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Sarrera:
komunitate gehiago

Komunitatean mundua hobetzen dugu, eta komuni-
tatean, gure zeregin partekatua garatzen dugu. 
Caritasen parte hartzen dugun pertsona guztiok, 

kontratudunak, boluntarioak, bazkideak ala emaileak izan, 
eskuzabaltasunez eta lan handiz, familia bakar bat bagina 
bezala, gure artera datozen pertsonen bizitza hobetzen 
saiatzen gara.

Gure ekarpenak, kezkak eta bokazioa Gizateria Berri baten 
zerbitzura jartzen ditugu. Gizarte solidario eta bidezkoago 
bat eraikitzen ari den anaia-arreben komunitatea gara, eta 
konpromiso horretatik abiatuta deskribatzen ditugu gure 
ekintza esanguratsuenak.

••• Premia gehien duten 
pertsonak artatzea eta 
laguntzea, duintasuna 
eta autonomia 
lehenetsiko dituen 
garapen integral baten 
baitan.

••• Pobreziaren eta gizarte-
bazterketaren 
errealitateari buruzko 
kontzientzia sortzea, 
haiek gainditzeko 

alternatibak eskainita, 
betiere ebanjelioaren 
balioak oinarri.

••• Kristau komunitatearen 
konpromisodun 
partaidetza lortzea 
karitatearen jardunean.

••• Laneratzeko aukera 
gutxi duten pertsonen 
eta kolektiboen 
gizarteratzea eta 
laneratzea sustatzea.
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Misioa Pertsonak: 
laguntzea eta 
lagunduak sentitzeaCaritas Gipuzkoak, elizaren karitatearen adierazpen 

eta elkarte gisa, bere gain hatzen du Lurreko per-
tsona eta herri pobretuei laguntzeko misioa, komu-

nitate kristauen bitartez haien erabateko garapena susta-
tuta. 
Konpromiso hori aurrera eraman ahal izateko, Caritas 
Gipuzkoak Ebanjelioan eta elizaren gizarte-doktrinaren 
funtsezko printzipioetan jartzen du arreta.

••• Ekintzen bitartez lagunduriko pertsonak 18.186
••• Harreretatik emandako laguntzak 2.108.243 €
••• Boluntario kopurua 1.021 
••• Kontratudunen kopurua 82
••• Bazkide/emaile kopurua 2.225
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Antolaketa 
eredua Caritas Gipuzkoa, 2018. urtea zehar,  zazpi arlotan be-

rrantolatu da antolakuntza-eredu berri baten bitar-
tez. Funtsezko hiru elementu hauek bideratu dute 

Gipuzkoako Caritasen erakunde-egitura berria:

••• Lurralde-deszentralizazioa. Helburua pertsonak bizi 
diren lekutik hurbilen dagoen gunean artatzea, 
baliabideak eramanda Gipuzkoako parrokietako 
Caritasetara.

••• Pertsonalizazioa. Helburua da pertsonak artatzea 
haiek eskaturiko premietan edo egoeretan.

••• Akonpainamendua. Asmoa da laguntza prozesuen 
bidez pertsonak ahalduntzeko dinamikak garatzen 
lagunduko duen arreta-eredu bat garatzea.



5

Área de Acción en el Territorio
Bi programa bereizi biltzen ditu.

ekintzako 
proposamenak 
gauzatuta, sufrimendua 
eragiten duten 
arrazoietara joanda 
haiek gainditzen 
saiatzeko.

••• 2018. urtean zehar 
eginiko ekintzen artean 
honako hauek daude:

••• Lekuetako errealitate 
pastoralaren azterketa.

••• Honako parrokietako 
talde hauen 
akonpainamendua: 
Soraluzeko taldea 
indartzea, Eibar, Getaria 
eta Irungo taldeak 
eratzea (Familia Santua), 
Intxaurrondoko taldea 
eta Groseko unitate 
pastorala 
berregituratzea.

Gizarte Ekintzako programa
Caritasen ekintza, batik bat, parrokien eta 
bertan lan egiten duten Caritaseko taldeen 
bitartez gauzatzen da; bertan artatzen, 
akonpainamendua ematen eta laguntzen 
zaie pobrezia egoeran diren pertsonei. 

Komunitate Animazioko 
programa  
Helburua parrokietako komunitateek 
Caritasen misioa bete dezaten laguntzea da, 
bai eliza-komunitatearen esparruan, bai 
kide diren gizarte ingurunean.

