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nak edo nire sentimenduen aurkakoak ziren
irizpideak zuzentzera.

014ko irailean Sortarazi-n boluntario
bezala hasi nintzenez gero nire akonpainamenduetan jasotzen dudan barruko
sentimenduak “lagun hurko” terminoaren
esanahia erabat aldatu dit, laguntza eta askotan aterpea ere behar duenarekin egin dudan
ibilbide honetan ikasi dudanaren arabera.

Eguneroko akonpainamenduan erabiltzaileak
lortzen duenean Zerbitzuak seinalatutako
helburua, sentitzen dudan betetasuna
gertaera gutxi batzuk gainditu ahal dute,
eta, bestera, hau lortzen ez denean tristura
logikoak harrapatzen nau baina, hori bai,
etorkizunean lortzeko itxaropena mantenduz.

Bedeinkatua boluntario honen “ausardia”, zein
izango litzatekeen nire lana jakin gabe hasi
nintzelako. Nekien bakarra izan zen Itzala
Zerbitzuan akonpainamendurako pertsona
bat behar zutela.

Itzalan oso lan zail honetarako oso ondo prestatuta dauden langileak aurkitu ditut, nortasun eta poztasunez paregabeko balore eta
maitasuna transmititzen dutenak, etengabe
pertsona erabiltzaileak lagundu eta hezitzen
dituztenak, neuk ere beraiengandik ikasi eta
aberasten naizelarik.

Zerbitzuak egokitzen didan pertsona laguntzen
saiatzen naiz, honetarako nire ahotsa
eskaintzen diodalarik askotan bera ezin delako
espresatu, legezkotasunean lagunduz -bere
eskubideak babestera Zerbitzuaren heziketataldearen zuzendaritzapean- izapideetan ere
aholkatuz bereganako hurbiltasuna, laguntza
eta ulermena senti dezan.

Azkenik, nabaritzen dut Itzala-n egiten den
lana gizarteak ezin izango duela inoiz ordaindu, Zerbitzu honetan bideratzen den giza lana
kuantifikatu ezina delako.
Jose
Itzalberri-ko boluntarioa

Sortarazi-n barrutik hazi naiz eta lagundutako
pertsonek errealitate eta egoera berriak aurkitzera eraman naute baita lehen pentsaezi-

Aurkibidea
Misioa, Ikuspegia eta Balioak
Hazia, Laguntza sozialerako egitaraua
Lanbide-heziketa
Lan-orientabidea eta bitartekaritza
Etorkin gazteak Laguntzeko egitaraua
Kalegintza, Inguru Irekian Laguntza emateko Ekimena
Antxeta, egonaldi eta eguneko arretarako zerbitzua
Argitzean, gau-arretarako zerbitzua
Itzala, gizarteratzerako zerbitzua
Argitu, gizarteratzerako zerbitzua
Uribenea, Gizarteratzeko zerbitzua
Itzalberri, Giza-harretarako Zentroa
Boluntarioen Sustapena eta Sentsibilizazio-jarduerak
Gure kontuak: Gastuak eta diru-sarrerak
Gure sareak / Gurekin harremanetan jartzeko

2

3
6
8
9
10
11
12
14
16
17
18
20
22
24
26

2018TXOSTENA

Misioa, Ikuspegia eta Balioak
MISIOA
Sortarazi-n Bizkaian baztertzearen arriskuan edo egoeretan dauden pertsonen gizarteratzearen alde egiten dugu lan beraien gaitasunen garapen osoaren bidez eta beren duintasuna eta autonomia sustatzeko, komunitate-ikuspuntutik.
Gure identitate klaretarrarekin fidelak izanez, guzti hau egiten dugu gizartearen aldaketa
bultzatzeko “bide egokien eta eraginkorrenez premiazkoena dena zainduz ” eta ematen
diren errealitateen sentsibilizazio eta salaketaren bidez.

IKUSPEGIA
Bere gizarteratze-prozesuetan dauden pertsonak entzun, zaindu eta laguntzeko prest dagoen elkartea izan nahi dugu, pertsona hauen ahalmen pertsonal eta sozialak garatuz.
Horregatik aitortutako erakundea izan nahi dugu, gure jokaera-eremu geografikoan konfiantza sortzen duena.
Honegatik ere balioetsiak izan nahi dugu:
• Gure identitatea, sentsibilizazio eta salaketa-paperarekiko koherentziagatik,
• Beste erakunde batzuekin, publiko zein pribatu, egiten dugun elkarlanagatik , gure
lan-eremuetako ehun asoziatiboaren indartzea sustatzeko,
• Baita ematen diren giza-egoera desberdinei erantzun errealista eta orekatua emateko daukagun ahalmenagatik ere.
Guzti honegatik, izango dugu:
• Lan-talde profesional eta eraginkorra,
• Goi-mailako konpromiso eta parte-hartzea duen oinarri sozial eta boluntarioen taldea,
• Barneko kohesioa duen elkartea,
• Baliabide material egokiak eta egonkortasun ekonomikoa,
• Proiektuak eta metodologia berritzaileak.

