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Hauei esker egiten dugu aurrera:
- EDE Taldean lan egiten 

duten pertsonei esker, haien 
profesionaltasuna, ilusioa eta 
Fundazioaren misioarekiko eta 
balioekiko atxikimendua oso 
azpimarragarria baitira.

- Ostargiri esker, estamentuen 
arteko topaketaren aldeko lana eta 
Patronatuak zein Zuzendaritzak 
onartutako barruko harremanen 
eredu berria proposatu baititu.

- Zuzendaritzari esker, baldintza eta 
une txarretan taldea kudeatzeko 
sentsibilitatea eta abilezia 
izan baititu. Horretaz gainera, 
esku-hartzeko gune berriak 
sortu ditu eta proiektuaren 
jasangarritasuna finkatu du.

- EDE Taldean konfiantza duten 
pertsona, entitate eta instituzioei 
esker, haien proiektuak 
garatzerakoan ezinbesteko 

kolaboratzailetzat izan baitute 
EDE Taldea.

- Patronatuan parte hartzen duten 
pertsonen lanari esker, une 
honetan Fundazioaren misio eta 
balioak interpretatu baitituzte, bai 
eta haien denbora, irizpidea eta 
eskarmentua eskaini ere.

Pertsona guzti horientzat nire 
eskerrik beroena.

Honetan egiten dugu aurrera: 
- EDE Taldearen jasangarritasun 

ekonomikoan:
 Bigarren urtez jarraian emaitza 

positiboa izan da. Gure 
independentzia ekonomikoa 
ahalbidetuko duten beharrezko 
soberakinak lortzear izan gara, 
gehienbat langileen kopuru handi 
batek soldataren zati bati uko 
egin ziolako, kolektibo guztiaren 
onurarako.

 Nire eskerrik  beroena pertsona 
horientzat.

 Horrekin batera, gure 
erakundearentzat ezinbestekoak 
diren bi kudeaketa-palanka abiatu 
dira: kudeaketaren kontroletarako 
sistema aurreratua eta 
berrikuntzako lantaldea. 2017an 
jada, hasi dira lehenengo emaitzak 
azalerazten.

- EDE Taldearen antolaketaren 
jasangarritasunean:

 Fundazioaren gobernua osatu eta 
sendotu dugu, formalki 2017an 
gehitu diren lau patronorekin, lau 
patrono berri horien bizi eta lan 
esperientziak oso garrantzitsuak 
izango dira. Nire eskerrik beroenak 
lau pertsona horientzat ere, gogo 
handiz sartu baitira proiektuan.

 Bestalde, Ostargik eskatuta, 
estamentuen arteko topaketak 

Jon Mancisidor

Aurrera egiten dugu

http://www.edetaldea.org/
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egin dira hainbat gunetan, eta 
horren ondorioz, estrategiari eta 
kudeaketari lotutako ikuspegi 
ezberdinen arteko adostasun 
maila handia lortu da. Lan horren 
lehen emaitza aipatutako EDE 
Taldearen barruko harremanen 
sistema berrirako dokumentua 
izan da. 

 Zuzendaritzako eta Kudeaketako 
lantaldeak ere finkatu egin 
dira, eta lorpenak nabarmenak 
izan dira, ondoko esparruetan: 

kudeaketa finantzario eta 
ekonomikoan, kudeaketaren 
kontrolean, jardun komertzialean 
eta pertsonen kudeaketan.

Amaitu baino lehen, hiru erronka 
aipatu nahi ditut. Gure erakundeak 
askotarikoak eta konplexuak dira. 
Hori dela eta, lan-sail bakoitzak 
hamaika erronkarekin aritu behar du 
egunero; halere, gure etorkizunari 
begira erabakigarriak izan daitezkeen 
hiru azpimarratu nahi ditut: 

jarduteko esparru geografiko 
berriak bilatzea; esparru pribatuan 
ezarpen-maila handiagoa lortzea; 
eta azkenik, komunikazioa 
hobetzea.

Jon Mancisidor
EDE Fundazioko Patronatuko 
Batzordearen presidentea

http://www.edetaldea.org/
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Iaz eraikitako memoriaren eskemari 
jarraiki, segidan irakurriko dituzun 
orriek zer garen eta zer egiten dugun 
zabaltzea dute xede.
Oraingoan ere “collage” baten 
aldeko hautua egin dugu, zeinak 
gure aburuz azpimarragarrienak 
diren gaiak biltzen dituen, hala 
haien eraginagatik, nola haien izaera 
berritzaileagatik.
Aukeratutako jarduerok, eta datu 
kuantitatibo orokorrek, gure 
errealitatearen eta garatzen ari garen 
apustuen argazki fidela islatzen dute, 
bai eta gurekin aritzen diren entitate 
eta instituzioena ere.
Komunikazioa eta gardentasuna, 
gainera, ezinbesteko eginbeharrak 
dira, bereziki  gizarte-erakundeetan.
Txostenaren edukiaren harira, 
hasteko gogoeta orokor bat:
Inpaktuzko adierazleek gora egin 
dute, iazko datuekin alderatuta, 
langile kopuru eta aurrekontu-

bolumen bertsuarekin; hortaz, 
eraginkorragoak izan gara, eta hori 
pozteko kontua da.
Azkenik, memorian bildutako 
programen harira, honatx 
nabarmendu beharrekoak:
- Gizarte-erakundeei eta Hirugarren 

Sektoreko sareei eskaintzen 
diegun laguntza gure izaeraren 
ezaugarri nagusienetakoa da.

- Administrazio publikoentzat 
egiten dugun gizarte-politikei 
buruzko laguntza teknikoa oso 
azpimarragarria izan da.

- Gizarte-hezkuntza eta gizarte-
kultura arloetako hobekuntzaren 
aldeko apustuak oso nabarmenak 
dira, gazteekin eta adinekoekin 
garatutako esku-hartzeko 
programetan.

- Zailtasunak dituzten pertsonen 
enplegua eta lan- eta gizarte-
txertatzea lehentasun ditugu, 
gure erakundeak garatutako 

jardunaren zati handi bat hartzen 
baitute:  orientazioa, bitartekaritza, 
trebakuntza, laguntza integrala…

- Aterpetxe eta egoitzen sarea 
sendotu dugu. Sare hori, gainera, 
toki pribilegiatua da zaitasunak 
dituzten pertsonak gizartean eta 
lanean txertatzeko.

- Ahultasun egoeran dauden 
emakumeekiko konpromisoa eta 
kultura- eta gizarte-aniztasunaren 
aldeko apustuak bere horretan 
dirau.

- Nafarroan hasi gara lanean, Bakea 
eta Bizikidetza esparruan, hain 
zuzen.

- Tokiko ehun sozial eta 
komunitarioaren aldeko apustua 
mantentzen dugu, herritarren 
eta boluntarioen bestelako 
partaidetza-adierazpenak ahaztu 
gabe.

Jose M. Puyo
EDE Fundazioko zuzendaria

Jose Puyo

sarrera

http://www.edetaldea.org/
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Entitate talde bat gara (EDE Fundazioa, Suspergintza Elkartea, Suspertu SM eta ST3 Elkartea), 
zeinak balio berdinak partekatzen dituen, mota askotako zerbitzu independenteak, eta era 
berean osagarriak, eskainiz. Pertsonen ahalduntzea eta gizarte bidezkoagoa lortu nahi ditugu, 
garapen pertsonal eta kolektiboaren bitartez, bai eta hainbat gizarte, kultura eta hezkuntza 
jardueren bidez ere. 
Euskadin dihardugu nagusiki, eta lankidetzak eta loturak garatzen ditugu estatuan eta 
nazioartean; europar esparrua lehenesten dugu.