Lana hiru jarduera lerroren bitartez garat-
zen du:
••• Leku bakoitzeko gizarte errealitatea eta 

errealitate pastorala aztertuta; balioan 
jarrita Ebanjelioan eta Elizaren gizarte-
doktrinako funtsezko printzipioetan 
oinarrituriko Caritasen gizarte-
ekintzako eredua.

••• Kristau komunitatea ebanjelizatzera eta 
gizartearekiko konpromisoa betetzera 
animatuta gure auzo eta herrietako 
pertsona pobretuekin. 

••• Pertsona pobre eta baztertuen bizitzari 
lehentasuna ematen dieten gizarte-

«Izan ere, maite 
zaituztetenak 
bakarrik maite 

badituzue, zer sari 
zor zaizue? 

Zergalariek ere ez 
al dute beste 
horrenbeste 

egiten?»
(Mts 5, 46)

Partaide kopurua 15.517
Boluntarioak 611
Kontratudunak 12
Eginiko inbertsioa 1.496.398€
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Donostia
••• Abegi-etxebizitza.

Ekialdea
••• Eskola-laguntza.

Beterri
••• Jantzigintza-ikastaroa.
••• Eskola-laguntza.
••• Komunitatearen babesletza.

Urola
••• Baratzeen okupazio-tailerra.
••• Lau abegi-etxebizitza. 

Goierri
••• Baratzeen okupazio-tailerra.
••• Hizkuntza-tailerrak, emakumeen 
ahalduntze-tailerrak, joskintzakoak, 
eskulan-tailerrak.
••• Eskola-laguntza.
••• Abegi-etxebizitzaa.

Mendebalde
••• Baratzeen okupazio-tailerra.
••• Okupazio-zentroa: Bidean (Sarea). 
••• Hizkuntza- eta 

sukaldaritza-tailerrak. 
••• Bi abegi-etxebizitza. 
••• Bidebarri laneratze-enpresan partaidetza.

••• Kanpaina instituzionalak dibulgatzea 
eta dinamizatzea.

••• Andoaingo Komunitatearen 
Babesletzako tokiko taldeari babesa, 
iheslari familia baten harrera eta 
akonpainamendua egiteko.

••• Topaketak eta ospakizunak: 
• Lampedusako gurutzea. 2014. urtean 

Italiako Casa del Espiritu Fundazioak 
Lampedusako uhartearen parean 
hondoraturiko itsasontzien oholekin 
eginiko gurutze bat aurkeztu zion aita 

santuari. Franciscok bedeinkatu egin 
zuen gurutzea eta munduan barrena 
bidaiatzera animatu zuen “desagertu 
behar ez duen memoria baten 
betiereko arrastoa” izan zedin. 
Caritasen Hotzaldi, Laguntza eta 
Aterpe egoitzetan egon zen gurutzea. 

• Pazkoaren ospakizuna Iesu elizan.
• Corpusaren ospakizuna Eibarren.
• Gabonen ospakizuna Mariaren 

Bihotza elizan, Ain Karen taldearen 
kontzertuarekin.

Proiektuak Artziprestazgoen arabera
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Donostia
Ekialdea
Beterri
Goierri
Mendebalde
Urola
Gipuzkoa

1.865
1.825

863
1.352
1.761
846

8.512

Emakumeak Gizonak Etorkinak

Etorkinak

Bertakoak

Bertakoak

Gizonak

Emakumeak

Artziprestazgoek lagunduriko pertsonak

1.270
1.681
1.239

767
1.517

531
7.005

2.162
2.073
1.706
1.449
2.383
1.266

11.039

973
1.433
396
670
895
111

4.478

3.135
3.506
2.102
2.119
3.278
1.377

15.517

Donostia
Ekialdea
Beterri
Goierri
Mendebalde
Urola
Gipuzkoa

88.264
154.942
277.427
56.309
257.181
58.428

892.552

Iraupena Etxebizitza

Iraupena

Etxebizitza

Garraioa
Enplegua/
Formazioa

Garraioa
Enplegua/Formazioa

Artziprestazgoek emandako diru kopurua
(Euroak)

108.546
145.752
130.536
104.964
205.538

77.398
772.734

7.560
20.321
8.950

13.963
74.341
18.744

143.880

5.929
8.067

12.020
4.466

20.013
3.485

53.980

211.460
362.536
454.938
179.702
575.924
158.055

1.942.615

%55 %29

%45 %71

%40

%50

%7
%3

Lagundutako pertsona kopura eta emandako dirua, artziprestazgoka
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Etxerik Gabeko 
Pertsonen Arloa

