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Memoria hau 2016. urtean 
hurrengo 5 urteetarako 

egindako plan estrategikoan
oinarrituta dago

Gipuzkoako Caritasek 2015eko urrian eman zi-

tuen lehen pausoak II. Plan Estrategikoa lan-

tzeko; horretarako, lanerako eta gogoetarako 

egun bat antolatu zuen lurraldeko parrokietako 

Caritas guztiekin.

Plan estrategiko horren bidez, parrokia guztiek 

beren Caritasen bidez parte hartzea nahi dugu, 

Gipuzkoako Caritasen oraingo eta etorkizune-

ko ekintzak artikulatzeko eta ezagutarazteko.

Parte-hartze prozesua sakondu nahian, 2016ko 

martxoan beste lan-jardunaldi bat egin ge-

nuen, eta Caritaseko boluntario eta langile guz-

tiek beren ikuspegia azaldu zuten, baita gure 

gizarte-lanerako ekintza garrantzitsuenak ere.

Gipuzkoako Caritasen urteko batzarrean, 

2016ko maiatzean, ordenatu, transkribatu eta 

azaldu zen parte-hartze prozesua eta horren 

eduki guztia, eta horrela atondu zen erakun-

dearen II. Plan Estrategikoa.

Halaber, begirada Gipuzkoako gizarte errealita-

tean eta Elizak Miserikordiaren jubileua ospa-

tu duen urtearen testuinguruan jarrita landu da 

plan estrategikoa. 

Zenbaitzuen gizarteko bazterketa- eta ahulda-

de-egoerari begiratuta, pertsonek duintasunez 

bizitzeko dituzten beharrak hainbat eta askota-

rikoak direla ikus dezakegu: elikatzeko eta ba-

besa izateko beharra, baina harremanetarako, 

bizitzaren zentzua izateko, espiritualtasunerako 

eta gizarte eskubideak eskuratzeko beharra ere 

bai.

Errealitatearen kontenplazio-espiritu horren bi-

dez, Gipuzkoako Caritasek gogoeta egiten du 

bere gizarte-ekintzari buruz, ahul eta baztertu-

ta dauden pertsonei, familiei eta herriei lagunt-

zeko eta haien ondoan egoteko helburuarekin. 
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Egitekoa
Caritas Gipuzkoak, elizan karitatea erakusteko 

eta antolatzeko, kristau elkarteen bidez bere 

gain hartzen du lurreko pertsona eta herri po-

bretuei arreta eskaintzeko egitekoa, pertsonen 

eta herrien garapen integrala bultzatzeko eta 

gizartea eraldatzeko konpromisoarekin, mundu 

justu eta zuzenagoa eraikitzeko, azken batean. 

Konpromiso bikoitz hori aurrera eraman ahal 

izateko, Caritas Gipuzkoak halako funtsezko 

printzipio batzuetan jartzen du arreta, elizaren 

gizarte doktrinan oinarrituta.

Ikuspegia
Caritas  Gipuzkoak Berri Ona izan nahi du per-

tsona eta herri pobretuentzat, eta horrenbestez, 

erakunde osoa, langileak eta boluntarioak, eta 

haiekin batean, eliza gipuzkoar osoa, prest 

dago helburu bikoitz hori, hauxe da, Berri Ona 

izateko eta Jainkoaren erreinua bilatzeko hel-

buruak lortzeko denbora, harremanak eta ba-

liabideak eskaintzeko. 

Caritas Gipuzkoak erreferentzia erakundea izan 

nahi du gizarte eremuan, kristau elkarteekin 

eliza eraiki, pertsonei eta herriei lagunduz, bizi 

diren eta bizikide diren lekuetan. Horrenbestez, 

arreta emango die gizarte beharrei eta per-

tsonen eta herrien gizarte eskubideak defen-

datuko ditu, haiek urratzen diren lekuetan eta 

momentuan. 

Itxaropen eta elkartasun zeinu izango da 

Caritas pobreziaren aurkako borrokan, eta per-

tsona eta herri ahulenen ahotsa izango da, be-

tiere gizarte parte hartzea bilatuz pertsonaren 

zentralitatearen elementu nagusi gisa.

Balioak
Anaitasuna
Jainkoaren semeak eta alabak gara, gainerako 

pertsonekin harremanak izaten ditugu eta ko-

munitatea osatzen dugu, hertsiki lotzen gatza-

izkio gure anaien eta arreben bideari.

Doakotasuna
Geure burua gainerako pertsonei eskaintzeko 

eta zerbitzatzeko modua. Doan jaso duguna 

doan eman behar dugu. 

