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Sarrera

Covid-19

Elizabezala, elkartzearenaldekopentsamoldeaedo
kulturagaratzeadagokigu, FrantziskoAitaSantuak
behin etaberriz esatenduenbezala. Espazioak,
alternatibak, esperientziak eta ekintzak sortubehar
ditugu, inguratzengaituenaxolagabekeria-,
bazterkeria- eta arinkeria-giroarenaurka.Gizarte
komunitariorik ezari gizarte-senidetasunakontrajarri
behar zaio. Aldehorretatik, elkartzendueneta
egunerokobizitzako zailtasun, zoritxar etaborroketan
eskuhartzenduenoinarrizko eliz erakundea izan
behar duCaritasek. Inor ezindabazterretangeratu,
eta guezingarahaienondotikmila arazo
txikiagorekin okupatuta igaro.Denokondobizi behar
dugu, duintasunagatik, gizatasunagatik eta
kristautasunagatik.
Egitendugunarengako-hitza “zerbitzua” da. Egiaren
aurreanbegiak zabalik ditugulabegiratzeamunduari,
erantzukizunez, eta negar ere egitea, gutakoedozein
bainoaskozokerragobizi direnhainbeste eta
hainbestepertsonarengatik. Errukitsu, bihotzez
begiratubehar dugu,minezkomunduhonetatik
urrundugabe, eta lur honetakoasebeteen
erosotasun lotsagabetik abiatuta, errealitate faltsuak,
guztiz interesatuak, sortugabe.
COVID-19akdenabaldintzatuduaurten.Gizarte-
krisia areagotu eginda.Askorenbazterketa areagotu
eginda.Gure etxe askotangizabizitza izugarri okertu
da.
Arazoakezdira berriak, bainabai zaurgarriagoak.
Enpleguaeta etxebizitzadira oraindik ere larrienak
eta egiturazkoenak.Aurreanditugunerronkakere

handiakdira, eta honakohauek
nabarmentzendira: eredu
produktiboeta komertzialari
lotutakoak, behar adinakogizarte-
politikapublikoenpremiazko
beharra, haur etagazte zaurgarri
askorenegoera eta krisimentalari
dagozkionak (estresa, antsietatea,
bizi-nekea, bakardadea,
harreman-krisia…).
Guhemengaude, erakunde
publiko etapribatuekin
elkarlaneanaritzekobenetako
babes sozial bateneraikuntzan,
etagustura egitendugu lanhori.
Urte zaila izanarren, egindira
gauzaonakere, eta horiengatik
eskerrak emanezamaitunahi dut.
Osasun-langileen lanakalitate

bikainekoa izanda.COVIDaren
aurkako txertoak funtsezkoak izan
dira, eta gehiagoedogutxiago
justifikatutakokritika eta zalantzak
gainditudituzte. Agintarien esku-
hartzeaosogarrantzitsuada.
Larrialdiko laguntza ekonomikoak,
funtsezkoak.GKEen lana
ezinbestekoada. Langileeneta
boluntarioenahalegina, bikaina.
Elkartasunaetabestebertute
askodituengizarte baten
kontzientzia kritikoa izatea
dagokigu. Kontuaezdaonadena
isiltzea, zailtasunakazpimarratuz.
Ez.Garrantzia emanbehar diogu
onari, eskertu etabizitzak jartzen
dizkigunerronkakelkarrekin
lantzera animatu. Begirada
abegitsua izanbehar dugu
ahulenenganako, etadenok
elkarlaneanaritu behar dugu
gizarte gizatiarragobatenalde.

COVID-19akeragindako
pandemia lehertu zenetik,
Caritasengizarte-ekintza
errealitate ezezagunbaterantz
eraldatu zen.Aldaketa izugarri
azkarrak eta ziurgabetasun
ikaragarria izan ziren.

Gure jarduerak egoeraberri
batera egokitubehar izan zuen:
lurralde fisikoaeta erreala, neurri
batean, birtuala izatera igaro zen;
eskubideetarako sarbideak, eta
laguntza-jarduerakberak, behar
bezala garatugabegenuen
alfabetatzedigitala ekarri zuten;
gureproiektu- etaprograma-
sareaberrantolatubehar izan
genuenegoera ezezagun
hartarako, eta “jarraipenberri bat”
emanzitzaion.
Zenbait berrantolaketa eta
metodologiaberri egoteazgain,
pandemiarenondorioakgehien
jasandituztenpertsonekparte
hartzendutenproiektuak
berrantolatu etadimentsionatu
behar izan ziren.
Hala etaguztiz ere, egokitzapen,
aldaketa edometodologiaberriak
egonarren, guremisioari eta
printzipioei eutsi diegu:
pertsonaren zentraltasuna,
laguntza-prozesu integralei
eustea, kalitatez etaberotasunez,
eta eskubideen ikuspegitik
abiatuta.
Nabarmentzekoadapandemiak
pertsonengandituenondorioei
aurre egiten laguntzeko
zeharkakoardatz gisaosasun
mentala eta emozionala azkar
txertatzekoegindakoahalegina.