Pertsonen 
ahalduntzea 
eta gizarte 
bidezkoagoA 
lortu nahi ditugu

Gizartearen protagonismoa sustatzen dugu

Hezkuntza 
jarduna, haur, 
nerabe eta 
gazteekin, eta 
haien familiekin

Bazterketa 
arriskuan 
dauden 
kolektiboak

Trebakuntza 
profesionalentzat 
eta erakundeentzat

Adinekoak 
eta 
zaintzaileak

Bizikidetza, 
gatazka eta 
giza eskubideak

Emakumeak 
eta ekitatea

Immigrazioa 
eta berdin-
tasunezko 
tratua

Erakundeen 
garapena eta 
entitateen 
kudeaketa-
hobekuntza

Enplegua 
eta lan-
munduan 
txertatzea

Ostatua 
eta gizarte-
turismoa

Boluntariotza 
eta gizarte-
partaidetza

Ingurumen-
hezkuntza 
eta garapen 
iraunkorra

Kultur 
jarduna

Teknologia- 
eta komunikazio-
zerbitzuak

http://www.edetaldea.org/
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Gizarte-inpaktua

240.230
Gure jardunaren onuradunak

8.451
Prestakuntza-orduak, profesionalentzat 
eta boluntarioentzat

41.637
Haur eta gazteak, Haur eta Gazte Programetan

3.923
Ahultasun egoeran dauden artatutako 
pertsonak

15
Gizarte, gazte eta kirol instalazioak

107.645
Egonaldiak, aterpetxe eta egoitzetan

30.658
Aholkularitza eta ikerkuntza orduak

846
Artatutako entitateak

http://www.edetaldea.org/
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Gizarte-proiekzioa

Gure entitateentzat funtsezkoa da beren 
ezagutzak eta gogoetak partekatzea gizarte 
osoarekin. Hori dela eta, eskura dituzten 
komunikazio tresnak eta kanalak erabiltzen 
dituzte: presentzia hedabideetan, interneten 
parte hartzea, sentsibilizazio kanpainak, eta 
abar.

EDE Fundazioaren webgune berria
Hausnarketa, ikerketa eta jardun egokien prozesua 
abiatu dugu, 2017an EDE Fundazioaren webgune berria 
argitaratzeko asmoz, zeinak aldaketa integrala ekarriko 
duen entitatearen webgunean. Erabateko aldaketa hori 
webgunearen estetikan eta edukietan islatuko da.

Gizarte-intereseko kanpainak
Hainbat kanpainatan parte hartu dugu. Horretaz 
gainera, barruko kanpainak ere egin ditugu, egun 
esanguratsu eta garrantzitsuen harira (Emakumearen 
Nazioarteko Eguna, Ekamumearen Aurkako 
Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna…). 
horretaz gainera, “ Ni una más, ni una menos-
Erailketa matxista gehiagorik ez” kanpaina zuzendu 
dugu, Emakumeok Bidean elkartearekin lankidetzan. 
Kanpaina horren baitan, kontzentrazioak egiten 
dira Bilboko hainbat gunetan, Estatuan gertatzen 
diren erailketa matxistak salatzeko eta emakumeak 
ikusgarri bihurtzeko. Sare Sozialetan ere zabaltzen 
da kanpaina.

2015eko Memoria
Gure entitateek 2015ean garatutako jardun 
garrantzitsuena memorian bildu dugu. Memoria 
horretan, makina bat nobedade sartu ditugu, bai 
diseinuan, bai edukietan. Euskarriak harrera ona izan 
du, hala barruan, nola kanpoan. Hori dela eta, hainbat 
lagunek zoriondu gaituzte: Hirugarren Sektoreko 
erakundeek, administrazioek, hainbat esparrutako 
profesionalek, eta abarrek.

http://www.edetaldea.org/
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•	 EDE	Taldeak	Lidergotza Planaren dokumentu markoa egin du. Txosten 
horretan antolakuntza-unitateetako arduradunen zuzendaritza-gaitasunak 
zehaztu dira.

•	 Kultura Digitala garatzeko barruko plan berria abiatu da, Garapen 
Digitala. Erakundeen diagnostikoa egin da, Europako ereduaren 21 gaitasun 
digitalak	identifikatuz,	Eusko	Jaurlaritzako	Ikanos	Programarekin	elkarlanean.

•	 Banakako	eta	taldekako	coaching prozesuak eman dira.

Pertsonen kudeaketa eta garapena

Praktiketan
14

73,7 % 26,3

Langileak
248

62,8 % 37,2

Laguntzaileak
190

68,8 % 31,2

Boluntarioak
54

66,7 % 33,3

6.781
Barruko	prestakuntza-orduak

148
Prestakuntza-jarduerak

http://www.edetaldea.org/
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14.279 €

15.113 €

11.560 €

11.792 € 11.443 €

Bolumen ekonomikoa

MILAKA EUROTAN

http://www.edetaldea.org/
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2015ean, Gizatea Gizadartz eta 
Didaniako Zuzendaritza Batzordeetan 
parte hartzen jarraitu dugu, eta EAPN 
Euskadiko Batzordean ere sartu gara. 
Horretaz gainera, gure presentzia 
areagotu egin da hainbat batzordetan 
(Laguntza eta Ekosolfem, Ekain 
erakundeko Enplegu inklusiboan, eta 
abar). Azkenik, lanerako taldeetan ere 
parte hartu dugu: EAPN-ko Emakumea 
eta baztertzea, Ekain-eko Trebakuntza 
Taldea edo Adinduen Foru Kontseiluko 
Bizkaia Adiskidetsuko Talde Traktorean.

Gure erakundeetan, hastapenetatik, 
aliantzak eta lankidetzak sustatu ditugu, 
gure esku-hartze esparruetako hainbat 
erakunderekin. Horretaz gainera, 
Hirugarren Sektore Sozialeko hainbat 
saretan parte-hartzen dugu.

Partaidetzak eta 
kolaborazioak

Hirugarren 
Sektorearen 
sustapena

•	Bolunta.	Boluntariotzarako	
Agentzia	•	Bizkaiko	
Hirugarren Sektore 
Sozialaren	Behatokia

Estatuko 
aliantzak

•	Luz	Casanova	Fundazioa	
(Madrid)	•	Pere	

Tarrés Fundazioa 
(Bartzelona)

Partaidetzak 
kontseiluetan
•	Boluntariotzaren	Euskal	

Kontseilua	•	Euskadiko	Gazteria	
Kontseilua	•	Elizbarrutiko	
Pastoraltzako Kontseilua 

•	Adinekoen	Foru	
Kontseilua

Astialdia 
eta Garapen 

Komunitarioa
•	Euskalerriko	Eskautak	Bizkaia

•	Kiribil	Sarea	•	Aisi	Hezi	Fundazioa	
•	Umeak	Kalean	Elkartea	•	

Harribide	Fundazioa	•	Aizibizia	
Elkartea	•	Gozaldi	Elkartea

Elkarlana

•	Bategin	Bizkaia	eta	Gipuzkoa	
Taldea	•	Gazte	Etorkinen	

Partzuergoa	•	Hezkuntza-astialdiko	
Partzuergoa •	Inteligentzia	

Emozionalaren Partzuergoa 
• Elizako Gizarte-entitateen 
Taldea •	“Be	Part”	proiektua

Euskadiko 
Hirugarren 

Sektore Sozialeko 
Entitateen Sareak

•	Gizatea.	Euskadiko	Gizarteratze	Enpresen	
Elkartea•	EAPN.	Pobreziaren	kontrako	Europar	
Sarea	•	Gizardatz.	Bizkaiko	Ekimen	eta	Esku-
hartze	Sozialeko	Entitateen	Elkartea•	Astialdi	

Sarea. Esku-hartze Soziala eta Hezkuntza 
Astialdian	•	Emakumeok	Bidean	•	Giza	
Eskubideen	Hezkuntzako	eta	Bakearen	

aldeko	Elkarteen	Foroa	•	Didania.	
Astialdiko Entitate Kristauen 

Federazioa

http://www.edetaldea.org/
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Langileak 63 % 37

Patronatuko Batzordea
Jon Joseba Mancisidor Solaberrieta, presidentea.
Gonzalo Fernández Mancha, idazkaria.
José Alberto Vicente Otxoa, diruzaina.
María Elena Ayarza Elorriaga, batzordekidea.
José Ignacio Eguizabal Escribano, batzordekidea.
Asier Rodríguez de Pedro, batzordekidea.
Rafael Ruiz de Gauna i Torres, batzordekidea.
María Silvestre Cabrera, batzordekidea.

