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SORTARA
S
ortarazi-ra iritsi nintzen duela urte eta erdi
itxaropen askorik gabe, ia halabeharrez eta hura
bilatu gabe. Uste dut Antxetako nire lehen egunak
ez ditudala inoiz ahaztuko. Bere errealitateak zirrara
handia egin zidan. Etxerik gabeko hainbat pertsona
ikusteak, eta haietako asko 20 urte baino gutxirekin...
nereganatzea asko kostatu zitzaidan zerbait izan zen.

Harrezkero ez diot ikasteari, hazteari eta nahi izateari
utzi... pertsona eta profesional hobea eta lagun are
hobea izateko asmoz. Ikasi dut bihotzarekin begiratzen,
hitzik egin gabe komunikatzen eta hizkuntza ulertu
gabe entzuten. Ikasi dut hitzik gabe askoz gehiago
esaten dela eta besarkada bat begiradaz eman
daitekeela. Laguntza-erlazioak baliabideak ematean
ez direla oinarritzen, baizik eta eskua ematean, batera
ibiltzean eta agurra esaten jakitean.
Sortarazi-k kalearen gogortasuna erakutsi dit...
etendako ametsak dauzkan migrazio-prozesu baten
gogortasuna... Erakutsi dit ere sabai bat, manta bat eta
kafe beroa balioesten. Hotza eta, are garrantzitsuagoa,
bakardadetik babesteko leku bat erakutsi dikit.

S
gatik:

al eta Urbano gure lagunen
oroipenean, haiekin partekatutako hainbeste denbora-

“Ikusiko zaitudala pentsatzea gustatzen zait. Ez dakit non, ez dakit
zein urtarotan edo egoeratan. Ez
dakit gaur izango den, bihar, urte
batzuk barru edo beste bizitzaren
batean. Ez dakit elkartuko garen
umeak, gazte edo zaharrak izanez;
ez dakit zein itxurapean: pertsonak izanda, ura ala harria, lorea ala
lurra edota euria ala zerua.
Nolabait ikusiko zaitudala soilik
pentsatzeak lasaitzen nau; gure
patuak berriro bat datozen garairen batean. Horretan baino ez
dut pentsatzen. Ikusiko zaitudala
pentsatzea atsegin dut.”
Leunam

Oxala -Insha allah- laguntza behar duten pertsona
guztiak laguntzen jarraitu ahal ditugun gaur egun
egiten ari garen hurbiltasun eta epeltasunarekin. Hau
ez litzateke posiblea izango aurkitu dudan taldea gabe,
egiten duenean sinesten duena eta bidezkoago eta
inklusiboago den gizartearen alde apustu egiten duena,
eskubide eta aukera-berdintasunarekin. Eskerrik asko
transformazio sozialaren alde laguntzen jarraitzeko
gogoa eta ilusioa itzultzeagatik. Pertsona zoragarriak
zarete.
Erika, Antxetako langilea
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EREMU SOZIALEKO EZAGUERAREN
GARAPENAGATIKO APUSTUA

ELIKADURA-AUTONOMIAREN
GARAPENERAKO IKERKETA
ELIKADURA EGOKIRANTZ izenaz aurkezten diren ezagutza-kudeaketaren jarduerek oinarrizko beharren estaldurei ekiten diete elikadura
egokiaren eskubidearen arabera eta pertsonen autonomia eta duintasunerako ikuspuntutik.
Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz lan-erro espezifiko hau 2018an hasi zen
formalki , Sortarazi Elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (Urban Elika taldea) 2014tik mantentzen duten lankidetza-esperientziaren testuinguruan.
ELIKADURA EGOKIRANTZ EAEan baztertze sozialaren egoera edota arriskuan dauden pertsonen elikadura-beharren arretan kokatzen da, osasunari eta elikadurari dagokienez eta, bereziki, pertsonen autonomiaren sustapenean. Azken helburu horrekin, bere arreta zabaltzen
du bi helburutan:
Lehenengoz, EAEan elikadura-beharren arretan lan egitean erabiltzen diren estrategia desberdinen berrikuste kritikoan.
Bigarrenez, eta analisien arabera, ELIKADURA EGOKIRANTZ-ek gainera lortu nahi du praktika
onen garapenean eta elikadura-beharren akonpainamendu-ereduetan ere lan egitea, pertsonen autonomia sustatzeko elikagai osasuntsu, seguru eta beren osasunerako egokiak direnak
lortzen ikas dezaten.
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SORTARA
EREMU SOZIALEKO EZAGUERAREN
GARAPENAGATIKO APUSTUA