Etxerik gabeko pertsonen arlotik, etxe-
bizitzarik ez duten eta gizarte-bazter-
keta egoera larrian diren pertsonei 

laguntzen diegu; hau da, kalean dauden eta, 
besteak beste, honako arazo hauek dituz-
ten pertsonekin aritzen gara: gizarte-ara-
zoak, langabezia, buruko arazoak eta/edo 
arazo fisikoak, kontsumoak, etxebizitza-
-falta eta familiaren edo gizarte laguntza-
ren falta. 
Kopuruei erreparatuta, askoz ere gehiago 
dira gizonak, 18 eta 44 urte artekoak, 
bakarrik daudenak eta atzerritarrak, admi-
nistrazio-egoera irregularrean.
Arlo honetatik artaturiko pertsonen bi-
zi-kalitatea hobetu nahi da, haiei oinarrizko 
prestazioak eskainita (janaria, higienea…) 
eta garapen integrala sustatuta, lagunt-
za-intentsitate handiko eta denbora-ibilbi-
de luzeko hezkuntza-prozesuen bitartez. 

Gure amaierako xedea pertsonak etxebizi-
tza duin, seguru eta egonkor batean bizit-
zea da. Horrek berekin dakar etxegabezia 
eragiten duten arrazoien gainean sentsibi-
lizatzea eta eragitea.  

Partaide kopurua 845
Boluntarioak 301
Kontratudunak 27
Eginiko inbertsioa 1.558.027€

Programak

Aterpe Eguneko Zentroa
Eguneko arreta-gune bat da, gizarte-bazterketa eta etxega-
bezia-egoera larrian diren pertsonentzat. Egoteko eta bil-
tzeko gela bat du, eta zenbait beharri erantzuten die: elika-
dura, higienea, arropa-garbiketa, premiazko arropa, 
erizaintza eta ile-apainketa. Horretaz gain, informazio, 
orientazio, gizarte eta hezkuntzako esku-hartze, eta gizar-
teratze-prozesuetako laguntza-zerbitzuak ere eskaintzen 
dira. Artatutako pertsonak: 204.

Eutsi
Programa honen funtsezko helburua kalean eta bazterke-
ta-egoera larrian diren, eta kontsumo-arazoak dituzten 
pertsonen narriatze handiagoa saihestea eta prebenitzea 
da. Gizarte-akonpainamendu intentsiboa eskaintzen du; 
topaketarako harrera- eta entzute-gune bat eta norberaren 
ahalduntzerako jarduera-gela bat ditu, eta elikadura- eta 
higiene-premiak estaltzen ditu.
2018. urtean zehar guztira 21 pertsona artatu ditu.
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«Baina bidaian zen samariar 
bat bertara iritsi eta, hura 

ikustean, errukitu egin 
zitzaion»

(Lc, 10,33)

Aterpe Gaueko Zentroa
Bizitegi-gune bat da, gizarte-bazterketa 
egoeran diren eta izaera pertsonal, erlazio-
nal eta sanitarioko narriadura larria jasaten 
duten pertsonei intentsitate ertain edo han-
diko babesa eskainiko dien ostatu-zerbi-
tzua eskaintzen du. 
2018. urtean zehar guztira 53 pertsona arta-
tu ditu.

Laguntza
Gizarte-bazterketako edo bizitegi-bazter-
ketako egoeran dauden pertsonak egunez 
artatzeko zentroa da. Bertan, hainbat gi-
zarte-zerbitzu ematen zaizkie pertsona 
horiei: informazioa, orientazioa, gizar-
te-heziketako esku-hartzea, eta lagun egi-
tea, gizarteratzeko prozesuetan. Zehazki, 
elikagaiekin, higienearekin eta arro-
pa-garbiketarekin lotutako beharrei 
erantzuten zaie. 
2018. urtean zehar guztira 429 pertsona ar-
tatu ditu.

Hotzaldi
Gizarte-bazterketako eta bizitegi-bazterketako egoeran 
dauden pertsonei gauez harrera egiteko zentroa da. Bertan, 
atseden hartzeko lekua eskaintzen zaie, eta haien elikadu-
ra- eta higiene-beharrak asetzen dira. 47 ohe ditu, eta ko-
munak, dutxak, kontsigna, jangela eta egongela. 
2018. urtean zehar guztira 118 pertsona artatu ditu.

Bidelagun
Gizarte-bazterketako eta bizitegi-bazterketako egoeran 
dauden pertsonei kalean bertan akonpainamendua es-
kaintzen die programa honek. 
2018. urtean zehar guztira 41 pertsona artatu ditu.
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Familia, Emakume eta Umeen Arloa

Familiei, emakumeei eta haurrei zuzenduriko 
akonpainamenduko arlo bat da. Akonpainamendu 
horren helburua giza sustapeneko prozesuak gara-

tzea da, eta pertsonen duintasuna eta autonomia handia-
goa lortzea lehenesten ditu. Gure esperientziak esaten digu 
pobreziak emakume aurpegia duela, eta batzuetan, hura 
seme-alabei transmititzen zaiela.

