
CREA LAZOS 
Y ENCONTRARÁS

CORAZONES

LOTURAK SORTU
ETA BIHOTZAK

TOPATUKO DITUZU
2014ko MEMORIA

MEMORIA 2014
www.caritasgi.org – 943 44 07 44

www.caritasgi.org – 943 44 07 44



1

Elkarrekin errealitate 
berri bat sortzen

Eskerrak eman nahi dizkizuet Caritas Gipuzkoak, urtea joan eta urtea etorri, gure arte-
ko ahulenen zerbitzura leialtasunez  eta xalotasunez lan egitea posible egiten duzuen 
guztioi. Ia hogeita hamar mila lagun artatu dituzte parrokiako zerbitzuetan eta elizba-
rrutiko zentro espezializatuetan, arazo larriak dituzten eta pobrezian eta baztertuta bizi 
diren pertsona horiei harrera eginez, entzunez eta lagunduz, arazoak izan arren, ondo bizi 
den eta gizarte-zerbitzu onak dituen gizarte batean. Hori eskertzekoa da, baina jende 
asko ahaztuta eta baztertuta uzteko arriskua ere badu.

Zorionez, Elizak ez du ahazten bere egitekoa jende guztiari Jainkoaren Hitza iragartzea, 
elizakoak ematea eta karitate-zerbitzua egitea dela eta “karitatea ez dela beste batzuek 
egin dezaketen gizarte-laguntzako jarduera moduko bat, bere izaerari dagokion eta bere 
funtsaren adierazpen lagaezina zerbait baizik”, apezpikuen 2004ko Direktorioak gogo-
ratzen duen bezala. Ondo ulertu behar dugu “Deus caritas est” Entziklikak nabarment-
zen zuena, elizako funtsezko gida gisa: “gizakien sufrimenduei eta premiei, baita premia 
materialei ere, etengabe aurre egiteko elizak ematen duen zerbitzua da maitasuna”
(nn 19).    

Xabier Andonegi
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Misioa eta egitura
Misioa
Elizaren karitatea adierazten du Donostiako Elizbarrutiko 
Caritasek; karitate hori antolatu egiten du, eta, horrela, 
kristau-komunitate osoaren bidez jarduten du, gizartean 
baztertuen dauden eta arreta gutxien jasotzen duten 
pertsonen alde. Zehatzago esanda, Caritasek giza aurre-
rapenaren eta pertsonen garapen osoaren alde egiten du 
lan, baita gizarte-eraldaketaren alde ere, bidegabekeriak 
eta ezberdintasunak salatuz eta gizarte-eredu bidezkoago 
bat sustatuz. 
Misio horretarako, Caritasek printzipio hauek ditu oina-
rri: pertsonaren eta giza duintasunaren funtsezkotasuna, 
doakotasuna −Caritas osatzen duten pertsona guztien 
parte-hartzearen bidez− eta unibertsaltasuna −pertsona 
guztientzat, bereizkuntzarik gabe, eta Lurreko herrialde 
pobreentzat−.

Ikuspegia
Caritas erakunde eraginkorra izango da, parte-hartzailea, 
gardena, hurbilekoa eta irekia; ikuspegi errealista izango 
du, baita behar berrietara moldatzeko gaitasuna ere, eta 
etengabe lagunduko die behartsuenei. Era berean, Lurre-
ko herririk pobreenekin elkartasunez jardungo du, Jesusen 
mezuari eta Elizaren misioari beti leial. 
Horretarako, boluntarioen, langileen eta erakundeko ar-
duradunen laguntza izango du; pertsona horiek guztiak 
ikuspegi beraren pean eta koordinatuta ariko dira. Kris-
tau-komunitateek izango dute zerbitzua jasotzeko lehen-

tasuna; horretarako, lurraldean karita-
tearen alde gehien diharduten taldeei 
lagunduko die. 
Prestatutako, motibatutako eta koor-
dinatutako giza talde bat indartuko 
du, oraingo proiektuak eta ekintza es-
anguratsuak garatu ditzan; gizarteko 
aldaketetara moldatu beharko du, eta, 
era berean, atzean daudenak eta arre-
tarik gabeak nor diren erreparatu eta 
sare-lanean oinarritu. Sinesgarritasuna, 
koherentzia eta askatasuna transmiti-
tuko ditu, eta erreferente bat izango da, 
pobreenen eta baztertuenen bidegabe-
keriak eta beha-rrak zein diren salatzeko 
eta gizartea sentiberatzeko orduan.