Pandemiahasi zenetik, aparteko
zaurgarritasuna zutenegoerak
ikusi ziren.Adinekopertsonak
isolatutageratu ziren, eguneko
zentroak itxita, senideenedo
boluntarioenbisitarik gabeeta
bakardadean.
Eraberean, konfinamenduak
agerianutzi zuennormaleanoso
ikusezinaden taldebat:etxerik
gabekoegoerandauden
pertsonak. Presazkokoordinazio
iraunkorrabehar izan zen,
espazioakaldatzekoetaberriak
egokitzeko.
Caritasek lagundutakohaur, gazte
etanerabeei buruzkokezkaberezi
bat egon zen.Hezkuntza-
prozesua jarraitzekoorduan,
arrakaladigitalakgarrantzi
handiagoahartu zuen, bai eta
faktura emozionalak ere.
Kezkahandiagoaeragin zuen
administrazio-egoera
irregularreanetabizileku finkorik
gabe zeudenpertsonenegoerak
ere.
Azkenik, ikusezintasuneangeratu
zenbeste kolektibobat aipatu
behar dugu:prostituzio-
testuinguruan klubetanedo
pisuetanpilatuta zeuden
emakumeak, diru-sarrerarik gabe,
elikagairik gabe, etahartutako
zorrakordainduezinik.

LEHENDAKARIA
Jose IgnacioMunillamons. jn.

ZUZENDARITZA-TALDEA:
Gotzain-ordezkaria: XabierAndonegi
Zuzendaria: JoseRamonAramendi

Idazkari nagusia: JoseEmilio Lafuente
Administratzaileaeta idazkari teknikoa:Kontxi Elexpe

ARLOETAKOARDURADUNAK
Lurraldekoekintzarenarloa: JonTelletxea

Etxerikgabekopertsonenarloa: JoseAntonioLizarralde
Familia, emakumeetaumeenarloa: Itziar Subinas

Etxebizitzarenetaegoitza-zentroenarloa:RosaHernandez
Ekonomiasolidarioarenarloa:Xabier Jorrin
Komunikazioetaeraginen,prestakuntzaren
etaboluntariotzarenarloa:MabelCenizo

Kudeaketa-etaadministrazio-arloa: zuzendaritza

Organigrama

XabierAndonegiMendizabal
Gotzain-ordezkaria
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Datu esanguratsuak Lurraldeko ekintzaren arloa
Gureaukeraoinarrizkopremiak
asetzen lagundukoduen
laguntza emateada, eta
sustapenera, autonomiara,
erantzukidetasunera eta
pertsonenparte-hartzera
bideratutakoprozesubihurtzea
laguntzahori. CARITAS
GIPUZKOAN,Caritasen
parrokietako sare zabalareneta
haietakoboluntario-taldeen
bidez egitendabatez ere
zaurgarritasun-egoerandauden
etamotarenbateko laguntza
eskatzendutenpertsonen
harrera.

Harreraeta laguntzaprozesuan,
funtsezkohirumomentu
egotendiraaldi berean:
❖Pertsonahartzeaetaharrera
egitea.

❖Arretapertsonalizatua
eskaintzea.

❖Baldintzaegokiakematen
badira, etapertsonakedo
familiaknahibadute,
lagundutakobidebathastea
elkarrekin.

Komunitate-animazioa
Azpimarratzekoadaboluntarioek
laguntzarakoeta zaintzarako
eskaintzendutendedikazioa.
Komunitate-animazioak
gizarteko, parrokiako, auzokoeta
abarrekobizitzanparte hartzen
dutenpertsonakbehar ditu.
Gizarte-ehunkomunitarioa
birsortubehar dugu, eta
kohesioa eraiki. Denonartean
komunitatebat osatzekogai
baldinbagara aterakogara
egoerahonetatik. Sendotutako
gizarteabehar dugu, gizarte-
oinarri sendoakdituzteneta
guztienongizateabultzatzen
duten sareezosatutako
erakundeez eratua.