Honako hauen bitartez laguntzen ditugu 
familia-egoera horiek:

Adore programa
Haren helburua familien eta/edo pertso-
nen gaitasunak indartzea eta hobetzea da, 
autonomia eta gizarteratze handiagoa lor 
dezaten:
••• Abilezia pertsonalak eta/edo 

harremanetarakoak garatuz.
••• Sustapen pertsonala eta gizarte-

sustapena errazteko ohiturak eta 
jarrerak hartuz.

Guztira 10 familia artatu dira bizitzaren 
hainbat esparrutan (bizikidetza, enplegua, 
osasuna…). Guztira 34 pertsona Donostia, 
Pasaia, Lasarte, Irun, Eibar eta Deban.

«Neskatxa, zuri diotsut: 
Jaiki zaitez!»
(Mc 5, 41)

Partaide kopurua 1.627
Boluntarioak 40
Kontratudunak 7
Eginiko inbertsioa 273.773€

Miriam programa
Programa honek gizarte-ahulezia egoeran 
diren emakumeak artatzen eta laguntzen 
ditu. Haren egitekoa emakumeen sustapen 
integrala da, haien gaitasunak eta potentzia-
litateak garatuz, emakumeek norberaren 

ahalduntze eta gizarte-ahalduntze 
handiagoa lortzeko helburuarekin. 
Horregatik, programa honetan, 
prestakuntza eta ikaskuntzarako 
espazioak eskaintzen ditugu, bil-
tzeko, harremanetarako eta hizke-
tarako lekuak.

Guztira 1593 artatu dira, eta horietatik 1085k 
eskaintzen ditugun tailer edo prestakuntza-
-ikastaroetakoren batean parte hartu dute: 
etxeko lanak, geriatria, pediatria, lehen so-
rospenak, ostalaritzako bezeroak artatzeko 
oinarrizko nozioak, etxerako brikolajea, lane-
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ko orientazioa, ahalduntzea, 
emakumearen autozaintza 
osasunean, eta higienea eta 
elikadura. 

Orientazio eta enplegu-bi-
laketa zerbitzu bat du, zeinak 
248 familiaren eskaerak ar-
tatu dituen, eta horri esker, 
107 laneko kontratu egin 
dira. Zerbitzu horretan lane-
ko eskubide eta betebeharrei 
buruzko informazioa eta la-
guntza eskaintzen zaie 
emakume enplegatuei eta 
familia enplegatzaileei.

Bultzada programa
Programa honen helburua 
da neska-mutilei beren esko-
latzean eta sozializazioan la-
guntzea, garapen pertsonal 
eta sozialerako erabakigarria 
den lehen etapa hori sendo-
tzeko. Helburua eskolako la-
nak egiten lagunduz, ikaste-
ko motibazioa landuz eta 
autonomia sustatuz lantzen 
da. Gainera, familiei lagun-
tza ematen zaie eskolari da-
gozkion gauzetan, eta koor-
dinazioa egiten da 
ikastetxeekin. Guztira 6 ikas-
tetxerekin egiten dugu lan, 

honako jarduera hauen bitartez:
••• Bitartekaritza-lana adingabearen 

eskolarekin eta familiarekin, haurrek 
eskolan arrakasta izan dezaten 
bultzatzeko eta errazteko, hori 
gizarterako eta laneratzeko tresna den 
aldetik.

••• Familientzako informazioa, orientazioa 
eta aholkularitza, hezkuntzaren eta 
prestakuntzaren alorrean.

••• Gizarte-hezkuntzako jarduerak, 
banakakoak nahiz taldekoak, neska-
mutilen motibazioa eta autoestimua 
hobetzeko.

Eginiko beste ekintzetako bat Donostiako eta 
Irungo eskola-laguntzako taldeak abian jar-
tzea eta garatzea izan da, eta guztira 35 haurri 

lagundu zaie programaren 
baitan, 22 boluntarioren lana-
ri esker.

Era berean, Eibarko eskola-la-
guntzako taldea abian jartze-
ko aholkularitza eta akonpai-
namendua eskaini da. Hala, 
taldea 6 haurrekin eta 2 bo-
luntariorekin hasi da lanean. 

