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BBK - Bilbao Bizkaia Kutxa    n    Víctor Tapia eta Dolores Sáinz Fundazioa    n

Bizkaiko Elikagaien Bankua    n    Carmen Gandarias Fundazioa

n Egoitza: 
 Langaran, 14 - behea. 48004 - Bilbo 
 Tel. 94 608 70 08  -  Faxa. 94 608 70 09
 bizitegi@bizitegi.org / www.bizitegi.org

n Programa Dibertsifikatua: 
 Irumineta, 28 - behea. 48004 - Bilbo 
 Tel. 94 412 65 76  -  Faxa. 94 411 60 88 

n Droga-mendetasunen Programa: 
 Plaza Belategi, 7 - behea. 48002 - Bilbo 
 Tel. 94 444 25 88  -  Faxa. 94 421 20 18

n Etxerik Gabekoak Programa: 
Larraskitu-Errekalde errepidea 1 
Solairuartea, 3. Dep. 48002-Bilbo 
Tel. 94 608 70 08  -  Faxa. 94 608 70 09

Erakunde
Publiko Finantzatzaileak

Erakunde
Pribatu Finantzatzaileak

Gizarte Ekintza Saila
Área de Acción SocialViviendas 

Etxebizitzak

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y ASUNTOS SOCIALES

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD  
Y CONSUMO



BEHARRIZANEAN DAUDENAK GIZARTERATU ETA LAGUNTZEKO ELKARTEA
ASOCIACIÓN PARA EL APOYO E INSERCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIONES DESFAVORECIDAS

 2011n Boluntariotzaren Europako Urtea 
ospatu da. Guztira 140 milioi pertsona daude 
boluntariotzan  inplikatuta hainbat modutan.
 Boluntariotzaren helburua gizarteko erreali
tateari erantzuten dioten elkarte eta egiturei lagunzea 
da, ez eraginkorrak izateko soilik, nortasuna  indar
tzeko, batez ere. Solidarioa izateko modu bat da. Misioa 
leialtasunez betetzeko, boluntarioek elkartearen   
nortasuna adierazi behar dute beren ekintzetan. 
Boluntariotzako balioei eustea komeni da, gizar
tearekiko zubilana egiten dutelako. Hala, Bizitegi  
proiektuarekin bat egiteko nahia azaltzen duten 
pertso nengandik hurbil egon behar dugu guk, eta 
elkarteak gizarteko errealitatera irekita egon behar 
du.
 Boluntariotzako jarduera, irizpide eta jarre
rek erantzun argia izan behar dute, gaur egungo 
gizartean  behin eta berriz errepikatzen diren 
diskurtsoen  hitz hutsaletatik ihesi. Bazterketa 
egoeran dauden  pertsonak , pobreziaren biktimak, 
gatazkak eta injustiziak dira boluntarioen kezka 
nagusia. Ezin dugu onartu gizakiak gizatasuna 
galtzerik . Boluntariotzaren bidez gizartejustizia 
bultzatu nahi da, mobilizatuz, saiatuz, hurbileko eta 
berdintasunezko harremanak sortuz. Sufritzen duen 
edota galduta dagoen edonori laguntza ematea esan 
nahi du horrek. Pertsona ororekiko errespetuzko 
ikuspegia izatea sustatu behar dugu, ahulenak ere 
kontuan hartzen dituen gizarte gizatiarragoa erai
kitze aldera.
 1980. urtean proiektu zoragarri bati eman 
zitzaion  hasiera Otxarkoagako pisu batean, 52 
blokea zen (gaur egun, Langaran kalea 5. zk.), eta lau 
kaputxinoren  elkarte txikia beren auzoko errealitate  
gordinari aurre egiten hasi zen boluntarioki: 
drogaren  –heroina, kokaina, alkohola– atzaparretan  
erortzen ari ziren neskamutilei, bakarrik bizi zen 
jendeari, edota desegituraketaegoeran bizi zirenei 
laguntza eman zieten gizarteekintzen bidez. Ordu 
asko egin zituzten horretan, logela, janaria eta batez 
ere denbora  luzea elkarbanatu zuten. Horrela sortu 
zen Bizitegi, une hartan ez zuen profesionalizatzeko 

helbururik , pertsona horiei laguntza ematea zen 
helburu  behinena. 
 Garai hartatik denbora luzea igaro da, baina 
boluntariotzaespirituak bizibizirik jarraitzen du 
gure elkartean. Bizitegiren ibilbide historikoari erre
paratuz gero, 1994. urtean, esaterako, profesional 
batek eta 31 boluntariok osatzen zuten elkartea. 
1997. urtera arte, boluntariotzan oinarritzen zen. 
Urte hartan, lanpostu egonkorrak betetzeko per
tsonak kontratatzeko aukera jarri zen mahai gainean 
lehen aldiz, erakundeen finantziazioak posible egi
ten baitzuen hori. 2008. urtean 74 profesional zeu
den eta 32 boluntario. Gaur egun, 36 boluntario ari 
dira gurekin elkarlanean. 
 Ildo horretan, garrantzitsua da ezagutzea 
gure elkarteko hainbat arlotako ordezkaritalde 
batek egindako 2011. urteko Bizitegiren Boluntario
tza Plana ezagutzea. Plan hori bozketara eramango 
da.
 Boluntariotzarekin lotutako hainbat gai 
daude oraindik lantzeko, honako hauek adibidez:
a) Boluntarioek zer leku betetzen dute erabakietan. 
b) Gure elkarteak lekututa dauden herrietan bizi 

diren pertsona boluntarioak elkartera ekartzea. 
c) Profesionalizazioa eta boluntariotzaren osagarri

tasuna indartzea.
 Hau izango da gure elkartearen etorkizu
nerako apustua: gizarteko errealitateari erantzun 
nahi dioten pertsonen akuilu izatea profesionalekin 
elkarlanean. 