Guztira

Emakumeak

Gizonak

Migratzaileak

Nazionalak

Guztira

Emakumeak

Gizonak

868

%66

%34

15.351

%51

%49

%76

%24

Lagundutako pertsonak

Bilakaera

Laguntza zuzenak

Bilakaera

Inbertsioa

Onuradunak

Parrokia eta zentroetan emandako laguntzak

Lagundutako
pertsonak
(2018-2021)

Laguntza
zuzenak

(2018-2021)

(2018-2021)

(2018-2021)

Iraupena

Hornigaiak
Garraioa

Enplegua/prestakuntza
Osasuna

Proiektuak
Dokumentazioa

105.213€
53.499€
43.014€
41.895€
20.644€
11.505€

18.186

15.517

2.108.243€ 1.496.398€

Ostatua

1.400.035€

1.285.873€

Boluntarioak

%47

%10

%43

●
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●
2019

●
2020

●
2021

●
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●
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●
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●
2021
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●
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●
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●
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●
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5.000
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8.000

4.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

16.531

14.278

1.722.885€ 2.555.211€

19.425

15.466

3.211.706€ 4.280.739€

15.351

12.604

2.961.678€ 4.023.527€
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Etxerik gabekopertsonen arloa
Etxerik gabekopertsonenarloarenhelburuagizarte-
etabizileku-bazterketakoegoerandaudenpertsonei
arreta eta laguntza emateada; hauda, bizilekuduinik
ezdutenei etagizarteratzekoprozesubat egiteko
zailtasunakdituztenei laguntzea.

Aterpe eguneko zentroa
Eguneko zentroari eutsi egiten zaio, zerbitzu eta
prestazio berberekin, Eutsi programabarneratuz,
arretapertsonal handiagoaeskatzendutenetxerik
gabekopertsonei arreta eta laguntza emanahal
izateko; helburuadaaktibaziopertsonalekoeta
kalteenmurrizketakoprozesuetan, sozializazioaneta
partaidetzan laguntzea. 32plazaditu
Abenduhasieratik, baliabideaeguneko24orduetan
egotenda zabalik, arretahobeaeskaini ahal izateko.

Aterpe gaueko zentroa
Gauekoostatu-zerbitzuhonetan22plaza eskaintzen
ditugu, lehenbezala, eta eremuaegokitu egindugu
ahal denheineanpribatutasunhandiagoa
ahalbidetzekoeta zerbitzuanosasun-gomendioak
betetzeko.

Hotzaldi
Hotzaldi gauekoabegi-zentrobat da, afaria ere
eskaintzenduena, eta kaleanbizi direnpertsonak
artatzenditu.Osasun-gomendioak kontuanhartuz,
plazak30eramurriztudira; hala, pribatutasuneta
intimitate handiagoaeskaini ahal izandira, Caritasek

bultzatzendituen zerbitzuetanduintasunaeta
kalitateahobetzekoprozesuarenbarruan.

Bidelagun
Harrera-baliabidebat eskaintzendie kaleanbizi
direnpertsonei, eta harenoinarriak entzutea,
laguntzea, informazioa emateaetaorientatzeadira.
Programarenhelburua laguntzeada, bainaez soilik
gure zentroetanartatutakopertsonei, baita gure atea
jotzenezdutenkalekopertsonei ere; egoera
pertsonaladela-eta, pertsonahoriekgure aldetik
intentsitate etamoldagarritasunhandiagoaeskatzen
dute laguntza-prozesuetanetaberenegoera
hobetzekohasi nahi dituztenprozesuetan.

Eusko Jaurlaritzaren Lehen Urratsa
programarako sarbidea
LehenUrratsaprogramarakoCaritasekaurkeztutako
proiektubat onartu zuenEusko Jaurlaritzak.
Programarenhelburua zen/dakonfinamendua
espezifikoki xedehorretarakoprestatutako
aterpeetan igaro zutenetxerik gabekopertsonei
aukerak eskaintzea. Programarenbidez, 46
pertsonari laguntzenari garabizirautekopremietan
eta etxebizitzaduina lortzekobidean, aktibo zituzten
gizarteratze-prozesuak indartuz.

Inbertsioa

Onuradunak

(2018-2021)

(2018-2021)

845

1.558.027€

●
2018

●
2019

●
2020

●
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●
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●
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●
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1.000

800

600

400

200

1.000.000
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1.529.764€

672

1.788.363€

429

1.765.309€
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Familiaren, emakumeen eta umeen arloa
Arlohorretan, baliabideakeskaintzen zaizkie pertsona
eta familiei, laguntza-programenbidez etagiza
sustapenekoprozesuakgaratzeko laguntza emanez.

Adore
Helburua familiengaitasunak indartzeaetahobetzeada,
laguntza eskainiz, autonomia etagizarteratzehandiagoa
lor dezaten, eta, horretarako, trebetasunpertsonalak
eta/edoharremanetarakoakgaraditzaten.
Hiru familiari emanzaie arreta, hamarpertsonari.