Elkartasuna: Pertsonaren duintasun ukaezine-

tik eta ondasunen erabilera unibertsaletik da-

torrena.
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Parte hartzea
Proiektu partekatua eta leku 

komun bateko kide izateko 

zentzua sortzen ditu entzun-

kidetasunean eta guztion la-

nean oinarrituta.

Justizia eta gizarte 
eraldakuntza
Pobreziaren aurka borroka egi-

ten du Caritasek, pertsona 

guztiek duten bizitza duina 

izateko eskubidea babestuz, 

eta horretarako, bidea ozto-

patzen duten gizarte egiturak 

eraldatzeko eskatzen du.

Gardentasuna eta 
zorroztasuna
Kalitatez eta gardentasunez 

bideratzen dugu gure ekin-

tza, eta modu etiko eta kohe-

rentean erabiltzen ditugu gure 

baliabideak.

2016ko datu
esanguratsuenen laburpena

26.709

981

3.088.071 €

19.716
(parrokiak)

592
(parrokiak)

Oinarrizko premietan

Etxebizitzan

Enpleguan/prestakuntzan

Heziketan

Garraioan

Beste batzuk

6.993
(zentroak)

389
(zentroak)

1.274.002 €

258.159 €

65.636 €

1.188.672 €

85.264 €

216.338 €

eta

eta

Onuradunak

Boluntarioak

Harreran inbertitutakoa
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Kristau-komunitatea
Kristau-komunitateak ematen dio zentzua Caritasek gure in-

guruan eta herri behartsuenetan egiten duen lanari.

Kristau-komunitateak barneratuta dauka pertsonei eta herriei 

laguntzeko eta gizartea aldatzeko misioa, haiek bizimodu dui-

nagoa izan dezaten. 

Parrokiak

Eremuak Onuradunak Boluntarioak
Guztira 

inbertitua

Arrasate-Bergara 1.099 42 346.740 €

Azpeitia 1.436 21 55.972 €

Donostia (3 eremu) 5.528 127 222.351 €

Eibar 1.520 45 385.990 €

Herrera 448 21 54.295 €

Hernani 559 50 119.083 €

Errenteria 1.346 44 286.514 €

Irun 2.122 82 284.485 €

Ordizia-Zumarraga 1.695 76 211.663 €

Tolosa 3.262 32 179.053 €

Zarautz 701 52 84.150 €
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Pertsonen arreta eta laguntza
Gizartean baztertuta eta egoera ahulean dauden pertsonek eta 

herriek dute lehentasuna Caritasen ekintzetan; hala, haien par-

te-hartzea eta hobekuntza eta garapen pertsonala eta soziala 

bultzatzea da Caritasen misioa.

Zentroak

Zentroak eta sailak Onuradunak Boluntarioak
Guztira

inbertitua

Lehen harrera 1.330 6 389.587 €

Gutxiengo
etnikoak

748 16 269.957 €

Laguntza Etxea: 
Etorkinak

2.812 66 1.019.341 €

Etxegabeak 735 232 1.070.405 €

Trintxer-Emeki: 
abegi-etxea 

43 9 534.278 €

Sorabilla: gazteak 
hartzeko etxea

15 9 341.991 €

Betania egoitza 11 15 385.690 €

Miriam:
Emakumearen 
proiektua

1.299 19 140.399 €
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1991n, Donostiako Elizbarrutiko Caritasek 

Betania abegi-etxea ireki zuen GIBa dutenen-

tzat. Urte hauetan guztietan, gaixotasun horrek 

eragindako hainbat pertsonaren eta familiaren 

babeslekua izan da, eta azpimarratzekoak dira 

pertsona horiei beren prozesuan eskainitako 

arretaren berotasuna eta giza faktorea.

Gogora dezagun proiektuaren hasiera gogo-

rra izan zela, gaixotasunari buruzko ezjakin-

tasuna eta estigma soziala handiak zirelako. 

Gaur egunean, GIBaren inguruko errealitatea 

asko aldatu da: gehiago dakigu gaitzari buruz, 

aurrerakuntza mediko handiak izan dira eta 

asko hobetu da gaixotasuna dutenen bizi-kali-

tatea eta haien inguruko gizarte-sentsibilitatea, 

ulerkuntza eta ematen zaien laguntza. Hala eta 

guztiz ere, oraindik giza baliabideak nahiz ma-

terialak erabili beharra dago zainketan eta pre-

bentzioan aurrera egiteko.

2016an Betaniaren 25. urteurrena ospatu dugu.