PLANGINTZA-METODOLOGIAREN
SORRERA ETA ENTITATE DESBERDINETAN
LAN EGITEN DUGUN PROFESIONALEN
ARTEKO EBALUAZIOA
Izangai Elkartea eta Ortzadar Fundazioarenkin batera
garatu dugu plangintza erreminta bat, ebaluaziorako sistematizazioa eta esku-hartze eta akonpainamendu-prozesuen hobekuntza baztertze soziala eta babesgabetasunaren eremuan.
Proiektuak aldatu egiten ditu gizarte-bazterkeriaren, babesgabetasunaren eta zaurgarritasunaren arloan dauden diagnostiko-adierazleak (arrisku- eta
desanparo-egoeren larritasuna baloratzeko tresna, balora eta gizarte-bazterketa baloratzeko
tresna), eta laneko helburu operatibo bihurtzen ditu, bai eta bilakaera behatzea eta emaitzak
eta lorpenak neurtzea ahalbidetzen duten ebaluazio-adierazle ere.
Proiektu honen azken emaitza gisa, plangintza- eta ebaluazio-sistema integral bat dugu, bi
bertsio operatibo dituena, xede duen zerbitzuaren edo programaren arabera. Sistema horrek
aukera ematen digu programatzeko eta ebaluatzeko, zorroztasunez zehaztuz zer egiten dugun, eta horrek eragin onuragarria du arreta ematen diegun pertsonen autonomian eta gizarteratze-prozesuan.
Azken batean, hausnarketa partekatu batetik abiatuta, profesional bakoitzak gogoeta egiten
du erabiltzaile bakoitzari laguntzeko prozesuak
dakarrenari buruz, ematen
dituen pausoei buruz, eta
bere aurrerapenei, atzerapausoei eta geldialdiei
buruz duten kontzientzia-mailari buruz, horrela,
zuzendu ahal izateko, egiten ari den horretan aurrera
egiteko eta emaitza positiboak lortzeko, azken batean,
integrazio-prozesuetan parte aktiboa izan daitezen.
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ZER EGITEN DUGU SORTARAZI-N GAUR EGUN?
ZAURGARRITASUN SOZIALAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA
Lanbide-heziketa

Orientazio Laborala

- C P1.
- CP LANBIDErako sarbide-ikastaroak.

- Eskatzaileen kudeaketa LANBIDE

Bitartekotza Laborala

Hazia, Akonpainamendu Soziala

- Enpresekiko Kontaktuak.
- Kudeaketa Eskaintzak.
- Lan-Poltsa.
– Lanpostu Agentzia.

- Oinarrizko beharren estaldura (elikagai
eta laguntza ekonomikoen banaketa).
- Sozioheziketa-lantegiak.

Getxo (San Martin) Leioa eta Bilbo

Leioa

Leioa eta Getxo (San Nikolas)

Getxo (San Martin) eta Leioa

GIZARTE-BAZTERKETAREN KONTRAKO EKINTZA-EREMUA
Itzalaberri

Uribenea, eguneko zerbitzu forala

- Giza eta erkidego arreta.
- Higienea eta garbitegia.

- Behar sozialetarako arreta-zerbitzua.

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

Bilbo

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

Itsasbegi, Caridad 10, Getxo

KIDEAK
BORONDATEZKO LANGILEAK

18 emakume eta 13 gizon
59 pertsona: 39 emakume eta 20 gizon

SOLDATADUN LANGILEAK

39 pertsona: 28 emakume eta 11 gizon
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SORTARA

ZAURGARRITASUN SOZIALAREN KONTRAKO E

SARTZE SOZIALERAKO
ZERBITZUA, URIBENEA
BEHAR SOZIALETARAKO
ARRETA-ZERBITZUA

Karitatea 10, Algorta, Getxo

Uribenea bigarren mailako arretarako zerbitzua Giza-zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio
eta Zerbitzuen katalogoaren barruan dago eta pertsona erabiltzaileei teknikoak eta osagarriak
diren prestazioak eskaintzen die. Prestazio hauek balioanitzak dira eta beraien gizarteratzeko
prozesurantz bideratzen dira, beraien ohiko ingurunetik ez daitezela bereiz ahaleginduz eta
beren sartze-ibilbidean bereizitako akonpainamendua eskainiz.
Hurbila eta malgua den zerbitzua da, astelehenetik ostiralera 10:00etatik 18:00ak arte irekita
dagoena. Bere helburua pertsonari ahalik eta autonomia-gradu handiena dohatzea da eta bere
gizarteratzean laguntzea. Zentroa erdi edota maila altuko laguntza eskeintzen du eta maila
baxu, erdiko edota altuko exijentzia ere pertsona erabiltzaileen arabera. Uribenea, elkarren
artean bateragarri egin daitezkeen laguntza formalen multzo gisa eratzen da laguntza integrala
emateko eta esku-hartzea pertsona bakoitzaren premietara, gaitasunetara eta, ahal den
neurrian, lehentasunetara egokitzeko, bai eta bere testuinguruaren ezaugarrietara ere. Eredu
komunitarioarekin bat etorriz, autonomiaren prebentzio- eta sustapen-ikuspegiak hartzen dira,
bai eta komunitatearen parte-hartzea eta bizi-kalitatea ere.
Uribene-an erabiltzaileei eskaintzen zaien laguntza, beraz, banakakoa da, eta esku-hartze
okupazionalak, hezkuntzakoak, terapeutikoak eta gizarteratze eta laneratzekoak ditu.
Garrantzitsua da azpimarratzea Zerbitzuaren filosofia dela esparrua ez dela esku-hartzearen
erdigunea, pertsona bera baizik.

