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2008an, krisiaren
eraginez guztia galdu

zuen. Hamar urte
buruan, berdin-berdin

jarraitzen du.

Larraitz

2008an, krisiaren
eraginez guztia galdu
zuen. Hamar urteren 
buruan bere negozio
txikia martxan jarri du.



Aurkezpena
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U rtean zehar izandako egoeren, pre-
mien nahiz arazoen eta emandako 
arreta eta zerbitzuen kontaketa mo-

duko zerbait da memoria. Oso ongi dago. Alabai-
na, horren guztiaren erdian, ezin ditugu ahaztu 
gure ildo nagusiak, konpromisoak eta eskaerak, 
ezinbestekoak baitira Eliza katolikoko erakunde 
garen aldetik finkatuta dugun bideari jarraitze-
ko. Caritasek etengabe gogorarazten digu zer-
gatik dagoen Eliza mundu honetan: maitasun 
erreal eta zehatza bizitzeko. Horrek animatzen 
ditu kristauak pertsonen duintasunarekiko leial 
izatera eta batez ere gehien sufritzen duten ho-
rien alde egitera. 
Gure gizartean hobetzen ari da pertsonen arre-
ta; enpresetan eta sindikatuetan, gero eta egoera 
bidezkoagoa lortzearen alde egiten ari dira; guz-
tiok gara sentiberagoak eragiten diguten arazoe-
kiko... Hala ere, zalantzarik gabe, elkartasunean 
sakondu behar dugu, elkartasuna beti izango 
baita beharrezkoa, inor ez dadin bizitzatik kanpo 
geratu behin betiko. Kontua ez da behar due-
nari arreta ematea bakarrik: mundu konplexu 
eta askotariko honetan inor arrotz senti ez da-

din, guztiak txertatzea, hartzea, sozializatzea eta 
guztiei laguntzea interesatzen zaigu, bakoitza-
ren aukerak kontuan hartuta. Izan ere, guztiok 
dakigu zer ari zaigun eskatzen mundu hau: ge-
hiago entzutea, pertsona bakoitzari (eta guztiei) 
arreta hobea eskaintzea eta jarraipen gertukoa-
goa eta enpatikoagoa egitea, batez ere bakarrik 
eta bizitza duin bat izateko baliabiderik ez duten 
haiei (erretiratuei, lan-aukerarik ez duten per-
tsona helduei edo bestelako isolamendu-arazo 
larriak dituztenei).    
Asko dago egiteko, nahiz eta asko ari garen egi-
ten (eta gainera, ondo) inguruko instituzio eta gi-
zarte-erakundeetan. Hala ere, gehiago egin de-
zakegu, eta gehiago eskaini behar dugu, gizarte 
adiskidetzaile eta justuago bateko kide izateko. 
Gizaki eta kristau garen aldetik, gure adimena, 
borondatea eta sentimendua konprometitu be-
har ditugu, merezi duen zerbaiten alde.

Xabier Andonegui Mendizabal
Caritaseko kontsiliarioa

eta Sozio-karitatezko pastoraltzaren Bikarioa
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Pertsonak
Pertsona zaurgarrienen alboan gaudelako. Gure programetan 
parte hartzen dutenei entzun, harrera egin, eta lagun egiten die-
gu, beren garapenean protagonista nagusiak izan daitezen.

3.196.909 €
baino gehiago inbertitu ditugu 

pobretuenei arreta zuzena 
emateko eta lagun egiteko:

%34 etxebizitzan,
%32 oinarrizko premietan,

%16 enpleguan eta prestakuntzan,
%12 horniduretan,

%4 garraioan,
%2 hezkuntzan.

Aukerak eman dizkiegu 
gizarte-bazterketako egoera 

handienean zeuden
23.479 pertsonari. 

exclusión social.

1.021 boluntariori esker, 
gure eginkizuna bete ahal 

izan dugu parrokietako 117 
Caritasetan, eta 80 pertsona 

kontratatu ditugu hainbat 
programatan eta zerbitzutan.