Joseba Bakaikoa
Bizitegiko boluntarioa

Boluntariotza BIZITEGIN
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Bizitegi osatzen duten pertsonak (erabiltzaileak, bazkideak, kontratatuak, boluntario eta bekadun/praktiketakoak).

BIZITEGIk Bilboko Otxarkoaga auzoan hasi zuen bere jar-
duna komunitate-lanean; 1980. urtean, zehazki. Geroago, 
1988an, irabazi-asmorik gabeko elkarte bihurtu zen, eta 
1997an Balio Publikoko Entitatea zelako aitorpena jaso zuen. 

XEDEA
Gure elkartea erabiltzailez, bazkidez, boluntarioz eta profesionalez osatuta dago, eta Bizkaian bazterketa-egoera larrian 
dauden pertsonak gizarteratu nahi ditu, kolektibo horietan zuzenean esku hartuz, eta gizartea sentsibilizatzeko, egoera 
bidegabeak salatzeko, eragin politikoa izateko eta, azken batean, gizartea bestelakotzeko nahiz egiturazko aldaketak 
lortzeko ekimenen bidez.

IKUSPEGIA
Bizkaiko elkarte erreferentziala izan nahi dugu bazterketa-egoera larrian dauden pertsonak babesteko jardun-eremuan. 
Horiek horrela, gogoeta-prozesuak, ikerketa nahiz etengabeko berrikuntza sustatu gura ditugu, eta gizarte-aldaketa hori 
xede duten foro eta sare nagusietan gogoz parte hartzeko prest gaude.

BALIOAK

n ELKARTASUNA, jarrera gisa, gizarte bidezko eta berdintasunezko baten alde lan egiteko.

n PERTSONEN BEREZKO BALIO BEREZIA aldarrikatzen dugu.

n PROFESIONALTASUNA, lan eta jarrera eraginkorrak izatea erabaki baitugu.

n BOLUNTARIOTZA, gizarte solidario baten konpromisoaren adierazle.

n ARDURA, nork bere buruaren jabe izateko eta geure bizitzaren eta hazte-prozesuaren protagonistak izateko.

n PARTAIDETZA, bai pertsona bakoitzak bere prozesu propioan izan beharrekoa, bai talde eta elkarteen prozesuetan 
izan beharrekoa.

Aurkezpena
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INFORMAZIOA ETA KUDEAKETA
 Organo koordinatzaile eta aholkularia, programetako

eta kudeaketako arduradunek osatua 

BAZKIDEEN BATZARRA
ZUZENDARITZA BATZORDEA

KANPOKO BEZEROAK 
Guk lankide ditugun 

erabiltzaileen eta zerbitzuen 
gogobetetze-maila 

etengabe hobetzeko ardura 
du.

PERTSONEN KUDEAKETA
Elkarteak bere helburua lortzeko  
per tsona egokiak izatearen eta 
pertsona horien gogobetetzea 

zaintzearen ardura du.

BALIABIDEEN KUDEAKETA
 Elkartearen baliabide materialak 

eta ekonomikoak eraginkortasunez 
kudeatzeko.

KALITATEAREN KUDEAKETA
Elkartea etengabe hobetzeko 

ardura, EFQM bikaintasun-eredua 
erreferentzia-esparrutzat hartuta.

EGOITZA-ZERBITZUA 

21 zenntro

153 plaza
484 lagundutako pertsona

Etxebizitza duina eman 
eta etengabeko jarraipena 
egiten du. Ingurune egokia 

izateko eta bizikidetza 
nahiz bizi-kalitate on-ona 

sustatzeko beharrezko 
zerbitzuak ematen ditu. 

EGUNEKO ZENTROAK

7 zentro

134 plaza
402 lagundutako pertsona

Normalizazio- eta birgaitze-
guneak eta -jarduerak 

eskaintzen ditu, erabiltzaileen 
beharrei erantzuteko, 
eta lotura afektiboak 
eta pertenentziazkoak 

ezartzen ditu. 

KALEKO 
ESKU-HARTZEA

314 lagundutako pertsona

Bilboko udalerrian etxerik 
gabekoekin lan egiten 
duen hezitzaile-taldea.

Nola antolatzen garen bizitegin

Bazkide, langile, boluntario eta bekadun/praktiketakoak

PERTSONA KOPURUA

BOLUNTARIO

36
BEKADUN/

PRAKTIKETAKO

5
 

BAZKIDE

24

KONTRATATU

85

ASEBETETZE-MAILA

7,02Kontratatuak

9Boluntarioak

9Bekadun/praktiketakoak

DiBERTSIFIKATUADROGA-MENDETASUNAKETXERIK GABEKOAK

PROGRAMAK

ZERBITZUAK
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Bilboko kaleetan jarraituki bizi diren, narriadura pertsonaleko 
egoera kroniko larriak dituzten eta gizartean dauden baliabi-
deak eskuratzeko arazo handiak dauzkaten pertsonei lagun-
tzen die. 

etxerik gabekoak
ETXERIK GABEKOAK

Onartu eguneko zentroa
Exijentzia apalekoak

(15 plaza)

i Kaleko 
esku-hartzea

LOTARAKO LEKUAK 

i Udal
Aterpetxea

Exijentzia apalekoak
(32 plaza)