Sortutako eta aurrez aipaturi-
ko talde berriez gain, An-
doaingo eta Zestoako parro-
kietan aurretik ziren 
eskola-babeseko taldeen 
akonpainamenduari heldu 
egin zaio.
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Etxebizitza eta Egoitza 
Zentroen Arloa

Etxebizitza ezinbesteko ondasuna da per-
tsonen garapen integralerako.
Arlo honetatik bizileku-premiaz gain be-

ren bizi-proiektu autonomoan bestelako babe-
sak behar dituzten pertsonak eta familiak ar-
tatzen ditugu. Era berean, sentsibilizaziotik 
eta intzidentziatik jarduten dugu, bizilekua-
ren arloan babesgabezia-egoerak eragiten di-
tuzten arrazoiak eraldatzen saiatuz.

Zubia programa
programa honen bitartez aldi baterako ego-
naldi bat eskaintzen dugu gure etxebizitza-
-sarean, baita gizarte- eta hezkuntza-akon-
painamendu integrala ere ostatu-premia 
duten eta egoera ekonomiko ezegonkorrean 
eta/edo zaurgarritasun-egoeran edo gizar-
te-bazterketa egoeran diren pertsonei eta 
familiei.
Egin beharreko akonpainamenduan, per-
tsonaren edo familiaren esparru guztiei 
heltzen zaie. Helburua bizitza autonomoa-
go bat garatzeko gaitasunak eta baliabideak 

«Noiz aurkitu zintugun 
arrotz eta etxean hartu?»

(Mt 25, 38)
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eskura ditzaten lortzea da. 2018. urtean ze-
har 37 familia artatu dira ditugun 18 etxebi-
zitzetan; beraz, guztira, 101 pertsona onura-
dun izan ditugu.

Bizitegi izaerako harrera-etxea
Caritasen bizitegi-izaerako komunitate-ba-
liabideak ditugu bizitegirik ez duten eta 
etengabeko babesa behar duten pertsonent-
zat. Haietan akonpainamendua eskaintzen 
diegu beren eguneroko bizitzako prozesue-
tan, beren trebezia pertsonalak sustatzen 
ditugu, baita autonomia eta laneko eta 
osasuneko prestakuntza-prozesuak ere, au-
tonomia handiagoa eta bizi-kalitate hobea 
lortzeko xedearekin. Era berean, pertsonek 

lan egiten duten inguruko 
eremuetan eta komunitatee-
tan lan egiten dugu gizarte-
ratze handiagoa bilatzeko 
helburuarekin.

Trintxer-Emeki
Hainbat arrazoi pertsonal 
direla-eta gizarte-bazterke-
tako eta bizitegi-bazterke-
tako egoeran dauden gizon 
eta emakumeei bizitegia 
emanez harrera egiteko eta 
lagun egiteko etxea da.
Guztira 39 pertsona artatu 
ditugu.

Partaide kopurua 163
Boluntarioak 37 
Kontratudunak 25
Eginiko inbertsioa 1.703.669€

Sorabilla
Bizitegi-izaerako harrera-etxe honek baz-
terketa-arriskuan dauden gizonezko gaz-
teak hartzen ditu bertan bizitzen, eta lagun 
egiten die sozializazio- nahiz emantzipa-
zio-prozesuan. Guztira 13 pertsona artatu 
ditugu.

Betania
Egonaldi luzerako harrera-etxea da. Gizarte- 
eta osasun-egoera korapilatsuak dituzten 
pertsonak hartzen ditu eta lagun egiten die, 
hau da, eguneroko bizitzako jarduerak egiteko 
zaintza eta laguntza bereziak behar dituzten 
pertsonak.
Guztira 10 pertsona artatu ditugu.
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Sentsibilizazio ekintzak
••• “Aparkatu zure axolagabetasuna” erakusketa, Artzain 

Onaren katedrala (Donostia, urtarrilak 12-19). 
••• Kontzertu Solidarioa (ikastetxe Nagusia), Kursaal 

(Donostia, otsailak 23).
••• Gai Sozialen inguruko VII Zine Foruma (Donostia, 

otsailak 27 eta 28, eta martxoak 1).
••• Gazte Eguna, Caritas Gipuzkoa (Donostia, apirilak 21).
••• Caritasen aldeko kontzertua, Txanbela otxotea 

(Donostia, maiatzak 6).
••• Olatu Talka (Donostia, maiatzak 26).
••• Rotaryren laguntzarekin antolaturiko Caritasen aldeko 

kontzertua: Fairhauen Singers (Donostia, maiatzak 2).
••• Transpirenaica-ko ordezkaritzari harrera Elizbarrutiko 

Caritasen bulegoetan (ekainak 15).