LAGUNTZAILE
FINANTZATZAILEAK
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ZERBITZUAK
• Erabiltzaileei beren
gizarteratze- eta
gizarteratze-prozesura
bideratutako prestaziomultzoa eskaintzen
die, beren ohiko
ingurunetik aldendu
ez daitezen saiatuz
eta gizarteratze-ibilbidean
banakako laguntza eskainiz.
• Zerbitzuaren prestazio
teknikoak: gizartelaguntza, gizarte- eta
hezkuntza-arloko eskuhartzea, esku-hartze
psikosoziala, lanbideedo lan-aurreko eskuhartzea, bitartekotzabitartekaritza.

ONURADUNEN PROFILA
2019an zehar, zerbitzuan 18 pertsona artatu dira.
SEXUA

ADINA

UDALERRIAK

JATORRIA

• Prestazio osagarriak:
mantenua, garbiketa,
kontsigna, higiene
pertsonala eta
garbitegia, osasunprestazioak.
• Beste prestazio
batzuk: esku-hartze
sozioedukatiboa eta/
edo psikosoziala
familiekin eta bizitza
independenteari
laguntzea.

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak
Langile boluntarioak
Praktiketako langileak

Emakume bat lanaldi partzialean,
3 emakume eta 2 gizon lanaldi osoan

25 ordu astean
37,5 ordu astean

2 emakume

astean 2 orduz

2 emakume eta gizon bat

astean 30 ordu
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SORTARA
EGUNEKO EGONALDI ETA
ARRETARAKO ZERBITZUA,
ANTXETA

Karitatea 10, Algorta, Getxo

Eskakizun txikiko dispositibo bat da, Getxon eta Uribe Kostan gizarte-bazterketako egoeran
dauden pertsonei atseden hartzeko eta elkarrekin bizitzeko leku bat eskaintzen diena. Bertan,
oinarrizko gizarte-laguntza, arreta eta euspen emozional profesionalizatua eskaintzen dira, bai
eta higiene- eta elikadura-arloko oinarrizko beharrak ere. Zerbitzu hori urteko egun guztietan
dago irekita, 10: 00etatik 18: 00etara, eta 10 plaza ditu.
ZERBITZUAK
• Egoteko espazioa, kafea-beroa
• Elikadura: janaria eta merienda
• Norberaren higienea eta garbitegia
• Kontsignak
• Entzute aktiboa

• Edukiera emozionala
• Informazioa eta orientazioa
• Oinarrizko gizarte- eta hezkuntza-laguntza
• Medikazioaren jarraipena
• Hezkuntza- eta entretenimendu-jarduerak

ONURADUNEN PROFILA
ONURADUN
PERTSONEN
KOPURUA

EMAKUMEEN JATORRIA

GIZONEN JATORRIA

EMAKUMEEN ADINA

GIZONEN ADINA

44

pertsona
(33 gizon eta
11 emakume)

PROFILARI
BURURAZKO BESTE
DATU BATZUK
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GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak
Langile boluntarioak

Emakime bat lanaldi osoan eta 2
emakume lanaldi partzialean,
gizon bat lanaldi partzialean
Emakume bat

LAGUNTZAILE – FINANTZATZAILEAK
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37 ordu astean
19 eta 29 ordu astean
30 ordu astean
astean 2 orduz

SORTARA
GAU-HARRERAKO
ZERBITZUA, ARGITZEAN

Karitatea 10, Algorta, Getxo

Gaueko estaldura-tresna bat da, gizarte-bazterketako egoeran eta etxegabetasun-egoeran
dauden pertsonei atseden hartzeko eta gaua igarotzeko leku bat eskaintzen diena, higiene- eta
elikadura-premia oinarrizkoak estaltzeaz gain. Zerbitzu hau urteko egun guztietan dago irekita,
20: 30etik 09: 00etara, eta 19 plaza ditu (15 gizon eta 4 emakume). Helburu nagusia da bazterketa-egoeran dauden pertsonei gailu bat eskaintzea, gauean bertara joateko eta elikadura- eta
higiene-arloko oinarrizko beharrak asetzeko, egoera horiek presazko erabileratzat hartuta.
ZERBITZUAK
• Gaua igarotzea eta atsedena
• Elikadura: gosaria eta afaria
• Higiene pertsonala, dutxak eta garbitegia
• Txarteldegiak

• Entzute aktiboa
• Edukiera emozionala
• Informazioa eta orientazioa
• Medikazioaren jarraipena

ONURADUNEN PROFILA
ONURADUN
PERTSONEN
KOPURUA

EMAKUMEEN JATORRIA

GIZONEN JATORRIA

EMAKUMEEN ADINA

GIZONEN ADINA

193

pertsonak
(164 gizon eta
29 emakume)
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PROFILAREN BESTE DATU BATZUK
OHIKO GAUA EMATEA

Kalea
Etxebizitza
Hotela

KONTSUMOAK

Etxe abandonatua
Beste baliabide batzuk
Aterpetxea

Bai

Ez

Noizbehinka
Tratamenduan

Etxebizitza ez-bizigarria

BALORAZIOAK

Arriskua
Bazterketa ertaina
Ez dagokio
Inklusioa

Bazterketa arina
Bazterketa larria
Ez da bertaratzen
Bazterketa

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak
Langile boluntarioak

Emakume bat lanaldi partzialean,
gizon bat lanaldi partzialean eta
2 gizon lanaldi osoan
2 emakume eta 3 gizon