KIDEAK

33 pertsona:
19 emakume eta 14 gizon

BORONDATEZKO
LANGILEAK

64 pertsona:
43 emakume eta 21 gizon

SOLDATADUN
LANGILEAK

20 pertsona:
13 emakume eta 7 gizon
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BALIOAK
Pertsonekiko
konpromisoa
• Empatía eta hurbiltasuna.
• Egoera sozio-pertsonal,
familiako eta elkarteko
zirkunstantziekiko
irekidura.
• Pertsona bakoitzaren
potentzialtasunarekiko
konfiantza eta bere
erabakiengatiko errespetua.
• Pertsonei eta komunitateei
ere bilakaera eskaera.
• Banakotasuna eta
aniztasunaren balioespena
(generoa, arraza, kultura...).
• Eskubide osoko herritar
bezala pertsona guztiek
duten giza eskubideen
defentsa.
• Ingurunearekiko
konpromisotik.
• Lantzen ditugun pertsona
bakoitzaren partehartzetik.

Gardentasuna

Lana sarean

• Informazio eguneratua,
aldian behingoa eta
eskuratzeko erraza
dena (estrategien
bideei, ekimen berriei,
proiektuen egoerari, dirukontuei... buruzkoak)
• Erabakien azalpena.

• Projarduera, lankidetza
eta beste entitate
batzuekiko kolaborazioa.
• Esku-hartze zehatzei eta
hauen estrategiei buruzko
beste entitateekiko
elkarrizketa, akordioak
eta adostasunak.

Talde-lana

Profesionaltasuna

• Hazkunderako
elkarrekiko konfiantza
eta partekatutako
bilaketa.
• Elkarrizketa
interpertsonal enpatiko,
zuzen eta zintzoa.
• Elkarrekiko laguntza eta
kolaborazioa.

Koherentzia eta Segurtasuna
• Misioa eta balioak betetzen
direneko arreta.
• Giza-bidegabekeriekiko
sentikortasuna eta hauen
salaketa.
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• Konpetentzia
profesionala eta
eguneratutako heziketa
espezializatua.
• Autonomia eta
erantzukizun
profesionala.
• Elkartea eta bere
helburuekiko
konpromisoa.
• Berrikuntza-espiritua,
egokitzapena eta
hobekuntza jarraitua.
• Eraginkortasuna.

2018TXOSTENA

Zer egiten dugu Sortarazi-n GAUR EGUN?
BAZTERTZE SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA
Lanbide-heziketa

Orientazioa eta Bitartekotza Laborala

- CP 1.
- CP-erako sarbideko ikastaroak.

- Eskatzaileen kudeaketa.
- Enpresekiko kontaktuak.
- Eskaintzen kudeaketa.
- BLan-poltsa.
- Enplegu-agentzia.

Lanbide
Leioa

Lanbide
Getxo (San Martin) Leioa eta Bilbo

Etorkin gazteentzako akonpainamendua

Hazia, Akonpainamendu soziala

- Sartze aktiboko ikasgela, Yala Ikhazi.
- Oinarrizko beharren estaldura.
- Akonpainamendu soziala.

- Oinarrizko beharren estaldura (elikagaien banaketa eta diru-laguntzak)
- Sozioheziketa-lantegiak.

Getxo (San Nikolas)

Leioa eta Getxo (San Nikolas)

ZAURGARRITASUN SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA
Itzalaberri

Uribenea, eguneko zerbitzu forala

- Giza eta erkidego arreta.
- Higienea eta garbitegia.

- Behar sozialetarako arreta-zerbitzua.
Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

Bilbo

Antxeta, eguneko zerbitzua eskualdean

Argitzean, gaueko zerbitzua eskualdean

- Egonaldia eta sozioheziketa-esku-hartzea.
- Janaria, higienea...

- Ostatua, kontsigna, garbitegia, garbitasuna, gosaria eta afaria.

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo
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hazia

ZAURGARRITASUN SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

Akonpainamendu soziala eta oinarrizko
beharren estaldura
Ibarrabarri Poligonoa D-2, Leioa

Zaurgarritasun sozialeko egoeran dauden pertsonentzako programa honen helburu nagusia pertsona eta arduratutako familiei akonpainamendu psikosoziala eskaintzea da eta
bere autonomia mantendu edota lortzeko oinarrizko beharren estaldurako laguntza eskaintzea ere.