Komunikazio, 
Prestakuntza, Eragin 
eta Boluntario Arloa

Komunikazioa eta 
Eragina
Arlo honek indartu egiten 
du Caritasen ekintza ho-
nako hauetan:
••• Errealitatearen gure 

ikuspegiaren 
irakurketa eta 
proiekzioa; bazterturiko 
pertsonentzat Albiste On 
izatea, haien eskubideak 
babestuta eta itxaropen 
eta solidaritate seinale 
izanda. 

••• Gure nortasuna zaintzea 
eta Lurreko pertsona eta 
herri pobretuei laguntza 
egiteko misioarekiko 
gure konpromisoan 
sakontzea.

••• Gure balio ebanjelikoen 
inguruan 
sentsibilizatzea eta 
haiek transmititzea 
norberekoikeriaren, 
indibidualismoaren eta 
insolidaritatearen 
aurrean duintasun-, 
justizia- eta karitate-
printzipioak gailenduko 
diren gizarte bat 
eraikitzeko.

e-mail
105
web
116
Instagram
150

Facebook
911
twitter
523
Instagram
347
e-mail
1.606
web
31.000

Argitalpenak

Jarraitzaileak

Kontratudunak 2
Eginiko inbertsioa 163.556 €

«Guztiok elkarren atal bai 
gara.»

(Ef. 4, 25)
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••• Lanaldiak  (Donostia, uztailak 2-8ra). 
••• “Aparkatu zure axolagabetasuna” erakusketa, 

Arantzazu santutegia (Oñati, uztailak 31 - abuztuak 19).
••• “Aparkatu zure axolagabetasuna” erakusketa, (Arrasate, 

irailak 20 – urriak 5).
••• Global Social Economy Forum biltzarraren ekitaldien 

baitan, Elizbarrutiko Caritasen stand-a (Arrasate, 
urriak 3).

••• Boluntariotza Feria (Irun, irailak 22).
••• Boluntarioen Nazioarteko Eguna –Sareginez– 

(Donostia, azaroak 5).
••• Caritasen aldeko Eguberri kontzertua: Donostiako 

txistulari banda (Donostia, abenduak 20).
••• “Partekatu Bidaia” erakusketa, Artzain Onaren 

katedrala (Donostia, abenduak 22 – urtarrilak 4).

Prestakuntza eta 
boluntarioak
“Deus Caritas est” entzikli-
kak honela dio: laguntza 
ematen dugunok pres-
takuntza jaso behar dugu, 
une oro egokiena egiten ja-
kin dezagun, modurik ego-
kienean (...)”. 

••• Harrerarako 
prestakuntza: Ikastaro 
honen baitan arloak 
boluntario taldeentzako 
harrera inklusiboko 
ikaskuntza-prozesu 
baten akonpainamendua 
egin du honako leku 
hauetako Caritasen: 
Errenteria, Irun, Tolosa, 
Azpeitia, Azkotia, 
Andoian, Etxerik Gabeko 
Pertsonen Arloa eta 
Andoaingo 
komunitatearen 
babesletzako tokiko 
taldea. 

••• Langileei zuzenduriko 
akonpainamendu-
ikastaroak gauzatu dira 
kontratudunentzat eta 

boluntarioentzat. Horien 
artean, honako hauek 
dira nabarmentzekoak: 
haurtzaroa eta familia, 
indarkeria-egoerak bizi 
izan dituzten 
emakumeentzako 
akonpainamendua, 
komunikazio 
instituzionala, gizarte-
errealitatearen analisia, 
etxebizitza, jolas 
eraldatzailea eta elizaren 
gizarte-doktrina. 

Era berean, apaizen eta 
diakonoen arteko lehenen-
go topaketa egin genuen 
azaroan, eta bertan Eliza-
ren gizarte-doktrinan 
sakondu genuen. 
Caritas Gipuzkoako topake-
ta eta formazio guneak 
mantendu ditugu.

••• Bidetik (Donostia, 
otsailak 24).

••• Ibilian (Azpeitia, urriak 
26, 27 eta 28).

••• Topaki (Gasteiz, 
azaroak 1).
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kiko elizen eta komunitate erlijiosoen babes izan nahi du-
ten ekintzetan gauzatzen den karitatea.

