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Eskerrak eman nahi dizkiegu erakunde publiko eta pribatuei, bazkideei, boluntarioei eta bestelako 

kolaboratzaileei, 2020an emandako laguntzagatik. Zuen guztion laguntzarik gabe Lagun Artean ez 

litzateke posible izango. Eskerrik asko! 
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Egitekoa

Lagun Artean Harrera Zentroa Bilboko Elizbarrutiko Caritasera lotuta dagoen irabazi asmorik gabeko 

elkarte bat da, eta etxerik gabeko pertsonak edo gizarte-bazterkeria egoera larrian dauden pertsonak 

gizarteratzeko prozesuan laguntzen du. Gure lana bi ildo nagusiren arabera garatzen dugu: Pertsonen 

harrera eta bide-laguntza, eta salaketa eta sentsibilizazio soziala. Gure jarduera Bilbo barruan garatzen 

da. Arreta espezializatu eta egoitza arloko zerbitzuak ditugu. Gure esku-hartze ereduak pertsona du 

ardatz. Loturak sortu, topaketa eta harremanetarako eremuak bideratu eta parte-hartze soziala 

aktibatzeko mekanismoak sortzen dira. 

Ikuspegia 

Bidezko gizarte bat eraikitzea da gure nahia, etxerik gabeko pertsonarik egongo ez den gizarte bat. 

Bazterkeria existitzen den bitartean, honakoen alde egingo dugu lan: 

 Bizkaian erreferente izatea, kalitatezko esku-hartze espezializatu eta berritzailean. Horretarako, 

errealitate berrien arabera egokitzen dugu gure lana, betiere, pertsona babesgabeenen alde. 

 Berdintasunezko espazio bat izatea, aktiboki parte hartzea eta salaketa soziala egiteko, 

bazterkeria sortzen duten egiturazko arrazoiak desagerraraztea lortzeko. 

 

Balioak 

- Senidetasuna: Gure kristau izaerak pertsona guztiak berdin tratatzera garamatza. Era berean, 

beren eskubideak eta duintasuna aitortzen ditugu, gure arreta gizarteko pertsona 

babesgabeenengan zentratuz. 

- Hurbiltasuna: Gure konpromisoa pertsonen alde egotea da, baldintzarik gabeko harreraren 

bidez, entzunez eta bide-laguntza emanez. Gure lan-ereduaren ezaugarri nagusiak hurbiltasuna, 

erreferentzialtasuna eta topaketarako eremuak dira. 

- Gardentasuna: Gure kudeaketa ekonomikoaren inguruko bermea, prozesu estrategikoak eta 

esku-hartzea. 

- Parte-hartzea: Gure elkartearen aberastasun nagusia berau osatzen duten pertsonak dira: 

Boluntarioak, profesionalak, gure programetan parte hartzen dutenak eta abar.  

- Kalitatea: Gure ustez, berrikuntza, gure lanaren eta kudeaketaren hausnarketa kritiko eta 

konstruktiboa da, emaitzak zein geure prozesuak hobetzen saiatuz. 

- Justizia Soziala: Gizarte-bazterkeria eta genero desberdintasuna sortzen duten egiturazko 

arrazoietan eragiteko konpromisoa hartzen dugu eta, horren arabera, sentsibilizazio eta salaketa 

prozesuak garatzen ditugu. 

- Iraunkortasuna: Baliabide materialen erabilera etiko eta arduratsua egiten saiatzen gara, 

kontsumo iraunkorraren irizpideak aplikatuz eta ingurumena errespetatuz. 
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Organigrama 

 

 

Taldea 
 Profesionalak Boluntariotza Bazkideak Praktikak KAL  

Emakumeak 26 42 27 10 0 

Gizonak 17 30 16 4 36 

Erakundeak -- -- 8   

Guztira 43 72 51 14 36 
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Gure lanaren helburua gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonen  gizarteratzea bideratzea da.  

Pertsona bakoitzari gizarte-laguntza pertsonalizatua eskaintzen diogu, beren ezaugarri eta gaitasunei 

erantzuteko. Pertsonengan zentratutako arreta-eredua oinarri hartuz, haien beharrizan eta gaitasunak 

identifikatzeko diagnostiko bat hartzen dugu abiapuntutzat. Hori oinarri hartuta, Arreta Plan 

Indibidualizatu bat garatzen dugu, pertsonarekin eta bere erreferentziazko profesionalekin batera. Plan 

hori gisa moduan erabiliko dugu prozesu osoan.   

