
1

Memoria2017SORTARAZI
2017koTXOSTENA



2

SORTARAZI

U
rrun dago SORTARAZI-ra iritsi nintzeneko lehen eguna. Mundu berria za-

baltzen zen nire begien aurrean. Mila kolore eta milaka hizkuntza des-

berdinetako mundua, batzuk niretzat ezezagunak zirenak. Laster aurkitu 

nuen lehen erronka: larrua lantzen ikastea. Judasen lehen poltsa hartatik 

josturak behar zituzten lanetara pasatu nintzen: zorroak|, txartel-zorroak, gerrikoak, 

giltzatakoak, etab....

Hezitzaileen begirada ernearen menpe, beren umore onaz goiza igarokorrago egi-

ten ziguten guraizeen, orratzen eta puska-kentzailearen artean. Dena hamabietako 

kafeaz burutzeko asmoz.

Arabiarra, berberea, swahilia eta izena ere ezagutzen ez dudan beste hizkuntza bat-

zuk entzuten ziren talde anitz hartan.

Asteazkenetan Maríaren bihotza plazara joaten ginen bertako herri-baratzera, os-

tegunetan “irakurketa errazera”, eta ostiraletan munduko leku guztietako janariak 

egiten genituen, txoko internazionalista bat izango balitz bezala.

Guztien arteko lankidetza eta umore ona nagusi ziren, eta diziplina anitzeko taldea 

ginen. Kulturarako tartea ere bazegoen.

Bilboko museo eta erakusketa-gela guztiak bisitatzen genituen..

SORTARAZI-k jardueragabetasunetik atera ninduen.  
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2017ko Txostena
Zer egiten dugu Sortarazi-n?

Antxeta
Eguneko Egonaldien Zerbitzua Getxo

Getxo + Uribe Kosta

Argitzean
Egonaldi Laburreko Gaueko Harrera

Getxo + Uribe Kosta

Argitu
Gizarteratzerako zerbitzua

Getxo

Itzala
Gizarteratzerako zerbitzua

Bilbao

Oinarrizkoa Espezializatua

Baztertze soziala

Zaurgarritasun soziala

Lanbide-heziketa

Enplegurako orientazioa
Lanbide
Getxo

Profesionaltasun 
Ziurtagirietarako 

hasierako Heziketa
Lanbide

Leioa

Hazia
(Oinarrizko Beharren 
Estaldura: elikadura, 

laguntza ekonomikoak)
Leioa, Erandio y Getxo

Lan-orientabidea Laguntza soziala

Enplegurako orientazioa
Lanbide
Bilbao



SORTARAZI

MISIOA
Sortarazi-n Bizkaian baztertzearen arriskuan edo egoeretan dauden pertsonen gi-
zarteratzearen alde egiten dugu lan beraien gaitasunen garapen osoaren bidez eta 
beren duintasuna eta autonomia sustatzeko, komunitate-ikuspuntu batetik. 

Gure identitate klaretarrarekin fidelak izanez, guzti hau egiten dugu gizartearen 
aldaketa bultzatzeko “premiazkoena zainduz bide egokien eta eraginkorrenetatik” 
eta ematen diren errealitateen sentsibilizazio eta salaketaren bidez. 

IKUSPEGIA
Bere gizarteratze-prozesuetan dauden pertsonak entzun, zaindu eta laguntze-
ko prest dagoen elkartea izan nahi dugu, pertsona hauen ahalmen pertsonal eta 
sozialak garatuz. 

Horregatik aitortutako erakundea izango gara, gure jokaera-eremu geografikoan 
konfiantza sortzen duena.

Honegatik ere balioetsiak izan nahi dugu: 
• Gure identitatearekiko eta sentsibilizazio eta salaketa-paperarekiko kohe-

rentziagatik, 
• 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 bolunta-

rioen taldea, 
• Barneko kohesioa duen elkartea, 
• Baliabide material egokiak eta egonkortasun ekonomikoa, 
• Proiektuak eta metodologia berritzaileak.

Misioa, Ikuspegia eta Balioak
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KIDEAK 33 pertsona: 
19 emakume eta 12 gizon

BORONDATEZKO 
LANGILEAK

48 pertsona: 
36 emakume eta 12 gizon

SOLDATADUN 
LANGILEAK

20 pertsona: 
13 emakume eta 7 gizon



BALIOAK
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Pertsonekiko 
konpromisoa

Gardentasuna

Koherentzia 
eta Segurtasuna

Talde-lana

Profesionaltasuna

Lana sarean

• Enpatia 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 parte-
hartzetik.