Baloreak
Kristau aukerak.
Behar handiena dutenen alde egitea. 
Pertsona da ardatza. 
Giza harremanak. 
Doakotasuna. Partekatzea. 
Justizia eta gizarte-eraldaketa. 
Senidetasuna. Elkartasuna. 
Gardentasuna kudeaketan. 
Parte-hartzea eta talde-lana.
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Izan Fundazioa
www.izan.org

Elizbarrutiko Caritasek sortu zuen, 1984an. Ezarritako hel-
buruak lortzeari begira, IZAN fundazioak programa hauek 
garatzen ditu:
■ Gizakia Helburu. Drogen kontsumotik eratorritako ara-
zoak bideratzeko programa.
■ Norbera. Babesik gabe eta/edo arrisku-egoeran dauden 
nerabeei laguntzeko programa.

Gizaide Fundazioa
www.gizaide.org

Gizaide Fundazioa 1997. urtean sortu zuten Donostiako 
Elizbarrutiko Caritasek, Maria Angleten Zerbitzariek eta 
Salestarrek. Haren helburua da buruko gaixotasun larri eta 
kronikoa duten eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskua 
duten pertsonei laguntzea, autonomia gehiago eta bizi 
kalitate hobea lortzea ahalbidetuko dieten gaitasunak eta 
trebetasunak gara ditzaten. Helburu hori lortzeari begira, 
GIZAIDE fundazioak programa hauek garatzen ditu: 
■ Buruko gaixoentzako Eguneko Zentroa, 22 plazekin.
■ Emakumeei ostatua emateko bi baliabideak, bata 15 
plazakoa eta bestea 5ekoa.

Hurkoa Fundazioa
www.hurkoa.eus

Donostiako Elizbarrutiko Caritasek sortu zuen, Gi-
puzkoako adineko pertsonei eta/edo buruko gaixotasunen 
bat duten eta babesik gabe edo mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonei arreta, defentsa eta babesa eskaintze-
ko. Hori guztia lortzeko: Premia duten pertsonen defentsa 
judiziala eta babesa bultzatzen eta bere gain hartzen du, 
gizartearen eta familiaren babesa ez dutenei lehentasuna 
emanez. Kaltetutako familiei aholkularitza, laguntza eta 
orientazioa eskaintzen die.

Hurkoa-Zainduz Fundazioa
Donostiako Elizbarrutiko Caritasek eta Hurkoa Funda-
zioak sortu zuten, 2013an. Hurkoa-Zainduzen helburu 
nagusia da arreta, zaintza eta zerbitzu espezializatuak 
eskaintzea adineko pertsonei eta buruko gaixotasunen 
bat duten pertsona helduei. Fundazioaren Eguneko Zen-
troan mendekotasun-egoeran dauden adineko pertsonei 
eskaintzen die arreta.

Sarea Fundazioa
www.sarea.com

Donostiako Caritasek sor-
tu zuen, eta haren helburua 
da lanaren eta bizitzaren 
arteko zubiak eraikitzea, 
prestakuntzaren, orien-
tazioaren eta akonpai-
namendu pertsonalaren 
bidez. Egoera sozial eta 
ekomiko txarrean dauden 
taldeei egiten die arreta 
nagusiki, bizi-kalitatearen, 
partaidetzaren eta gizar-
teratzearen ikuspegitik. 
Proiektu hauek garatzen 
ditu:
■ Aukera: okupazio 
zentroa.
■ Sustaker: lanean hastea.