Parte-hartzaileak

20.159

2.643

607

70

Boluntarioak

610

68

286

34

Ezagutu gure zentroak
eta programak

Etxerik gabeko pertsonak

Egoitza-baliabideak

Etorkinei arreta emateko zentroa
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Harrera eta laguntza
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Gure gizarte-ekintzako ereduaren oinarrizko balioetako bat pertsonen duintasuna da. Gure pro-
grama eta proiektu guztiek harrera eta laguntza pertsonalizatua dute oinarri.

Aterpe: harrera-zentroa, jangela soziala eta 
gauerako aretoa etxerik gabeko pertsonentzat.
Eutsi: kalteak murrizteko programa
etxerik gabeko pertsonentzat.
Hotzaldi: etxerik gabeko pertsonei 
gauean arreta emateko zentroa.
Laguntza Etxea: etorkinei arreta emateko zentroa.
Lamorus: heziketa- eta okupazio-tailerra.
Trintxer-Emeki: egoitza-baliabidea gizarte-
bazterketako egoeran dauden pertsonentzat.
Sorabilla: egoitza-baliabidea gizarte-bazterketan 
erortzeko arriskua duten gazteentzat.
Betania: egoitza-baliabidea arazo 
soziosanitarioak dituzten pertsonentzat.
Miriam: emakumeei arreta 
integrala emateko proiektua.
Gutxiengo etnikoak:  familiei laguntza 
eta adin txikikoei heziketa programak.

Xehe-xehe: parte izatea, gure konpromisoa

Harrera zuzena
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Ekonomia solidarioa
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Heziketa-programak, programa okupazionalak 
eta lanean hasi aurrekoak martxan jartzen eta 
garatzen ditugu, enplegua lortzen lagundu de-
zakeen baliabide gisa. Gizarteratzea errazteko 
funtsezko elementua da. Lan hori Sare Funda-
zioarekin batera egiten da.

Premia-egoeran dauden herrialdeetan eta ko-
munitateetan gaude, garapena sustatzeko lan-
kidetza-proiektuak egiten ditugu eta larrial-
di-egoerei aurre egiten:
Haiti: 206.039 €
Afrika: 78.823 €
Ekuador: 43.084 €
Nepal: 97.774 €
El Salvador: 137.486 €
Dominikar Errepublika: 25.134 €
Puerto Rico: 24.134 €
Ekialde Hurbila: 303.808 €

Norbait bere herria utzi beharrean dagoela sen-
titzera daramaten arrazoiak bat baino gehiago 
izan daitezke. Besteak beste, gerren eta indarke-
riaren ondorioz sortutako egoerek horretara da-
ramate. Azken urteotan milaka pertsonari era-
giten dion krisi humanitarioa gertatzen ari da 
Mediterraneoan. Gipuzkoako Caritas pertsona 
horien beharrak asetzen saiatzen da: beren jaio-
terrian jarraitzen duten pertsonei eta familiei la-
guntzen diegu, bai eta gure herrira etorri dire-
nei ere.

Gipuzkoako Caritasentzat konpromiso eralda-
tzailea da etikoki arduratsuak izatea,  gure ku-
deaketa ekonomikoan ere.

Bidezko merkataritzako den-
da honek gardentasunean eta 
zuzentasunean oinarritutako 
bidezko harreman ekonomi-
koak lortzeko lan egiten du, 
eta hegoaldeko herrietako per-
tsona ekoizleen eta langileen 
eskubideak bermatzeko.

Pertsonak helburu dituen ekonomia bat. Erronka horrek bultzaturik, jabetu behar 
dugu zenbateko garrantzia duten gure erabakiek mundu justuago bat sortzeko.