LAGUNTZAILE – FINANTZATZAILEAK

11

18 ordu astean
21 ordu astean
35,5 ordu astean
1,5 ordu astean

SORTARA
ETORKIN GAZTEEN
AKONPAINAMENDUA

Basagoiti kalea 66, Getxo

Getxon errotuta dauden eta hizkuntza gutxi ezagutzen duten eta gizarte-bazterkeria jasateko
arriskuan dauden gazte etorkinei laguntzeko zerbitzua.
Etorkin gazteei laguntzeko programak aukera ematen die gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden onuradunei gizarteratzen laguntzeko, orientazioa eta aholkularitza emateko oinarrizko izapideetan, hala nola erroldatzean, osasun-sistemara sartzean, prestakuntza arautura
sartzean eta etxegabetasun-egoeratik irteteko aukera emango dieten egoitza-baliabideetara
sartzean.
Helburu nagusia da gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonek gaitasun pertsonalak, familiakoak edo taldekoak eskuratzea eta garatzea (jarrerak, gaitasunak, ezagutzak,
irizpideak, jarraibideak, trebetasunak), beren garapen autonomoa eta, azken batean, gizarteratzea errazteko.
Prozesu osoa lan pertsonalizatuaren bidez egiten da, artatutako pertsonaren beharren arabera. Beharrizan horiek integralak dira.
ZERBITZUAK
• Harrera, Oinarrizko informazioa eta orientazioa. Gizarte- eta hezkuntza-arloko
esku-hartzea eta lanaren aurreko prestakuntza-laguntza.
• Egoitza-baliabideak bilatzeko laguntza eta orientazioa.
• Aholkularitza juridikoa bilatzeko laguntza eta orientazioa.
• Oinarrizko gizarte-zerbitzuekin, prestakuntza-zentroekin eta bestelako erakundeekin koordinatzea.
• Gizarteratzea helburu duten jarduerak.
• Kudeaketa ekonomikoan laguntzea.
ONURADUNEN PROFILA
ONURADUN
PERTSONEN KOPURUA

ADINA

JATORRIA

30
gizon

25 urtetik beherakoak

25-35 artean

36 eta 45 artean
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GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak
Langile boluntarioak

Emakume bat lanaldi partzialean

11 ordu astean

2 emakume eta gizon bat

1,5 ordu astean

LAGUNTZAILE – FINANTZATZAILEAK
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SORTARA
HAZIA
Ibarrabarri industrialdea D-2, Leioa

AKONPAINAMENDU SOZIALEKO PROGRAMA

Hazia-k egindako esku-hartzearen helburua izan da erabiltzaileei beren oinarrizko beharrak
betetzeko eta beren ahalmenak garatzeko aukera ematea, bai autonomia pertsonalari dagokionez, bai komunitatean eta gizartean integratzeari dagokionez.
ZERBITZUAK
• Harrera, oinarrizko informazioa eta orientazioa. Gizarte-laguntza.
• Elikagaiak banatzeko zerbitzua.
• Gizarte- eta hezkuntza-tailerrak eta lanaurrekoak.
• Laguntza ekonomikoa endosoen eta laguntza ekonomiko zuzenen bidez.
GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

2 emakume lanaldi partzialean,
1 mujer lanaldi osoan

15 ordu astean
37 ordu astean

15 gizon eta 22 emakume

3-4 ordu astean

2 emakume

14 ordu astean

Langile boluntarioak
Praktiketako langileak

ONURADUNEN PROFILA
ONURADUN
PERTSONEN
KOPURUA

ADINA

NAZIONALITATEA
JATORRIZKO HERRIAREN ARABERA
ARTATUTAKO PERTSONAK

692

(484 emakume
eta 208 gizon)

ADINA

2019KO
BIZTANLERIA

GUZTIRA

692

18-30

158

31-45

309

46-59

181

60 y >

44

Nazionala

Atzerria

PROFILAREN BESTE DATU BATZUK
• Diru-sarrerarik gabeko pertsonak.
• Familia-unitateari dagokion DSBEtik beherako diru-sarrerarik ez duten pertsonak.
• Bakardade-egoeran dauden pertsonak, gizarte-sare gutxi edo batere ez dutenak.
• Diru-sarrera nahikorik ez duten eta aldi baterako laguntzak behar dituzten familiak.
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FINANTZATZAILEAK
ERAKUNDE PUBLIKOAK