Ostargi	elkarteak	sustatutako	entitate	bat	gara.	Bere	jatorrian	
Elizari lotua, 1976an abiatutako ibilbide baten emaitza gara, eta 
gure inguruko Gizarte-erantzukizuneko Sistemen, Hirugarren 
Sektore Sozialaren eta Garapen Komunitarioaren hobekuntza 
lortu nahi dugu, gizarte, hezkuntza eta kultura esku-hartzearen 
esparruan aritzen diren pertsona eta entitateentzako (publiko 
eta pribatuak) programa eta zerbitzuen bitartez.

Giza garapena eta elkarte 
ehundura sustatzen ditugu, 
ezagutzaren, trebakuntzaren eta 
pertsona eta erakundeentzako 
laguntzaren bitartez

Bisita kopurua
98.174

Zale kopurua
5.562

Erakunde, genero, hirugarren sektore, gizarte-zerbitzu eta gazterian espezializatutako Gizarte-aholkularitza –Ikerkuntza aplikatua – Trebakuntza 
eta orientazio programak, esku-hartze sozialeko profesional eta boluntarioentzat –Enpleguaren sustapenerako zerbitzuak – Bizikidetza 
hobetzeko eta giza eskubideak sustatzeko programak – Gizarte-partaidetza eta garapen komunitarioa sustatzeko programak

EDE Fundazioa

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/edefundazioa/
https://twitter.com/formacionede?lang=es
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-ede
http://www.fundacionede.org/
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Hirugarren Sektore 
Sozialarekin elkarlanean
• Sareen Sarea Euskadiko Hirugarren 

Sektore Sozialeko Sareen Sareari 
lagundu diogu bere Plan Estrategikoa 
eta Komunikazio Plana egiten.

• Bai eta Ekain sareari ere, enplegu 
inklusiboaren estrategia kolektiboa 
eraikitzen.

Euskadiko Gizarteratzearen aldeko Sareak
Redes para la Inclusión Social en Euskadi

Aholkularitza 
eta ikerkuntza

113
Aholkularitza eta ikerkuntza

27.320
Orduak

86
Lan,	kontabilitate	eta	zerga	aholkularitzak	
artatutako entitateak

50
Gure laguntza jaso duten entitateak

Erakundeei laguntzen diegu hiru dimentsiotan (pertsonak, lantaldeak 
eta antolakuntza) indartu daitezen, haien helburuak lor ditzaten, eta 
haien	misioa	gara	dezaten,	hauexen	bitartez:	Ikerkuntza,	ikasketen	
sorkuntza eta trebakuntza; prozesuen eta produktuen aholkularitza, 
eta bakarkako eta lantaldeko coaching-a, besteak beste.

EDE Fundazioko Genero 
Aholkularitza Eusko 
Jaurlaritzak (Emakunde/
Emakumearen Euskal 
Institutua) homologatu du.

http://www.edetaldea.org/
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Ikerkuntza
Ikerlan hauek nabarmenduko ditugu.
- Lesbofobia, homofobia eta transfobia 

Euskadiko hezkuntza-sisteman, Eusko 
Jaurlaritzarentzat.

- Haur-ongizateko adierazle-sistemaren 
gaurkotzea, Unicef España erakundearentzat.

Entitate publiko eta pribatuekin lanean
2016an, laguntza teknikoa eman diegu entitate hauei:
• Administrazio publikoei, haien zerbitzuen egokitzapenean eta etorkizuneko erronketan, 

Euskadiko Gizarte Zerbitzuen Sailari buruzko Dekretuaren harira.
• Bilboko Udalari, “Bilbao Haurren Hiri Laguna” proiektuan, UNICEF erakundeak ematen duen 

Haurren Hiri Laguna aitortza lor dezan.
• Santurtziko Udalari, “Santurtzi, adinduekin udalerri laguna” programaren baitan. Programa 

horren xedea zahartze aktiboa sustatzea da, partaidetza, osasunaren baldintzen hobekuntza eta 
inguruen segurtasunaren hazkundearen bitartez; betiere, bizitza-kalitatea areagotzeko asmoz.

• Bizkaiko Osabide Hezkuntzarako Partzuergoari, bere gogoeta estrategikoan. Erakunde 
hori Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eta Sustapen Ekonomikoa eta Enplegu Sailak 
eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntz Politika eta Kultura Sailak osatzen dute. Bere 
helburua batera jardutea da, zailtasun edo arrisku egoeran dauden edo gizarteratzeko eta 
lanean txertatzeko arazoak dituzten Bizkaiko haur, nerabe eta gazteen gizarte- eta hezkuntza-
problematikari heltzeko. 

http://www.edetaldea.org/
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Gizarteratzea 
eta lanean 
txertatzea

811
Personas orientadas

5.000
Horas orientación

1.200
Atenciones	en	el	Centro	de	
Empleo

350
Personas formadas

3.245
Horas de Formación

20%
Inserción	colectivos	
desfavorecidos

80
Entidades colaboradoras 
prácticas

800
Horas talleres grupales 
empleo

Emaktiva: “Nire iragana nire etorkizunerako 
giltza izatea nahi dut” 
Ibilbide integrala da, gizarte-desabantailan dauden emakumeen autonomia 
ekonomikoa sustatzeko, bai eta lagungarri izango duten enpresa eta 
gizarte inguru bat sortzeko ere. (Europako Gizarte Funtsak, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Enplegu eta Gizarte-inklusio Sailak eta Lanbidek diruz 
lagundutako programa da). Aukera errealak sortu dira 90 emakumerentzat. 
Emakumeok haien ahalmena oztopatzen zuten mugak eta lanean hasteko 
zuten zailtasunak gainditzen ari dira.
Emakunderen XXII. Berdintasunerako Foroaren baitan, urrian, Emaktiva 
Programaren I. Jardunaldia burutu zen. Informazio gehiago: www.emaktiva.org

Hauek ere finantzatu dute programa:

Aktibazio inklusiboaren alde egiten dugu, 
trebakuntza eta orientazio zerbitzuen eta 
enplegu-zentroaren bitartez. Hauexek dira gure 
helburuak: enplegagarritasun mailak hobetzea, 
motibazioa potentziatzea eta ahultasun egoeran 
dauden pertsonentzako aukerak sortzea. 

http://www.edetaldea.org/
http://www.emaktiva.org
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Zerbitzuak
Enpleguaren sustapena: laguntza pertsonalizatua, 
coaching ikuspegi batetik, lanean txertatzeko asmoz, 
orientazio-ekintzen eta enplegu-zentroaren (Lanbideren 
zentro kolaboratzailea) bitartez. 
Elkarlana eta bitartekotza: lanean txertatzeko aukerak 
kolektibo behartsuentzat, gizarte-sentsibilitateko 
enpresen bidez. Enplegu-poltsa, eskaintzak kudeatzea, 
kontratazioaren jarraipena, trebakuntza nahierara, eta 
abar. 
Enplegurako trebakuntza: espezializatutako irakasleak 
eta tutoretza pertsonalizatuak, enplegagarritasuna eta 
kualifikazioa hobetzeko.
-  Lanbidek finantzatutako bederatzi profesionaltasun-

ziurtagiri abiatu dira langabezian dauden 
pertsonentzat.

-  20 Hobetuz trebakuntza-saio langabezian dauden 
profesionalentzat.

-  20 profesionaltasun-ziurtagiri kudeatu dira 
langabezian dauden pertsonentzat eta 10 
espezialitate gehiago aurreikusi dira.

-  25 irakasle eta tutore-laguntzaile.
-  1.000 metro koadrotik gora egokitu dira prestakuntza 

emateko.