ZERBITZUAK
• Pertsonalizatutako sozioheziketa-akonpainamendua
• Oinarrizko beharren estaldura
• Laguntza sozialen eta kudeaketa/administrazio ekonomikoaren aurrerapena
• Orientazio aurre-laborala
• Lantegi hezigarri aurre-laboralak

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

2 emakume

Praktiketako langilea

emakume 1

Borondatezko langileak

17 emakume eta 9 gizon

ONURADUN PERTSONEN PROFILA
Onuradun pertsonen kopurua:

Jatorria eta jatorrizko udala:

567 laguntza-titular
(169 gizon, 398 emakume)
Guztira 1316 onuradun pertsona
(helduak: 868 eta adin-txikikoak: 448)

OROKORRA

NAZIONALA

ETORKINA

HEZIKETA
Heziketa:
Aldundiko Lanberri
formakuntza-dekretoaren bidez

GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA
29

2

31
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JARDUERA HEZIGARRIAK
- Trebetasun pertsonalak 1 - 2
- Harremanetarako trebetasunak 1 - 2
- Antolaketa-trebetasunak 1 - 2
- Lan-inguruko lehen laguntza 1 y 2

2018TXOSTENA

FINANTZATZAILEAK
ENTITATE PUBLIKOAK

ENTITATE PRIBATUAK

KOLABORAZIOAK

KOLABORAZIO PUNTUALAK

Erandio IES
ALTZAGA

Erandio

HEZIKETA-ZENTROAK

PROIEKTUAK
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ZAURGARRITASUN SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

Lanbideheziketa
Arriskuan edo baztertze sozialeko egoeretan dauden pertsonen
integrazio sozialaren aldeko gure
lanak hartzen ditugun pertsonen
errealitateetara egokitutako formakuntza ikastaroak eskaintzera bultzatzen gaitu, lana lortzea
erraztu eta hobetzen duten ezaguerak eskuratzeko, erremintak
eta trebetasunak beraien gizarteratzea eta lan-merkatuaren
sarrerarako pausuak eman ahal
izateko.

GARATUTAKO
JARDUERAK
Heziketa: GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA

LanbideEuskal
Enplegu
Zerbitzuaren bidez

23

52

75

JARDUERA HEZIGARRIAK
Profesionaltasun ziurtagirien aurreko heziketa 1ngo
maila:
· Ostatu zerbitzuko oinarrizko zereginak.
· Estetika eta gorputzaren arduretarako oinarrizko
zereginak.
· Eraikin eta lokaletako oinarrizko garbiketa-lanak.
Proiektu berezia:
· Profesionaltasuneko ziurtagiria Lehen Maila: Eraikin
eta lokaletako azal eta altzarietako garbiketa.
· Profesionaltasuneko ziurtagiria Lehen Maila: Estetikako laguntza-zerbitzuak

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

6 emakume

Praktiketako langilea

emakume 1

KOLABORATZAILEAK-FINANTZATZAILEAK
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ORIENTAZIO LABORALA
Banako edota talde arretaren bidez egiten da arduratutako pertsonek indar dezaten, lan
egin dezaten edo lor ditzaten beharrezko erremintak eta trebetasunak enplegua bilatzeko
eta ondorengo lan txertatzea lortzeko.
Zerbitzu hau Orientazio Laboralerako Lanbide-ren Zentro Kolaboratzaile bezala homologatuta dago, eta Euskadi 2014-2020 programa eraginkorraren esparruan kofinantzatuta
dago FSE-arekin batera. 2017ko urrian Enplegu-Agentzia gisa hartu dugu alta honako zenbakiaz: 1600000166 baita Lanbide barruan eskaintzen entitate kudeatzaile bezala.

ONURADUN PERTSONEN
Laneratze eta gizarteratzeko
orientazio-programa:
GETXO
LEIOA
BILBO

GIZONAK EMAKUMEAK
115
28
29

133
82
115

GUZTIRA

% INDICE DEZAN
ENPLEGAGARRITASUNA

248
110
144

%23,5
%11,4
%21

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

3 emakume eta gizon 1

Praktiketako langilea

emakume 1

Borondatezko langilea

emakume 1

KOLABORATZAILEAK-FINANTZATZAILEAK

BITARTEKOTZA LABORALA
Prospekzio eta bitartekotza programa baten abiaraztea zonako enpresekin, honen helburua hauxe delarik: gaur egun Bilbo Handiko eskuinaldean zaintzen
ditugun eta txertatzeko zailtasun bereziak dituzten
pertsonen enpresarako akonpainamendua.
Hasieran 109 enpresekin jarri gara harremanetan
eta hortik aurrera, kolaborazio desberdinen bidez
(lan-poltsa, praktikatzen duzu etab....) lana fidelizatu
da haietako 32rekin…)
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GIZA TALDEA
Soldatapeko
langileak

2 emakume

KOLABORATZAILE
FINANTZATZAILE

SORTARAZI

ZAURGARRITASUN SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

YALA IKHAZI Gazte Etorkinentzako Akonpainamendu Programa
Basagoiti k/68 - Algorta Getxo

Harribide Fundazioaren kolaborazioarekin Hiritar
Inklusiborako Ikasgelaren bidez, Yala Ikhazi

Baztertze sozialaren arriskuan dauden gazte etorkinen akonpainamenduko programa honek
Yala Ikhazi izeneko hiritar inklusiborako Ikasgela iraunkorra hartzen du. Programa hau sortu zen
Getxoko udalera iritsi eta bertan geratzea erabakitzen duten pertsona migratzaileei erantzuteko
eta arreta emateko beharretik.