Pisua
Exijentzia apalekoak

(5 plaza)

i Neguko Aterpea
(50 plaza)

i Udal-zerbitzua. Bilboko Udala

Etxerik Gabekoak programa

ERABILTZAILEEN ASEBETETZE MAILA

7,4Udal Aterpetxea

7,9Neguko Aterpea

7,9Onartu eguneko zentroa

LAGUNTZA JASO DUTEN PERTSONEN KOPURUA

Neguko 
aterpea

318

Exijentzia apaleko 
pisua

6

Onartu 
eguneko zentroa

225

Kaleko 
esku-hartzea

314

Udal 
Aterpetxea

73

Eskala: 0tik 10era
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Programak gizarteratzeko bidea eskaintzen die gizarte-bazter-
keta jasaten dute pertsonei, batez ere droga-mendekotasuna 
dutenei eta/edo buru-osasuneko arazoak dituztenei. 

droga-mendetasunak
DROGA-MENDETASUNA

ARLOAK ZERBITZUAK

Gizarte Juridikoa

Osasun 
fisikoa

Osasun 
psikikoa

Errekaldeko 
eguneko zentroa 

(25 plaza)
Uribarriko 
eguneko 
zentroa 

(20 plaza)
Mina del Morro 

pisua 
(6 plaza) Peñaskaleko 

pisuak 
(6 plaza)

Langaran pisua 
(5 plaza)

Droga-mendetasunen programa

ERABILTZAILEEN ASEBETETZE MAILA

8,5Errekaldeko eguneko zentroa

8,7Uribarriko eguneko zentroa

9,5Peñaskaleko pisua

9,4Mina del Morro pisua

Eskala: 0tik 10era

Errekaldeko  
eguneko zentroa

49

Uribarriko  
eguneko zentroa

40

Peñaskaleko  
pisua

12

Mina del Morro  
pisua

17

OKUPAZIO-INDIZEA

LAGUNTZA JASO DUTEN 
PERTSONEN KOPURUA

%96 %86 %67 %71
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DIBERTSIFIKATUA

Osasun 
fisikoa

Osasun 
psikikoa

Gizarte Juridikoa

ARLOAK ZERBITZUAK

Egoitzak (49 plaza)
Pisuen sarea (42 plaza)

Iruminetxeko mini-egoitza (7 plaza)

Eguneko zentroa Errehabilitazioa
 (14 plaza)

Iruminetako eguneko zentroa  
(30 plaza)

Zizerueneko eguneko zentroa  
(24 plaza)

105 eguneko zentroa (6 plaza)

Dibertsifikatua etengabeko zaintzako komunitate-programa bat 
da, bazterketa-egoeran edo egoera horretan erortzeko arriskuan 
egon eta arazo nagusia buruko gaixotasun larria izatea duten 
pertsonen beharrei erantzuten ahalegintzen dena.

dibertsifikatua

Programa dibertsifikatua

OKUPAZIO-INDIZEA

LAGUNTZA JASO DUTEN 
PERTSONEN KOPURUA

Eguneko zentroa  
Erreabilitazioa

Iruminetako  
eguneko zentroa

Zizerueneko  
eguneko zentroa

105  
eguneko zentroa

Babestutako  
pisu-sarea

Iruminetxeko  
mini-egoitza

ERABILTZAILEEN ASEBETETZE MAILA

7,28Eguneko zentroa Errehabilitazioa

7,46Iruminetako eguneko zentroa

7,66Zizerueneko eguneko zentroa

7,83105 eguneko zentroa

7,39Babestutako pisu-sarea

7,23Iruminetxeko mini-egoitza

Eskala: 0tik 10era

15 35 30 8 50 8

%100 %99 %99 %84 %97 %100
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Aliantzak
n Lankidetza Hitzarmena Lan Munduan eta Gizartean 

txertatzen laguntzeko Sarearekin (RAIS)
n Lankidetza Hitzarmena Urbegi gizarte ekimeneko era-

kundearekin

Sareak
n Bizkaiko Gizarte Ekimeneko eta Esku Hartzeko Entitateen 

Elkartea (Gizardatz) 
n Birgaiketa Psiko-sozialaren Euskal Elkarteal (ASVAR) 
n Fiare fundazioa
n Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren Europako Sarea-

ren Euskadiko Zuzendaritza Batzordeko kide da (EAPN) 
n Beste BI plataforma
n Drogaren mende dagoenari laguntzeko elkarte eta enti-

tateen Espainiako Batasuna (UNAD) 
n Etorkinen aldeko Euskadiko GKEen koordinadora (Harre-

siak apurtuz) 
n EZETZ! indarkeria matxistaren aurkako elkarteen euskal 

sarea 
n Euskadiko gizarteratzearen aldeko sareak (Ekain) 

Foroak
n Bikaintasunerako Euskal Fundazioa (Euskalit)

n Boluntariotza eta Parte-hartzerako Agentzia  (Bolunta)

n Lankidetza Hitzarmena Bilboko Udalarekin, etxerik 

gabeko pertsonak gizarte-zerbitzuen bidez erroldatzeko 

prozedurak garatzeko

n Innovalan proiektuan parte-hartzea (buru-gaixotasuna 

duten pertsonak lan-munduan sartzen laguntzeko eki-

mena)

n Caritas eta CEAR-EUSKADI Batzordearekin batera 

egindako hitzarmena, dokumentazio-premiei elkarrekin 

erantzuteko sistema osatzeko

n Uribarri Auzolanean, Uribarriko herri-taldeen, elkar-

teen eta mugimenduen aliantza, elkarlanaren bidez 

auzoko beharrei erantzutea helburu duena. “Denok 

batera, Uribarri aurrera”

Beste Bi kontzentrazioa. Etxebizitza duina izateko eskubidearen aldeko Flashmoba

Aliantzak, sareak eta foroak
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Bidelaguntza-ereduaren helburua gizarteratze-prozesuak erraztea da, horretan ari diren pertsonek autonomia handiagoa 
eta bizi-kalitate hobea izan dezaten. 

n Integrala, pertsonaren bizitzan une oro eragiten duten alderdi guztiak hartzen ditugulako kontuan. 

n Etengabea, pertsonari bere gizarteratze-prozesuan zehar laguntzen diogulako, bere iragana eta etorkizune-
rako itxaropenak kontuan izanik; gure bizi-prozesua ez delako inoiz “jadanik egindako” errealitatea, etenga-
beko bidaia baizik.