Lanberri Programa
Lanean txertatzeko ibilbide integrala gizarte-desabantailan dauden 
pertsonentzat. Orientazioa laguntzarekin, banaka eta taldeka + Trebakunta 
+ Bitartekotza. (Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu eta Gizarte-inklusio 
Sailaren laguntzarekin).
Bestetik, banakako eta taldekako laguntzak egin ditugu gizarte-
desabantailan dauden pertsonentzat, lanean txertatzeko enpresen bidez.

http://www.edetaldea.org/
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Prestakuntza

3.728
Trebatutako pertsonak

284
Ikastaroak

7.211
Prestakuntza-orduak

Baterako sorkuntzari buruzko ikasketa esperientzia
Sareak eta Anekak ekimenaren bitartez, eta BBK-k finantzatutako Indartu 
programaren baitan, Trebakuntza Plan bat egiteko sormen-esperientzia 
eskaintzen diegu gizarte-entitateei.
Bost gizarte-entitate: T-4 Elkarteak, Bidegintzak, Harribide Fundazioak, Irse-
Bizkaiak eta Sortarazi-k haien erronkak partekatu dituzte ondoko gaien inguruan: 
ildo estrategikoak, gaitasunak, lanpostu-monografiak eta langileek sentitu 
eta antzemandako trebakuntza-premiak. Hala, EDE Fundazioko Erakunde eta 
Profesionalen Saileko bi eragileren laguntzaz, haien Trebakuntza Plana egiteko 
prozesua abiatu dute, banakako eta taldekako laguntza baten baitan.
Baterako sorkuntzari buruzko ikasketa-esperientzia izan da, eta esperientzia 
horren bidez, trebakuntzaren balioa azpimarratu dugu, erakundearen 
hobekuntza eta berrikuntzarako elementu giltzarri gisa.

UNE-EN ISO 9001: 2008

Pertsonen eta erakundeen 
prestakuntza-premiei erantzuteko eta 
laguntzeko gaude.

http://www.edetaldea.org/
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Espazio eraldatzaileak sortzen
Bidera programak ikasketa-gune eraldatzaileak sortu ditu, erakundeak 
garatu daitezen eta haien langile eta boluntarioek gaitasunak eskura 
ditzaten:
- “Lidergotza programa 2016” eta  “Lidergotza programan sakontzen”.
- “Virada lantaldeak programa”, Algalia-rekin elkarlanean.
- “Pertsonen eta lantaldeen coaching masterra” eta “Ikasten duten 

lantaldeak
Graduondokoa, Mondragon Unibertsitatearekin lankidetzan.
Horiekin batera, itunpeko trebakuntza eta lantaldeen coching-a eman diegu 
erakunde publikoei eta gizarte-entitateei.

Hainbat lagunek aukeratu gaituzte haien Astialdiko eta Komunitate Garapeneko 
prestakuntzan laguntzeko. 83 lagunek Astialdiko Monitore titulua jaso dute eta 
15ek Astialdiko Zuzendari titulua. Horretaz gainera, 12 lagun inguruk prestakuntza-
ibilbide bat egin dute CEAL Network Europako proiektuarekin elkarlanean, 
Animazio Soziokulturaleko Diplomaren baitan. Prestakuntza horretan boluntario 
eta profesionalekin osatutako lantalde batek parte hartzen du, eta ikasleek hainbat 
bitarteko jasotzen dituzte: belaunaldi berriko tresnak eta material didaktiko eta 
digitalak, komunitate garapenean egiten duten lana kudeatu eta sustatu dezaten. 
Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak hiru ziurtagiriak bermatzen dituzte.

Astialdiko Prestakuntza eta Gizarte Dinamizazioa

http://www.edetaldea.org/
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Horretaz gainera…
Nafarroako Gobernuarekin ari gara lanean, Foru Komunitateko ikastetxe-sare osoan 
bake, bizikidetza eta giza eskubideei buruko programak ezartzen.
Lan-prozesu politikoak eta herritarrak abiatu ditugu memoria historikoa 
berreskuratzeko politika publikoak eraikitzeko asmoz, Balmasedako Udalean.
Hondarribi, Orio eta Zarauzko udal bizikidetza planetan lagundu dugu.

6.99537
Proiektuak garatzeko orduak

732
Artatutako entitateak

1.921
Aholkularitza orduak

EDE Fundazioaren bizikidetza, gatazka eta giza eskubideen 
zentroa da. Gatazkak modu egokian aztertzeko espezializatuta 
gaude, gizarte eta hezkuntza eragileekin eta administrazio 
publikoekin aritzen gara, ikuspegi integral batetik abiatuta. 
Bizikidetza	hobetzeko	prozesuak	garatzen	ditugu,	eta	ondokoak	
sustatzen ditugu: giza eskubideak, memoria historikoaren 
berreskurapena, garapen komunitarioa eta gizarte-eraikuntza, 
betiere,	Bake-kultura	lortzeko	asmoz.

Bisita kopurua
5.641

Bakeola

Zale kopurua
1.401

Medellinera bisita
Irailean, Bakeolako koordinatzailea, bake eta giza eskubideen esparruko beste 
hiru euskal erakunderekin batera, Medellinera (Kolonbia) joan zen, Bakerako 
Institutu Katalan Nazioartekoak eta Medellingo Memoriaren Museo Etxeak 
ondutako bisitaren baitan. 
Bisitaren xedea hauxe izan zen: 2011ko urrian gertatutako ETAren indarkeriaren 
behin betiko etenaren ostean, euskal testuinguruan, gizarte-ehuna berreraikitzeko 
asmoarekin abiatutako esperientziak partekatzea.

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/st3elkartea/
https://twitter.com/st3elkartea
http://www.bakeola.org/
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• Miribilla. 2012-13 denboralditik, Bilbao Basket Fundazioarekin elkarlanean ari 

gara, “Un partido una causa” proiektuaren barruan. Egitasmo horren bitartez, gure 
lurraldeko elkartasun-entitate batek partida batean parte hartzen du, haien lana 
saskibaloi-taldearen zaleen artean zabaltzeko. 2016an, besteak beste, Lagun Artean, 
Manos Unidas eta Gurutze Gorria Bizkaia izan dira Miribillan.

• Abenduaren 5ean, Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna ospatu genuen: “#Izan, 
boluntario izatea… izateko modu bat da”.

• “Boluntariotzako kultura baterantz; zereginetik gizarte-aldaketara” izenburuko 
gogoetan parte hartu genuen, Bizkaiko Boluntariotza Foroaren baitan.

57.101
Boluntariotzako	zerbitzuen	
erabiltzaileak

341
Artatutako entitateak

476
Trebakuntza orduak

Bolunta	Boluntariotza	eta	Partaidetzarako	Agentziak	Bizkaiko	
erakundeen, beren boluntarioen eta lan-boluntarioan hasi 
nahi duten pertsonen sustapen-beharrizanak estaltzen 
ditu. Zerbitzu integral, doakoa eta kalitatezkoa eskaintzen 
du: aholkularitza, trebakuntza, laguntza, informazioa, eta 
abar.	BBK	Fundazioak,	Bizkaiko	Foru	Aldundiak	eta	EDE	
Fundazioak sustatutako ekimena da.