Miriam
Miriamprogramangizarte-egoera ahuleandauden
emakumeakartatzenditugu, gizarte- eta familia-
laguntzagutxi edobatere ezdutenak. Emakume
gehienak (%71)migratzaileakdira, eta administrazio-
egoera irregularreandaude. Emakumehorienprofilak
askotarikoak izatendira; adibidez, genero-indarkeriaren
biktimaketa/edobidaia ordaintzeko zor ekonomikobat
dutenaketa seme-alabak senideenardurapeanutzi
dituztenak.
652pertsonaartatudira.Horietatik 243k tailer eta
prestakuntza-ikastarorenbateanparte hartudute.
Orientaziokoeta enplegu-bilaketako zerbitzuaren
bitartez, 175 familien eskaerak kudeatudira. Familia
horiei arreta eta etxeko-langileeneskubideeta
betebeharrei buruzko informazioa emanzaie, eta horrek
74 lan-kontratu egitekoaukera emandu.
COVID-19areneraginaketamugikortasuna
kontrolatzekohartutakoezohikoneurriek eraginda,

emakumemigratzaileen
etorreraknabarmen jaitsi dira
Euskadin, eta, horren isla da
Miriamera lehenaldiz iritsi diren
emakumeenbeherakadaere.

ÖDOS proiektua
Aurten,Ödosproiektuarekin
kolaboratzen jarraitu dugu.
ProiektuhorrekEspainiako
kostaldera iristendiren
emakumeakhartzenditu,
adingabeak izanala ez. Bidaiatik
errekuperatzekoKordoban
hilabetebatzuk igaroondoren,
bigarren fasebaterabideratzen
dira, etabertan sarekokide
garenhainbat gizarte-erakunde
sartzengara lankidetzan.Miriam
programarenbidez, aurten
familia horietakobiri (bi
emakumeetahiru adingabe)
emandiegu laguntza integrala,
DonostiakoHermanasEsclavas
del SagradoCorazonek
koordinatuta:Marokokoa zen
familia bat, eta besteaGhanakoa.
Etengabekoarretamalgua
eskaintzendiegu, gizarteratzeko
eta etorkizun seguruetaduina
eraikitzeko.Ödosprogramaren

jarduera-eremuaSalerosketaren
BigarrenmailakoPrebentzioada,
zaurgarritasunbereziko egoerei
arreta emateko:Ödosenesku-
hartze integralaren xededen
profila, esplotazio-sareetan
erortzekoarriskuandauden
pertsonakdira,mugikortasun-
egoerandaudenemakumeak
eta adingabeakbaitira.

Bultzada
Programahorrenhelburuada
neska-mutilei laguntzeaberen
eskolatzeaketa sozializazioak
irautenduenbitartean, garapen
pertsonal eta sozialerako
erabakigarria den lehenetapa
hori sendotzeko.
25 familia eta 32umeartatudira.

InbertsioaOnuradunak
(2018-2021)(2018-2021)

1.627
273.773€

●
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208.792€
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Etxebizitzaren eta egoitza-zentroen arloa Ekonomia solidarioaren arloa
Arlohonenbidez, bizileku-
premia izateazgain, berenbizi-
proiektu autonomoanbestelako
babesaerebehar duten
pertsonaketa familiak artatzen
ditugu.

Trintxer-Emeki egoitza-
zentroa
Gizarte-bazterketakoegoeran
daudenpertsonei bideratutako
egonaldi luzerakoegoitza-
zentroada. Baliabidehonetan
egitendengizarte esku-
hartzearenhelburuaegoitzan
daudenpertsonenautonomia
sustatzeada, bai etaprozesu
kronifikatuagoakdituzten
pertsonenkalteakgeldiaraztea
eta kalte horiekmurriztea ere.

Artatutakopertsonak: 34gizon
eta5emakume

Sorabilla egoitza-zentroa
Egonaldi ertainekoegoitza-
zentrobat daSorabilla, gizarte-
bazterketakoegoerandauden 18
urtetik 35urterabitartekogazte
helduakartatzeko. Zentroaren

Enplegua
CARITASGIPUZKOAN lanabilatzekoeta
gaitasunakhobetzekoprozesuetan laguntzendiegu
pertsonei, gero eta lehiakorragoaden lan-
merkatuanbaldintzaberdinetanegoteko. Lana
bilatzenari direnpertsonekahaleginbat egitendute,
gure enplegu-programakeskaintzendituen
orientazio-, prestakuntza- etabitartekotza-
ekintzetanparte hartuz.