JARDUERAK

Akonpainamendu Soziala. Informazioa eta kudeaketa administratibo eta juridikoetako orientazioa. Genero aukera-berdintasunaren sustapena. Oinarrizko beharren estaldura. Sozializazioa
eta gaztelaniaren ikasketa bideratzen duten aisialdi jarduerak, hala nola, futbol-partiduak, ping
pong txapelketak, yoga klaseak, eskumuturrak egiteko lantegiak, marrazkiko eta pinturakoak
edota sukaldaritzakoak.

GIZA TALDEA

Soldatapeko langileak: emakume 1
Borondatezko langilea: 2 emakume

ONURADUN PERTSONEN PROFILA
Onuradun pertsonen kopurua

Adina

%18

46
pertsonak

%28
<20 urte

(44 gizon eta 2 emakume)

<25 urte

%7
%47

Jaioterria

%1
%7

>30 urte

KOLABORATZAILEAK-FINANTZATZAILEAK

%1

%91

< edo = 30 urte

Afrikako
gainerako
herrialdeak

Besteak
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BAZTERTZE SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

KALEGINTZA Eremu irekiko akonpainamendurako ekimena
2018an zehar Kalegintza izeneko eremu irekiko akonpainamendurako ekimenaz Getxo eta Berangoko kaleetan egunaren parte handia eta batzuetan gaua ere ematen duten pertsonen egoeraren ebaluazioa eta jarraipena bideratu dugu.
Proiektu honen helburu orokorra baztertze sozialeko egoera larrian eta babes sozialeko saretik
urrun aurkitzen diren pertsonak laguntzea da akonpainamenduaren bitartez eta baita pertsonaren behar eta zirkunstantzietara moldatutako esku-hartzearekin pertsona honen eta erkidego-bizikidetasunaren hondatzea txikiagotzeko.

ONURADUN PERTSONEN PROFILA
Onuradun pertsonen kopurua

Adin-tarteak

50
pertsonak

Etxerik gabekoen eskaletasuna
40

(40 gizon eta 10 emakume)

35

0

4

4

< edo = 25

Nazionalitatea
Gizonak

Guztira
24

9
1

CAV

13

11
3

2

25 baino
gehiago

35 baino
gehiago

8

14

15

6

45 baino
gehiago

Guztira

KOLABORATZAILE
FINANTZATZAILE

27

9
4

1

19

16

10

8

Guztira
50

30
20

Emakumeak

Etxerik gabekoak

50

5

6

3

3

Espainiako Komunitarioa
Extra
gainerako
komunitarioa

Parte hartu dugu Getxo, Erandio eta Leioako udaletan EUSKADIKO ETXERIK GABEKO
PERTSONEN ZENBAKETAN parte hartuko duten borondatezko pertsonen heziketarekin ere. Leioako udalerrian honen antolaketarako Udalaren mandatu esplizitua
izan dugu.
Urriaren 18aren gauean burutu zen; udalak oinez ibilita bizitegi-baztertze egoeran
dauden pertsonen kopurua lortzeaz gain beste datu Informatzaile batzuk ere jaso
ziren (oinarrizko ezaugarriak, egoera, etab...)..
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/noticia/2018/435-pertsonak-pernoctan-en-la-calle-segun-el-recuento-en-26-municipios/
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BAZTERTZE SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

ANTXETA Eguneko egonaldi eta arreta zerbitzua
Karitatea k/10, Algorta, Getxo

Eskaera baxuko zerbitzu honek Getxon eta Uribe Kostan gizarte-bazterketaren egoeran dauden pertsonei eskaintzen die egunean zehar atsedenerako eta bizikidetasunerako toki bat,
baita laguntza, arreta eta profesionalizatutako euste emozionala ere, oinarrizko higiene eta
baita elikadurako beharren estaldura ere. Zerbitzu hau irekita dago urte osoan zehar eguenero
goizeko 10.00etatik arratsaldeko 18.00ak arte eta 10 plaza ditu.

ZERBITZUAK
• Giza-laguntzarako prestazioak: Entzute aktiboa, euste emozionala, orientazioa, informazioa, arriskuen murrizketa...
• Prestazio osagarriak: Aisia eta entretenimendurako jarduerak, prentsa, kafe-berotasunerako gunea, bideo-foruma, mahai-jokoak, alfabetatze eta kultura orokorra, komunitatean kirola, sukaldaritza lantegia, udalaren jolas-jardueretan parte-hartzea.

