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Funtsezko hiru elementu hauek bideratu dute Gipuzkoako Caritasen 
erakunde-egitura berria

Xedea da pertsonak bizi diren tokitik ahalik eta gertuen jaso dezatela

arreta. Orobat, gizarte-baliabideak herri eta hirietara eramaten dira. 

Helburua da pertsonen eskaerei edo egoerei arreta ematea.

Lurralde-deszentralizazioa

Pertsonalizazioa

Lagun egitea
Asmoa da lagun egitearen bidez pertsonak ahalduntzen dituen

prozesuak garatzen lagunduko duen arreta-eredua garatzea.
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Fundazioak
Gizaide - www.gizaide.org

Buruko gaixotasunak 

dituzten pertsonentzako 

arreta.

Sarea - www.sarea.com

Egoera ahulean dauden 

kolektiboak gizarteratzeko 

eta laneratzeko.

Hurkoa - www.hurkoa.eus 

Pertsona adinduentzako edota buruko 

gaixotasunak dituzten pertsonentzako 

laguntza eta legezko tutoretza.  

Hurkoa Zainduz - www.hurkoa.eus 

Pertsona adinduentzako edota buruko gaixota-

sunak dituzten pertsona helduentzako arreta, 

zaintza eta zerbitzu espezializatuak.

Izan - www.izan.org

Droga-mendekota-

sunak dituzten pertso-

nentzako arreta.
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a. Berariazko harrera programa.

Gizarte-langileak artzapez-barruti 

horietan banaturik daude.

b. Komunitate animazio programa.

Familiei, emakumeei eta 

haurrei sostengua emateko 

programak

a. Adore, laguntza programa.

b. Miriam, emakumeei arreta 

osoa emateko programa.

c. Bultzada, eskola jarraipen 

eta laguntzarako programa.

Hezkuntza-laguntza eta 

bizitzeko tokia behar duten 

pertsonentzako sostengua. 

a. Zubia, etxebizitza-programa.

b. Trintxer – Emeki, 

harrera-etxea. 

c. Sorabilla, harrera-etxea. 

d. Villa Betania, harrera-etxea. 

Gizartetik baztertuta eta 

etxerik gabe dauden 

pertsonentzako arreta.

a. Laguntza, eguneko 

arretarako zentroa.

 b. Eguneko Aterpe, 

eguneko arretarako zentroa. 

c. Gaueko Aterpe, gaueko 

harrerarako zentroa. 

d. Hotzaldi, gaueko 

harrerarako zentroa. 

e. Eutsi, kalteak murrizteko 

programa.

f. Bidelagun, kalean 

laguntzeko programa.

Caritas osatzen dugun 

pertsonok gure lana 

hobeki egiteko behar 

ditugun tresnak eta 

baliabideak lantzen dituen 

arloa.

Bizitza kudeatzeko hain 

garrantzitsua den ekonomia, eta, 

pertsonen eta herrien garapen 

osoa sustatzea du xede.

a.  Lamorus, heziketa- eta 

okupazio-tailerra.

b. Eskualdeko heziketa- eta 

okupazio-programak  (Bidean, 

Huertas ….).

c. Kitzin, bidezko merkataritzako 

denda. 

d. Lankidetza-programak.

a. Zuzendu: Caritas Gipuzkoa 

erakunde osoaren giza baliabi-

deak eta baliabide teknikoak eta 

ekonomikoak zuzentzen, disei-

natzen eta sostengatzen ditu.

b. Aholkularitza juridikoa 

laguntzen ditugun pertsonei.
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