Partaideak: 74kontratu
❖CieAutomotiveOrbelan: 3pertsona
❖Koopera: 4pertsona
❖MariaCristinahotela: 2pertsona
❖Geotunel: pertsona 1

Lamorous hezkuntza eta okupazio
tailerra
Hezkuntza- eta okupazio-baliabidebat da, etaparte-
hartzaileei berenbizitzako ibilbidean laguntzendie
dituztengaitasunak sustatuz, hala nola lanerako
ohiturak etahigienea, autoestimuaetagiza
harremanak sustatuz.

Partaideak: 32pertsona, 26gizoneta6emakume

helburuagaztehoriei berenbizi-
proiektuamoduautonomoan
garatu ahal izatekobehar
dituzten laguntzak emateada.

Artatutakopertsonak: 23gizon

Zubia etxebizitza-
programa

Programahonenbidez, aldi
baterakoegonaldia eskaintzen
dugugure etxebizitza-sarean, bai
etagizarte- etahezkuntza-
laguntza integrala erepertsonei
eta familiei. Helburuadaberen
gaitasunpertsonalak eta sozialak
hobetuahal izatea, bizitza
autonomoagoagaradezaten.

Artatutakopertsonak: 40gizon
eta33emakume

Inbertsioa

Onuradunak

(2018-2021)

(2018-2021)

163

1.703.669€
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1.633.830€
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1.424.892€

135

1.429.978€

Inbertsioa

Onuradunak

(2018-2021)

(2018-2021)

34

1.096.057€
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Proiektu okupazionalak

Altzako baratze ekologikoak
Bazterketa-arriskuandauden
pertsonentzakookupazio-
proiektuaEkialde etaDonostiako
baratzeetan. Erabiltzaileei harrera
egitea, integratzeaetabaratze-
prestakuntza emateaduhelburu
nagusia.Urtean zehar 35
pertsona igarodira, eta, batez
beste, iraunkoriki, hamarparte-
hartzaile inguru izanditu. Zortzi
boluntariok ereparte hartzen
dutebertan.Martxoaren3an
lehenereintzekinproiektuaabian
jarri zenetik, taldea finkatzea,
nekazaritzakoezagutzekin
hasteaetaprograma ingurunean
ezagutaraztea izandira erronkak.
Autokontsumorako saskiak
bermatzeazgain,mugarri
garrantzitsua izatenari daastero
saski batzuk saltzeapertsona
interesdunei, bai eta urriaren
16anAltzako lehenmerkatuan
parte hartzeaere.

Lazkaoko baratze ekologikoa
Urtean zehar hamabost pertsona
ingurukparte hartudute
Caritasen tokikoproiektu
honetan.Gaur egunhiru
boluntario ditu.

Ehunkide Goierri
Urtean zehar sei emakumek
parte hartudute tailerrean. Era
berean, SareaFundazioaketa
Goiekik,GipuzkoakoForu
Aldundiarekin lankidetzan,
ehungintza-tailer bat jarri dute
martxan zaurgarritasun-egoeran
daudenpertsonen laneratzea
errazteko.

Diziplina anitzeko peoia
Goierri

Oinarrizkogaitasunei buruzko
ikastaroaegin zutenhamahiru
parte-hartzailek.

Finantza etikoak
Caritasek finantza etikoetakoegitasmoak sustatzen
ditu, dimentsio etikobat txertatzenduten
finantzaketa-sistemenaldekokonpromisogisa, eta,
besteakbeste, inbertsio-funts etikoetan inbertitzen
du, etaFiarebankuetikoarenaldeegitendu, haren
bazkide-sortzailea izanik.

Bihoztun enpresak
ENPRESARENGIZARTE-ERANTZUKIZUNA
“Bihoztunenpresak” apustubat , erronkabat,
itxaropenbat, enpresekin egindako lankidetza-
proiektuberritzaile bat da, eta eragile ekonomikoak
gizarte-ongizatearengarapenean inplikatzeaeta
Caritasekgaratzendituen jarduerekin
sentsibilizatzeaduhelburu.

Lankidetzarakoaukerak:
❖Caritasek lagundutakopertsonei lan-
merkatuansartzen lagunduz, lanpostubatedo
lanbidebat ikastekoedohobetzekoaukera
eskainiz.

❖Caritasek lantzendituenarazosozialaketa
garatzendituen jarduerakzabalduz.

❖Proiektuzehatzak laguntzekodohaintza
ekonomikoaeginez.

