Aurkezpena
Memoria aurkeztean, eskerrak eman nahi ditugu
lehenik eta behin, eskerrik beroenak elkartasuna
erakutsi duten hainbat eta hainbat pertsonari. Behartsuenek zer arazo dituzten gogoan izanik, jende asko dago axolagabetasunean bizi ez dena eta
ez duena etsitzen; gauzak hobera alda daitezkeela
uste dute, eta horrenbestez, pobreen alde eta pobreziaren kontra jokatzen dute, hemen eta orain.
Mila esker bihotz-bihotzez horiei guztiei.
Datuak datuak dira, noski, baina hemen, zenbakietatik aparte, bizitza ere azaltzen da. Memorian,
estatistikaz gain, beste alderdi garrantzitsu batzuk
ere agertzen dira: gizatasuna, errukia, premia gorrian bizi direnekin bihotz onez jokatzea, eginahalak egitea, eta askotan, ia-ia mirariak egiten saiatzea. Gipuzkoan pobreak eta aberatsak daude, bai,
baina batez ere, jende ona dago funtsean. Arazo
handiak ditugu, zailtasunak, krisia…, baina jendearen gogo ona, doakotasuna, eskuzabaltasuna eta
ekimena ere gure esku ditugu. Garbi dago iluntasunean ere aurkituko dugula argia.
Elizaren zerbitzu bat da Caritas, eta herrietako eta
hirietako parrokien bidez, harrera egiten die laguntza eske joaten diren guzti-guztiei eta laguntza
ematen die behartsuenei, benetan gaizki daudenei; bazterketa-ekonomiaren eta axolagabekeriara

jotzen duen kulturaren biktimei, alegia. Izan ere,
egoismo indibidualistak eta ezkortasunak konpromiso komunitarioa jartzen dute krisian, Frantzisko
aita santuak “Evangelii Gaudium” idazki apostolikoan hain ondo gogorarazi digun bezala.
Gipuzkoako Eliza gara, hemengo kristau katolikoak; inori eta ezeri ixten ez zaion Eliza,
egun osoa denentzat zabalik dagoen
Eliza, gure lege bakarra maitasuna
baita. Guztienganako maitasuna, baina bereziki mundu honetako pobreen artean pobreenenganako maitasuna,
dauden tokian daudela eta
diren lekukoak direla. Izan ere,
garrantzitsuena gizakiak dira,
eta gizakien artean, sufritzen
dutenak, eta ez santuak direlako,
baizik eta lagundu egin behar zaielako egoera samin horretatik irten daitezen. Halaber, ahalegina egin behar da egoera
horiek desagerrarazteko, eta justizian eta bakean
senidetasunean elkarturik bizi gaitezen, Jainkoaren
seme-alabak garenez.
Xabier Andonegi Caritaseko Ordezkari-kontsiliarioa
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Ordezkari-kontsiliarioa: Xabier Andonegi
Zuzendaria: José Ramón Aramendi
Idazkari orokorra: José Emilio Lafuente
Administratzailea eta idazkari teknikoa:
Kontxi Elexpe
v

Bailaretako arduradunak
Arrasate/Bergara: Euxebio Arrexolaleiba
Azpeitia: M. Dolores Udabe
Antigua: Miren Maite Aguirre
San Ignacio: Ana Mondragon
Santa Maria: Tomas Elizazu
Eibar: M. Jesus Arribas
Errenteria: Isabel Yarzabal
Hernani: Carlos Gallego
Herrera-Altza: M. Carmen Antón
Irun: Begoña Saizar
Ordizia: Jose Manuel Otegi
Tolosa: Bittori Zeberio
Zarautz: Pablo Fernandez
Zumarraga: Lucía Quesada

antolamendua
Caritasek sustatutako fundazioak
Izan Fundazioa

Hurkoa-Zainduz Fundazioa

www.izan.org

Sarea Fundazioa
www.sarea.com

Elizbarrutiko Caritasek sortu zuen 1984. urtean.
l Gizakia Helburu, drogen kontsumoaren ondorioz sortutako arazoak tratatzeko programa
l Norbera, arrisku-egoeran eta/edo babesik gabe
dauden nerabeei laguntzeko programa.