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

3 emakume eta gizon 1

Praktiketako langileak

emakume1 eta gizon 1

Borondatezko langileak

6 emakume eta gizon 1

ONURADUN PERTSONEN PROFILA
Onuradun pertsonen kopurua

Jaioterria

2018 urtean zehar lagundu ditugu:

110 pertsonak

%2

%2
Afrikako
gainerako
herrialdeak

%9

(97 gizon eta 13 emakume)

%60

%27

Lagundutako emakumeen adina

Lagundutako gizonen adina
%16

%39
%15

%51

18-30 urte

18-30 urte

31-50 urte

31-50 urte

50 urte baino
gehiago

50 urte baino
gehiago

%46

%33
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KOLABORATZAILEAK-FINANTZATZAILEAK
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ARGITZEAN Eguneko egonaldi eta arreta zerbitzua
Karitatea k/10, Algorta, Getxo

Gaua emateko gailu honek etxerik gabe eta baztertze sozialaren egoeran dauden
pertsonei gaua emateko eta atsedena hartzeko toki bat eskaintzen die, baita garbitzeko
eta elikatzeko oinarrizko beharrak asetzeko aukera ere. Zerbitzu ireki honek urte osoan
zehar egunero irekitzen du 20.30etatik eta 9.00ak arte eta 19 plaza ditu (15 gizon eta
4 emakume). Honen helburu nagusia zonalde honetan baztertze sozial larriko egoeran
dauden pertsonen hobekuntza fisiko eta emozionalean eragitea da.

ZERBITZUAK
• Laguntzeko prestazioak: Entzute aktiboa, euste emozionala, aktibatze pertsonala,
informazioa, orientazioa, akonpainamendua...
• Oinarrizko beharren estaldurarako prestazioak: gau ematea, elikadura (afari eta
gosariak), higiene pertsonala, medikazio banaketa...

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak
Borondatezko langileak

3 gizon eta emakume 1
3 gizon
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ONURADUN PERTSONAK
Onuradun pertsonen kopurua
2018 urtean zehar lagundu ditugu:

119 pertsonak
(108 gizon eta 11 emakume)

Jatorrizko herrialdea
%1
%1
%9

Magreb
Espainia
Afrikako gainerako
herrialdeak

%2

%28

Lagundutako emakumeen adina
%18

%27

%59

Hego Amerika
Europa
Asia

Lagundutako gizonen adina
%10

%55

%55

18-30 urte

18-30 urte

31-50 urte

31-50 urte

50 urte baino
gehiago

50 urte baino
gehiago
%35

KOLABORATZAILEAK
FINANTZATZAILEAK
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BAZTERTZE SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

GIZARTERATZEKO ZENTROAK
El objetivo principal de los CIS es la integración social y comunitaria, la autonomía y la mejora de la
calidad de vida de las pertsonak a través de itinerarios de incorporación social personalizados y de
actividades que inciden en ámbitos vitales como: la salud, las relaciones sociales, la participación y
el desarrollo comunitario, el ámbito residencial, el ámbito personal… promoviendo el desarrollo de
sus potencialidades tanto en lo que tiene que ver con su autonomía personal, como en su propia
integración comunitaria y social.

ITZALA GIZARTERATZEKO ZENTROA

(ABUZTUAREN 31ra ARTE)
Mirasol Kondea k/5, Bilbo

Itzala Proiektuak baztertze sozialeko egoeran dauden pertsonei eguna pasatzeko leku bat
eskaintzeaz gain hauen altxatze soziala lortzeko zerbitzua ere bideratzen duen gailua da,
balioanitza dena, denboran luzatzen den arreta eskaintzen duena, bere ohiko ingurunetik
bereiz ez daitezela saiatuz eta haien altxatze-ibilbidean bereizitako akonpainamendua eskainiz,
honetarako lanbide, heziketa, terapeutika eta sartze soziolaboralerako jarduerak gauzatzen
dituelarik.

JARDUERAK
Larru-lantegia, hiri-baratzea, Barrio Irratia, irakurketa erraza, trebetasun sozialeko lantegia,
osasun programak, sukaldaritza lantegia, informatika lantegia, bloga, zinema-forum-a, kirol-jarduerak, aisialdikoak, Santiagorako Bidea eta Arantzazu.