• Informazio eguneratua, 
aldian behingoa eta 
eskuratzeko erraza dena 
(estrategien bideei, 
ekimen berriei, proiektuen 
egoerari, diru-kontuei... 
buruzkoak,)

• Erabakien azalpena.

• Misioa eta balioak 
betetzen direneko arreta.

• Giza-bidegabekeriekiko 
sentikortasuna eta hauen 
salaketa

• Hazkunderako elkarrekiko 
konfiantza eta 
partekatutako bilaketa.

• Elkarrizketa 
interpertsonal enpatiko, 
zuzen eta zintzoa.

• Elkarrekiko laguntza eta 
kolaborazioa.

• Konpetentzia profesionala 
eta eguneratutako 
heziketa espezializatua.

• Autonomia eta 
erantzukizun profesionala.

• Elkartea eta bere 
helburuekiko 
konpromisoa. 

• Berrikuntza-espiritua, 
egokitzapena eta 
hobekuntza jarraitua.

• Eraginkortasuna eta 
efizientzia.

• Projarduera, lankidetza 
eta beste entitate 
batzuekiko kolaborazioa.

• Esku-hartze zehatzei eta 
hauen estrategiei buruzko 
beste entitateekiko 
elkarrizketa, akordioak 
eta adostasunak.

2017ko Txostena
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ZAURGARRITASUNA

Hazia Hazia Poligonoa Ibarrabarri D-2, Leioa

Zaurgarritasun sozialeko egoeran dauden pertsonei zuzendutako programa bat 
da, bere helburu nagusia hau delarik: arduratutako pertsona eta familiei laguntza 
psikosoziala eskaintzea eta beren autonomia lortu edota mantentzeko oinarrizko 
beharren estaldurarako euskarria ematea. 

Prestazioak: 
• Pertsonalizatutako heziketa eta laguntza psikosoziala
• Oinarrizko beharren estaldura
• Lana lortzeko orientabidea
• Gizarte-laguntzen aurrerapena eta kudeaketa / administrazio ekonomikoa

Soldatasun langileak 3 emakume

Praktiketan dauden langileak emakume bat

Borondatezko langileak 27 emakume eta 7 gizon

Onuradun pertsonen kopurua 
647 (193 gizon, 454 emakume)

Guztira, onura jaso duten 
pertsonen kopurua 1530 

(helduak: 1009 txikiak: 521)

LAN-TALDEA

ONAURADUN PERTSONAK 
Onuradun pertsonen kopurua Jatorria eta bizilekua
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Memoria2017

FINANTZATZAILEAK
ERAKUNDE PUBLIKOAK

ERAKUNDE PRIBATUAK

LANKIDETZAK

LANKIDETZA PUNTUALAK

HEZIKETA-ZENTROAK PROIEKTUAK

LANUBE NEGUTEGIA S.L.L.

Erandio

2017ko Txostena
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ZAURGARRITASUNA

Lan-orientabidea

Formakuntza

Banako eta talde-arretaren bidez gauzatzen da; bere helburua arreta jaso duten 
pertsonek lan egitea da edota enplegu-bilaketarako behar dituzten tresnak eta 
trebetasunak lortzea ondorengo txertatze laboralarekin batera.

Zerbitzu hau homologatuta dago Lanbide-ren Lan-orientabiderako Zentro 
Laguntzaile bezala, Europako Gizarte Funtsaren 2007-2013 Programa Eraginkorraren 
barne.

Arriskuan edo baztertze sozialeko egoeretan dauden pertsonen integrazio soziala-
ren alde egiten dugun lanak ardura hartzen ditugun pertsonen errealitatera molda-
tuta dauden formakuntza ikastaroak eskaintzera bultzatzen gaitu, ezagueren esku-
ratzea sustatzen dutenak eta pertsona hauen enplegagarritasuna eta formakuntza 
errazten eta hobetzen dutenak beraien gizarteratzeko ibilbideetan aurrerapausoak 
eman ahal izateko eta lan-merkatuan sartzeko aukera izateko.

ONAURADUN PERTSONAK 

GARATUTAKO JARDUERAK

Gizarte lan-orientabiderako 
Programa

GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA
% ENPLEGAGARRI-
TASUN- INDIZEA

GETXO 91 119 209 22.85%

BILBAO 13 85 98 22.45%

HEZIKETA GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA EKINTZA HEZIGARRIAK

(Lanbide) 
Euskal 
Enplegu 
Zerbitzua-
ren bidez

118 90 208 • Profesionaltasun ziurtagirien 
aurreko heziketa 1ngo maila:

• Etxebizitza bateko instalazio 
elektrikoa.