HEZKUNTZA

Bizi-historia

BidelaguntzaE
TE

N
G

A
B

E
A

 
(lu

ze
ta

ko
a)

IN
TE

G
R

A
L

A
  

(z
eh

ar
ka

ko
a)

Harremanen eremua:
GIZARTEA  
ELKARTEA

Norbanakoaren eremua:
BIOLOGIKOA 

PSIKOLOGIKOA

Bizitegiren esku-hartze programei dagozkien zerbitzuetan egiten diren jarduerek pertsonaren funtsezko eremue-
tan eragiten dute (Eusko Jaurlaritzak egindako “Gizarte Bazterketaren Diagnostikoa eta Balorazioa egiteko Tresna Tek-
niko Bateratua” txostenean datoz azalduta). Tresna horretako edukietan oinarritzen da “Bizitegiren Banakako Plan 
Orokorra”.  

EREMUA: EKONOMIKOA, JURIDIKOA ETA LANEKOA

1 Egoera ekonomikoa

2 Lanbidea - Lana

3 Egoera juridikoa eta eskubideen titulartasuna eremu 
ekonomikoan, lanekoan eta etxebizitzaren eremuan

EREMUA: BIZIKIDETZA

4 Etxebizitza-egoera

5 Harremanetarako aukera, lotura afektiboak, banakako 
eta familia-elkarbizitzarako gizarte-laguntza jasotzea 
sare nagusi eta bigarren mailakoetatik

6 Harreman pertsonalak, bizikidetzakoak, familiakoak

7 Eguneroko bizitzaren antolaketa

8 Elkarbizitzako harremanak eguneroko bizitzan sortzen 
diren hainbat testuingurutan

EREMUA: PERTSONALA

9 Gaitasunak – Gizarte-trebeziak

10 Hezkuntza – Formazioa – Informazioa – Trebakuntza

11 Bizi-dinamismoak

12 Aldaketarako gaitasuna – Babes-sistemen erabilera

EREMUA: SOZIOSANITARIOA

13 Osasun-egoera

14 Buru-osasuna

15 Droga-mendetasuna – Adikzioak

16 Ezgaitasuna, mendekotasuna

EREMUA: GIZARTEA

17 Gizarte-onarpena eta eguneroko komunitate-elkarbizitza

18 Harremanak, gizarte-ingurunera eta inguruneko araue-
tara egokitzea

19 Besteekiko harremanak, eta parte hartzea gizartean

Pertsonaren funtsezko eremuak “Gizarte Bazterketaren Diagnostikoa eta Balorazioa egiteko Tresna Tekniko Bateratua”. Eusko Jaurlaritza 

Bidelaguntza-eredua

Bizitegik eskaintzen dituen prestazioak

Baratze ekologikoa Bizitegiren Eguneko Zentroko era-
biltzaileek egindako produktuak

Bizidenda
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l
 l

 
l

 l

* Eskubideak eta betebeharrak: Gizarte-eskubideei buruz informatzeko, orientatzeko eta aholkatzeko jarduerak, eskubide horiek 
bermatuak izateko eskuragarritasuna errazte aldera.

- Banakako eta taldekako aholkularitza  - Dokumentazioa eta prestazio ekonomikoak kudeatzeko eta tramitatzeko laguntza
- Laguntza eta jarraipena egoera judizialetan

n
 n

 n

l
 l

 
l

 l

* Lanpostu bati begirako jarduerak: Lanpostu bati begirako ohitura onak (puntualtasuna, konstantzia, ikasteko interesa, motibazioa, lan-
tresnen erabilera, ardura, etab.) hartzea da jarduera hauen helburua, lanpostu bat lortzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren aldetik.

- Kartoi-tailerra  - Larru-tailerra  - “Bizidenda” arropa-denda n
 n

 n

l
 l

* Lan eta/edo prestakuntza arloko orientazioa: Lan-merkatuan sartzeko beharrezko baliabideak lortzeko, orientazioa eta banakako 
bidelaguntza jarduerak egitea.

- Aktibazio-tailerra  - Lan/prestakuntza orientazioa  - Lan-egoeraren jarraipena

n
 n

l
 l

 
l

 l

* Erreferentzia: Laguntza- eta banakako bidelaguntza-jarduerak, pertsona arlo guztietan garatzea helburu hartuta, bizi-kalitatea hobetze 
aldera egiten direnak.

n
 n

 n

l
 l

 
l

* Lotura: Partaide izateko sentimendua, integrazioa eta harrera bultzatzen duten zerbitzuetako jarduerak, erabiltzaileek atxikipen 
sentimendua gara dezaten.