GIZA TALDEA

ONURADUN PERTSONAK
2018 urtean zehar lagundu ditugu:

53 pertsonak
(5 emakume eta 48 gizon)

Adina

Emakumeak
Gizonak
Guztira
8 7

22
19
10

6

1

0

< edo = 25

6

25 baino
gehiago

KOLABORATZAILEAK / FINANTZATZAILEAK
10
3

0
35 baino
gehiago

45 baino
gehiago

Jaioterria
Emakume
Gizon
27

9
4
Espainia

1

Soldatapeko langileak:
2 emakume eta gizon 1
Praktiketako langileak:
4 pertsonak
Borondatezko langileak:
7 gizon eta 6 emakume

12
2

Latino- Magreb Afrikako Europa
amerika
gainerako
herrialdeak
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BAZTERTZE SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

ARGITU GIZARTERATZEKO ZENTROA

(ABUZTUAREN 31ETIK AURRERA)

Elizondo k/2, San Martín de Tours Parrokia, Algorta, Getxo

Argitu Gizarteratzeko Zentroaren helburu orokorra pertsona erabiltzaileen gizarteratzea da
hauen potentzialtasunen garapena bultzatuz, bai bere autonomia pertsonalari dagokionez, bai
bere erkidego eta gizartearekiko integrazioari dagokionez.

JARDUERAK
Larru-lantegia, baratzea, osasun programak, erkidegoan parte-hartzeko jarduerak, gaztelania
eta alfabetatzea, sentsibilizaziorako ekintzak, videoforum eta eztabaidak, kirolak, jarduera ludikoak, kulturalak eta aisiakoak, trebetasun sozialen lantegiak...

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak: 2 emakume eta gizon 1
Praktiketako langileak: 4 emakume, gizon 1 Borondatezko langileak: 2 emakume, 2 gizon

ONURADUN PERTSONAK
2018 urtean zehar lagundu ditugu:

53 pertsonak (5 emakume eta 48 gizon)

Adina

Jaioterria
Emakumeak
Gizonak

Emakumeak
Gizonak

14
12

Guztira
6
0

3

< edo = 25

10

8
6

0
25 baino
gehiago

20
15

9

3

Guztira

1
35 baino
gehiago

2

5

45 baino
gehiago

Espainia

KOLABORATZAILEAK
FINANTZATZAILEAK

17

Magreb

Afrikako
gainerako
herrialdeak

Europa
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BAZTERTZE SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

URIBENEA GIZARTERATZEKO ZERBITZUA

(Irailaren 1etik aurrera)

Karitatea k/ 10- Algorta Getxo

Uribenea es un servicio de atención secundaria que ofrece a las pertsonak usuarias un conjunto
de prestaciones tanto técnicas como complementarias, de carácter polivalente, orientadas a su
proceso de inclusión e incorporación social, procurando que no se desliguen de su entorno habitual y ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en su itinerario de inclusión. Su objetivo
es dotar a la persona del máximo grado de autonomía y favorecer su inclusión social.

SERVICIOS
• Bere gizarteratze-ibilbidean bereizitako akonpainamendua.
• Akonpainamendu soziala, sozioheziketan esku-hartzea, esku-hartze psikosoziala.
• Lanbide edo esku-hartzea aurrelaborala, Bitartekaritza –bitartekotza.
• Mantenua, garbiketa, kontsigna, higiene pertsonala eta garbitegia, osasun-prestazioak.
• Beste prestazio batzuk: familiekiko sozioheziketa edota psikosoziala den esku-hartzea
eta bizitza independenterako laguntza.

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

4 emakume eta gizon 1

Praktiketako langilea
Borondatezko langileak

emakume 1 eta gizon 1
2 emakume eta gizon 1

ONURADUN PERTSONAK
Onuradun pertsonen kopurua

Jatorrizko herrialdea

2018 urtean zehar lagundu ditugu:

8 pertsonak
(8 gizon)

%13
%25
%62

Adina
4
3
1

< edo = 25

25 baino
gehiago

18

35 baino
gehiago

45 baino
gehiago

Magreb
Espainia
Afrikako
gainerako
herrialdeak

2018TXOSTENA

Hondar

tzen ga

rbiketa

KOLABORATZAILE-FINANTZATZAILE
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BAZTERTZE SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA

ITZALABERRI GIZA ETA ERKIDEGO ARRETARAKO

(Irailaren 1etik aurrera)

Mirasol Kondea k/5, baxua ezk, Bilbao

Izangai Elkartearekiko
Kolaborazioaz

Eskaera baxuko eta aldi baterako erabilerako zerbitzu honek baztertze sozialaren arriskuan
dauden pertsonei egunean zehar joateko eta babesteko lekua eskaintzen die, bertan ere beren
higienearen oinarrizko beharrekin lotutako laguntza, mantenua eta arreta ematen zaielarik. Honez gain, bai zerbitzuan bertan bai komunitatean ere, hurbiltze-esperientziak eta parte-hartzea
sortzeko jarduerak sustatzen ditu.

ZERBITZUAK
• Harrera, Informazioa eta oinarrizko orientazioa. Sozioheziketarako esku-hartzea eta akonpainamendu soziala.
• Higiene pertsonala eta Garbitegia. Leihatilak.
• Entretenimendu-baliabideak: Interneterako sarbidea duen ordenagailua, prentsa , beste irakurketa-materiala, mahai jokoak, filmeak, telebista etab.
• Jarduerak: aisia-jarduerak, kulturalak, komunitatean parte-hartzekoak, sentsibilizazio eta salaketa jarduerak...