Nazioarteko lankidetza
2021ean, guremunduakaurrekaririk gabekokrisi
globalabizi izandu, eta arrasto sakonakutzikoditu.
Krisi horrek, globala izanarren,modudesberdinean
eragitendiepertsonei, kolektiboei, herrialdeei eta
eskualdeei; beraz, lankidetza, konpromiso kolektiboa
eta elkartasunglobala funtsezkoakdirabizi-prozesu
honetan.CARITASGIPUZKOARENmisioa
pobreziarenetagizarte-bazterketarenaurkaegitea

da, etabere ekintzarenberezko zati bat karitatearen
dimentsio unibertsala da.
Tokiko elizekikohurbiltasunetik, CARITAS
GIPUZKOA jabetzendaCOVID-19akeragindako
krisi sanitario, ekonomikoetapolitikoagure
mundukoherrialdepobretuenetaneragitenari den
arriskuez eta oraingoeta etorkizunekoeraginez,
herrialdehorietako sistemasanitario, ekonomikoeta
sozialenahuleziekmilioikapertsonarenahultasuna
areagotzenbaitute.

Kenya 50.000€
El Salvador 80.000€
PuertoRico 55.000€
Dominikar Errepublika 54.500€
Ekuador 42.300€
Guatemala 49.984€
Benin 16.000€
Bolivia 174.600€
Filipinak 25.700€
Inbertsioa, guztira 548.084€
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Kitzin, Bidezko Merkataritzako denda
Beharrezkoadabidezkomerkataritza-harremanen
esparrubat, bai etabizitzaren zaintzabermatuko
duenkontsumoarduratsuareneredubat ere.
Bidezkomerkataritzak komunitate ekoizleak
ahalduntzenditu, haurrakbabestenditu, eta lan
duinabermatzendudesabantaila soziala duten
pertsonentzat.

CARITASGIPUZKOAK,KITZINbidezko
merkataritzakodendarenbitartez, justizia sozialean
oinarritutakomerkataritza-harremanenereduhau
bultzatzendu, ekintza,mobilizazio eta salaketaren
bidez, sentsibilizazio-kanpainetanparte hartuz,
nazioartekomerkataritzakopraktikabidegabeak
eraldatzekoetamilakaekoizle behartsuri laguntzeko.

Komunikazio eta eraginen,
prestakuntzaren eta boluntariotzaren arloa
Boluntariotzaren
mugarriak
Boluntariotzaparte hartzeko
etagizartea eraldatzekoera
bat da, guregizatasunaren
dimentsio bat garatzenduena:
enpatizatzekogaitasuna
ematendigu, etagure
gizartekoegoerabidegabeeta
zaurgarrienei elkartasuna
adieraztekogaitasuna.
Caritasennortasunaren
ezaugarri da, laguntza ematen
duenkomunitatebatena, eta
“Joaneta egin zukeregauza
bera"mezuari erantzuten
diona (Lk 10, 37). 2021ean 180
pertsonaetorri ziren
Caritasera, hainbat programa,
zentro edoartziprestazgotan
laguntzeko.Gipuzkoako
gizartearentzat boluntariotzarako
aukera izaten jarraitzendugula
adieraztendigukopuruhorrek.
Boluntario berrienharrera,
bideratzeaeta laguntza
hobetzeko, ZAINDU izeneko
boluntario-taldebat jarri dugu

martxan, eta sartze-prozesuhorretanhainbat
eratako laguntza ematendu.
Bestalde, 2021ekoekintza esanguratsugisa jasotzen
dugu, erakundeak, beregizarte-lanautzi duten
boluntarioei egindakoagurra eta esker ona.
Ekainean, boluntariotzahobetzekodatozen
urteetarakoplanarenondorioakaurkeztugenituen
batzarrean, erakundeosoanparte-hartzeprozesu
bat eginondoren.

Bidezkomerkataritzako
produktuek landuina

bermatzendute
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Caritas Gazteak
Erakundearen
boluntariotza-estrategiaren
apusturik garrantzitsuena
azaroangauzatuda,
CARITASGAZTEAK
programarenhasierarekin,
HEZKIDEESKOLArekin
lankidetzan. Jarduera
zehatz etabereziak
diseinatudira, gazteei
arreta jartzekoerakundean
sartzekoprozesuan.

Prestakuntzako
mugarriak
“Gehien sufritzenduten
pertsonen zerbitzuragaudenok
profesionalki gaituak izanbehar
dugu; laguntza ematendugunok
prestakuntzabehar dugu,
egokienaetamodurik
egokieneanegiten jakin ahal
izateko” (BENEDIKTOXVI.a,
Deus caritas est). Ez diogu
ikaskuntzari ukoegiten,
boluntarioekin zein
kontratatutako langileekin, gure
gizarte-arretahobetzeko.
Boluntarioek zortzi prestakuntza-
tailerretanparte hartzekoaukera
izan zuten; eta, besteakbeste,
laguntza, nola entzun,
espiritualtasuna, etika eta zaintza
landu zituzten, 50ordu inguruan,
eta 100pertsonakparte hartu

zuten.Guregizarte-ekintzangarrantzitsuaden
estrategia hori indartzeko, ikasturte honetan
boluntarioenkezkakbiltzenhasi gara, erakundearen
prestakuntza-planadefinitzen lagundukodigun
inkestabatenbidez.