- Zerbitzuan hartzea  - Jaialdiak, zentroetako ospakizunak n
 n

 n

l
 l

 
l

* Batzarrak: Zerbitzuetako pertsonak aktiboki parte hartzera bultzatu nahi dira jarduera hauen bidez, era berean, besteen ekarpenak 
balioestea aberasgarria izango zaie beren prozesu pertsonalerako.

- Egoitza-zerbitzuetako batzarrak   - Eguneko zentroetako batzarrak n
 n

 n

l
 l

 
l

* Aisialdiko jarduerak eta jarduera ludikoak: Aisialdi osasungarri eta gogobetegarri baten aldeko jarduerak proposatzen dira, eta horiek 
egin bitartean autonomia ere landuko dute erabiltzaileek. 

- Parte-hartzea bultzatzeko eta aisialdirako heziketa-tailerra   - Oporrak

- Kafe-solasaldia, zine foruma, lehiaketak, etab.   - Irteera kulturalak, ludikoak, etab.

n
 n

 n

l
 l

* Eguneroko bizitzako jarduerak: Ohiturak ezartzea oinarrizko premiak behar bezala betetzeko.

- Higienea, itxura, norbere burua zaintzea   - Elikadura

- Ingurumenarekiko sentsibilizazioa lantzea zentroetan   - Etxeko lanak n
 n

 n

l
 l

 
l

* Teknikoak eta instrumentalak: Eskulanaren bidez eginiko jarduera hauetan hainbat ohitura eskuratuko dituzte erabiltzaileek eta hainbat 
trebetasun garatuko. Oro har, erabiltzaileen aktibazioa bilatzen dute jarduerok.

- Kartoi-tailerra - Arropa-tailerra - Larru-tailerra - Egur-tailerra

n
 n

l
 l l

*Prestakuntzarako jarduerak: Ikasketa teoriko eta praktikoko jardueren bidez, trebetasunak eta gaitasunak lantzea da helburua.

- Eskola-laguntza  - Informatika n
 n

l
 l

l
 l

* Gizarte-gaitasunak, gaitasun kognitiboak eta instrumentalak: Gaitasunen eta trebetasunen garapena sustatzea da helburua, 
taldean eginiko jarduera aberasgarrien bidez. 

- Tailerra: sukaldaritza, kultura, pirograbatua, bitxigintza, eskulanak, historia-literatura  - Tailerra: musika, artea, sormena, marrazketa

- Tailerra: joskintza, garbitegia, biltegia, puntua eta lisaketa  - Errehabilitazio kognitiboa 

- Gizarte-trebeziak - Aldaketarako motibazioa eragiteko tailerra   - Antzerkia

n
 n

l
 l

l
 l

*Osasuna: Osasuna eta ongizatea –bai fisikoa bai psikikoa– lortzeari begira egindako jarduerak.

- Informazioa, orientazioa, eta osasun-bidelaguntza - Kanpainak eta osasun-protokoloak: gripea, TBK... - Baratze ekologikoa

- Tratamenduaren jarraipena - Erizaintza - Prebentzio-lana 

- Osasun-heziketari buruko taldekako jarduerak - Kirola, dantza  - Erreflexoterapia - Erlaxazioa
n

 n
 n

EREMUAK l EKONOMIKOA, JURIDIKOA ETA LANEKOA     l BIZIKIDETZA     l PERTSONALA     l SOZIOSANITARIOA     l GIZARTEA

PROGRAMAKETXERIK GABEKOAK n      DROGA-MENDETASUNAK n      DIBERTSIFIKATUAK n

Bizitegiren zerbitzuetako jarduerak

Done Jakue Bidea Argazki-rallya Udako jarduerak  

El Pobal burdinola (Muskizen)
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Zer ematen diogu gizarteari

Komunitatean parte hartzen dugu

“Komunitate-ingurunearentzat bai eta norberarentzat 

balio erantsia zuten laguntzarako sare solidarioak” eratuz  

sortu zen Bizitegi, komunitatean eta komunitatearentzat. 

Hala, komunitate-ekintza askotan hartzen dugu parte. 

n Nazioarteko egunetan parte hartzen dugu 

Pobreziaren aurkako eguna, Osasun Mentalaren Eguna, 

Etxerik Gabekoen Mundu Eguna, Giza Eskubideen Eguna. 

n Beste Bi plataformaren kontzentrazioak 

Beste Bi plataformak antolatutako kontzentrazioetan 

parte hartu dugu, etxerik gabeko pertsonen egoera eza-

gutarazteko. 

n “Ikusezinak” Asanblea 

Erabiltzaileek sortutako asanblea da eta egoera 

bidegabeak  salatzea du helburu: gizarte-murrizketak, 

mu-rrizketa publikoak, kalean hiltzen direnen kasuak, 

etab. 

n Korrikaren eta Lip duba 

Euskal Herri osoan zehar egiten den Euskararen aldeko 

lasterketa erraldoia.

n  Auzokideen Europako Eguna 2011 Uribarrin eta Errekal-

den, eta Uribarri auzoetako elkarteen azoka 

Stand bat jarri da Eguneko Zentroetan egiten den lana 

erakusteko eta larru-tailer bat ere antolatu da larruzko 

hainbat eskulan egiteko: diru-zorroak, giltzatakoak, eta 

betaurrekoentzako zorroak, besteak beste. Gero, parte-

hartzaileei oparitu zaizkie objektuok. 

n Uribarri, Errekalde eta Otxarkoagako jaiak 

- Uribarriko jaietako pregoilariak. 

-  Balkoi eta erakusleiho loratuen lehiaketa.

- Argazki-lehiaketa.