• Eraikin eta lokaletako oinarri-
zko garbiketa-lanak.

• Ostatuko oinarrizko zereginak.
• Estetikako oinarrizko zeregi-

nak eta gorputzaren ardurak.
Diputazioko 
Lanberri-ren 
heziketa 
dekretuaren 
bidez

108 87 195 • Trebetasun pertsonalak
• Harreman-trebetasunak
• Antolaketarako trebetasunak
• Gaitasun teknikoak (Oina-

rrizko Informatika eta elika-
gai-manipulatzaile agiria)
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Soldatasun 
langileak

13 emakume 
eta 7 gizon

LAN-TALDEA

LAGUNTZAILEAK - FINANTZATZAILEAK

2017ko Txostena
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GIZARTE-BAZTERKETA
Eguneko egonaldi eta arreta zerbitzua 
Antxeta 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 elikadurako beharren estalduraz gain.

PRESTAZIOAK:
Prestazio espezializatuak edo osagarriak: Entzute aktiboa, euste emozionala, 
pertsonaren suspertzea, informazioa, orientabidea, laguntza, komunitatean parte 
hartzeko ekimenak,...

Oinarrizko beharren estaldurarekin erlazionatutako prestazioak: elikadura, higie-
ne pertsonala, garbitegia, behar diren kasuetan medikazio administrazioa.

GARATUTAKO EKIMENAK:
• Aisia eta entretenimendurako jarduerak : bideo-foruma, mahai-jokoak
• Alfabetatzea eta kultura orokorra
• Komunitatean parte-hartzea: komunitatean kirola, sukaldaritza lantegia, 

udalaren jolas-jardueretan parte-hartzea.

Soldatasun langileak 3 emakume

Praktiketan dauden langileak 2 emakume eta gizon bat

Borondatezko langileak 4 emakume eta gizon bat

LAN-TALDEA

Adina/nazionalitatea

57 pertsonak (51 gizon eta 6 emakume)

ONAURADUN PERTSONAK 
Onuradun pertsonen kopurua
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Eguneko egonaldi eta arreta zerbitzua 
Antxeta

LAGUNTZAILEAK - FINANTZATZAILEAK

2017ko Txostena
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GIZARTE-BAZTERKETA
Inguru Irekian bideratzen den esku-hartze programa

Kalegintza
2017ko urrian hasitako programa honen helburua hau da: Getxoko udalaren 
kaleetan egunaren parte handia edota gaua ematen duten pertsonak, kasuak kasu 
babes sozialaren saretik kanpo geratzen direnak, antzematea, laguntzea eta beraien 
jarraipen bat egitea.

Urritik abendura arte Kalegintza-ko taldeak pertsonek gaua emateko edo 
egoteko joaten diren ohiko tokietara joan dira informazioa, orientazioa, laguntza, 
bitartekaritza/bitartekotza eskainiz... beharrezko kasuetan. 

Soldatasun langileak 2 emakume eta 2 gizon

Praktiketan dauden langileak gizon bat eta emakume bat

Borondatezko langileak gizon bat (mediku psikiatra)

LAN-TALDEA

50 pertsonak (10 emakume eta 40 gizon)

ONAURADUN PERTSONAK 
Onuradun pertsonen kopurua

LAGUNTZAILEAK - FINANTZATZAILEAK
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Gau-arretarako zerbitzua

Argitzean
2017ko urtarriletik aurrera eta Getxoko udala eta Uribe Kostako Erkidegoarekin ba-
tera gau-harrera egonkorreko zerbitzua eskaintzen dugu etxerik gabe dauden pert-
sonentzat.

 Helburu nagusia gaua emateko eta oinarrizko beharrak asetzeko gailu bat es-
kaintzea da, baita laguntzeko eta euste emozionalerako prestazioak ere, zonalde 
honetan baztertze sozial larriko egoeran dauden pertsonen hobekuntza fisiko eta 
emozionalean eragiteko. 

PRESTAZIOAK:
Prestazio espezializatu edo osagarriak: Entzute aktiboa, euste emozionala, akti-
batze pertsonala, informazioa, orientazioa, akonpainamendua...

Oinarrizko beharren estaldurako prestazioak: gau ematea, elikadura (afari eta go-
sariak) higiene pertsonala, medikazio-administrazioa...

