainbat bide ditugu ohitura solidarioagoak
hartzeko eta pertsonen eskubideekiko konpromisoak sendotzeko.
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egitura
Presidentea

Donostiako Elizbarrutiko

Gotzaia

Mons. Jose Ignacio Munilla

Zuzendaritza taldea
Fundazioak

Batzarra

Izan Fundazioa
Hurkoa Fundazioa
Hurkoa-Zainduz F.
Sarea Fundazioa
Gizaide Fundazioa

Elizbarrutiko Caritas

Parrokiak
Unitate
Pastoralak

Kontseilua
Elizbarrutiko Caritas

Bailarak

Zuzendaritza taldea
Ordezkari-Konsiliarioa
Zuzendaria
Idazkari Nagusia
Administratzailea-Idazkari Teknikoa

Zentroak

Sailak

Aterpe, Eutsi, Lamorus, Hotzaldi,
Betania, Sorabilla, Trintxer-Emeki,
Laguntza Etxea, Miriam

Administrazioa, Lehenengo harrera,
Prestakuntza-boluntariotza, Naziaorteko
lankidetza, Gutxiengo etnikoak
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Ordezkari-konsiliarioa: Xabier Andonegi
Zuzendaria: Jose Ramon Aramendi
Idazkari nagusia: Jose Emilio Lafuente
Administratzailea-I. teknikoa: Kontxi Elexpe

Bailaretako aholkulariak
Arrasate/Bergara: Euxebio Arexolaleiba
Azpeitia: M. Dolores Udabe
Antiguo: Miren Maite Aguirre
San Ignacio: Ana Mondragon
Santa Maria: Tomas Elizazu
Eibar: M. Jesus Arribas
Errenteria: Isabel Yarzabal
Hernani: Carlos Gallego
Herrera-Altza: Jose Ignacio del Pozo
Irun: Avelino Manuel Vazquez
Ordizia: Jose Manuel Otegi
Tolosa: Bittori Zeberio
Zarautz: Arantxa Eizagirre
Zumarraga: Lucia Quesada

Hurkoa Fundazioa

fundazioak

www.hurkoa.eus
Donostiako Elizbarrutiko Caritasek sortu zuen, Gipuzkoan
ahul, mendekotasun-egoeran eta babesik gabe dauden adineko pertsonei eta gaixotasun mentalak dituztenei arreta,
defentsa eta babesa emateko. Hori guztia lortzeko:
- Sustatu eta bere gain hartzen du behar dutenen defentsa
judiziala eta babesa, gizartearen eta familiaren babesik ez
duten horiei lehentasuna emanez.
- Kaltetutako familiei aholkularitza, laguntza eta orientazioa ematen dizkie.

Izan Fundazioa
www.izan.org
1984an sortu zuen Elizbarrutiko Caritasek. IZAN
Fundazioak, haren helburu a betetzeko, honako
programa hauek gauzatzen ditu:
- Gizakia Helburu: droga-kontsumoak eragindako arazoak tratatzeko programa.
-Norbera: arriskuan eta/edo babesik gabe dauden
nerabeei laguntzeko programa.

Gizaide Fundazioa
www.gizaide.org
1997. urtean sortu zuen Donostiako Elizbarrutiko
Caritasek, Maria Angleten Zerbitzariek eta Salestarrek.
Haren helburua da buruko gaixotasun larri eta
kronikoren bat duten pertsonei laguntzea, autonomia gehiago eta bizi-kalitate hobea lortzeko
aukera emango dieten gaitasunak eta trebetasunak gara ditzaten.
Gizaide Fundazioak programa hauek gauzatzen
ditu:
- Buruko gaixotasunen bat dutenentzako Eguneko Zentroa, 22 lekurekin.
- Emakumeei ostatua emateko baliabideak (15
plaza eta 5 plaza).

Hurkoa-Zainduz Fundazioa
www.hurkoa.eus
2013an sortu zuten Donostiako Elizbarrutiko Caritasek eta Hurkoa
Fundazioak, eta adineko pertsonei arreta eta zerbitzu espezializatua
ematea da fundazioaren helburua. Fundazioaren Eguneko Zentroan
mendekotasun-egoeran dauden adinekoei eskaintzen diete arreta.