ERAKUNDE PRIBATUAK

LANKIDETZAK

UNEAN UNEKO LANKIDETZAK

Erandio

IKASTETXEAK

PROIEKTUAK
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SORTARA

ENPLEGURAKO
FORMAKUNTZA

Ibarrabarri industrialdea D-2, Leioa

Laneratzeko zailtasun bereziak dituzten enplegu-eskatzaileak lan-merkatuan sar daitezen
sustatzea, laguntzean oinarritutako ibilbide integral baten bidez. Ibilbide horrek gizarte- eta
lan-trebetasunei eta gaitasun teknikoei buruzko prestakuntza jasoko du, baita lan-aktibaziorako beste ekintza batzuk ere. 2019an elektrizitatearen 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriaren homologazioa eman digute (op. Eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazio-instalazioak muntatzeko laguntzailea)
ZERBITZUAK
Bi prestakuntza-proiektu jarri ditugu abian Leioako zentroan. Horietako bat Lanbidek finantzatzen du proiektu bereziaren deialdiaren bidez, eta bestea Bizkaiko
Foru Aldundiak diruz laguntzen du, konpetentzietan trebatzeko, Bizkaiko Lurralde
Historikoan laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna
sustatzeko diru-laguntzen deialdiaren bidez.
LANBIDE – PROIEKTU BEREZIA 2018/19
Proiektu berezi hau 2018an hasi eta 2019ko irailean amaitu zen. Horren bidez, honako ibilbide hau egin zen:
- ERAIKIN ETA LOKALETAKO GAINAZALAK ETA ALTZARIAK GARBITZEKO
PRESTAKUNTZA (1. MAILA) + ENPLEGAGARRITASUNERAKO GIZARTE- ETA
LAN-TREBETASUNAK.
2019an elektrizitatearen 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriaren homologazioa
eman digute (op. Eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazio-instalazioak muntatzeko laguntzailea)
LANBERRI – BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
2019an, 12 prestakuntza-ekintza egin genituen, honako hauekin lotuta: pertsonen
trebetasunak, harremanak eta antolamenduzkoak eskuratzea, lan-inguruneko lehen laguntzetako prestakuntza, etxez etxeko arretako oinarrizko zereginak ikastea
(zainketak, sukaldaritza eta garbiketa) eta informatika-tresnak ezagutzea (oinarrizko-ertain maila eta aurreratua).

GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

5 emakume lanaldi partzialean
gizon bat lanaldi partzialean

25 ordu astean

Praktiketako langileak

Emakume bat

12 ordu astean
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ONURADUNEN PROFILA

Prestakuntza:

LanbideEuskal
Enplegu
Zerbitzuaren
bidez

Aldundiaren
bitartez

Gizon

10

13

Emakume

GUZTIRA

PRESTAKUNTZA-EKINTZAK

31

Proiektu berezia:
• 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiria: estetikako zerbitzu osagarriak.
• 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko ikastaroak: eraikin eta
lokaletako gainazalak eta altzariak
garbitzea.

44

• Etxeko arretako oinarrizko zereginak (zainketa pertsonalak I eta II)
• Etxeko garbiketa eta elikadura I eta
II
• Lehen sorospenak I eta II
• Informatika (oinarrizkoa, ertaina eta
aurreratua)
• Harreman-, antolamendu- eta pertsona-trebetasunak

21

31

LAGUNTZAILE – FINANTZATZAILEAK

17

SORTARA
ENPLEGU-PROGRAMA

Ibarrabarri industrialdea D-2, Leioa

Orientazio-programak 2018/19 (2019ko martxoan amaitu zena, urteko diru-laguntza batekin)
eta 2019/2021etako (2021eko uztailean amaituko dena, bi urteko diru-laguntza batekin) ekitaldiak biltzen ditu. Banakako eta taldeko arretaren bidez egiten da, artatutako pertsonek enplegua bilatzeko eta ondoren laneratzeko beharrezkoak diren tresnak eta trebetasunak indartu,
lan egin edo eskura ditzaten.
Zerbitzu hau Lanbideren Lan Orientaziorako Zentro Laguntzaile gisa homologatuta dago, eta
EGFrekin batera finantzatuta dago, Euskadi 2014-2020 programa operatiboaren esparruan.
Enplegu-agentzia izaten jarraitzen dugu, 1600000166 zenbakiarekin, baita Lanbideren barruan eskaintzak kudeatzen dituen erakundea ere izaten.
HELBURUAK
LAN-ORIENTAZIOKO PROGRAMA
• Emandako orduak gauzatzea:
• 2018/2019 ekitaldirako: 1.250 ordu Getxo-Leioan eta 625 Bilbon.
• 2019/2021 ekitaldietarako: 2.500 ordu Getxon eta 1.250 Bilbon.
• Orientatutako pertsona guztien % 15 lan-merkatuan sartzea.
LAN-BITARTEKARITZAKO PROGRAMA. INCORPORA PROGRAMA
Bitartekotza La Caixa Fundazioaren Incorpora programaren bidez egiten dugu. Programa hori 2019ko maiatzaren 1ean hasi zen lanean. Baztertuta geratzeko arriskuan
dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzen du, Incorporako teknikari
eta enpresa laguntzaileen konpromisoari esker.
Laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko
konpromisoa hartzen dugu, tutoretzen bidez, haien gizarte- eta lan-gaitasunak indartzeko. 2019an, honako helburu hauek planteatu genituen:
• kudeatutako eskaintzak: 50
• sarrera lortu dira: 25
ZERBITZUAK
a)_Lan-merkatuari eta enplegu-politika aktiboei buruzko informazioa.
b)_Diagnostiko indibidualizatua eta eskatzailearen profila egitea.
c)_Enplegurako ibilbide pertsonalizatua diseinatzea.
d)_Laguntza pertsonalizatua ematea ibilbidea garatzeko eta jarduera-konpromisoa
betetzeko.
e)_Curriculuma definitzeko informazioa, aholkularitza eta laguntza tekniko gehigarria, lanbide-profila lanbide-gaitasunei dagokienez islatzen duena.
f)_Aholkularitza ematea eta enplegua aktiboki bilatzeko teknikak aplikatzea.
g)_Enpresekin harremanetan jartzea, lan-eskaintzak lortzeko.
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ONURADUN PERTSONEN KOPURUA
Gizarte- eta lan-orientaziorako programa