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

emakume 1 eta gizon 1

Praktiketako langileak

3 emakume eta gizon 1

Borondatezko langileak

emakume 1 eta gizon 1

ONURADUN PERTSONAK
Onuradun pertsonen kopurua
2018 urtean zehar lagundu ditugu:

27 pertsonak
(2 emakume eta 25 gizon)
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Adina
%33

%22

%11
< o = 25
26-35
36-45
45 baino
gehiago

%15

%30

Jatorrizko herrialdea
%7
%48
Espainia
Latinoamerika
Magreb
Afrikako
gainerako
herrialdeak
Europa

%26
%8

KOLABORATZAILEAK-FINANTZATZAILEAK
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boluntarioak eta sentsibilizazioa

boluntarioen sustapena
Sortarazi-k bere lana hasi zuen beren ingurunea eta erkidegoa hobetzeko helburua zuen borondatezko pertsona klaretarren akzioari esker; harrezkero, boluntarioak ezinbestekoak bilakatu
dira entitatearen programa guztietan. 1996an Sortarazi Elkartea sortu zenetik boluntarioen lana
bideratzen du bere ohiko jardueran. 2018 urtean zehar 64 pertsonek garatu dute epe luzeko borondatezko akzioa Elkartearen barruan.
Sortarazi-k bere programetan, zerbitzuetan eta gizarteratzeko prozesuetan borondatezko pertsonaren irudia bultzatzen du elementu gako bezala.
Horrela, komunitatearen pertsonen borondatezko akzioak gizarteratze testuinguruetan ematen duen balio erantsiari esker, hobetzen ditugu aipaturiko prozesu pertsonalen kalitatea, parte-hartzearen bidez, erkidego-garapenaz eta akonpainamendu sozialaz.
Hori guzti hori bideratzen dugu Boluntarioen Kudeaketa Planaren bidez, honek duen helburu bikoitzaz: batetik, euskarria, laguntza eta boluntarioen prozesu pertsonalen segimendua eskaintzea eta , bestetik, baztertze sozialean dauden taldeetaranzko sentsibilizazioa sustatzea.

Borondatezko
Antxeta Argitu Argitzean
Kolaborazioak 2018
Emakume
11
5
0
Gizon
2
3
2
Guztira
13
8
2

Itzala
1
1
2

Hazia Kanpainak Guztira
15
9
24

Bizileku-udala:
Getxo: 27 | Leioa: 17 | Erandio: 6 | Besteak: 5

22

10
4
14

43
21
64

MEMORIA2018

SENTSIBILIZAZIO-JARDUERAK
• 97.0eko “Radio Barrio” programaren zuzeneko emisioa
III. Urteurrenean: Irratiak honetan parte hartzen duten
pertsonen sartze sozialeko prozesu indibidualetan
izaten duen eraginaz jabeturik eta komunitatean era
aktiboan laguntzeko pertsonak direneko beraien irudia
ere zabaltzen duelarik, jarraitzen dugu baztertze sozialean dauden
pertsona-talderanzko sentsibilizazio lan honekin. Proiektu hau Susterra Elkartearekiko
kolaborazioan egiten da. https://97irratia.info/es/2018/10/31/programa-especialtercer-aniversario/
• Etxerik gabeko Pertsonen zenbatzea (11 orrialdean azalduta)
• Leioako Liburu Azokan parte-hartzea, udal liburutegiak antolatutako azoka txiki solidarioa Sortarazi-ko proiektuetarako dirua biltzeko.
• Beste Bi Plataformak eta EAPNko parte-hartze taldeek antolaturiko ekitaldi eta jarduera desberdinetan partaidetza.
• Bizkaiko Elikagai Bankuaren kanpainetan parte-hartzea.
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txosten ekonomikoa

Gastuak
Kontzeptua
Diru-laguntza indibidualak
Jarduerak bideratzeko ondareen erosketa
Soldatak
Entitatearen kontuko Gizarte-segurantza
Heziketa eta gainbegiratzea Hirukoa
Alokairuak eta kanonak
Konponketak eta Kontserbazioa
Profesional independenteen zerbitzuak
Garraioak
Aseguru-primak
Banku-zerbitzuak eta Antzekoak
Publizitatea, Propaganda eta Harreman Publikoak
Hornikuntzak
Beste Zerbitzu batzuk (Posta, mutua, garbitasuna...)
Immobilizatutakoaren amortizazioa
Salbuespenezko gastuak (678) eta Kudeaketako bestelako galerak (659)
Guztira
30.000 €

2018
26.690,25 €
59.438,24 €
433.428,73 €
130.964,22 €
3.775,98 €
38.223,26 €
7.901,73 €
29.836,56 €
3.385,15 €
3.813,87 €
577,94 €
1.778,75 €
22.699,39 €
11.339,88 €
6.178,84 €
50,00 €
780.082,80 €