Kitzin, bidezko merkataritzako denda
Gardentasunean eta zuzentasunean oinarritutako bidezko 
harreman ekonomikoak lortzeko lan egiten du, eta hegoal-
deko herrietako pertsona ekoizleen eta langileen eskubi-

Ekonomia 
solidarioaren Arloa
Caritasek guztion ongiaren eta pertsona guz-
tientzako bizitza duinaren zerbitzura egongo 
den ekonomia gizatiarrago baten aldeko apus-
tua egiten du. Sorkuntzaren zaintza lehenes-
ten duen eta kontsumo arduratsu, kontziente 
eta eraldatzailea babesten duen ekonomia ba-
tean sinesten du. Arlo honek honako jardue-
ra-esparru hauek garatzen ditu: 

Senide-lankidetza
Caritasek berretsi egiten du Lurreko herri 
guztien erabateko garapena lortzea helburu 
duen karitatearen dimentsio unibertsala. To-

«Ni, berriz, bizia –eta bizia ugari gainera– 
izan dezaten etorri naiz»

(Jn 10, 10)

Partaide kopurua 34
Boluntarioak 23
Kontratudunak 4
Eginiko inbertsioa 1.096.057 €
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deak bermatzeko. Caritasek tokiko ekoizleak babesten ditu 
haiek ekoitzitakoa modu ekitatiboagoan merkaturatzen 
lagunduta.

Enplegu- eta prestakuntza-estrategia
Helburua enplegu bat lortzeko zailtasun handiagoak dituz-
ten pertsonen enplegagarritasun-aukerak hobetzea da.

Lamorus tailerra
Gizarte-bazterketa eta bizitegi-bazterketa pairatzen duten 
pertsonei lanerako heziketa eta prestakuntza emateko lan-
tegia da. Helburua pertsonaren sustapenari laguntzea da. 
Gizarte-trebetasunak eta laneko ohituren ikaskuntza sus-

Kenia
Ekuador
Kongo
Dominikar Errepublika
Puerto Rico
ADIC - El Salvador
Santa Rosa - Ekuador
ICLI - Nima Eskola - Benin (Afrika)
Salestarrak - Mozambike
Zaporeak – Chios uhartea
Kinyabalanga elkartea - Kongo
Divido Salvador misiolarien elkartea - 
Guatemala (agua)
Funduna - Ekuador
Machala – El Oro - Ekuador
Guztira

85.186€
13.400€
9.768€
25.134€
25.134€
100.504€
20.109€
10.000€
2.500€
10.000€
9.420€
 
25.000€
8.755€
10.527€
355.437€

Garapenerako Lankidetzako proiektuak

tatzen dira pertsonaren ahalduntze-maila handiagoa lor-
tze aldera. 
2018. urtean zehar guztira 18 pertsona artatu ditu.

Caritasek eta Sarea fundazioa
Hezkuntza-izaera eta izaera okupazionala duten zonaldeko 
proiektuak sustatzen ditu. Helburua Caritasen artatzen di-
ren pertsonen enplegagarritasuna hobetzea da.
Honako hauek izan dira zonaldeko proiektuak:
••• Goierrin (Lazkao-Beasain), Baratzeak
••• Debagoienan. (Arrasate-Oñati), Bidean proiektua:

•Industriala.
•Baratzeak.



18

Kudeaketa, 
Administrazioa eta 
Giza Baliabideen Arloa

«Zuen artean 
handien izan 

nahi duena izan 
bedi zuen 
zerbitzari»
(Mc 10, 43)

Inbertitutakoa arloka

Konparaketak

Emaitzen kontua

Lurralde Ekintzen Arloa 1.496.398€ 
Ekintza zuzena Lurraldean 1.942.615€
Etxerik Gabeko Pertsonen Arloa 1.558.027€ 
Familia, Emakumeen eta Umeen Arloa 273.773€
Etxebizitza eta Egoitza Zentroen Arloa 1.703.669€ 
Ekonomia Solidarioaren Arloa 1.096.057€
Komunikazioa, Boluntario eta Eragin Arloa 163.556€
Kudeaketa, Administrazioa eta Giza Baliabideen Arloa 1.191.633€
Guztira 9.425.728€

Artaturiko pertsona kopurua 2016 2017 2018

Zonaldeen arabera 19.716 17.177 15.517 
Arloen arabera 6.993 6.302 2.669
Guztira 26.709 23.479 18.186

Inbertitutako diru kopurua 2016 2017 2018

Zonaldeen arabera 2.230.296€ 2.484.222€ 1.942.615€
Arloen arabera 6.244.732€ 7.374.413€ 6.291.480€
Kudeaketa eta admin. 1.265.676€ 1.301.475€ 1.191.633€
Guztira 9.740.704€ 11.160.110€ 9.425.728€

Aholkularitza juridikoko 
programa
Informazioa, laguntza eta akonpainamen-
du espezializatua ematen da fami-
lia-zuzenbidearekin, etxebizitzarekin, 
pentsioekin eta gizarte-prestazioekin zein 
atzerritartasun-zuzenbidearekin eta beste 
gai batzuekin lotu-
riko egoeretan.
Azpimarratzekoa 
da nazioarteko ba-
besa eskatu aurre-
tik aholkularitza 
eskatu duten per-
tsonen kopurua-
ren hazkunde na-
barmena.