Banakako esku-hartze sozioedukatiboa burutzeko metodologia laguntza-harremanean oinarritzen da, 

hau da, pertsonei gizarteratzeko prozesuetan laguntzen zaie, harreman-loturak sortuz eta haientzat 

erreferente izanez.  

Burutzen ditugun jarduerak arlo hauetan oinarritzen dira: arriskuaren prebentzioa, gizarte eta lan arloko 

sustapena, berdintasuna eta lankidetza eta beste gizarte baliabide batzuekiko osagarritasuna. Gure lana 

proiektu hauen barruan kokatzen da: 

 Eguneko arreta: Irekia eta Kide Eguneko Arreta Zerbitzuak. 

 Egoitza arloa: Gaueko Zentroa eta Egoitza Dispositiboak.  

Ondoren, ibilbidea aurkeztu da, hau da, sarbidea eta programa edo proiektuen arteko lotura.  

SMUS
ESKARA ZUZENA

DERIBATZEA

BESTE

DERIBATZAILEAK

BFA

GAUEKO

ZENTROA
IREKIA

INMIGRAZIO

PROGRAMA

AIZE ONAK

BASERRIA

EMAKUME 

PROGRAMA

KANALA

AGÓRA

RAMÓN Y CAJAL

MUGABE

ECEIZA

KIDE PROGRAMA 

CIPS KIDE

MEDIGANE

MEDIPE

BETANIA

FOCUS

PROGRAMA

BIDELAGUN 

BIDELAGUN BI

BITARTEKARITZA PROGRAMA 

MIRAMAR /ZAINDU

GIZARTERATZEA

BILBAOKO

UDALA
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IREKIA EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA 

Bilboko Udalak finantzatutako zerbitzu honek egunean zehar babesteko aukera ematen du, kalean 

bizitzak dakartzan eraginak arintzeko asmoz. Gainera, oinarrizko beharrizanak estaltzen dira, hala nola, 

gosaria, kafe beroa, garbitegia eta higienea, tailer sozialak eta aisialdi jarduerak, etxerik gabeko Bilboko 

pertsona guztientzat. Gainera, baliabide sozialei buruzko informazioa eta orientazioa ematen da, baita 

Gizarteratze-prozesuak hasteari buruzkoa ere.  

Ordutegia 

 Gosariak: Astelehenetik igandera, 8:00etik 8:30era.  

 Tailerrak (gaztelania, inguruaren ezagutza, kirola, esku-lanak, eta abar): Astelehenetik ostiralera, 

09:30etik 12:30era.  

 Garbitegia, higienea eta kafea: Astelehenetik ostiralera, 14:00etatik 15:30era. 

 Txangoak, salaketa soziala, aisialdi, kultur eta kirol jarduerak, eta abar. 

* Covi19aren ondorioz, ordutegiak aldatu dira, edukiera kontrolatu ahal izateko. 

 

 

 
 

3.212

Gosari

3.137

Dutxa

711

Garbitegi-

zerbitzu

2.997

Kafe

81 

Laneratze-

prozesu 

burutu dira

Asebetetze 

orokorraren 

indizea

8,7



 

                     

Txostena 2020                                         Lagun Artean 
 

                  

      Egoitza arloa 
 

7 

GAUEKO ZENTROA 

32 leku dituen gaueko aterpetxea. Eskakizun maila baxua-ertaina. Gaua pasatzeko lekua eskaintzen du, 

eta, horretaz gain, higiene pertsonala, mantenua (gosaria eta afaria), kontsigna, garbitegia, larrialdiko 

arropa eta Wifi/Internet. Urteko 365 egunetan funtzionatzen du, eta egonaldia aldakorra izan daiteke, 

baina, egonaldiaren luzapena gizarteratze-prozesuarekin lotuta dago beti. 

 

Helburuak 

- Gaua pasatzeko alojamendu egokia eskaintzea.  

- Honako oinarrizko beharrizanak estaltzea: Mantenua (gosaria eta afaria); higiene pertsonala, 

garbitegia eta kontsigna. 

- Laguntza soziala ematea gizarteratze-prozesuetan. 