Betania, 25. urteurrena
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Nazioarteko lankidetzaAzpimarratu behar da 2016an 

Misioen eta Lankidetzaren 

Elizbarrutiko Zerbitzua eratu 

dela, non honako atal hauek 

bildu diren: Misioak, Misio 

Lan Pontifikalak eta elizbarru-

tiko Caritaseko Nazioarteko 

Lankidetza Saila. Zerbitzu be-

rri hori Iesu parrokiako lokale-

tan dago, Loiolako Erriberan. 

Horrenbestez, elizbarrutiko 

Caritasen nazioarteko lanki-

detza zerbitzu berri horrekin 

koordinatuta egingo da.

Caritasen Konfederazioaren 

Nazioarteko Boluntarioen 

programaren barruan, Gi-

puzkoako langile bat eta bo-

luntario bat Ekuadorren egon 

dira urtebetean; hain zuzen, 

Santo Domingo de los Colo-

radosen, hango Caritasen zer-

bitzura, eta Santa Rosan egon 

dira, Nuestra Señora del Cisne 

parrokian, Machalako elizba-

rrutian. Programa horren bidez, 

Hegoaldeko herrialdeekiko 

konpromiso pertsonala bul-

tzatzen da gure Caritasetako 

eragile eta laguntzaileen ar-

tean.

Hona hemen Gipuzkoako Caritasek 2016an Hegoaldeko 
herrialdeetarako emandako dirua

Afrika 56.170 €

Ekuador 87.642 €

Puerto Rico 25.134 €

Dominikar Errepublika 25.134 €

El Salvador 66.977 €

Siria, Irak eta Líbano (Ekialde Hurbila) 645.000 €
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Gizarte presentzia eta eraldaketa
Gipuzkoako Caritasek, bere ekintzen bidez, gizartea eraldatzeko asmoa du, eta pertsona guztiek 

bizitza duina izatearen aldeko balioak eta jarrerak bultzatzen ditu.

Sentsibilizazio-jarduerak

Sare sozialak

Azalpenak

Gure arteko topaketak

Egon garen ikastetxeak:

30 ikastetxe
Bisitak antolatu ditugu Aldaba Joka zentroetara: 

80 parte-hartzile

Udako lantegiak:

8 parte-hartzaile

IBILIAN: Gipuzkoako Caritaseko boluntarioen topaketa:

165 parte-hartzaile

BIDETIK: gizarte eta karitate pastoraltzako

boluntarioen topaketa:

142 parte-hartzaile

BATZARRA: Gipuzkoako Caritasen urteko batzarra: 

115 parte-hartzaile

TOPAKI: Euskadiko Caritaseko boluntarioen topaketa: 

530 parte-hartzaile

50. URTEURRENA-KURSAALA: 50. urteurrenaren ekitaldia: 

615 parte-hartzaile

Facebookeko jarraitzaileak

476

“Berri-Berriak” buletinaren harpidedunak:

780

“Astean Zehar” barneko asteroko komunikazioa:

70

30 komunikabide
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Sentsibilizazio-kanpainak

Kanpaina instituzionalak

Aparkatze-erakusketa, Zine-foruma,

Olatu Talka, Isiltasun-zirkuluak.

Egindako beste jarduera batzuk

Apirila

Abendua

Iraila

E
ka

in
a
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Pertsona eragileak
Caritasen gizarte-ekintza aurrera ateratzeko, hau 

da, beharra duten pertsonei behar den bezala la-

guntzeko, etengabeko prestakuntza behar dugu.

Erakundea
Gipuzkoako Caritas honela antolatzen da gizartean ahul eta bazterturik daudenei laguntzeko

eta haien ondoan egoteko.

Boluntarioak

981

Batzarra Parrokiak

Unitate
pastoralak

Artzipezgoak

Kontseilua

Zuzendaritza
Ordezkari-aholkularia

Zuzendariak
Idazkari nagusia

Administratzaileak-idazkari teknikoa

Fundazioak
Izan Fundazioa

Hurkoa Fundazioa
Hurkoa-Zainduz

 Fundazioa
Sarea Fundazioa

Gizaide Fundazioa

Zentroak
Aterpe
Eutsi

Lamorus
Hotzaldi
Betania

Sorabilla
Trintxer-Emeki
Laguntza Etxea

Miriam

Sailak
Administrazioa
Lehen Harrera

Prestakuntza-Boluntarioak
Nazioarteko Lankidetza

Gutxiengo Etnikoak

Pertsona kontratatuak 

programetarako eta 

zerbitzuetarako

72

Pertsona kontratatuak 

lurraldean

5

Presidentea: Jose Ignacio Munilla mons.