Gizon

Emakume

GUZTIRA

GETXO

39

68

107

LEIOA

13

49

62

BILBO

54

53

107

Gizon

Emakume

GUZTIRA

38

61

99

Bitartekotza-programa

ARTATUTAKO PERTSONAK
GIZA TALDEA
Soldatapeko langileak

Gizon bat lanaldi partzialean
3 emakume lanaldi partzialean
emakume bat lanaldi osoan

15 ordu astean
21 ordu astean
37,5ordu astean

LAGUNTZAILE – FINANTZATZAILEAK

LA CAIXA FUNDAZIOAREN INCORPORA PROGRAMA
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SORTARA

SOZIAL ETA ERKIDEGO ARRETA
ZERBITZUA , ITZALABERRI

Mirasol kondea, 5. Bilbo

Zerbitzu horrek komunitatera hurbiltzeko eta parte hartzeko esperientziak sortzen eta eskaintzen ditu, jarduera eta metodologia berritzaileen bidez, gizarte-bazterketako egoeran edo
bazterketa-arrisku handian dauden pertsonak beren komunitatean sartu ahal izateko, eta harrera- eta/edo gizarteratze-prozesuak errazteko, zerbitzuko gizarte- eta hezkuntza-taldearen
laguntzarekin.
Zerbitzuan, halaber, pertsonen eskubideei eta gizarte-baliabideei buruzko informazioa, arreta integrala, gizarte-laguntza, gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea eta egin beharreko
kudeaketei buruzko orientazioa eskaintzen dira, autonomia lortzeko eta iadanik bizi diren gizartean sartzeko eta/edo hartzeko prozesuetan aurrera egiteko. Era berean, oinarrizko higiene- eta mantenu-beharrak asetzen ditu, bai eta egunean zehar joan eta babesteko leku bat
ere. 20 plaza ditu.
ZERBITZUAK
• Egoteko espazioa
• Informazioa eta orientazioa
• Oinarrizko gizarte- eta
hezkuntza-laguntza
• Entzute aktiboa

• Higiene pertsonala eta garbitegia
• Txarteldegiak
• Entretenimendurako baliabideak
• Jarduerak: aisialdiko jarduerak, komunitatean
parte hartzekoak, sentsibilizaziorakoak...

ONURADUNEN PROFILA
ONURADUN
PERTSONEN
KOPURUA

ADINA

JATORRIA

69

pertsonak
(53 gizon eta
16 emakume)
Espainia
Europa

Magreb

Gainerako Afrika

Latinoamerika
Hego Amerika

OSTATUA
Alokairua

Ostatua

Bizitegi-baliabidea
Etxebizitza propioa

20

Kalea

Aterpetxea

Etxebizitza ezegonkorra

AZI

2019TXOSTENA

GIZA TALDEA
2 emakume hezitzaile
Gizon integratzaile sozial bat

37 ordu astean

Langile boluntarioak

5 emakume eta 6 gizon

2-3 ordu astean

Praktiketako langileak

4 emakume eta 2 gizon

35 ordu astean

Soldatapeko langileak

LAGUNTZAILE – FINANTZATZAILEAK
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SORTARA
INTEGRAZIO KOMUNITARIOKO JARDUERAK

OASIS Bizkaiaren (Kiribil Sarea eta EDE
Fundazioa) aholkularitzarekin bi asteburutan egindako jarduera izan da OASIS jokoa.
Honetarako hilabete batzuetako aurretiazko
lana egin da, non zerbitzuko parte-hartzaile
guztiek, auzotarrez gain, eta beste erakunde eta erakunde batzuetako pertsonek ere
parte hartu duten.
Auzoko pertsonen inplikazioa bilatu dugu,
metodologia parte-hartzaile, ludiko eta dibertigarri baten bidez, pertsonak mobilizatzeko amets komun bat eraikitzeko eta auzoan aldaketa
kolektibo bat egiteko. Horretarako, parte-hartze komunitarioko esperientziak sortu ditugu
eta Sortarazi komunitateari ireki diogu, auzoetako pertsonen
ahalmenak eta inguruneak eskaintzen dizkigun edertasunak
eta aukerak nabarmenduz.
Asteburu hauetan, errealitate
desberdinak dituzten pertsonek, jatorri eta sinesmen des-