Xehe-xehe: parte izatea, gure konpromisoa

Proiektuak lurraldean

Nazioarteko lankidetza Errefuxiatuak

Finantza etikoak

Kitzin



Xehe-xehe: parte izatea, gure konpromisoa
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Gizarte-presentzia eta -eraldaketa
E rrealitatea eralda-

tzeko eta Jainkoaren 
Erreinua eraikitze-

ko lekuko izatea, berri ema-
tea eta salaketak egitea da 
Caritasen presentzia pu-
blikoaren xedea, bere gi-
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zarte-ekintzaren barruan.
2017. urtean, gure eliz ikuspegi-
tik irakurketa sozial bat egitera 
bideratutako ekintzak izan dira 
gure plan estrategikoan. Gure 
elkarretaratzeei, prestakunt-
zei eta jarduerei buruzko infor-

Otsaila
Aldaba Joka
Zine Foruma
Isilune-zirkulua

Martxoa
Caritasen Biltzarra
Kanpaina: Zurekin gizartea eraikiz

Maiatza
Olatu Talka Ehunduz

Ekaina
Bidean (inaugurazioa)
50 urte zurekin, eskerrik asko

Uztaila
Auzolandegiak

Abuztua
Gipuzkoako Caritas Musika Hamabostaldian

Iraila
Amancio Prada (kontzertua)
Komunitatea sortzen
Bidaia elkarrekin

Urria
Ibilian
Ekuadorreko lurrikara (hitzaldia)
Fratelli proiektua (hitzaldia)

Urria
Topaki
Pobreen Munduko Eguna
Haurren eguna
Etxerik gabeko Pertsonen Eguna
Emakumeen kontrako indarkeriarik ez

Abendua
Kontzertu solidarioak
Konpromisoa, bizitzaren argia

Kanpaina instituzionalak
Beste kanpaina batzuk (Espainiako Caritas...)
Presentzia publikoa (ekimenak, kontzertuak...)
Prestakuntza-topaketak

16
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1
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mazioa eman dugu. Eta besteak sentsibiliza-
tu nahi izan ditugu gure kanpainen bitartez.



Xehe-xehe: parte izatea, gure konpromisoa

Parte-
hartzaileak

Jarduera-
bolumena (€)

Kontratupekoak Boluntarioak

482.293 47

8 7

1.227.957 3.446.1341.297.405623 957149

36 4826 7070 82

1.023.477 290

20 2
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Gizarte-presentzia eta -eraldaketa Fundazioak

Gizaide Fundazioa

Sarea Fundazioa

Hurkoa Fundazioa Izan FundazioaHurkoa Zainduz Fundazioa

4
www.gizaide.org
Buruko gaixotasunak dituzten 
pertsonak artatzen ditu.  

www.sarea.com
Egoera ahulean dauden 
kolektiboak laneratzeko dihardu, 
ekonomia solidarioaren 
erronka oinarri hartuta.

www.hurkoa.eus
Adineko pertsonei eta/edo buruko 
gaixotasunak dituzten pertsonei arreta, 
defentsa eta tutoretza ematen die.

www.izan.org
Drogaren mendekoak direntzako
arreta, Gizakia helburu eta 
Norbera programen bitartez.

www.hurkoa.eus
Adineko pertsonentzako  eta/edo buruko 
gaixotasunak dituzten pertsona helduentzako arreta, 
zaintza eta zerbitzu espezializatuak eskaintzen ditu.  
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Finantziazioa
alderdi asko lotzen ditugulako

Harrera Etxerik gabeko pertsonak

Guztira

Ostatu emateko zentroak

Nazioarteko lankidetza Ekarpenak lurraldeari Etorkinei arreta 
emateko zentroa

Enplegagarritasuna

Gizarte-erakundeak Komunikazioa, eragina, 
prestakuntza eta boluntariotza

Amortizazioak Administrazioa eta 
zerbitzu orokorrak

3.196.909 € 1.223.859 €

11.168.932 €

1.276.930 €

1.000.479 € 1.572.856 € 983.541 € 407.827 €

234.905 € 179.728 € 462.162 € 629.655 €

Inbertitutako diru-kopuruak xehe-xehe ematen ditugu. Zifra horiek agerian uzten dute zenbateko 
konpromisoa duen bai kristau-komunitateak eta bai gizarteak bazterketa-egoeran dauden pertsonekiko.

Kontu-ikuskaritzaren oharra: Caritasek gardentasunez egiten du bere lana, eta bere baliabideak modu 

etikoan erabiltzen ditu; hala, Caritas Sayma auditores-en azterketaren eta ikuskapenaren mende jarri da.