%
%3,42
%7,62
%55,56
%16,79
%0,48
%4,90
%1,01
%3,82
%0,43
%0,49
%0,07
%0,23
%2,91
%1,45
%0,79
%0,01
%100,00

90.000 €

Diru-laguntza indibidualak
Jarduerak bideratzeko ondareen erosketa
Soldatak
Entitatearen kontuko Gizarte-segurantza
Heziketa eta gainbegiratzea Hirukoa
Alokairuak eta kanonak
Konponketak eta Kontserbazioa
Profesional independenteen zerbitzuak
Garraioak
Aseguru-primak
Banku-zerbitzuak eta Antzekoak
Publizitatea, Propaganda eta Harreman Publikoak
Hornikuntzak
Beste Zerbitzu batzuk (Posta, mutua, garbitasuna...)
Immobilizatutakoaren amortizazioa
Salbuespenezko gastuak eta Kudeaketako bestelako galerak

60.000 €

120.000 €

400.000 €

2018 ariketaren
emaitza
SARRERAK: 783.014,15 €
GASTUAK: 780.082,80 €
EMAITZA: 2.931,35 €
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SARRERAK
Kontzeptua
Funts propioak
Bazkideen Ekarpenak
Dohaintzak
Kanpoko finantzaketa
Finantzaketa publikoa
Foru Aldundiko Zerbitzuen Prestazioa
Uribe Kosta / Getxoko Udalaren Zerbitzuen Prestazioa
Beste Entitate batzuetarako Zerbitzuen Prestazioa
Etengabeko prestakuntzagatiko diru-laguntzak
Eusko Jaurlaritzaren Diru-Laguntzak
Foru Aldundiko “Lan Berri” Diru-Laguntzak
Udalen Diru-Laguntzak
Finantzaketa pribatua
Fundazio Pribatuak
Gandarias Fundazioaren Laguntza Instituzionala
Beste batzuk
Erabiltzaileek egindako Diru-Laguntzen Itzultzeak
Finantza-sarrerak
Sarrera bereziak
Guztira

Absolutua
40.481,95
15.000,00
25.481,95
742.532,20
684.738,37
218.889,02
117.397,81
1.760,00
1.754,00
167.731,25
8.775,00
168.431,29
55.774,77
40.774,77
15.000,00
2.019,06
1.950,00
60,10
8,96
783.014,15 €

Erlatiboa
%5,17
%1,92
%3,25
%94,83
%87,45
%27,95
%14,99
%0,22
%0,22
%21,42
%1,12
%21,51
%7,12
%5,21
%1,92
%0,26
%0,25
%0,01
%0,00
%100,00

Funts propioak
40.481,95
%5,17

Finantzaketa publikoa
684.738,37
%87,45

Beste batzuk
2.019,06
%0,26

Finantzaketa
pribatua
55.774,77
%7,12

Ekarpenak
Hauek dira enpresen edota partikularrek dohaintzak egin ahal izateko gure
kontu-korronte zenbakiak

Kutxabank 2095 00047 80 9103364311
La Caixa 2100 4171 2721 0013 5136
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Jar zaitez harremanetan gurekin!
Antxeta
Argitzean
Uribenea

Caridad kalea, 10 ALGORTA
Caridad kalea, 10 ALGORTA
Caridad kalea, 10 ALGORTA

Etorkin gazteak Laguntzeko
programa
Hazia, Laguntza sozialerako
egitaraua

Basagoiti kalea, 68 (San Nikolas)
ALGORTA-GETXO
Ibarrabarri Poligonoa D2 LEIOA
Basagoiti kalea, 68 (San Nikolas)
ALGORTA-GETXO
Polígono Ibarrabarri D2 LEIOA

Lanbide-heziketa
Orientazioa eta Bitartekotza
Laborala
Itzalaberri
Administrazioa

Conde Mirasol kalea 5 baxua ezk. BILBAO
Elizondo kalea z/g (San Martin) ALGORTA-GETXO
Ibarrabarri Poligonoa D2 LEIOA
Conde Mirasol kalea 5 baxua ezk. BILBAO
San Francisco kalea, 12 A, 5º BILBAO

659 948 648 / 94 662 01 92 (204 luzapena)
688 854 713 / 94 662 01 92 (203 luzapena)
676 541 617 / 94 662 01 92
(205 eta 206 luzapena)
618 266 314
94 480 54 90
94 480 54 90
94 654 59 83 (2 luzapena)
94 654 59 83 (1 luzapena)
94 480 54 90
94 415 74 24 / 676 541 712
94 654 59 83 (3 luzapena)

www.sortarazi.org

Asociación Sortarazi

http://sortarazi.blogspot.com/

https://97irratia.info/es/author/radiobarrio/

Sareetako parte-hartzea
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