Bisita kopurua
458.173

Zale kopurua
1.729

Bolunta

                  , espazioak gizarte-entitateen zerbitzura
Bizkaiko gizarte-entitate solidarioei erabilera anitzeko bulego eta aretoak luzatzen 
dizkiegu, jarduerak egin ditzaten. Hala, 2016an, Bizkaiko asoziazionismo solidarioa 
sustatzea xede duten zerbitzuokin jarraitu genuen: azpiegiturak, baliabide teknikoak 
eta zerbitzuak eskaini genituen, gizarte-entitateen kudeaketarako.

http://www.edetaldea.org/
https://twitter.com/bolunta?lang=es
http://www.bolunta.org/
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6
Argitalpenak

13
Jardunaldiak/Mintegiak

Behatokia	hirugarren	sektore	sozialaren	sustapenerako	tresna	
da; sektoreko erakunde eta sareak dira bere kideak. Horretaz 
gainera, entitateen arteko elkarrizketarako gunea da, baita 
ezagutzarako espazioa ere, lankidetzatik abiatuta, betiere, 
sektorea azpimarratuz eta sektorearentzat interesgarriak diren 
gaiak nabarmenduz, batez ere, kudeaketa eta berrikuntza 
esku-hartzean.	Bizkaiko	Foru	Aldundiak,	BBK	Fundazioak	eta	
EDE Fundazioak sustatutako proiektua da. 2015ean, gainera, 
Eusko	Jaurlaritzaren	laguntza	izan	du.

Bisita kopurua
79.665

Bizkaiko Hirugarren 
Sektorearen Behatokia

Colabora:

Berrikuntza Hirugarren 
Sektorearen zerbitzura
“Arrisku psikosozialak Euskadiko 
Hirugarren Sektore Sozialean, 
Diagnostikoa” izenburuko txostena 
garatu dugu Hirekin erakudnearekin 
elkarlanean. Txosten horren bidez, 
arriskuon eraginaren analisia egin da, 
arrisku horiek nabarmen pairatzen 
dituen sektore batean.
Ikerlan hau ere egin dugu: “Entitateen 
gobernu organoen eta bere 
zuzendaritza-lantaldeen inguruko 
ikerlana”. Horretaz gainera, honetan 
ere parte hartu dugu: “Gizarte-
laguntzari buruzko proiektua”, besteei 

laguntzen dien pertsonei buruzkoa, 
Hirugarren Sektoreko erakundeetako 
ezaugarri komun gisa.
Azkenik, gogoratu Sareen Sarea 
erakundearekin elkarlanean egindako 
jardunaldi eta tailerra: “Nola hobetu 
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 
erakunde eta sareen sarbidea Europako 
programetara”; “Araudi berria eta bere 
eragina sektorean” izenburuko gaiari 
buruzko tailerrak ere egin ziren.

Zale kopurua
3.177

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/st3elkartea/
https://twitter.com/st3elkartea
http://www.3sbizkaia.org/
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HSB sortze-faktoriak
“Sortze-faktoria” instituzio publiko eta 
pribatuetako langileentzako topaketa-
gunea da, elkarrizketan, sormenean eta 
prospekzioan oinarritutakoa, gizarte-
premia esanguratsuei erantzungo dieten 
etorkizuneko ekintza berritzaileak 
identifikatzeko. 
Aurten, 6. eta 7. Sormen-faktoriak egin 
ditugu: “Hirugarren Sektore Sozialeko 
erakundeak birpentsatzen errealitate 
berrien aurrean” eta “Proiektuak 
eraikitzen sarean elkarbizitzaren alde 
eta islamofobiaren aurka, gizarte- eta 
hezkuntza-esku hartzearen eta gizarte- eta 
kultura-esku hartzearen esparruetan”.

Leiho bat Europara begira
Europe Direct Bizkaia-k 600 kontsulta baino 
gehiago (presentzialak eta sare sozialen 
bidezkoak) izan ditu. Halaber, webgunean 
5.000 bisita baino gehiago izan ditu. Horretaz 
gainera, gure hileko buletina 300 lagunek 
baino gehiagok jasotzen dute; buletinak EBri 
buruzko nobedadeak eta gaurkotasunari 
buruzko berriak biltzen ditu.
15 ekitaldi egin dira (jardunaldi, tailer, 
mintegi) Bizkaia osoan, Europako 
herritarrentzat interesgarriak izan daitezkeen 
gaiak zabaltzeko, eztabaidatzeko eta horien 
inguruan informatzeko helburuarekin 
(enplegua, mugitzeko aukerak, proiektuen 
finantzazioa, EBren agenda eta politikak, 
eta abar). Azpimarratzekoa da maiatzaren 
9koa, Europaren Eguna. Egun horretan 2.000 
lagun baino gehiago igaro ziren informazio-
karpatik, Europako gaiei buruzko foileto, 
merchandising eta bestelako dibulgaziorako 
materialak jasotzeko. 

Komunitate eraldaketa
2015ean eta 2016an garatutako 
proiektua da, Oasis Bizkaiak egina: 
Kiribil Sarea eta EDE Fundazioa, 
Europako beste bost entitaterekin 
elkarlanean, Brasilgo entitate baten 
laguntzarekin eta Europar Batzordeko 
Erasmus+ programaren aldi bereko 
finantzaketarekin.

Brasildik datorren “Oasis Game” 
komunitate eraldaketarako prozesuan 
oinarritzen da CEAL Programa. 
Ikasketa-esperientzia bizia eskaintzen 
du, eta programa horren bidez, 
partaideek elkarlanerako aukerak 
sortzen dituzte, komunitateen 
pluraltasunean eta konplexutasunean 
hazten dira eta tokiko inpaktu positibo 
batean kolaboratzen dute.

Europako proiektuak

Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak 
birpentsatzen errealitate berrien aurrean
Irailean burutua, erakundeetan gertatzen ari diren 
aldaketa eta eraldaketari buruzkoa izan zen.
Otto Scharmer-en U Teoria metodologia erabili dugu. 
Erronketara nola gerturatu esploratzen du metodologia 
horrek, proposamen berriak sortzen diren zirrikituak 
nabarmenduz (konponbideak, arazoen hizkuntza 
erabiliz), eta kezkatzen gaituzten jatorrien analisian 
arreta gutxiago jarriz.

http://www.edetaldea.org/
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Gardentasuna 
kudeaketan

2016EKO EMAITZA KONTABLEA 
Gastuak 3.408.028 €

Sarrerak  3.469.419 €

Emaitza kontablea   61.391 €

AUREN auditorea

Sarrerak
Kudeaketako 
bestelako 
sarrerak
% 0,27Hitzarmenak 

% 23,35

Finantzazioa

Pribatua
% 37,92

Publikoa
% 62,08

Amortizazioak
% 0,55

Ustiaketa	
gastuak
% 21,96

Langileak
% 76,81

Finantza gastuak
% 0,68

Gastuak Nora bideratu dira

Partaidetza
% 18,85

Gizarte-politika
% 11,38 

Politika 
transbertzalak

% 12,48

Bakea-
Bakeola
% 8,36

Enplegua
% 25,01

Erakundeak
% 23,92

Diru-laguntzak 
eta donazioak
% 30,23

Emandako 
zerbitzuak
% 46,15

http://www.edetaldea.org/
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105
Langileak 77 % 23

Irabazi-asmorik	gabeko	erakundea	gara,	erabilera	publikokoa.	
1988 urteaz geroztik, gizarte, kultura, hezkuntza eta 
ingurumen esku-hartzeko programak eta ekipamenduak 
kudeatzen ditugu.

Gizarte-garapena eta garapen 
humanoa sustatzen ditugu, 
gizarte, kultura, hezkuntza eta 
ingurumen esku-hartzearen 
bitartez

Programak eta laguntzak adinekoentzat eta beren familientzat - Talentuen eta ekintzailetzarako hezkuntza - Gizarte-berrikuntza, 
partaidetza eta kultura digitalaren sustapena haur eta gazteentzat - Ahultasun egoeran dauden emakumeentzako programen eta 
zerbitzuen kudeaketa -Bizikidetza hobetzeko eta Giza Eskubideak sustatzeko prozesuak - Prebentzio, kontserbazio berreskuratze 
eta sentsibilizazio ekintzak ingurumenaren esparruan  -  Programa aurreratuak immigrazioan, aniztasunaren kudeaketan, tratu 
berdintasuneko printzipioaren sustapenean eta diskriminazio ezan- Instalazio eta zerbitzuen kalitatearen kudeaketa, era berean, 
enplegagarritasun zaileko pertsonen enpleguaren aldeko apustua eginez

Bisita kopurua
45.867

Zale kopurua
495

Suspergintza

http://www.edetaldea.org/
http://www.suspergintza.net/
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Adineko 
pertsonak

22.178
Orduak programa eta 
zerbitzuetan

2.388
Trebatutako pertsonak

Zahartze aktiboa adinduekin
Hainbat ikastaro, tailer eta hitzaldi egin ditugu adinduekin 
aritzen diren Bizkaiko makina udalerritako entitate eta 
elkarteekin, adindua integratua egon, autonomoa izan eta 
sozialki baloratu senti dadin.