Sarea Fundazioa
www.sarea.com
Donostiako Caritasek sortu zuen, eta haren helburua da lanaren eta
bizitzaren arteko zubiak eraikitzea, prestakuntzaren, orientazioaren
eta laguntza pertsonalaren bidez.
Proiektu hauek gauzatzen ditu:
- Aukera: bigarren eskuko arropa birziklatzen duen okupazio-zentroa.
- Sustaker: ile-apaindegiko oinarrizko lanbide heziketa.
- Meta proiektua: lan-aurreko prestakuntza zentroa: soldadura jarduerak eta metalezko eta egurrezko egiturak.
- Txiper: bizikletak konpontzeko, margotzeko eta pertsonalizatzeko
tailer-zentroa.
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Pertsonak
konpromisoa, doakotasuna
eta laguntza

Gure ekintzaren erdigunean, pertsonak daude:
Caritasera, entzuteko, ulertzeko eta babesa
jasotzeko etortzen diren pertsonak... baita ere
horiei laguntzeko eta babesteko euren denbora,
ahalegina eta konpromisoa ematen dutenak.
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2015ean, 988 pertsonak parte hartu dute boluntario gisa Caritasen parrokietan, zentroetan eta
proiektuetan. Boluntarioen laguntza eta eskuzabaltasun isila ez ezik, kontratatutako 71 pertsonaren lana ere badugu. Horiek guztiek Caritasen
hainbat espazioen bitartez egiten dute lan, eta
horiek dira kristau komunitateak eta gizarteak
pertsonen duintasuna defendatzeko eta erreali-

tate berri bat eraikitzeko duen konpromisoaren
lekuko.
Dohaintza-emaileen, erakunde publikoen eta
enpresen laguntza: bazkideen eta dohaintzaemaileen laguntza pertsonala zein materiala izan
dugu; baita Caritasen konfiantza duten hainbat
enpresa eta erakunderen konpromisoa ere.
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Caritas, pertsona guztien

Eskubideen
alde
Caritasek aurrez aurreko laguntzaren aldeko
apustua egiten du elkar
topatzeko eta garapenpertsonalerako. Horretarako, entzutean,
elkarrizketan, gaitasun
indibidual zein kolektiboetan eta itxaropen
partekatuan oinarritzen da eta, hala, batak
bestea aberasten du.

Esku-hartze guztiak egiteko, baztertuta dauden pertsonak hartzen dira kontuan, baita egoera
horren eragile diren arrazoiak
ere. Ikuspegi global eta zehatza
dugu aldi berean; ez dugu ahazten beharrezkoa dela pobrezia
eta bazterkeria eragiten duen
egitura eta eredua aldatzea. Horretarako, arrazoiak salatzen eta
alternatibak proposatzen ditugu.
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Pe n ts a m e n d u a r e n
eta ekintzaren arteko
koherentzia da Caritasek Giza Eskubideen
alde egiten duen lanaren oinarria eta, hala,
bizi-proposamenak
sustatzen, bilatzen eta
defendatzen ditu, pertsonak euren bizitzako
benetako protagonista
izan daitezen.

Parrokiak
- Onuradunak: 21.480
- Boluntarioak: 577
-Inbertitutakoa, guztira: 1.966.368 €

Azpeitia

Zarautz

Donostia (3)

Herrera

Irun

O: 1.576
B: 20
IG: 77.487 €

O: 787
B: 41
IG: 73.057 €

O: 5.555
B: 125
IG: 243.340 €

O: 599
B: 22
IG: 62.007 €

O: 2.073
B: 83
IG: 211.000 €

Eibar

Errenteria

O: 1.916
B: 44
IG: 346.360 €

O: 1.404
B: 37
IG: 224.711 €

Arrasate-Bergara

Hernani

O: 1.226
B: 42
IG: 245.051 €

O: 1.148
B: 51
IG: 108.120 €

Ordizia-Zumarraga

Tolosa

O: 2.290
B: 76
IG: 194.249 €

O: 2.906
B: 36
IG: 180.986 €
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Zentroak eta Sailak
-Onuradunak: 5.949
-Boluntarioak: 411
-Inbertitutako, guztira: 5.039.720 €