Donostiako Elizbarrutiko Caritasek eta Hurkoa
Fundazioak eratu zuten 2013ko abenduan, eta
xede nagusi du adinekoei eta buruko gaixotasuna
duten helduei arreta, zaintza eta zerbitzu espezializatuak ematea.

Hurkoa Fundazioa

Gizaide Fundazioa

www.hurkoa.org

www.gizaide.org

Donostiako Elizbarrutiko Caritasek sortu zuen, eta
Gipuzkoan adinekoak eta/edo buruko gaixotasuna
dutenak artatzea, babestea eta zaintzea da haren
eginkizuna, baldin eta ahulezia-egoeran, mendetasun-egoeran edo babesik gabe badaude; horretarako:
l bere gain hartzen ditu premia duten pertsonen
defentsa judiziala eta tutoretza, gizarte- eta familia-laguntzarik ez duten pertsonei lehentasuna
emanez;inoren laguntza behar duten adineko pertsonei arreta ematen die eguneko zentroan,
l aholkularitza, laguntza eta orientazioa ematen
die eraginpeko familiei.

Gizaide Fundazioa 1997. urtean sortu zuten Donostiako Elizbarrutiko Caritasek, Maria Angleten
Mirabeek eta Salestarrek.Fundazioaren helburua
da trebetasunak eta gaitasunak garatzen laguntzea, buruko gaixotasun larria eta kronikoa duten
eta gizarte-bazterketa pairatzeko arriskua duten
pertsonen autonomia handitzeko eta bizi-kalitatea
hobetzeko. Bere xedea bete nahian, Gizaide Fundazioa programa hauek gauzatzen ari da:
l Buruko gaixotasuna dutenentzako eguneko
zentroa, 22 tokikoa.
l Emakumeei ostatu emateko baliabideak, 15 eta
5 tokikoak.
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Donostiako Caritasek
sortu zuen, eta zubiak
eraiki nahi ditu lanaren
eta bizitzaren artean,
prestakuntzaren,
orientazioaren eta
pertsonei lagun
egitearen bitartez.
Batez ere, gizarte- eta
ekonomia-egoera
ahuleko taldeentzat,
bizi-kalitatearen,
parte-hartzearen
eta gizarteratzearen
ikuspuntutik. Proiektu
hauek gauzatzen ari da:
l Aukera: okupaziozentroa.
l Sustaker: lanbidehastapena.

Datu aipagarriak
Diru-laguntzak, biziraupenerako eta etxebizitzarako: 2.766.334 euro, azken 5 urteekiko
%72’19ko igoera adierazten du.

Arreta emandako pertsonak 29.306 lagun,
azken 5 urteetan baino %48,50 gehiago.

Ekarpen propioa erakutsitako elkartasun-adierazpenak dira ekarpen nagusia, oraindik ere; zati
handia dira, hain zuzen, %75,6.

Hurkoa Fundazioarekin batera,
Hurkoa Zainduz Fundazioa sortu da.

Hotzaldi negurako gaueko zentroa irekita
egon da urte osoan.

Larrialdi naturalen aurreko zaugarritasuna;
2013an, arreta berezia jarri genuen Filipinetako
egoeran, eta 274.000 € bildu ziren.

Proiektu berri bat jarri da martxan: Miriam,
emakumeen duintasuna sustatzeko proiektua
eta enplegurako informazio-zerbitzua.

Ordezkari-Kontsiliario berria izendatzea:
Xabier Andonegi
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Zatitzen eta partekatzen
duten eskuak
Dohaintza-emaile eta bazkideen laguntza:

Caritasen bihotzean pertsonak daude: parrokietara edo proiektuetara babes- eta presentzia-bila
joaten diren pertsonak; eta atearen beste aldean
daudenak, beso zabalik lagun egiteko, entzuteko,
abegi egiteko. Partekatzen duten, zatitzen diren
eta banatzen duten eskuak.