berdinekoek, elkarrekin lan egin eta gozatu
dute, auzoko edertasunak jaso dituzte eta
San Frantziskoko pertsonekin hitz egin dute
ezkutuko talentuak identifikatzeko. Esperientzia hori oso aberasgarria izan da, eta
erakutsi du begirada kolektibo horren bidez ametsak errealitate bihur daitezkeela
aldaketa per-tsonal eta kolektibo txiki eta
handien bidez.
Gure bizikidetza-espazioak lantzen eta
eraldatzen jarraitzeko hazia izan da, kulturartekotasunetik eta iritzi desberdinen
heterogeneotasunetik
abiatuta, gure inguruneetan zuzenean
edo zeharka inplikatuta dauden
eragile guztien (Administrazioa,
teknikariak, herritarrak) talde-lanaren bidez. Jokoaren ondorioak
San Frantziskoko Gizarte Etxean
ekainaren 10ean izan genuen
Bir-Iraultza saioan jaso genituen.
Parte hartu zuten eragileak: Sortarazi, ColaBoraBora, Bilbao
Ekintza, merkatarien Elkartea eta
Nazioarteko Elkartasuna.

Mohamed Rhalimik egindako
irudia

Jokoari buruzko hiru bideo eta parte-hartzaileen bi testigantza:
http://www.sortarazi.org/estudio-y-publicaciones-de-sortarazi/oasis-sortarazi/
SORTARAZI + OTRAS AGENTES DEL BARRIO /
SORTARAZI + AUZOKO BESTE ERAGILE

SORTARAZI TRASLADA / SORTARAZIK INFORMATZEN DU

← Auzo Batua, auzoko segurtasuna –
Auzoko berotasuna – Mezkiten arteko lotura handiagoa →
← Egoitza-baimenetarako erraztasuna –
Etorkinentzako informazio-guneak –
Behar hori migratzaileen sareetara eramatea –
Jarduerak, zerbitzuak eta baliabideak konektatzea:
informazioa mapa lokalizatzaile baten bidez bateratzea →
• Jarduerak asteburuan zehar.
- Munduko dantzen jaialdia.
- Jarduera inklusiboak auzoan.
- Rock jaialdia.
• Talentuen sarea.
• Adin guztientzako lokal autogestionatua.
• Sortarazi auzora ostiraletan 09: 00etatik 16: 00etara irekitzea
(auzorako jarduerak egitea).
• Kolore gehiago auzoan:
- Kolore-bankuak margotzea – Tailer eta jarduera
kolektiboak.
- Auzoko pertsianak margotzea.

• Haurrentzako bizikleta publikoak.
• Komun publikoak.
• Negozio gehiago (eskakizun gutxiago).
• Estalitako parkeak.
• Udala kultur proiektuetara egokitzea.
- Erabilera-baimenak.
- Ordutegiak/asteburuak.
• Txiki-park.
• “Bilbi” oinezkoentzat jartzea.
- Adinekoen egoitza
- Oinezkoentzako gune gehiago; dibertsitate funtzionala
duten pertsonentzat egokituak.
• Asteburuetan gizarte-etxe irekia.
• Lokal bat kultur elkarteentzat egokitzea.
- Asteburuetan irekita.
- Norbanakoek ere erabiltzekoa.
• Igerilekua/pilotalekua.
• Ospitalea/Auzoko larrialdiak.
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BOLUNTARIOEN
SUSTAPENA
SORTARAZI-k boluntarioaren figura sustatzen du, erakundearen programa eta zerbitzuetan
eta erabiltzaileak gizarteratzeko prozesuetan funtsezko elementu gisa. Ekintza hauen helburua
prozesu pertsonal horien kalitatea hobetzea da, parte-hartzearen, garapen komunitarioaren
eta gizarte-laguntzaren bidez, gizarte-bazterketako arriskuan edo egoeran dauden pertsonekin esku hartzeko testuinguruetan komunitateko pertsonen ekintza boluntarioak dakarren
balio erantsiari esker.
Hori guztia, BOLUNTARIOTZA KUDEATZEKO PLAN baten bidez; plan horren helburua da
boluntariotzako prozesu pertsonalei euskarria, laguntza eta jarraipena eskaintzea eta gizarte-bazterketako kolektiboekiko sentsibilizazioa sustatzea. Hainbat testuingurutan, mailatan
eta partaidetza-jardueratan lan egiten da, boluntariotzako ekimenen bidez garapen komunitarioa sustatzeko.
ZERBITZUAK
•_Erabiltzaileei beren gizarteratze- eta gizarteratze-prozesura bideratutako prestazio-multzoa eskaintzen die, beren ohiko
ingurunetik aldendu ez daitezen saiatuz eta gizarteratze-ibilbidean banakako laguntza eskainiz.
• Zerbitzuaren prestazio teknikoak: gizarte-laguntza, gizarte- eta hezkuntza-arloko
esku-hartzea, esku-hartze psikosoziala, lanbide- edo lan-aurreko esku-hartzea, bitartekotza-bitartekaritza.
• Prestazio osagarriak: mantenua, garbiketa, kontsigna, higiene pertsonala eta garbitegia, osasun-prestazioak.
• Beste prestazio batzuk: esku-hartze sozioedukatiboa eta/edo psikosoziala familiekin eta bizitza independenteari laguntzea.
2019ko Borondatezko Lankidetzak

Antxeta

Uribenea

Argitzean

Itzalaberri

Hazia

Egitura

Guztira

Emakume
Gizon
GUZTIRA

9
0
9

2
0
2

2
3
5

3
1
4

22
15
37

1
1
2

39
20
59

BIZI DEN
UDALERRIA
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SORTARA
SENTSIBILIZAZIO
JARDUERAK

• Leioako Liburu Azokan parte hartzea, udal
liburutegiak antolatzen duen liburu-azoka
solidarioan, non Sortarazi proiektuetarako
dirua biltzen den.