- Otxarkoagako Merkatruekea.

n  Eguberrietako azoka tradizionala eta Getxoko Nazioar-

teko Folk Jaialdia

Bizitegiren Eguneko Zentroetan egindako produktuak 

salduz edo/eta erakutsiz hartu dugu parte. 

n Otxarkoaga auzoko haur-jardunaldiak 

Auzoko beste elkarte batzuekin batera haur-jardunaldiak 

antolatu ditu aurten ere Bizitegik. 

n  Margolanen eta pirograbatuen erakusketa Castañoseko  

Auzo-etxean, Matiko auzoan. 

Uribarri eta Errekalde auzoetako Eguneko Zentroetan 

programatutako jardueretan parte hartzen duten erabi-

tzaileek egindako lanak. 

n  “MUNDUKO ARROZAK” 9. edizioa

Kulturartekotasuna eta parte-hartzea sustatu nahi dituen 

ekimena. Bizitegiko 50 pertsona inguru izan ginen ber-

tan. 

n  Bizitegiko Kuskurrum antzerki-taldea
“Sanchos Panzas en la ínsula de Barataria” antzezlana-
ren moldaketa antzeztu du Bizitegiko antzerki-taldeak 
arrakasta handiz. Honako leku hauetan aurkeztu dute 
antzezlana: Zaldibarko Ospitalean, Gasteizko Veracruz 
Ikastetxean, Otxarkoagako Auzo Etxean eta Arrasateko 
San Juan de Dios Ospitalean. 

Korrika Munduko Arrozak Auzokideen Europako Eguna
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n  Euskadiko Literatura Solasaldi Dialogikoen I. Topaketa 
Beste 15 elkarterekin batera hartu genuen parte Euskadin  
antolatu den I. topaketa horretan. 

n Artisau-xaboiak 
Ingurumena zaintzeari begira antolatutako ekintza da. 
Auzokideek olio erabilia ekartzen dute Errekaldeko Egu-
neko Zentrora eta xaboiak nola egiten diren azaltzen 
zaie. Gero, oparitu egiten dira komunitatean antolatu-
tako jolas-jardunaldietan . 

n Tapoi-bilketa 
“Zailtasunak dituzten pertsonek zailtasunak dituzten 
pertsonei laguntzea” leloa duen egitasmoa. Tapoien 
bilketa mugikortasun-arazoak dituen eta gurpil-aulkia 
behar duen haur bati laguntzeko egin zen. 

n Hiruko futbol 7 partida
Administrazio Publikoko ordezkariek, hirugarren sekto-
reko erakundeek eta bidaiderik gabeko adingabeek 
jokatu zuten partida Athleticek Lezaman dituen instala-
zioetan. 

n Salaketa-ekintzak 
Gizarte-eskubideen alde, DBE eta gizarte-murrizketen 
aurka, eta atzerri-legea eta Kukutzaren desalojoa sala- 
tzeko ekintzak egin dira, besteak beste. 

Jardunaldiak
n 2011n Boluntariotzaren Nazioarteko Egunaren 10. 
urteurrena ospatu da. Honako jardunaldi hauetan hartu 
dugu parte:

-  Boluntariotza eta Parte-hartzeko Agentziak sortutako  
Lan-batzordean, besteak beste, World Café egitas-
moa antolatzen. Bertan, bizipenak partekatzeko 
aukera izan dute Bizkaiko boluntario guztiek. 

-  Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren egitasmo 
batean izan gara, eta modu dibertigarri batean, 

musikaz eta kolorez alaiturik ospatu dugu Bolun-
tariotzaren Europako Urtea: LIPDUB solidarioa egin 
dugu!

-  Bizkaiko Boluntariotzaren Arduradunen Foroaren 
World Fruit 2011 egitasmoa antolatu duen 
Batzordean  hartu dugu parte.

n ”Auzoa: Elkarbizitza eta Hiritartasuna” jardunaldietan 
egon gara Ciudad Realen.

Hitzaldi hauetan hartu dugu parte, hizlari gisa: 

n Argia Fundazioak Getxon antolaturiko ”Buru-gaixota-
sun larria duten pertsonak gizarteratzeko jarraibideak” 
izeneko jardunaldian, Bizitegik honako gai honi buruzko 
hitzaldi hau eman zuen: “Bizitegiren esperientzia patolo-
gia duala duten pertsonekiko arretan”.

n Arreta Soziosanitarioko Elkarteak Arreta Soziosanita-
rioaren VII. Biltzar Nazionala antolatu zuen Gasteizen, 
honako hitzaldi honetan hartu zuen parte Bizitegik: 
“BIZITEGI, buru-gaixotasun kasuetako esku-hartze eta 
gizarteratze eredua”.

n Xilema elkarteak Etxerik Gabeko Pertsonei Arreta 
emateko Iruñean ireki den Zentro berrian “Gizarte 
bazterketari  buruzko gogoeta eta eztabaidarako jardu-
naldi teknikoa” antolatu zuen eta Bizitegi bertan izan 
zen. Honako mahainguru honetan hartu genuen parte 
“kaleko esku-hartzean izandako bizipenak”.

n Ramon Llull Unibertsitateko Lan eta Gizarte Zientzien 
Fakultatean “Bizitegi, hastapenetatik gaur arte, ikuspegi 
komunitarioari eutsiz” izenburupeko hitzaldia eman 
genuen.

n EDE Fundazioak antolaturiko Gizarte Proiektuen 
Kudeaketari buruzko Jardunaldian izan ginen.

n Kalitate eta Bikaintasunaren Europar Astearen XVII. 
edizioan hartu dugu parte, eta “Bikaintasunezko lidergo 
baten aldeko apustua” izeneko jardunaldia antolatu 
genuen. 28 erakundetako 34 pertsonak hartu zuten 
parte jardunaldian.