Onuradunak

Inbertitutakoa,
Boluntarioak guztira

Lehen harrera

1.461

0

434.468 €

Gutxiengo etnikoak

576

15

267.921 €

Laguntza Etxea

2.325

55

1.036.544 €

“Etxerik gabeko” kolektiboa

883

242

1.005.998 €

Trintxer

42

9

559.788 €

Sorabilla

23

13

342.070 €

Betania

10

18

384.547 €

Miriam

629

27

125.393 €

Nazioarteko lankidetza

15

772.138 €

Prestakuntza eta boluntarioak

17

110.853 €
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Nazioarteko lankidetza
Itxaropen-zantzuak
- Etxe honetako langile bat Mexikon aritu zen
lankide boluntario 2014-2015 ikasturtean.
- Nepalgo larrialdi-kanpaina. Zenbateko hau bildu da: 267.344€
- Erdialdeko Ekialdean okertu egin da egoera; Si-

2011

2012

2013

2014

27.429

29.834

2010

29.306

23.386

2009

24.619

24.119

Onuradunak

29.081

Onuradunen eta baliabideen bilakaera

2015
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2013

2014

9.309.986

2012

8.503.85

2011

8.929.515

2010

8.042.310

2009

8.243.024

7.823.155

ria eta Iraketik ihes egin duten pertsonen exodoa
da horren erakusle. Zenbateko hau bildu da:
98.795€
- Caritas honetatik leku hauetara bidalitakoa:
Haiti: 145.108€, Nepal: 25.000€, Irak: 206.021€,
El Salvador: 50.000€, Mexiko: 38.418€, Afrikako
adarra: 166.396€.

7.644.015

Inbertitutako baliabideak

2015

Kudeaketa
misioaren zerbitzura
Soiltasuna eta gardentasuna: Caritasen balioen artean dago gardentasuna;
hau da, “etikan eta informazio-zabalkuntzan oinarritutako erakunde-kultura” sustatzea. Horretan oinarrituta lan egiten dugu, eta gure talde interesdun guztiei ematen diegu gure jarduerei buruzko informazioa.
Horrez gain, SAYMA AUDITORESek aztertu eta ikuskatu egiten du Caritas.

Gipuzkoako Caritasen
jarduera guztira

Funts pribatuak

9.309.986 €
75

%
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25

Funts publikoak

Funts pribatuak

Funts publikoak

Lehen harrerak bailaretan

1.966.368 €

% 100

%0

Lehen harrera Salamanca pasealekuan

434.468 €

% 100

%0

“Etxerik gabeko” kolektiboa

1.005.998 €

% 73

% 27

GIB (Betania)

384.547 €

% 39

% 61

Enplegagarritasuna

244.483 €

% 100

%0

Prestakuntza eta boluntariotza

110.853 €

% 58

% 42

Egoitza-zentroa (Trintxer)

559.788 €

% 14

% 86

Gazteen egoitza-zentroa (Sorabilla)

342.070 €

% 15

% 85

Ijitoak

267.921 €

% 72

% 28

Etorkinak

1.036.544 €

% 40

% 60

Emakumea (Miriam)

125.393 €

% 100

%0

Gizarte erakundeak

137.240 €

% 100

%0

Nazioarteko lankidetza

772.138 €

% 100

%0

Amortizazioak

523.071 €

% 100

%0

Lurraldeari eginiko ekarpenak

821.963 €

% 100

%0

Administrazioa eta Zerbitzu Orokorrak

577.141 €

% 100

%0
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Elkarrekin
ERREALITATE BERRI BAT SORTZEN
Eskerrik asko euren bizitzetan parte hartzen uzten
digutenei, gure bizitzak mundu bidezkoago baten
itxaropenarekin bete ahal izan ditzagun
Eskerrik asko Caritaseko parrokietako eta
elizbarrutietako maila
guztietan boluntario
aritzen direnei.
Eskerrik asko dohaintza-emaile pribatuei,
erakunde publikoei eta
enpresei.

Eskerrik asko gure lanean konfiantza izan
dutenei eta aukerak
sortzen eta pertsona
guztien eskubideak defendatzen parte hartu
dutenei.
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