• Kaixabank-eko boluntariotza korporatiboaren harrera eta parte-hartzea.
• Etorkin gazteen egoerari buruzko sentsibilizazio-jarduerak, Harribide Fundazioarekin
batera, Claret Askartza ikastetxeko ikasleentzat, urteroko elkartasun kanpainaren
barruan.

• Sare desberdinetatik, Beste Bi plataformatik
eta EAPN-ko parte-hartze taldetik antolatutako ekitaldi eta jardueretan parte hartzea.
• Bizkaiko Elikagaien Bankuaren bilketa-kanpainetan parte hartzea.

• “Radio Barrio” programa grabatu eta emititzea 97.0 zenbakian, herritarrak gizarte-bazterkerian dauden pertsonen egoerari buruz
sentsibilizatzeko.
https://97irratia.info/es/author/radiobarrio/

• Bilboko eta Getxoko MUNDUKO ARROZAK
jaian parte hartzea, talde antolatzaileko kide
baikara.
• FEKKOR-ETXEGOKI-ko gazte etorkinen
eta desgaitasuna duten pertsonen arteko
topaketak eta jarduerak.
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2019TXOSTENA

GASTUAK
2019ko gastuak
Banakako diru-laguntzak
Jarduerarako ondasunak erostea
Soldatak
Erakundearen kargurako Gizarte Segurantza
Errentamenduak eta kanonak
Zerbitzu profesional independenteak
Hornidurak eta publizitatea
Beste zerbitzu batzuk
Ibilgetuaren amortizazioa
Guztira

Absolutuak
41.121,24 €
105.102,56 €
627.070,61 €
200.707,42 €
81.528,28 €
60.586,33 €
29.892,14 €
33.652.20€
13.517,30 €
1.193.178,08 €

GASTUAK

Erlatiboak
%3,45
%8,81
%52,55
%16,82
%6,83
%5,08
%2,51
%2,82
%1,13%
%100,00

Administrazio publikoekiko hitzarmenak
Administrazio publikoekiko diru-laguntzak
Diru-laguntza pribatuak
Bazkideen ekarpenak

Dohaintzak
Aparteko diru-sarrerak

SARRERAK

Kontratatutako langileak
Beste gastu batzuk
Hornidurak

Zerbitzu prof. independenteak
Errentamenduak eta kanonakleak

Ibilgetuaren amortizazioa

Banakako diru-laguntzak

Kontratazioak

SARRERAK
2019ko diru-sarrerak
Funts propioak
Bazkideen ekarpenak
Dohaintzak
Besteren finantzaketa
Administrazio publikoekiko hitzarmenak
“Etengabeko prestakuntza” diru-laguntza
Administrazio publikoekiko diru-laguntzak
Besteren finantzaketa pribatua
Aparteko diru-sarrerak
Guztira

Absolutuak
32.948,61 €
15.000,00 €
17.948,61 €
1.038.833,43 €
737.907,30 €
949,00 €
299.977,13 €
116.355,00 €
5.259,99 €
1.193.397,03 €

Erlatiboak
%2,76
%1,26
%1,50
%87,05
%61,83
%0,08
%25,14
%9,75
%0,44
%100,00

2019ko ekitaldiko emaitza
DIRU-SARRERAK 1.193.397,04€
GASTUAK
1.193.178,08€
EMAITZA 218,96€
EKARPENAK
Hauek dira gure kontu zenbakiak, non enpresa edo partikularren
dohaintzak jasotzen ditugun
Kutxabank 2095 00047 80 9103364311
Caixabank 2100 4171 2721 0013 5136
25

SORTARA
GUREKIN HARREMANETAN JAR ZAITEZ!
Uribenea

Karitate kalea 10, ALGORTA. GETXO

Karitate kalea 10, ALGORTA. GETXO
Antxeta
Karitate kalea 10, ALGORTA. GETXO
Argitzean
Hazia, akonpainamendu
Ibarrabarri industrialdea D2 LEIOA
soziala
Lanerako Prestakuntza eta Ibarrabarri industrialdea D2 LEIOA
Enplegua
Mirasol kondea, 5. BILBO
Itzalaberri
San
Frantzisko
kalea 12 A, 5. BILBO
Administrazioa

676541617 / 94 662 01 92
(205 eta 206 esp.)
659948648 / 94 662 01 92 (204 esp.)
688854713 / 94 662 01 92 (203 esp.)
944805490
944805490
944157424 / 676 541 712
94 654 59 83 (3 esp.)

www.sortarazi.org

Asociación Sortarazi

http://sortarazi.blogspot.com/

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

SAREETAN PARTE-HARTZEA
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