Zaintzaileentzako programak
Mendekotasuna duten pertsonen senitarteko zaintzaileek 
gaitasunak eskura ditzaten lan egiten dugu, haien bizi-
kalitatea hobea izan dadin. Programa horiek Bizkaiko 
hainbat udalerritan burutu dira, tartean, Bilboko Zaintzea 
Udal Zentroan.

Programa eta zerbitzuak 
eskaini eta diseinatzen ditugu 
adinduentzat, mendekotasuna 
duten pertsonentzat, familia 
zaintzaileentzat eta zaintzaile 
profesionalentzat.
Dinamizazioa eta zahartze 
aktiboa, esku-hartze 
psikosoziala, laguntzak, familia 
eremuko mendekotasunerako 
arreta, laguntza psikologikoa, 
entrenamendu emozionala, eta 
abar.

Laguntzak
Zerbitzu hau urteetan instituzionalizatutako 
pertsonei zein haien etxeetan isolatuta 
eta bakarrik dauden pertsonei eskaintzen 
diegu. Bermeoko eta Zaldibarreko ospitale 
psikiatrikoetan, nagusien egoitzetan eta Bizkaiko 
zenbait etxeetan eman dugu zerbitzu hau.

ZuZaintzen, entrenamendu 
emozionaleko programa 
profesionalentzat
Bi programa egin ditugu Bilbao-Basurtoko 
Erakunde Sanitario Integratuan, izaera 
psikosoziala eta emozionala duten lan-arriskuen 
prebentziorako, laneko bajak eta emozionalki 
kontrakoak diren egoerei aurre egiteko 
estrategiak eskuratzea erraztu.

http://www.edetaldea.org/
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32.155
Orduak gizarte- eta 
hezkuntza-programetan

46.451
Haur eta gazte programetan

Haurrak eta 
gazteak
Gizarte- eta hezkuntza-alorreko ekimenak 
eta zerbitzuak garatzen ditugu, haur, nerabe 
eta gazteen garapen pertsonala eta soziala 
sendotu daitezen, ikasketako esperientziak 
eta bizi-inguruak emanez.
Inteligentzia	ezberdinetatik	sortzen	diren		
jarduera eta prozesuak dira, autonomia eta 
ikasketa kooperatiboa bilatzen dutenak, 
etorkizunerako beharrezkoak diren gaitasun 
eta talentuak aintzat hartzen dituztenak.

Bilboko Haur eta 
Nerabeen Udal 
Kontseilua
Bilboko Udaleko Haur eta Nerabeen 
Udal Kontseilua dinamizatzeko 
proposamen bat diseinatu genuen. 
Kontseilua Bilboko udalbarruti 
guztietako adingabeek osatzen 
dute, haur eta nerabe guztien iritziak 
jasotzeko asmoz, Bilboko bizitzari 
eta bere herritarrei lotutako politika, 
programa eta neurriak egiterakoan, 
haien begiradak aintzat hartu 
daitezen.

  Steam proiektua: bokazio 
  teknologikoa sustatzen
  Steam Gunea diseinatu dugu Innobasque eta EDE 
Fundazioarekin elkarlanean. Ikasketa kolektiborako espazioa da, EAEko 
hezkuntza ez-formalean aritzen diren 50 erakunderi zuzendua, STEAM 
ikuspegia haien jardueretan txerta dezaten, berrikuntza, zientzia eta 
teknologia hezkuntza ez-formaleko esparruarekin lotuz.

Internet Segurua eta Hezkuntza
Ementic Internet Seguruaren eta Hezkuntzaren Euskal Zentroaren 
bitartez, teknologiaren eta Interneten erabilera segurua sustatzen 
jarraitzen dugu, bai eta gai horren inguruan sentsibilizatzen ere.

Zale kopurua
882

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/3sbizkaia/
https://twitter.com/OTSBizkaia
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267
Artatutako 
emakumeak

40
Artatutako elkarteak

101
Artatutako 
adingabeak

Bikote-harremanean indarkeria jasan duten gazte 
eta nerabe biktimen inguruko sentsibilizazioa, 
atzematea eta esku-hartzea
Irailean hasi gara Bikote-harremanean indarkeria jasan duten gazte eta 
nerabe biktimen inguruko sentsibilizazioa, atzematea eta esku-hartzea 
proiektu pilotua egiten, Kiribil sarearekin eta Portugaleteko Aisialdi Sarearekin 
elkarlanean, zeina Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Inklusio eta Berdintasuna 
Saileko Berdintasun Zuzendaritzak abiatu duen, 2017ko uztailaz geroztik. 
Proiektu horren jarduteko esparrua hezkuntza ez-formala eta Hezkuntza-
astialdia dira.

9.882
Esku-hartze 
zuzeneko orduak

Emakumea

Bizkaiko	Foru	Aldundiko	Emakumea	eta	
Familia Esku-hartzea Zerbitzuaren hiru 
programa diseinatu eta kudeatzen ditugu. 
-  Familia esku-hartzeko programa, 

etxe eremuko emakumeen kontrako 
indarkerian espezializatua.

-	 Bizkaiko	gizarte-laguntzarako	agenteen	
sarea programa: Tartekari sarea.

-  Egoitza-baliabidea, tratu txarrak jasan 
dituzten emakumeak eta haien seme-
alabak eta haien kargu dauden pertsonak 
gizarteratzeko eta lanean txertatzeko 
xedearekin.

http://www.edetaldea.org/
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Eraberean Sarea tratu 
berdintasunaren eta 
diskriminazioa ezabatzearen alde
Eraberean Sarean talde motor lana egiten 
jarraitzen dugu. Sare hori, Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politikak Sailak sustatua, 
immigrazioan eta herri ijitoaren eta LGTB 
kolektiboen sustapenean aritzen diren erakundeek 
osatzen dute, informazio, aholkularitza eta 
orientazio jarduerak eta zerbitzuak garatzeko; 
tartean, diskriminazioa jasan duten biktimen kasu 
estrategikoekin egindako 33 laguntza.

Biltzen: Komunitate esparruko 
bizikidetzaren sustapena
Komunitate Esparruko Bizikidetzaren Sustapena 
lan-ildoaren baitan, prestakuntza-saioak egin ditugu 
Udalentzat (Bilbao, Arrasate, Renteria, Donostia, 
Barakaldo...), Hirugarren Sektoreko Entitateentzat 
(Aldee, Cáritas Vitoria, Gurutze Gorria...) eta 
Eusko Jaurlaritzarentzat (Ertzaintza, Emakunde, 
Osakidetza…).
Era berean, Emakunderekin lankidetzan, ebaketa 
genital femeninoari buruzko trebakuntza eta 
sentsibilizazio egin dugu Osakidetzako langileentzat.

4.220
Aholkularitzako eta lege-aholkularitzako 
orduak

2.437
Immigrazioan	eta	kulturartekotasunean	
trabatutako pertsonak

113
Artatutako entitateak

Kulturartekotasuna
eta tratu 
berdintasuna
Bere	aniztasunean	eta	ezberdintasunek	
eragindako aberastasunean, kohesionatuagoa 
eta kontzienteagoa den gizartearen alde 
egiten dugu; horretan lagundu nahi dugu, 
hain justu. Horretarako gai hauen inguruko 
programa aurreratuak diseinatu eta 
kudeatzen ditugu: immigrazioa, aniztasunaren 
kudeaketa, tratu berdintasun printzipioaren 
sustapena eta diskriminazio eza.

http://www.edetaldea.org/
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Ingurumen-kontserbazioa
Baztertze arriskuan dauden lau pertsonekin lau 
lanpostu sortu dira. Halaber, Etxebarriko Udaleko 
Lorategi Zerbitzuarentzat Espezie Inbasoreei buruzko 
trebakuntza-saio bat eman zen, eta Espezie Inbasoreen 
Diagnostiko Txostena ere egin zen udalerri berarentzat.