Zuzendaritza taldea
Ordezkari-aholkularia: Xabier Andonegi

Zuzendaria: Jose Ramon Aramendi

Idazkari nagusia: José Emilio Lafuente

Administratzailea eta idazkari teknikoa: Kontxi Elexpe

Eremuetako aholkulariak
Arrasate-Bergara: Euxebio Arrexolaleiba

Azpeitia: Maria Dolores Udabe  

Antigua: Miren Maite Aguirre

San Ignazio: Ana Mondragon

Santa Maria: Tomas Elizazu

Eibar: Maria 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: Lucía Quesada
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50. urtemuga
Gipuzkoako gizarteak betidanik lagundu izan 

dio Donostiako Elizbarrutiko Caritasi behar ge-

hien dutenei arreta eskaintzen.

Beraz, 50. urteurrenaren harira egiten ari garen 

ospakizunak partekatu nahi ditugu. 2016an bi 

ekitaldi egin genituen: abenduaren 17an, Kur-

saalean, eta abeduaren 18an, Artzain Onaren 

katedralean. Ekitaldi horietan Caritasen histo-

riaren, gaur egungo gure lanaren eta etorkizu-

neko erronken berri jaso genuen parte-hartzai-

leen, boluntarioen eta langileen testigantzaren 

bidez, musikaren eta irudien laguntzaz.

Guregan geratu ziren, azken irudi gisa eta Gi-

puzkoako Caritasen hurrengo urteetako ibilbi-

dearen adierazgarri, Kursaaleko ekitaldian 

agertutako erronken oihartzuna.

Ekintzak gauzatzen jarraitzea bazterke-

ria-egoeran dauden pertsonentzat (etxerik ga-

bekoak, emakume prostituituak, baliabiderik 

gabeko familiak, haur pobreak); horretarako, 

pertsona horiei guztiei harrera egitea, arreta 

ematea, laguntzea eta bizitza duinagoa ema-

tea ahalbidetzen duten programak abian jarri-

ko ditu.

Gizarte-bazterkeria jasaten ez duten per-
tsonen ahultasun-egoerei erantzutea: lan-

gile pobreak, baliabide gutxiko familiak, lehen 

enplegua aurkitzen ez duten gazteak, etab. Ho-

riek guztiak itxaropena galduta egon ohi dira, 

norberaren garapen duinerako aukerarik es-

kaintzen ez dien gizarte-eremu batean. 

Gizarte-politikak babestea eta defendatzea, 
pertsona guztien bizitzak erraztu ditzaten eta 

hezkuntza, osasuna eta ogibidea izan dezaten; 

bereziki, beren egoera halako politiken lagunt-

zari esker bakarrik hobetu dezaketen pertsonen 

kasuan.

Lankidetzan aritzea beste herri batzue-
kin; hartara, Erreinuaren Bilaketan abian jart-

zen dugun senidetasunean oinarriturik, ga-

tazka-egoeran dauden herrialdeetatik ihes 

egindako pertsonei lagunduko diegu, besteak 

beste.
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Gauzarik baliotsuenean 
inbertitzen dugu:

pertsonei laguntzen diegu

Gipuzkoako caritasen jarduera guztiaren

2016ko bolumena

9.740.700 €

Lehen harrera bailaretan 2.230.296 €

Lehen harrera Salamanca pasealekuan 389.587 €

Etxegabeak 1.070.405 €

Betania egoitza 385.690 €

Enplegagarritasuna 262.898 €

Prestakuntza eta boluntarioak 140.437 €

Trintxer-Emeki egoitza 534.278 €

Gazteen egoitza (Sorabilla) 341.991 €

Gutxiengo etnikoak: Ijitoak 269.957 €

Etorkinak (Laguntza Etxea) 1.019.341 €

Emakumea (Miriam) 140.399 €

Gizarte-erakundeak 247.514 €

Nazioarteko lankidetza 629.621 €

Amortizazioak 527.420 €

Ekarpenak lurraldeari 1.060.128 €

Administrazioa eta Zerbitzu Orokorrak 490.738 €

Kontu-ikuskaritzaren oharra: 

Caritasek bere balioetan gure jar-

dueraren gardentasuna jasotzen du; 

hala, gure baliabideak modu etikoan 

erabiliz, Caritas SAYMA AUDITO-

RES-en azterketaren eta ikuskape-

naren mende jarri da.

%20

%80

Funts pribatuak