Caritasek sustatutako 
fundazioak
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Hotzaldiko instalazio berriak
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Eskuak luzatuta, 

laguntzeko, entzuteko, hartzeko 
Urteko datu aipagarriak

■ Iraupenerako eta etxebizitzatarako diru-laguntzak:

2.700.904 €

■ Onuradunak:

29.834
■ Boluntarioengan eta ekarpen propioetan ikusten diren 
solidaritate-erakustaldiak dira oraindik ere ekarpen nagusi: 

%75rainokoak / 1.005 boluntario

■ HOTZALDI instalazio berrien irekiera, egonaldi labur 
eta ertainetarako gau-baliabidea, urte osoan irekita da-
goena eta 40 ohe dituena. Abenduan beste helbide bate-
ra aldatu zen: Donostiako Jose Elosegi alkatea ibilbidea 6 
zk-ra. Areto berri honetan modu zabalagoan erantzuten 
diete bertara joaten diren pertsonen premiei.

■  FOESSA EUSKADI txostena: Caritasen gizarte-az-
terlanak eta soziologia aplikatukoak sustatzeko funda-
zioa da FOESSA. 2014. urtean aurkeztu du Euskal Herriko 
egoerari buruzko lehen txosten bereizia eta espezifikoa. 
Txostenaren arabera, Euskal Herrian 138.000 familia 
(360.000 pertsona, gutxi gorabehera) daude gizarte-

bazterketa egoeran. Bizilagunen % 16,6 da hori; % 11,4 
bazterketa moderatuko egoeran egongo litzateke eta % 
5,2 bazterketa larriko egoeran.
Langabezia eta etxebizitzarik ez izatea dira arrisku-fakto-
rerik ahaltsuenak bazterketa-egoeran erortzeko. Txoste-
nak nabarmentzen du gizarte-isolamenduak ere nabar-
men eragiten diela bazterketa-egoeran eta bazterketa 
larriko egoeran dauden familietako pertsonei.

■ KOOPERAn sartzea: 2014ko bukaeran, Donostiako 
Caritas Diocesana Red Social Koopera, S. Coop.-en sartu 
zen. Gizarte-ekimeneko kooperatibek, gizarteratzeko en-
presek eta Caritasek sustatutako irabazi asmorik gabeko 
beste erakunde batzuek osatutako taldea da Red Social 
Koopera, S. Coop. Red Social Koopera-ren helburua gizar-
te-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonak 
gizarteratzea eta lan-munduan txertatzea da honako jar-
duera hauen bitartez: ingurumen-zerbitzuak, berrerabilt-
zea eta birziklatzea, kontsumo iraunkorra, prestakuntza, 
pertsonak artatzea eta euren helburua lortzen lagundu 
dezaketen beste jarduera batzuk.
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Caritasen kapital garrantzitsuena boluntarioak dira, euren 
konpromisoa parrokia-komunitateetan eta proiektu es-
pezializatuetan garatzen dutenak.  
Caritaseko agente horiek, emaileen laguntzarekin batera, 
doakotasunaren eta buru-belarri aritzearen ikur dira, Ca-
ritasen egiturari eusten diote, behin eta berriz lagun egiten 
dute, indarra ematen dute, adorea ematen dute, eta elkar-
gune-, hurbiltasun-, anaitasun- eta itxaropen-ikur dira. 

Eskuak luzatuta, 

laguntzeko, entzuteko, hartzeko 

Caritasen bihotza hazteko gai da zailtasunak ugaltzen 
direnean. Eta laguntza eskatzen dutenen eta erantzunak 
behar dituztenen ahotsak areagotzen diren erritmo be-
rean, euren denbora, ahalmenak eta ondasunak azkene-
koei eta arretarik jasotzen ez dutenei emateko eta haiekin 
partekatzeko prest daudenen konpromisoaren indarrak 
ere aurrera egiten du.

Parrokietako 
boluntario-
kopurua

575

Zentroetako 
boluntario-
kopurua

430

Inbertitutako funtsak 

ekarpen pribatuak

% 75

Kontratatu
kopurua
(lanaldi osoak + 
lanaldi erdiak)

66 + 4
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1.612
0
469.757 €

16 296.224 € 25 141.867 €

805
18
373.647 €

1.612
64
840.024 €

879
246
930.073 €

46
12
506.617 €

19
9
393.250 €

10
18
410.952 €

1.046
22
92.377 €

7.029
430

4.454.788 €

Caritasek pertsona esku-hartzearen erdigunean kokatzen du, haren autonomia indar- 
tzen du, haren gaitasunak eta potentzialtasuna garatzen ditu parte-hartzearen bidez, 
errespetuz eta sortzetiko duintasuna aitortuz.