Sentsibilizazioa, komunikazioa
Pixkanaka-pixkanaka, hazten jarraitzendugusare
sozialetan, nonCARITASGIPUZKOAKelkartasun-
mezua igortzenduen, laguntzendituenerrealitateak
eraldatukodituenkonpromisoaaktibatzeko.
CARITASGIPUZKOARENkanpainanagusiak
antolatuditugu, eta esanguratsua izandaaurten
etxerik gabekoei buruzkokanpaina konfederala:
“Irtenbiderik gabe?Babestenezduengizarte-
babeseko sistemabateangalduta” izandu lelotzat.
Ikastetxe etaunibertsitateekin elkarlanean jarraitzen
dugu, bainapandemiakeraginhandia izanduarlo
horretako jardueretan.
Jendeaurrekoerakundearenekintzapublikorik
nabarmenenaurtarrilaren5eanegin zen,OPIL

SOLIDARIOarekin.
Ekitaldi horrenbigarren
aldia babes-neurri
zorrotzekin izan zen,
COVID-19agatik.

Gizarte-eragina eta
sareko lana
Nabarmentzekoada
GipuzkoakoForu
Aldundiaren
bakardadeenaurkako
HARIAKestrategian talde
eragilemoduraparte
hartudugula. Esparru

instituzional hori erreferenteada
eta izangodadatozenurteetan,
etaCaritasekhitza izateneta
parte hartzen jarraitu nahi du.
Eraberean, gure esperientzia
aurkeztuduguDonostiako
DeustukoUnibertsitatearen
bitartez, estatu espainiarrean
bakarrik daudenadingabe
migratzaileen ibilbideei buruzko
ikerketan, Bartzelonako
UnibertsitatekoGizarte Laneko
Departamentuaburudela.Gure
eliz bokazioakbultzatuta, beste
erakundebatzuekin ere lanegiten
dugu, artatzenditugunpertsonei
ematendiegun laguntzari esker
daukagunesperientzia eta
gakoakematekoaukera ematen
digutengizarte-errealitateetan,
eraldatu ahal izateko.

Kudeaketa eta administrazio-arloa
Aholkularitza juridikoko
zerbitzua
Donostiakoelizbarrutiko
Caritasenaholkularitza juridikoak
erakundearenprogramaguztiei
emannahi die zerbitzua,
profesional-taldeei, langile
boluntarioei etapartaideei
lagunduz. Aholkularitzahorretan,
arretaberezia eskaintzen zaie
emakumeei eta etxerik gabeko
pertsonei.
1.348pertsonari emanzaie
arreta, 698gizoni eta 650
emakumeri. Arreta, batez ere,
kontratazioei buruzko
informazioaneta aholkularitzan
oinarritzenda, bai
enplegatzaileei, bai langileei.
Horrela, bi aldeek legezko
inplikazioaketa akordioaren
xehetasunak jakinda, lan-
harremanasegurtasun
handiagozgaradezakete. Parte-
hartzaileei dagokienez, beste arlo
batzuetanere ematendugu
aholkularitza: atzerritarren
egoera juridiko administratiboa
erregularizatzeko, baimenak
berritzeko, SEPErenegoitza

elektronikoan izapideakegiteko,
GizarteSegurantzan zein
Ogasunean izapideakegiteko
etaEspainiakonazionalitatea
eskatzeko.
2021ean, Espainiako
nazionalitatea lortzekoeskaerak
aurkeztuditugu, Espainian jaio
etaurtebeteko legezkobizilekua
dutenadin txikikoentzat. Kode
zibilekobaldintzakbetetzen
dituztenemakume langileentzat
ere aurkeztuditugu. Emate-
erritmoaosoegokiada.
Atzerriko50 familiaren
berrelkartzeaeta adin txikikoen
errotzeaeregauzatu ahal izan
dugu.
Lorpengarrantzitsuengatik pozik
egotekoarrazoi asko izanarren,
ezinduguahaztu alderdi asko
hobetubehar ditugula, gure
esku-hartzearenetaparte-
hartzaileenonerako.
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Finantzaketa eta
gardentasuna
Kanpokoenpresabatekurtero
ebaluatzendituDonostiako
ElizbarrutikoCaritasenkontuak.
2021. urteanALTER
CONSULTINGenpresakegindu
kanpo-ikuskapenhori.