LAGUNTZAILEAK - FINANTZATZAILEAK

     Karabiazpi k/ 2, Berango

Soldatasun langileak 3 gizon eta emakume bat

Borondatezko langileak gizon bat

LAN-TALDEA

Adina/nazionalitatea

44 pertsonak (42 gizon eta 2 emakume)

ONAURADUN PERTSONAK 
Onuradun pertsonen kopurua

2017ko Txostena
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SARTZE SOZIALA
ISZ-en helburu nagusia hau da: pertsonen gizarte eta erkidego-integrazioa, autono-
mia eta bizi-kalitatearen hobekuntza, pertsona bakoitzari egokitutako gizarteratzeko 
ibilbideen bidez eta funtsezko bizi-eremuetan eragiten duten jardueren bidez, hala 
nola: osasuna, erlazio sozialak, erkidego-garapena eta honetan parte-hartzea, bizi-
tegi-eremua, eremu pertsonala... bere potentzialtasunen garapena bai bere autono-
mia pertsonalari, bai bere erkidego eta giza-integrazioari ere dagokionez.

Gizarteratze Zerbitzua

Itzala      Mirasol Kondea k/ 5, Bilbo

 Larru-lantegia, hiri-baratzea, irakurketa errazaren tailerra, Radio Barrio irratsaioa, 
osasun programak, erkidegoan parte-hartzeko jarduerak, sentsibilizazio jarduerak, 
videoforum-ak, kirola, aisialdirako jarduera ludiko eta kulturalak, trebetasun sozia-
letarako lantegiak...

Soldatasun langileak 2 emakume eta gizon bat

Praktiketan dauden langileak 3 emakume eta 3 gizon

Borondatezko langileak 2 emakume eta 2 gizon

LAN-TALDEA

67 (9 emakume eta 58  gizon)

ONAURADUN PERTSONAK 
Onuradun pertsonen kopurua

Adina/nazionalitatea

LAGUNTZAILEAK - FINANTZATZAILEAK
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2017ko Txostena
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SARTZE SOZIALA
Gizarteratze Zerbitzua

Argitu  Elizondo k/ 2- Tourseko San Martin 
Parrokia, Algorta Getxo

 Larru-lantegia, hiri-baratzea, irakurketa errazaren tailerra, osasun programak, erki-
degoan parte-hartzeko jarduerak, videoforum-ak, kirola, aisialdirako jarduera ludi-
ko eta kulturalak, trebetasun sozialetarako lantegiak...

Soldatasun langileak 2 emakume eta gizon bat

Praktiketan dauden langileak 4 emakume eta gizon bat

Borondatezko langileak 3 emakume eta 2 gizon

LAN-TALDEA

42 pertsonak (3 emakume eta 39 gizon)

ONAURADUN PERTSONAK 
Onuradun pertsonen kopurua

Adina/nazionalitatea

LAGUNTZAILEAK - FINANTZATZAILEAK
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Memoria2017

Boluntarioen sustapena

Sentsibilizazio jarduerak

Sortarazi-k bere lana hasi zuen ingurunea 
hobetzea helburu zuten borondatezko kla-
retar pertsonen eraginari esker; harrezkero, 
boluntarioak ezinbestekoak izan dira entita-
tearen programa guztietan. 2017 urtean 48 
pertsonek garatu dute denboran luzea den 
borondatezko ekintza Elkartearen barruan.

Entitatearen programa guztietan boronda-
tezko pertsonen parte-hartzeaz gain, 2014ko 
amaieretatik erkidego-sareko beste lan espe-
rientzia bat ere bideratzen dugu: mantakale deritzona.

Honen helburu nagusia ehun asoziatiboa sortzea da, komunitate beraren pertso-
nen sare solidarioa, eskuzabalki puntua egitera elkartzen direnak. Honen bidez hel-
buru solidarioa duen kalidadeko produktuak lantzea lortzen dugu, kasu honetan 
burusi batzuk, txanoak eta artilezko bufandak etxerik gabeko pertsonei emateko.

• “Radio Barrio” irratsaioaren emisioa 97.0-n: Irratia parte duten pertsonen sartze 
sozialeko prozesu indibidualetan izaten ari den eraginen babesean eta eskaintzen 
duen haien irudia, era aktiboan komunitatean laguntzeko gai diren pertsonak be-
zala, kontutan izanda, jarraituko dugu gizarte-bazterketan dauden pertsonen al-
deko sentsibilizazio lan honekin. Proiektu hau Susterra Elkartearen kolaborazioari 

esker egiten da.

• Ekitaldi desberdinetan eta 
sare desberdinetatik antolatu-
tako jardueretan parte-hart-
zea, Beste Bi eta EAPN-ko par-
te-hartze taldea. (Pobrezia eta 
Giza Bazterketaren aurkako 
Europar sarea Euskadin)

• Elikagai-Bankuaren bilke-
ta-kanpainetan parte-hartzea.

