
Mila esker laguntzen eta jarraitzen gaituztenei baita  konfiantza jartzen duten pertsona guzti horiei,

urte zail eta korapilatsu baten ondoren, iritsi gara honaino.

Ez dugu bakarrik egin, gure bazkide, boluntario eta talde osoaren konpromiso pertsonala 

 ezinbestekoa izan da borroka- eta elkartasun-bide horri jarraitzeko, desio bakarrarekin, emakume

eta neskak indarkerien plater nagusia izateari uztea.

ABENDUKO BOLETINAABENDUKO BOLETINA
20212021  

Urterolez, arrakastaz itxi zen abenduaren,

1ean, aurten modalitate presentzialean eta

online modalitatean. Guztira 98 bat

partehartzaile izan ziren, profesionalen kalitate

ezin hobearekin.  

 
 
 

IV. GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO IKASTAROAREN
EDIZIOA EUSKAL UNIBERTSITATE PUBLIKOA
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Hile honetan amaitu da proiektua Donostiako Udaleko Aniztasun Kulturaleko sailarekin.

Gazte eta emakume talde batek giza eskubideen horma-irudia egin zuen:

“Elkarrekin hazten garelako ematen ditugu fruituak”.

Urtea amaitzeko, hilero 310 pertsona artatu ditugu, horietatik %100a elikagaien segurtasun

zerbitzuan, %20a doako lege aholkularitza zerbitzuan (Malen Etxearen laguntzaz), %10a Psikologia

Saileko zerbitzuan eta %30a harrera eta deribazio zerbitzuan.

 
 

BIZTANLERIA KALTEBERARENTZAKO ARRETA
INTEGRALA

 
 

 
 

BIZTANLERIA ZAURGARRIARENTZAKO
 ARRETA INTEGRALA

 
 

Horma-irudiaren aurretik, Deustuko Ainhoa eta

Sabin ikasleek Giza Eskubideen eta inmigrazioaren

arteko erlazioak landu zituzten. Gainera, hiru bideo

egin ziren artista migratzaileekin eta hauek euskal

gizarteari egindako  ekarpenak landuz: #Arrosadia-

Marshal Afrikatik, #Vanessa Silva Mata, Portugal

eta #GraceSandoval, Peru, artea giza eskubideen

urraketa salatzeko espazio gisa.

Urtean zehar eta hilean zehar, 20 boluntario izan ditugu

espazio desberdinetan. Zerbitzu honek Gipuzkoako Foru

Aldundiaren eta Donostiako Udalaren Gizarte Politikaren

babesa du.
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AUKERAK SUSPERTZEN
 

Programa honen helburua gaitasun akademiko eta linguistikoen (euskara) errefortzua da. Horretarako

egoera zaurgarrian aurkitzen diren haurrak edota haur migratzaileak artatzen dituelarik. Urteko azken

hiruhilekoan 46 haur adingaberi eskeini zaie zerbitzua, horietatik 38k programa osoa amaitu dute.

Guraso-trebetasunen mailan lan egiten da haur eta/edo gazte horien familiekin. 

Agintzari eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza duen zerbitzua da. 

BOLUNTARIOTZA EKINTZA INDARTZEN HERRITAR
KONPROMETITUAK LORTZE ALDERANTZ

 

Abenduan amaitu da boluntarioak prestatzeko urteko programa, ostiral goizetan eta larunbat edo

txandakako astegunetan gauzatu da. Guztira 30 boluntariok parte hartu dute. Hainbat prestakuntza-gai

landu ziren, hala nola kulturartekotasuna, herritarrak, giza eskubideak, 2030 agenda, ziberaktibismo

digitala eta ODS5 indarkeriaren prebentzioa.

Programa honek Udaleko Berdintasun, Justizia eta

Gizarte Politiketako Sailaren babesa izan du. SZ.