Lurraldekoekintzarenarloa 4.023.527€ %41 12.604 596 11
Etxerik gabekopertsonenarloa 1.765.309€ % 18 351 181 26
Familiaren, emakumeenetaumeenarloa 208.792€ %2 694 36 6
Etxebizitzarenetaegoitza-zentroenarloa 1.429.978€ % 15 94 30 21
Ekonomia solidarioarenarloa 1.010.999€ % 10 141 15 4
Komunikazio, prestakuntzaetaboluntariotzarenarloa 138.056€ % 1 2 2
Kudeaketa- eta administrazio-arloa
Erakundeentzako laguntza 30.845€ % 1
Kanpo-zerbitzuak eta aholkularitza juridikoa 386.610€ %4
Higiezinen kudeaketa 454.625€ %5

1.348 8 5

Kudeaketa-gastuak 262.205€ %3

Jarduerarenbolumena,guztira 9.710.946€ 15.232 868 75

Inbertsioa Partaideak Boluntariotza Kontratazioak

Baliabideen jatorria

Baliabidepropioak Baliabidepublikoak
%60 %40

Bazkideak eta emaileak
Erakunde laguntzaileak

Higiezinen aktiboak
Alokairuak

35 %
3 %
1 %
2 %

19 %

41 %Arruntak

Ezohikoa

Fundazioak
DonostiakoElizbarrutikoCaritasekbere atea jotzendutenpertsonenaskotariko arazoak
moduespezializatuanartatzendituztenbost fundazioditu.

1.- Izan fundazioa
1984aneratu zen irabazi-asmorik gabekoerakunde
pribatugisa,mendekotasunak tratatzearenarloan
jarduera eta zerbitzu sorta zabal bat sortzeko,
garatzekoetahobetzekohelburuarekin.Haren
programanagusiakhauekdira: drogarenmenpekoei
etahaien familiei arreta integrala ematekoGizakia
Helburuprogramaetanerabezaroarenberezko
arazoak jorratzendituenNorberaprograma.

www.izan.org

2.- Hurkoa fundazioa
1990. urtean sortu zen, etaharenhelburuada
ahulezia-,mendekotasun- edobabesgabezia-
egoerandaudenadinekopertsonenedogaixotasun
mentala dutenpertsoneneskubideakartatzea,
babesteaetadefendatzea.

www.hurkoa.eus

3.- Hurkoa Zainduz fundazioa
2013an sortu zen,mendekotasunadutenadineko
pertsonaketahaiek zaintzendituzten familiak
artatzekohelburuarekin.

www.hurkoa.eus

4.- Gizaide fundazioa
1997. urtean sortu zen, gaixotasunmentala duten
pertsonakartatzeko. Baliabidehauekditu:
❖Eguneko zentroagaixotasunmentala dutenpertsona

helduentzat.
❖Gaixotasunmentala dutenemakumeentzako

etxebizitza, intentsitate handiko zainketaduena.
❖Gaixotasunmentala dutenpertsonentzakobi

etxebizitza, intentsitate ertain eta txikiko zainketa
dutenak.

www.gizaide.eus

5.- Sarea fundazioa
1997. urtean sortu zen, lana lortzekodesabantaila larriak
dituzten kolektiboenartean lan-munduan txertatzeko
jarduerak sustatzekoeta enplegua sortzeko.

www.sarea.com

https://www.izan.org/hasiera
https://www.izan.org/hasiera
https://www.hurkoa.eus/eu
https://www.hurkoa.eus/eu
https://www.hurkoa.eus/eu
https://www.gizaide.org/eu
https://www.gizaide.org/eu
https://www.sarea.com/eu


Pertsonaguztientzat berriro erehain zaila izandenurtehonetan,
eskerrak emannahi ditugu.

Eskerrik asko, aurrekaririk gabekoegoerahonetakomineta zailtasunak
gorabehera, krisi honekpertsonabakoitzarenonenaateraduelako

etagizarte gisa indartugaituelako.
Eskerrik askoboluntarioei eta kontratatuei, buru-belarri aritu direlako

eta apartekoegoerenaurreanegokitzekogaitasunaerakutsiz, uneoro
pertsona zaurgarrienenondoanegondirelako.

Dohaintza-emaileei, erlijio-erakundeei, enpresei etagainerako laguntzaileei
erebai, haienelkartasunaeta konpromisoa funtsezkoak izanbaitira gure

programak indartzekoeta zabaltzeko.
Hirugarren sektorekoerakundeei eta administrazio publikoei,

ahaleginakbatzeagatik eta koordinatuta lanegiteagatik.
Inoiz baino indar handiagoarekin,

eskerrik asko
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Eskerrik asko