Kontratatutakoekin batera, boluntarioak dira, Caritasen barruan, zenbait balio eta jarrerarekiko konpromisoa —hala nola, libre egotea, prestakuntza,
profesionaltasuna, norberak bere gain hartutako
eginkizunarekiko erantzukizuna— adierazten duten Elizako gizarte-pastoraltzako eragileak.

l Parrokietan
aritutako boluntariokopurua: 545
l Zentroetan
aritutako boluntariokopurua: 443
l Kontratatukopurua: 64
lanaldi osokoak +
5 lanaldi erdikoak.

Dohainen
bilakaera

Bazkideen
bilakaera
2.112.125
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696.602

Milioi
euro

Caritaseko
eragileak,
doakotasunaren
seinua eta
funtsezko
oinarri

Milioi
euro

2013an ere, gora egin du Caritasen zerbitzuetara
eta harrera-zentroetara joan diren herritarren kopuruak, eta aurreko urteetan izandako goranzko
joerari eutsi dio.
Caritas gai da hazteko, zailtasunak are gogorrago egiten direnean ere. Eta laguntza eskatzen eta
erantzunen beharra dutenen ahotsak gehitzen diren erritmo berean hazten da, orobat, emateko eta
beren denbora, gaitasunak eta ondasunak lerroan
azken daudenekin eta arretarik jasotzen ez dutenekin partekatzeko prest dauden pertsonen konpromisoaren indarra.

Lan honek guztiak ehunka bazkide eta dohaintzaemaileren ezinbesteko bultzada du atzean, eta
Caritasengan ustea izan duten hainbat eta hainbat
entitatek lan horrekiko konpromisoa erakutsi dute.
Babes horri esker, inbertitutako funtsen %75’6
ekarpen propioetatik etorri da.
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Pertsonen garapen
inor iristen ez den
Eibar

Azpeitia

Herrera

Tolosa

Bailarak

Pertsona onuradunak

556
2008 2009 2010

Antigua (Donostia)

574
2008 2009 2010

508
2011

2012 2013

Arrasate - Bergara

1.654
2008 2009 2010

2.177
2011

2012 2013

721
2011

2012 2013

San Ignacio (D.)

2.787
2008 2009 2010

3.785
2011

2012 2013

Santa Maria (D.)

1.791
2008 2009 2010

3.199
2011

2012 2013

576

1.642

2008 2009 2010

2011

2012 2013

Errenteria

2008 2009 2010

527
2011

2012 2013

Irun

731

1.524

2008 2009 2010

835

2011

2012 2013

Hernani

2.763
2011

2012 2013

941

2008 2009 2010

6

2011

2012 2013

494
2008 2009 2010

2011

2012 2013

838
2008 2009 2010

457
2011

2012 2013

Zumarraga

Ordizia

1.028

2008 2009 2010

1.091

Zarautz

1.052
2008 2009 2010

513

1.046
2011

2012 2013

607
2008 2009 2010

692
2011

2012 2013

osoan laguntzea,
tokira ere iritsiaz
Pertsonak dira garrantzitsuak. Beren kemena
duten sendotasunean dago, estutasun-egoeran
erakusten duten indarrean; makurtu egiten dira,
baina puskatu gabe, ihiak bezala, eta duintasunaren berealdiko indarra erakusten dute.

Proiektuak

Besteak (2013)

Pertsona onuradunak

Emeki
Trintxer
Betania
Lamorus
Ijitoak

29.306

Pertsona onuradunak
Bailarak
Zentroak eta departamentuak

Lehen harrera

8
29
12
31
573

Etorkinak

21.073

1.332
2008 2009 2010

16.088

1.521
2011

2012 2013

Hotzaldi

2.783
2008 2009 2010

4.880
2011

2012 2013

Aterpe

9.518
8.233
6.570
149
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008 2009 2010
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187
2011

2012 2013

583
2008 2009 2010

713
2011

2012 2013

Bailaretako
ekintza aipagarriak
l Abegi-etxeak:
Ukanba, Vista Alegre
eta Pantolingo.
l Neguetxe: gaueko
harrera-zentroa, negurako;
Zarautzko udalarekin,
Gipuzkoako foru
aldundiarekin eta Gurutze
Gorriarekin lankidetzan.