7755
Sentsibilizazio eta boluntariotzako orduak

415
Partaideak

Ingurumen-boluntariotza
Ingurumen-boluntariotzari buruzko zortzi 
jardunaldi dinamizatu genituen, Bizkaian eta 
Gipuzkoan. Guztira, 220 lagunek parte hartu 
zuten. Parte-hartzaileek anfibioentzako hiru 
urmael egin zituzten, espezie inbasoreak 
ere kendu zituzte. horretaz gainera, ur-
hondakinak garbitu ziren hiru egunetan.

Ingurumena
Gizarte- eta ingurumen-proiektuak 
garatzen ditugu. Proiektuok 
ingurumenaren prebentziorako 
eta kontserbaziorako ekintzetan 
gauzatzen dira. Dihardugun 
guneetako tokiko eragileekin 
lankidetzan aritzen gara.

http://www.edetaldea.org/
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euskaraz
Supergintzaren kultur proiektu garrantzitsuena 
da www.nontzeberri.com. Euskal kulturaren 
gaurkotasunari buruzko webgunea da, eta 
askotariko gaiak lantzen ditu: zinea, musika, 
arte eszenikoak, literatura, hiri adierazpenak, 
bertsogintza, eta bar. Horretaz gainera, bestelako 
kultur proiektuak garatzen ditu beste erakunde 
batzuekin elkarlanean.
Hala, iaz, eta hirugarren urtez, Galdeketaun 
telefono mugikorren bidezko lehiaketa ondu 
dugu Bilboko Udalarentzat, eta bigarren urtez 
jarraian, Azkue Fundazioak kudeatutako Bilboko 
Euskararen Etxeko kultur programazioan parte 
hartu dugu.

- Izaera kulturaleko hainbat zerbitzuren kudeaketa 
integrala egiten dugu (kultura-zentroak, udal 
tailerrak, eta abar), herritarren partaidetzan eta 
kulturaren sormen kolektiboan oinarritzen den 
kudeaketatik abiatuz.

- Hedatze eta partaidetza kulturaleko programak 
eta proiektuak garatzen ditugu, berrikuntza  
teknologikoaren eta tokiko kultur sormenaren 
partaidetza, hedatze eta sustapenean 
ardaztutakoak.

- Lankidetza eta partaidetza protokoloak 
kultura-proiektuetan, kolektibo edo promotore 
ezberdinekin.

- Kulturan eta sormen industrietan aditua den 
barruko aditu-talde baten aholkularitza eta 
laguntza dugu.

Bisita kopurua
19.833

Zale kopurua
4.419

Kultura

Kulturaren sormenean gizartearen partaidetza 
sustatzen duten jarduera, proiektu, zerbitzu 
eta ekimenak sustatu, garatu eta babesten 
ditugu.

http://www.edetaldea.org/
http://www.nontzeberri.com/
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Gardentasuna 
kudeaketan

EMAITZA KONTABLEA 2016 
Gastuak  5.261.653 €

Sarrera  5.291.577 €

Emaitza kontablea  29.923 €

AUREN auditorea

Sarrerak Finantzazioa
Kudeaketako bestelako 
sarrerak
% 0,08 

Hitzarmenak
% 3,33 

Diru-laguntzak 
eta donazioak 

% 4,82 

Emandako zerbitzuak
% 91,77

Pribatua
% 26,18

Publikoa
% 73,82

Eusko	Jaurlaritza
% 26,75

Bestelakoak
% 17,42

Athletic
% 5,00

BBK
% 3,76

Estatukoa eta 
Europakoa   
% 0,57

Udalak
% 20,62

Bizkaiko	Foru	
Aldundia
% 25,88

Finantzazioaren detailea Nora bideratu dira

Haurrak eta gazteak
% 24,36

Helduak eta familiak
% 11,32

Kulturartekotasuna
% 17,39

Aterpetxeak eta 
egoitzak
% 28,73

Emakumea
% 18,21

http://www.edetaldea.org/
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Gizarteratze enpresa bat gara, Suspergintza Elkarteak 
sortua,	2005ean,	Eusko	Jaurlaritzako	Gizarteratze	Enpresen	
Erregistroan izena emanda, zeinak alojamendu eta gizarte, 
gazte eta kirol instalazioak kudeatzen dituen. Horretaz gainera, 
ostalaritza-zerbitzuak ere kudeatzen ditugu.

Lan-merkatuan sartzeko 
zailtasunak dituzten 
pertsonen txertatze 
soziolaborala lortu 
nahi dugu

Bisita kopurua
2.448

60
Langileak 67 % 33

Suspertu

http://www.edetaldea.org/
http://www.suspertu.net/
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Lanpostu berriak, lanean txertatzeko sailean
2016an lanean txertatzeko lanpostu berriak sortu dira; tartean, gizarte-egoitzaren erabiltzaileak diren 
eta bazterketa egoeran dauden pertsonentzako arretarako lanpostua edo harrera eta arreta lanpostuak 
aterpetxe turistikoetan.

Autokarabanentzako gunea: Europan erreferentzia bihurtu den ostatu 
eredu modernoa
Suspertuk Bilboko autokarabenentzako gunea kudeatzen jarraitu du, ostatu eredu modernoa eta ideala 
Bilbo bezalako hiri batentzat. 2016 urteak jauzi kualitatiboa ekarri du: zerbitzua finkatu egin da eta 
erreferentzia bihurtu da Europan, autokarabanen turistei zuzendutako gure eredu gisa. Sustapen eta 
kudeaketa lanaren ondorioz, bai eta Bilbok bizi duen une turistiko onari esker ere, zerbitzutik pasatu den 
ibilgailuen kopuruak %58 egin du gora, eta 2015ean baino egun gehiago egon da aktibo, %18 gehiago, 
hain justu.

33
Lan-txertatze	lanpostuak

46
Lanean	txertatzeko	prozesuan	dauden	
pertsonak

2016 
Gastuak guztira  2.014.137 €

Sarrerak guztira  2.016.484 €

Emaitza kontablea 2.348 €

AUREN auditorea

http://www.edetaldea.org/
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Bilbao Aterpetxea Hostel supera las 26.000 estancias
Bilbao Aterpetxea Hostel instalazioak 26.000 egonaldi baino gehiago izan ditu
Bilbao Aterpetxea Hostel erreferentzia bihurtu da turista gazteentzat. Bilbok egin 
duen jauzi turistikoa baliatuta, aterpetxea asko hazi da, eta jada 26.000 egonaldi 
baino gehiago izan ditu.

Ateri Suspergintza Elkartearen eta Susperturen aterpetxe eta egoitza 
sarea da (ikasle eta kirolarientzako egoitzak, aterpetxe turistikoak, 
gazte-aterpetxeak eta udalekuetarako etxeak).
Pertsona eta kolektiboei dagokienez, zerbitzuen kalitatearen eta 
aniztasunaren aldeko apustua egiten dugu, bai eta enpleguaren alde 
ere, lan-merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten pertsonak aukerak 
izan	ditzaten,	Suspertu	SL	gizarteratze	enpresaren	bitartez.