%100

%100 %100%100

%100 %100%100

%76 %20

%82

%40

%75

%24 %80

%18

%60

%25

Funts pribatuak
Funts publikoak
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Eskerrak emanez
Eskerrik asko parte izateagatik. 50. urteurrena

2017. urtea bereziki esanguratsua izan da Gipuzkoako Caritasentzat, bere 50. urteurrena ospatu baitu;
50 urte eman ditu gure auzoetako eta hirietako pertsona zaurgarrienen alboan, modu aktiboan.

haiek baitira oinarrizko gi-
zarte-ekintzaren prota-
gonistak. Haiekin batera, 
elkarretaratzeak, eukaris-
tiak, hitzaldiak eta mahai-in-
guruak egin ditu, eta haien 
lana aitortzen eta eskertzen 
du.
Ardatz honen une gogoan-
garrienetako bat ekainaren 
17ko biltzarrean bizi izan ge-
nuen. Egun horretan, Juan 
Jose Omella kardinala etorri 
zen, eta “Eliza, pobreen zer-
bitzari” izeneko erreferen-
tziazko dokumentua aurkez-
tu zigun.

apirilaren 10ean Realaren par-
tidan egon zen Caritas. Horrez 
gain, “Aparkatu zure axolaga-
betasuna” izeneko erakusketa 
ikusgai izan da hainbat herri 
eta hiritan. Erakusketa horren 
helburua jendea kontzientzia-
tzea eta sentsibilizatzea izan 
da, gure inguruko pertsonen 
sufrimenduaren aurrean axo-
lagabetasun-jarrerak ezaba di-
tzaten.

Irungo Fikoban “Gizarte-ekintzaren erronkak” izenburupean izandako biltzarrean. Han, bi egunez, 
300 pertsona elkartu ginen eta Elizak karitatearen esparruan dituen erronkei buruz hausnartzeko 
aukera izan genuen, bai eta gizarte-ekintzaren esparruan gizarteak, hirugarren sektoreak eta admi-
nistrazio publikoek dituzten erronkei buruz ere.

Parrokietako 
Caritasen kristau-
komunitatearekin 
eta boluntarioekin 
aritu da lanean,

Gizartearekin,
oro har,

Boluntarioekin, hirugarren sektorearekin 
eta administrazio publikoarekin,

Berriro ere eskerrak 
eman nahi dizkiegu 

Caritasen boluntarioei, bazkideei 
eta emaileei, haiek baitira Elizaren 
gizarte-ekintza sostengatzen duten 

aurpegiak, samurtasunez begiratzen duten 
begiak, eta iristen diren pertsonen zauriak 

laztantzen dituzten eskuak, haien 
historia bizkarreratzen dutenak, 

eta pertsona horiek ostatura 
eramaten dituztenak.
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Etorkizuneko erronkak
Gipuzkoako Caritasen II. Plan Estrategikoa

2017-2021 aldirako

G ipuzkoako Caritasen 
2017-2021 aldirako 
II. Plan Estrategikoak 

kristau-komunitatea erdigu-
nean jartzen du, kristau-ko-
munitate hori “[…]pertsona 
pobretuenentzat berri ona” 
izan dadin. Plan horretan, 
kristau-komunitatea zehar-
kako ardatz gisa azaltzen da, 
gainerako ardatz hauekin lotu-
ta: pertsonei arreta ematea eta 
lagun egitea (1. ardatza), gizar-
te-presentzia eta -eraldaketa 
(2. ardatza), eragileak (3. arda-
tza), eta elkartea (4. ardatza).  
Boluntario eta langile askok 

parte hartu dute plan estra-
tegikoa egiteko prozesuan; 
prozesu luzea izan da, urte 
askoan zehar egina, eta go-
goeta-saio ugari egin dira, 
zenbait dokumentutan bil-
du eta zehaztu direnak.
Plangintza hori aurrera era-
man ahal izateko, eta, hortaz, 
plangintza horren helburuak 
eta ekintzak garatu eta gau-
zatu ahal izateko, gure anto-
laketa-eredua berrikusi be-
harko dugu, historiako une 
honetan ditugun erronka 
berriei hobeto erantzuten 
saiatzeko, gure ikuspegitik. 