Duintasuna eta pertsona 
ardatz izatea, giza sustapena 

eta gizarteratzearen 
aldeko lana

Pertsona onuradunak
Boluntarioak
Gastatua

Lehen
harrera

Nazioarteko lankidetza Formazioa eta boluntarioak

Gutxiengo
etnikoak

Laguntza E.
etorkinak

Etxerik
gabekoak

Trintxer -
Emeki Sorabilla Betania Miriam

Zentruak-departamentuak
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Donostia (3)
5.001
131
269.691 €

Zarautz
958
47
76.667 €

Herrera / Altza
516
23
42.836 €

Errenteria
2.192
41
192.546 €

Irun
2.995
78
306.819 €

Hernani
1.095
38
130.811 €

Tolosa
2.581
37
153.820 €

Ordizia / Zumarraga
2.140
80
169.998 €

Arrasate / Bergara
2.034
42
229.043 €

Azpeitia
1.384
19
104.489 €

Eibar
1.909
39
257.496 €

22.805
575

1.934.216 €

Pertsona onuradunak
Boluntarioak
Gastatua

Arrasate / Bergara
■ Gizarteratze-proiektua: 
gizartean eta lan-munduan 
txertatzeko tailerrak.
■ Baratzezaintza proiek-
tua.
■ Gizarte-jangela. 

Hernani
■ Errumaniarren kolekti-
boari lagun egitea.
Herrera / Altza
■ Arreta berezia Trintxer-
peko suteak eragindako 
familiei.

Ordizia
■ Jantzigintza-ikastaroa
■ Eskola-lanetarako la-
guntza
■ Pertsonekin esku hart-
zeko proiektua, hiru lante-
giren bitartez gizartean eta 

lan-munduan txertatzeko 
prestakuntza-tresnak 
eskaintzea xede duena: 
hizkuntza-tailerra, etxeko 
lanen tailerra eta baratze-
zaintza-tailerra.

Zarautz
■ Abegi-etxeak: Ukanba, 
Vista Alegre eta Pantolingo
Zumarraga
■ Emakume ijitoentzako 
tailerra

Parrokiak

Jarduera esanguratsuak
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Lehen harrera, bailaretan

Baliabide propioak (euroak)6.403.396

Baliabide publikoak (euroak)2.100.462

Lehen harrera, Caritasen egoitzanEtxerik gabekoak

Gazteria

Trintxer - Emeki

Enpleagarritasuna

Etorkinak

Betania (VIH)

Gutxiengo etnikoak

Prestakuntza eta boluntariotza

Emakumea “Miriam”

1.934.216

469.757658.073

115.175

29.653

157.533

245.497

170.002

179.602

97.967

92.377

272.000

278.075

476.964

0

0

0

594.528

240.950

194.045

43.900

0

Finantzaketa
iturriak
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Gipuzkoako Caritasen egindako
jardueraren bolumena 8.503.857 euro

Beste erakundeak

Amortizazioak

Administrazioa eta zerbitzu orokorrak

Nazioarteko lankidetza
Baliabide publikoak

Guztira

Baliabide propioak

Bailarei egindako ekarpenak

148.989

582.704

%25

%75

552.912

296.224

672.715

0

0

0

0

0

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 Cari-
tasi.
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Eskerrik 
asko memoria hau 

posible egin duten guztiei.
Eskerrik asko euren bizitzetan parte hartzeko 

aukera ematen digutenei.
Eskerrik asko Caritaseko boluntarioei.

Eskerrik asko emaile pribatuei, enpresei eta erakundeei.  
Eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari. 

  

Eskerrik asko gure lanean konfiantza izan dutenei eta 
egin duguna aintzat hartu dutenei.
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