Bisita kopurua
37.010

Zale kopurua
2.191

Ateri aterpetxeak eta egoitzak

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/AteriResidenciasyAlbergues/
http://www.ateri.net/programas.aspx?sec=inicio
http://www.ateri.net/
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82
Aterpetxeetan egindako programak

9,25
Batez	besteko	asebetze	maila

Instalazioak, 2016an

Albergue Bilbao Aterpetxea
Mañarikua en Derio Egoitza
Atxuri Ikasleen Egoitza, Bilbon
Fadura Kirolarientzako Egoitza, Getxon
Trinkete Etxea Aterpetxea, Lekeition
Olakueta Aterpetxea, Berrizen
Goikuria Aterpetxea, Sarria-Zuian
Arrate Aterpetxea, Eibarren
Elantxobe Aterpetxea
La Garbea Aterpetxea, Balmasedan
Bilbao BBK Talent, Bilbon
Abegi Gizarte Egoitza, Bilbon
Zelaia Jatetxea
Kobetamendi Autokarabanentzako Gunea, Bilbon

Kirol maila handiko egonaldi 
luzeak
Fadura kirolarientzat egoitzak kirol maila handiko 
kirolarien egonaldiak eta federazioekin egindako 
lana lehenetsi ditu. Egonaldi luzeko kirolari talde 
baten presentzia sustatu dugu, zeinak emaitza 
onak lortzen ari den Estatuko zein atzerriko 
lehiaketetan. Horrekin batera, lanaren zati handi 
bat federazioekin burutu dugu:
- Euskadiko federazioekin eta Bizkaiko 

federazioekin, teknifikazio jarduerekin.
- Kirol minoritarioen Estatuko federazioekin; 

tartean, badmintona, neguko kirolak edo 
errugbia. Emakumeen errugbi selekzio 
olinpikoa Faduran izan zen Rio 2016-ko 
lehiaketa prestatzen, bai eta Espainiako 
maratoi eta martxa selekzioak ere.

- Rio hiriko Paralinpiadan parte hartu zuten 
nazioarteko federazioak.

Talentu hartzaileak Bizkaiarentzat
Bilbao BBK Talent egoitzan gainera, ikertzaileak 
hartzeko propio sortutako instalazioan, Derioko 
Mañarikua eta Bilboko Aitxuri ikasleen egoitzetan 
hainbat pertsona izan dira 2016an, Bizkaia Talent 
programaren eta enpresa berritzaileen bidez, batez 
ere automobilgintza sektorekoak. 
Gure egoitzak tresna bat dira Bilbora eta Bizkaira 
talentua erakartzeko.

http://www.edetaldea.org/
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Irabazi-asmorik	gabeko	entitate	bat	gara,	zeinak	zerbitzu	
teknologikoak garatzen dituen. Teknologia eta komunikazio 
beharrizan guztiei erantzuteko gai gara, erakundeen 
ezaugarri	espezifikoak	aintzat	hartuz.	Hirugarren	Sektorean	
espezializatuta gaude, gizarte-esparruan ibilbide luzea egin 
duen lantaldea baitugu.

Hirugarren Sektoreko 
entitateen hobekuntza 
teknologikoaren alde 
EGITEN DUGU LAN

Bisita kopurua
10.240

17
Langileak 47  %  53

Zale kopurua
283

St3 elkartea

http://www.edetaldea.org/
https://www.facebook.com/st3elkartea/
https://twitter.com/st3elkartea
https://es.linkedin.com/company/st3-elkartea
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Komunikazioko lanak eta garapen teknologikoak
Gotzaindegiaren webgunea berritu dugu, Solr bilatzailea integratuz, webguneko 
informaziorako eta dokumentaziorako sarbidea hobetzeko xedearekin.
Erakunde hauen webguneen irisgarritasunean ere egin dugu lan: Bermeoko Udala, 
Unikide-Bolunta, FEVAS, Ikusikasi de Bizkeliza, Emaktiva y Zillion Group.
Emaktiva programaren eta Sareen Sarea erakundearen irudi korporatiboa diseinatu 
dugu eta zenbait argitalpenen erredakzioa eta diseinua ere egin ditugu, tartean, 
Bizkaiko Cáritas erakundearen “Bihotzez” aldizkaria.  Azkenik, Biltzen zerbitzuaren 
Komunikazio Plana egin dugu eta Sareen Sarea erakundearen Komunikazio 
Planean ere kolaboratu dugu, EDE Fundazioarekin batera.

58
Artatutako entitateak

2016 
Gastuak guztira  760.852 €

Sarrerak guztira 666.025 €

Emaitza kontablea -94.827 €

Mugikorrentzako garapena
Menpe (Jokabide arriskutsuen mapa, etxeko mendekotasunen aurrean) 
gizarte-hobekuntzako proiektu teknologikoa egin dugu, Tecnalia, 
gizarte-ekimeneko Aurrerantz koop., Home Care Lab eta Grupo Arelance-
rekin elkarlanean. Eusko Jaurlaritzak finantzatutako (SPRI Enpresa-
garapenerako euskal agentzia) egitasmo hori honetan datza: Android 
aplikazio bat da zaintzaileentzat, mendekotasun egoeren aurrean, 
monitorizazio eta esku-hartze eredu prebentibo bat izan dezaten. 2015ean 
hasi zen proiektua, eta 2017an amaituko da.
Eleiz Museoa webgunearen Ermitak atala ere garatu dugu, Bizkaiko 
Donejakue bideko ermitak QR kodeen bidez lotuta egon daitezen.
Era berean,  Berrizko misiolari mesedetakoen Margarita Maria Museoaren 
audio-gidaren mugikorrentzako aplikazioa egin dugu.

http://www.edetaldea.org/
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Itxaropena sustatzeko

Zorioneko zeu honaino iritsi bazara, 
gizarte-eraldaketaren errealitatearekin enpatia izateko 
gaitasun handia duzula adierazten baitu. Eraldaketa 
hori, hain zuzen, beharrezkoa da gure gizarteko 
pertsona ahulenen zerbitzura dagoenean. Horretaz 
gainera, lerro hauek irakurtzen ari bazara, “honek ez du 
ezertarako balio”, edo areago, “honek ez du zerikusirik 
nirekin” bezalako ideietatik aldendu zarela esan nahi 
du. Agian, irakurtzen aritu zaren bitartean ez zaizkizu 
ideia horiek bururatu. Horrela bada, zorionak, seguru 
bainago zure laguntza behar dugula, modu batean 
edo bestean, gure gizarteak hobetzeko dituen aukerak 
ezerezten dituen axolagabekeria-tsunamiaren aurrean 
immune mantenduz besterik ez bada ere.
Zaila da definitzea EDE Taldea egitasmo kolektiboa, eta 
zaila ere egiten zaigu gugana estreinakoz gerturatzen 
den pertsonari gure proiektua azaltzea, taldearen 
jarduna askotarikoa baita. Hori dela eta, azalpenak 
eman baino lehen, isilik gelditzen gara segundo 
batzuetan. EDE Taldeak inork ez bezala uztartzen ditu 

bost dimentsio; hain zuzen, bost dimentsio horiek 
elkartzen direnean lortzen ditu gizarte-ekintzak 
eraldatzeko aukerak: Baztertutako pertsonentzako 
zerbitzu zuzena, enpatiatik abiatuta;  pertsona eta 
erakundeentzako laguntza, kontzientzia daitezen 
eta modu antolatuan jardun dezaten; bazterketen 
arrazoien inguruko eta bazterketa horiek gainditzeko 
moduei buruzko gogoeta sakona; gauzak aldatuko 
dituzten pertsonen hezkuntza, balioen ikuspegia 
aintzat hartuta; eta azkenik, politika publikoetan 
eragiteko xedea.
Horren guztiaren gainetik, EDE Taldea itxaropena 
sustatzeko aktore antolatua da, itxaropen sendo baten 
ondorioz baino ezin baita sustengatu ehunka langileen 
hamarkadetako lana, zeinak milaka pertsonengan 
eragin duen, betiere etorkizun hobe bat eraikitzeko 
asmoz. Izan zaitez ongi etorria, eta ongi etorria eman 
diezaiogun itxaropenari. Segi EDE Taldearekin.

Jose Ignacio Eguizabal
EDE Fundazioko Patronatu Batzordeko presidenteordea

Jose Ignacio Eguizabal

http://www.edetaldea.org/
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