l Maweit proiektua (India):
Bazkide eta dohaintzaemaileen artean, 110
ikasleren eskola-bekak
ordaintzen dituzte.
l Ginea proiektua: Malabon
15 haurri ikasturtea ordaindu
eta jarraipena egin.
Zarautz

Irun

Antigua

(Donostia)

Gure bailaretako
Caritasetan ere,
ekintza garrantzitsuak
egin dira, talde horiek
eguneroko lanean
duten sormena
adierazten dutenak

Bergara

Ordizia
Zumarraga

Arrasate
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l Ijitoentzako
bailarako programa.
l Ijito-emakumeen
topagunea.
l Hizkuntzen lantegia.
l Etxeko lanen lantegia.
l Baratzezaintza
lantegia.
l Bergaran Inklusioa
proiektua.
l Baratzeen
proiektua Eskoriatzan,
Aretxabaletan
eta Oñatin.
l 20 lagunentzako
gizarte-jantokia
Arrasaten

Herrialde pobretuenekin
senideen arteko elkartasuna
gauzatzeko bidea
izatea
2013, guztira

918.248
euro

1.322.084

2007

2008

918.248

1.712.927

2009

euro

2010

2011

2012

2013

Ekintza eraldatzailean,
sentsibilizazioan eta
salaketa profetikoan
oinarritutako
lankidetza-eredu baten
barruan dugu guk
presentzia. Lankidetzaeredu horren ardatz
pertsonak dira,
eta eskubidedun
gizabanakotzat,
beren garapeneko
protagonistatzat
hartzen dira.
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134.061

Afrikako
adarrarako funtsa

353.270
El Salvador

250.412

Barne-larrialdietako funtsa
(Haiti eta Filipinak)

628

41.264
Kitzin

(Bidezko
merkataritzako
denda)

138.612

Gastu
orokorrak

Sentsibilizazioa

Kalitatean, soiltasunean
oinarritutako kudeaketa
Baliabide propioak

Elizbarrutiko Caritasen egindako jardueraren bolumena,

Baliabide publikoak

1.913.625

Lehen harrera, bailaretan

0

522.281

Lehen harrera, Caritasen egoitzan

529.564

Etxerik gabekoak

168.861

Enpleagarritasuna

84.965

282.237

647.410

184.010

Betania (HIESa)

236.751

0

65.496

Prestakuntza eta boluntariotza

43.900

Gazteria

236.438

191.145

Ijitoak

Etorkinak

592.350

30.571

Emakume -programak
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0

194.045

96.187

eta gardentasunean
gauzatzea
guztira

Caritas oso jakitun da bere ekintza ezin dela interpretatu soilik adierazle ekonomikoak oinarri hartuta. Funtsezkoa da lagun egiten diegun pertsonei
ahalik eta erantzunik onena emango diegula eta
kudeaketa optimizatua egingo dugula bermatuko
duten kalitate-prozesuen bitartez ere interpretatzea. Gainera, SAYMA auditore enpresak datu ekonomikoen analisiak eta azterketak egiten dizkio
Caritasi.

8.931.237 euro

77.656

Gizarte erakundeak

788.572

Nazioarteko lankidetza

0

129.676

Baliabide publikoak

24,4%
622.318

Amortizazioak

0

719.244

Bailarei egindako ekarpenak

0

572.265

Administrazioa eta zerbitzu orokorrak

0

Guztira

Baliabide propioak

75,6%
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Eskerrik asko

Eskerrik asko egin ditugun jarduera guztietan lagundu
digutenei, haien laguntza ezinbestekoa izan baita.
Eskerrik asko boluntarioei eta langileei.
Eskerrik asko dohaintza-emaile pribatuei, enpresa eta partikularrei.
Eskerrik asko erakunde publikoei, bereziki
Gipuzkoako Foru Aldundiari.

Eskerrik asko gure lana eta ahalegina
aintzat hartu eta babestu dutenei.
Eskerrik asko den-denei,
bihotz-bihotzez.
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