Aholkularitza juridikoa Caritasen hainbat 
arlo eta proiekturi zuzentzen zaie, garrantzi 
berezia emanda parrokietako Caritasei es-
kainitako aholkularitzari eta prestakun-
tzari.
Aurten 611 pertsonak eta familiak jaso dute 
aholkularitza programa honen bitartez.

Finantza etikoak
Gero eta gehiago jabetzen gara gure aurrez-
kien jomugaz, eta horregatik, banka etikoko 
aukera gehiago daude, baita gizarte-eran-
tzukizun handiagoko inbertsio-produktu 
gehiago ere gizartearen, ingurumenaren 
eta abarren ikuspegitik balio erantsia du-
ten proiektuetara zuzentzen direnak.
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Nº de personas voluntarias 7
Nº de personas contratadas 5
Invertido 1.191.633€

Donostiako 
elizbarrutiko 
Caritasek bost 
fundazio ezarri ditu 
artaturiko 
pertsonei eragiten 
dieten arazoei 
erantzun 
espezializatuagoa 
emateko

Gizaide Fundazioa
1997. urtean sortua, buruko gaixotasuna 
duten pertsonak artatzeko helburuarekin. 
Honako baliabide hauek ditu:
••• Eguneko Zentroa buruko gaixotasuna 

duten helduentzat.
••• Intentsitate handiko zainketa duen 

bizilekua buruko gaixotasuna duten 
emakumeentzat.

••• Intentsitate ertain eta txikiko zainketa 
duten bi bizileku buruko gaixotasuna 
duten pertsonentzat.

https://www.gizaide.org

Sarea Fundazioa
1997. urtean sortua, lan-munduan txerta-
tzeko jarduerak sustatzeko eta enplegua 
sortzeko lan-aukerak izateko desabantaila 
larriak dituzten kolektiboen artean.
http://www.sarea.com

Hurkoa Zainduz Fundazioa
2013an sortua, helburu du mendetasuna 
duten adineko pertsonak eta haiek zain-
tzen dituzten familiak artatzea.
https://www.hurkoa.eus

Auditoria
Kanpoko enpresa batek urtero ebaluatzen ditu Caritasen 
kontuak. 2018. urtean Alter Consulting enpresak egin du 
kanpo-ikuskaritza hori.

Izan Fundazioa
1984an eratu zen irabazi-asmorik gabeko 
erakunde pribatu gisa, mendetasunak tra-
tatzearen arloan jarduera eta zerbitzu sorta 
zabal bat sortu, garatu eta perfekzionatzeko 
helburuarekin.
Horregatik sustatzen du Gizakia Helburu 
proiektua irekitzea, mendetasuna dutenei 
eta haien senideei arreta integrala eskain-
tzeko. Programa horrek beste mendetasun 
mota batzuen eraginpean diren pertsonak 
artatzen ditu gaur egun.
1997an jarduera-eremua zabaldu zuen eta 
Norbera Programa sortu zen nerabeza-
roaren berezko arazoei heltzeko; izan ere, 
arrisku- eta/edo babesgabezia-egoerak era-
gin ditzake haiengan eta haien familien-
gan.
https://www.izan.org

Hurkoa Fundazioa
1990. urtean sortu zen eta helburu du adi-
neko pertsonen edo buruko gaixotasuna 
duten eta ahulezia-, mendetasun- edo ba-
besgabezia-egoeran diren pertsonen es-
kubideak artatzea, gidatzea eta babestea.
https://www.hurkoa.eus
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eta… hala partekatzen dugu pertsona guztien duintasunarekiko eta 
guztion ongiarekiko bide bat baino gehiago… konpromiso bat

Hau dena langileen naiz boluntarioen lanarik gabe, eta pertsonek nahiz 
erakundeek Caritaseri egindako ekarpenik gabe ez litzateke posible 

izango.

ESKERRIK ASKO GURE ONDOAN IZATEAGATIK

BALIABIDE HORIEN % 77 JATORRI PRI-
BATUKOAK DIRA, eta agerian jartzen 
dute pobreziaren aldeko irtenbidearen zati 
diren bazkideen, emaileen, enpresen eta 
erakundeen aldetik jasotzen dugun babes 
zabala.