Bizitegiko Kuskurrum antzerki-taldea Auzolanaren aurkezpena  
Uribarriko auzoan

Balkoi eta Erakusleiho loratuen  

lehiaketa Uribarriko jaietan
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Euskaliten Ebaluatzaileen Kluba
n Euskaliten ebaluatzaileen klubeko kide gara eta Eusko 
Jaurlaritzak ematen dituen (zilarrezko Q, urrezko Q) sarie-
tara aurkeztu diren bi erakunderen kanpo-ebaluazioko 
lanetan parte hartu dugu.

Proiektuak
Honako proiektu hauetan hartu dugu parte:

n Luis Vives Fundazioarekin elkarlanean egindako Bizite-
giren Boluntariotza Plana garatzeko proiektu batean.

n Hirikideren bilera batean. Balioetan heztea helburu 
hartuta Bolunta erakundeak bultzatutako programa da 
Hirikide. Bizkaiko ikastetxeetako 16-18 urte bitarteko 
gazteei zuzendua, asoziazionismoa, boluntariotza eta 
gizarte ekintzetan parte hartzeko beste modu batzuk 
bultzatzeko.

n EAPNren egitasmo batean hartu dugu parte. Gure era-
biltzaileei etxebizitza eskuratzen lagundu nahi dieten 
erakundeek elkarlanean egin ditzaketen ekintzak anto-
latzea helburu hartuta.

n Pere Tarrés Fundazioak zuzendutako pedagogia komu-
nitarioari buruzko ikerketa-proiektu batean hartu dugu 
parte. 

n Caritasek eta Munduko Medikuak elkarteak antolatutako  
mahainguru batean izan da Onartu Eguneko Zentroa. Droga-
mendetasuna izan eta baztertuak dauden edo baztertuak 
izateko arriskuan dauden pertsonei zuzendutako esku- 
hartzeko eredu berriei buruzko ikerketa bat egiteko antolatu 
zen mahaingurua.

Ezagutza eta bizipenak 
partekatzen ditugu:
n Bihotz Gaztea Ikastolako ikasleak Santurtziko Onartu 
Eguneko Zentrora etorri ziren Etxerik Gabekoei eta 
exijentzia  txikiko zentroei buruzko guztia ezagutzeko. 
Bi erabiltzailek beren bizipenak kontatu zituzten, kalean 

bizitakoa eta gaur egungo egoerara iristeko aurretik zer 
egoera pasa dituzten azaldu zuten.

n EDE Fundazioko profesional batek egin zigun bisita Bizitegi-
ren pertsonen lidergorako kudeaketa-ereduan sakontzeko.

n Berriztu elkarteko profesionalak etorri ziren Bizidendan 
lana nola egiten den ikustera.

n Bizkaiko Scout Taldeei aurkeztu genien Bizitegi.

n ANASAPS, Buru Osasunaren Nafarroako Elkarteak eta 
Centre d’ Higiene Mental Les Corts. 

n Etxerik gabekoei arreta eskaintzen dieten hainbat 
elkarte bisitatu genituen Parisen, Norte Plataformak sus-
tatutako egitasmoaren bitartez.

Argitalpenak
Honako argitalpen hauetan hartu dugu parte:

n EAPNren bitartez, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbi-
tzuekin elkarlanean aritu gara “Gizarte Bazterketaren 
Diagnostikoa eta Balorazioa egiteko Tresna Tekniko 
Bateratua”egiten.

n SiiSek, Eguía-Careaga Fundazioaren Dokumentazio eta 
Ikerketa Zentroak, eginiko “EAEko Gizarte Zerbitzuen 
egoera” izeneko Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua-
ren VII. txostena egiten hartu du parte. Txostena 2012an 
argitaratuko da.

n Hirugarren Sektorearen Bizkaiko Behatokiak egin-
dako Bizkaiko Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektorearen 
Historia . Eredu solidarioak eraikitzen” izeneko lanean 
hartu du parte Bizitegik.

Enplegu Programak
n Enplegu Solidarioko Programaren deialdi berrian “Giza-
lan” programarekin egin dugu bat eta 3 lanpostu bete 
ditugu, modalitate horren araberakoak.

Kalitate eta Bikaintasunaren  

Europar Asteko jardunaldia

Etxerik Gabekoei arreta eskaintzen dieten Parisko 
erakundeei bisita, Pedro Mecak lagunduta 

“Bizitegiren Boluntariotza Plana” Luis 

Vives Fundazioarekin (Madril)
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Bihotz Gaztea Ikastolako ikasleen 

bisita Onartu Eguneko Zentrora

Tute-txapelketa Inauteriak Onartun

	 Bazen	behin	hitz	egitea,	norbait	izatea	eta	nonbaitekoa	izatea	nahi	zuten	pertsonentzako	irekitzen	zen	ate	bat.
Onartu	izen	aproposarekin,	elkarretaratzeko	eta	irakasbiderako	leku	bat	sortu	zen.	 Hamar	urte	pasa	dira	Onartuk	ateak	ireki	zituenetik...	Hamar	urte	