Argazkian, genero-indarkerian espezialista den

Familia-abokatuarekin (Consuelo Abril, COMPIko

presidenteordea) egindako prestakuntza-

guneetako bat.
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Urtea hainbat ikastetxeri arreta eskaintzen amaitzeko aukera izan dugu, hala nola; Palmarejon kokatzen

den, Dominikar Errepublikan, Mudha elkartearekin (130 neska-mutiko), Matsatse, Afrika 52 ikaslerekin

eta haur eskoliña  berriz ekin da. Azkenik, MODASA, India, guztira 57 ikaslerekin.. Ezin dugu aipatu gabe

utzi COVID19ak gure ikastetxeetako haur-hezkuntzan izan duen eragin negatiboa. Familiei elikaduran

lagundu behar izan zaie, batez ere eskola-etenaldiko hilabeteetan. Gailu mugikorren gabeziari

dagokionez, hauek konpondu egin ziren irakasleen presentzialtasuna ahal zen heinean, haurren

etxeetara berbideratuz .  Urruneko hezkuntza-eredu inklusibo bat birpentsatu behar izan da lan egiten

dugun kalteberatasun handiko guneetan. Programen iraunkortasuna bazkideen kuoten laguntza

ekonomikoari esker izan da. 

Aurten, Irungo PLAIAUNDI institutuko Logistika prestakuntza-

moduluko ikasleek gidatu dute kanpaina. Irungo garraio-

enpresak inplikatzea lortu zuten jostailuak biltegiratu eta

Euskadiko hainbat lekutara garraiatzeko. 2500 jostailu baino

gehiago bildu ziren, eta 1.000 haur ingururen artean banatu

ziren Donostian, Arrasaten, Ordizian eta Gasteizen.

 
 

GARAPEN IRAUNKORRERAKO 4. HELBURUA:
KALITATEZKO HEZKUNTZA ETA PANDEMIA

 
 

 
 

ERABILITAKO JOSTAILUAK BILTZEKO 2. KANPAINA
MURRIZTU- BERRERABILTZEN- BIRZIKLATU
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Joskintza eta ehunezko sormenezko tailerrak amaitu ziren, urtean zehar 22 emakumek parte hartu

dute, eta jarraipen-talde bat osatu da. Aukera ekonomiko gisa landutako joskintza, eraldaketarako eta

garapenerako tresna da emakume askorentzat baita haien familientzat. Mozambikeko neskentzat

egunero babes-eskuoihalak egin dira eta urtarrilean bidaliko dira. Bestalde, haurrentzako jantziak

neskentzat, nezeserrak, koleteroak eta etxeko arropa-konponketak. Proiektua Gipuzkoako Kutxaren,

Donostiako Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesa izan du, Gizarte-politika.

 
 

NAZIOARTEKO LANKIDETZA
 
 

Guatemalako Tierra Vivarekin egindako lanari buruzko berri onekin amaituko dugu urtea. Proiektu honek

sexu-indarkeriaren aurkako 6 emakume-sareren ekintza kolektiboa indartuko du eta nahi ez diren

haurdunaldiak prebenituko ditu; ama-hilkortasuna; eta, azkenik, salaketa sustatzeko eta justiziarako

sarbidea bilatzeko sentsibilizatuko du erkidegoa, tokiko agintariekin koordinatuta, Gipuzkoako Kutxaren

eta Irungo Udalaren babesarekin.
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TALLERES DE EMPODERAMIENTO Y UPCYCLING
(Customización de prendas) 



Indarkerien prebentzioan eta landa-eremuko

emakumeen garapenean lanean jarraitzen dugu,

Boliviako, Tarijako eta Burkina Fasoko laborantza

agroekologikoetatik abiatuta. San Borjako (Bolivia)

CECASEMeko bazkideekin sexu-esplotaziorako

salerosketa prebenitzeari dagokionez, Boliviako estatuan

jada finkatuta dagoen programa da.

Cali- Valle del Caucako Emakume Defendatzaileen

Kongresuaren bidez, Haurraldek 2021ean parte hartu

zuen bertan egun praktika- eta boluntariotza-

hitzarmenak taxutzen ari dira tokiko erakunde

feminsitekin.

Eskerrik asko gure ekintzek hainbeste emakume, haur eta neraberi mesede egitea ahalbidetu duzuen
guztiei. Urtea ZERO FEMINZIDIO leloa desiratuz amaitzen dugu,

baina neska eta emakumeen aurkako indarkeriak oporrik hartzen ez duenez, jakinarazten dugu
Zuzeneko laguntza zerbitzua izango dugula,

#ZurekinGaude
Tel: 943 327172  Tel: 658 280 548 
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