2017ko Borondatezko lankidetzak Antxeta Argitu Argitzean Itzala Hazia** Guztira
EMAKUMEAK 3 4 -- 1 28 36

GIZONAK 11 2 1* 1 8 12
GUZTIRA 4 6 -- 2 36 48

2017ko Txostena
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SORTARAZI
Gastuak

Kontzeptua 2017 %
Oinarrizko Beharretarako zuzeneko laguntzak 26.109,16 € %4,09
Jarduera bideratzeko ondareen erosketa 29.855,32 € %4,68
Soldatak 376.847,50 € %59,05
Entitatearen karguko Gizarte-segurantza 116.582,93 € %18,27
Pertsonen etengabeko formakuntza 2.330,30 € %0,37
Alokairuak eta kanonak 22.656,52 € %3,55
Konponketak eta Kontserbazioa 1.719,84 € %0,27
Prof. Independenteen Zerbitzuak 24.021,81 € %3,76
Garraioak Jarduerak 2.994,80 € %0,47
Aseguru-primak 2.927,78 € %0,46
Banku-zerbitzuak eta Antzekoak 692,04 € %0,11
Publizitatea, Propaganda eta Harreman Publikoak 1.660,87 € %0,26
Hornikuntzak 14.046,14 € %2,20
Beste Zerbitzu batzuk (Posta, mutualidadea, garbitasuna...) 12.243,23 € %1,92
Immobilizatuaren amortizazioa 3.211,19 € %0,50
Salbuespenezko gastuak (678) eta Bestelako kudeaketa-galerak (659) 255,59 € %0,04
Guztizkoa 638.155,02 € %100,00

2017ariketaren Emaitza 
SARRERAK  638.504,38
GASTUAK  638.155,02
EMAITZA  349,36

Salbuespenezko gastuak / Bestelako kudeaketa-galerak 

Immobilizatuaren amortizazioa

Beste Zerbitzuak (Posta, mutualidadea, garbitasuna...)

Hornikuntzak

Publizitatea, Propaganda eta Harreman Publikoak

Banku-zerbitzuak eta Antzekoak

Aseguru-primak

Garraioak Jarduerak

Prof. Independenteen Zerbitzuak

Konponketak eta Kontserbazioa

Alokairuak eta kanonak

Pertsonen etengabeko formakuntza

Entitatearen karguko Gizarte-segurantza

Soldatak

Jarduera bideratzeko ondareen erosketa

Oinarrizko Beharretarako zuzeneko laguntzak
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Sarrerak
Kontzeptua Absolutua Erlatiboa
Funts propioak 35.671,99 %5,59
Bazkideen Ekarpenak 15.272,40 %2,39
Dohaintzak 20.399,59 %3,19
Besteren finantzaketa 602.832,39 %94,41
Finantzaketa publikoa 560.724,37 %87,82
Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntza eta beste Zerbitzu batzuen prestazioa 38.156,23 %5,98
Beste Entitate batzuetarako Prestazioa 2.250,00 %0,35
Eusko Jaurlaritza 173.168,54 %27,12
Bizkaiko Foru Aldundia 181.857,60 %28,48
Udalak 163.850,00 %25,66
Etengabeko prestakuntzagatiko diru-laguntzak 1.442,00 %0,23
Finantzaketa pribatua 39.506,86 %6,19
Fundazio Pribatuak 24.506,86 %3,84
Gandarias Fundazioaren Laguntza Instituzionala 15.000,00 %2,35
Beste batzuk 2.601,16 %0,41
Erabiltzaileen Diru-Laguntzen Itzultzeak 2.522,30 %0,40
Finantza diru-sarrerak 78,86 %0,01
Aparteko diru-sarrerak %0,00
Guztizkoa 638.504,38 %100,00

Ekarpenak
Hauek dira enpresa edo partikularren dohaintzak jasotzeko ditugun kontu-zenba-
kiak

Kutxabank 2095 00047 80 9103364311
Caja laboral 3035 0070 13 0700031562

2017ko Txostena

Besteak

Finantzaketa pribatua

Besteren finantzaketa

Funts propioak
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SORTARAZI

Kontaktatu gurekin!
Antxeta Karitatea K/ 10 ALGORTA 659 948 648

Uribenea Karitatea K/ 10 ALGORTA 676 541 617

Argitzean Karitatea K/ 10 ALGORTA 688 854 713

Hazia y formación Ibarrabarri poligonoa D2 LEIOA 944 805 490

Itzalaberri Mirasol Kondea k/ 5 behea ezk. BILBAO 944 157 424

www.sortarazi.org

http://sortarazi.blogspot.com/

Asociación Sortarazi 

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

Sareetako parte hartzea