hauetan	ate	zahar	horretatik	jende	asko	igaro	da:	abeslariak,	gitarra-joleak,	
barrea	eragiten	dakitenak,	umore	txarrekoak,	idazleak,	trebeak,	begirada	
goibeleko	neska	xarmantak,	domino-jokalariak,	ardi-galduren	bat	(nor	ez	dago	
galduta?),	mila	gerratan	borrokatutako	soldaduak,	lau	hankako	lagunen	bat,	
Athletic	zale	amorratuak,	beren	bidea	aurkitu	dutenak,	urruneko	bidaiariren	
bat,	armaduradun	zaldunen	bat,	lisatzaile	iaioak,	koroarik	gabeko	printzesak,	
pelotariak,	bizardunak,	eskujokariak,	oinak	lurrean	zituztenak,	bai	eta	oinak	
zeruan	zituztenak	ere...	Horiek	guztiak	izan	ziren	hemen	eta	denek	gorde	
zuten	itun	bat,	nahiz	eta	inork	ezer	sinatu	ez,	halako	zerbait	zioen	itunak:	
zerbait	utzi	behar	duzu,	eta	zerbait	eraman.	 Hamar	urteren	ondoren,	ateak	irekita	jarraitzen	du,	egun	lasai	

bakoitza	(ez	beti,	zertarako	engainatu!)	nola	igarotzen	den	begira.	Hitz	
sakonak,	irriak,	malkoak,	hotza	eta	beroa,	kafe	usaina,	hezetasuna,	domino-
fitxen	soinua,	urrunetik	entzuten	den	albistegia,	lisaburdinaren	kea,	ateko	
giltzen	txilin-hotsa,	txisteak,	lorik	ez	egiteko	istorioak…	denetarik	izan	dugu.
	 Jende	askoren	lanari	esker	irekitzen	dira	Jauregiko	ateak	goizero.	
“Zero	gunetik”	eskerrak	eman	nahi	dizkizuegu	hamar	urteengatik.	Bizitegiko	
guztiei	eman	nahi	dizkizuegu	eskerrak,	zuen	laguntza	eta	ahaleginagatik.	
Droga-mendetasuneko	gerrariei,	denbora	luzean	egon	zineten	gure	alboan	
eta	oraindik	ere	hor	jarraitzen	duzuelako,	eskerrik	asko.	Eskerrik	asko	
Etxerik	Gabekoekin	lanean	ari	zareten	kideei,	eguneroko	borrokarengatik	eta	
elkarlanean	gurekin	gozatzeagatik.		Izan	direnengatik,	oraingoengatik	eta	falta	direnengatik.	ESKERRIK		ASKO	utzi	diguzuen	guztiagatik,	giltzapean	gordeko	dugu	.

Onartu	E.Z.

Onartu Eguneko Zentroaren 10. urteurrena ospatu dugu aurten. 
Hori dela-eta jai-egun bat antolatu genuen, paella, eta tute- eta 
domino-txapelketa eta guzti. Bizitegiko guztion partaidetzari 
esker, egun polita igaro genuen. 

Onarturen urteurrena

Onartu Eguneko Zentroa
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Ekonomia

Txosten ekonomikoa

2011. urtean emaitza hauek eman ditu erakundearen gastuen 
eta sarreren balantzeak:

GASTUAK 2011 GUZTIRA %

Erosketak 171.659 % 4,7

Alokairuak 72.947 % 2,0

Hornidura / beste zerbitzu batzuk 282.252 % 7,7

Konponketak/garbiketa 87.847 % 2,4

Aholkulariak/prestakuntza 46.409 % 1,3

Zergak 1.715 % 0,0

Langileen soldatak 2.736.599 % 74,4

Finantza-gastuak 2.305 % 0,1

Hitzarmenetatik itzulitakoa 3.747 % 0,1

Aparteko gastuak 578 % 0,0

Galerak ibilgetuaren salmentan 157.620 % 4,3

Inbertsioen amortizazioa 115.609 % 3,1

GASTUAK GUZTIRA 3.679.287

Ibilgetu materialeko 
inbertsioen gastuak

112.484

SARRERAK 2011 GUZTIRA %

Elkartearen funtsak 353.762 % 10

Erabiltzaileen ekarpenak 277.170 % 8,0

Salmentak 36.127 % 1,0

Dohaintzak eta laguntzak 40.465 % 1,2

Kanpoko finantzazioa 2.977.685 % 86,2

Hitzarmenak 2.846.256 % 82,4

Foru Aldundiko Gizarte Ekintza 1.446.984 % 41,9

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila 842.348 % 24,4

Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza 478.044 % 13,8

Gizalan 70.202 % 2,0

Tutoretza Erakundea 8.678 % 0,3

Diru-laguntzak 131.430 % 3,8

EJ Droga-mendetasunak 74.938 % 2,2

BBK 18.000 % 0,5

SPRI 4.000 % 0,1

Tripartita fundazioa 7.660 % 0,2

EJ kontrataziorako diru-laguntzak 8.832 % 0,3

Victor Tapia fundazioa 18.000 % 0,5

Finantzako diru-sarrerak 3.901 % 0,1

Diru-sarrera bereziak 180 % 0,0

Beste sarrera batzuk 12.526 % 0,4

Ekitaldiaren emaitza jakitean intsuldatu 104.963 % 3,0

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 3.453.017
Hitzarmenak: % 82,4

Elkartearen funtsak: % 10
Diru-laguntzak: % 3,8

Beste batzuk: % 3,5

Langileen soldatak: % 74,4

Konponketak/ 
garbiketak: % 2,4

Hornidura / beste  
zerbitzu batzuk: % 7,7

Alokairuak: % 2,0

Inbertsioen amortizazioa: % 3,1

Galerak ibilgetuaren 
salmentan: % 4,3

Hitzarmenetatik 
itzulitakoa: % 0,1

Aholkulariak/ 
prestakuntza: % 1,3

Erosketak: % 4,7

GASTUAK 2011

SARRERAK 2011