 

 

 

 
 

 

244 pertsona 

artatu dira

240 gizon

4 emakume

125

pertsona 

desberdin

% 96,40ko

Okupazioa

Asebetetze 

orokorraren 

indizea

7,6
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EGOITZA DISPOSITIBOAK 

Gure tutoretzapeko etxebizitzen artean, 2020an, 13 etxebizitza izan ditugu, guztira 76 pertsona sartzeko 

lekuarekin.  

 

 

BFA-REKIN HITZARTUTAKO EGOITZA BALIABIDEAK 
 
Abuztuaren 31ra arte Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzartutako 6 etxebizitza izan genituen. Irailaren 1etik 

aurrera, Luzarra itxi da, eta KIDE programa jarri da martxan. 

2020an 51 pertsona artatu dira programan. 38 gizon eta 13 emakume. 

 

 

 

106

pertsona 

artatu dira

= 48

gizon

34

emakume

24

adingabe
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 FOCUS programa 

Bazterkeria-egoera kronifikatu batean dauden pertsonentzako egoitza dispositiboak, egonaldi luzeko 

zerbitzu eta esku-hartze erritmo mantso eta intentsitate handikoarekin. Arretaren helburua bizi-kalitatea 

hobetzea eta autonomia-maila ahal den neurrian mantentzea da. 2 etxebizitza ditugu eraikin berean, 

guztira 10 lekurekin:  Bidelagun I eta Bidelagun II. 2020ko ekainean Bidelagun II ireki zen, Zaindu-ren 

partez, urrunen zegoen baliabidea.  

FOCUS programa osoa leku bakar batean zentratzeak hobetzeko aukera eman digu, eta estaldura 

profesional hobea ematekoa, leku-aldatzeak saihestuz. 

 

 

 

 

 

 
 

 

% 99,8ko

Okupazioa
11 gizon artatu dira

Asebetetze-indizea

8,3
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 KIDE programa 

Gizarte-bazterkerian edo arriskuan dauden pertsonei arreta emateko programa.  Arreta mistoa emateko 

iraupen luzeko programa bat da. Eguneko Zerbitzua eta egoitza arloko laguntza zerbitzua uztartzen ditu.  

Helburua: erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea eta autonomia-maila ahalik eta handiena lortzea. KIDE 

programaren barruan 25 leku daude; horietatik, 13 konbinatuak dira, eta Eguneko zerbitzua eta 

etxebizitza zerbitzua eskaintzen dira (Mendigane / Mendipe/ Betania); beste 12 leku Eguneko 

Zerbitzukoak dira, komunitatean dauden pertsonentzat. 

1. Betania: 5 emakumerentzako lekua duen egoitza baliabidea.  

2. Mendipe: 4 gizonentzako lekua duen egoitza baliabidea.  

3. Mendigane: 4 gizonentzako lekua duen egoitza baliabidea.  

4. Eguneko Arreta emateko Zerbitzua: 12 komunitate-leku, eta beste 13 

programaren egoitza-baliabideetako pertsonentzat. Mistoa.  

 

 

 

EGUNEKO 
ZERBITZUA

26 pertsona 

artatu dira

(18 gizon eta 8 

emakume)

% 100eko 

okupazioa

BETANIA

5 emakume 

artatu dira

% 82,63ko 

okupazioa 

MENDIGANE

5 gizon artatu 

dira

% 75,82ko

okupazioa

MENDIPE

4  gizon 

artatu dira

% 96,92ko

okupazioa

Asebetetze
-indizea

KIDE 

8,5 
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BILBOKO UDALAK DIRUZ LAGUNDUTAKO EGOITZA BALIABIDEAK 
 

 Immigrazio programa: Aize Onak Baserria 

Heziketa maila ertaineko etxebizitza bat da, gizarte-bazterkeria egoeran edota arriskuan dauden 

etorkinei harrera emateko. Baliabideak 11 pertsonarentzako lekua dauka, eta soilik gizonei zuzenduta 

dago. Covid-19aren ondorioz ea 2020ko ekainetik aurrera kiroldegiak ixtearen ondorioz, beste 4 leku 

egokitu ziren Baserrian, LUR programaren bidez.  

 

 

 

 

 

 

% 116,46ko 

Okupazioa

24 gizon artatu 

dira

Asebetetze-
indizea

9,1
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 Kanala programa 

Bilboko Udalarekin batera martxan jarritako programa, 2020ko martxoan, etxerik gabeko egoeran bizi 

diren emakume eta adingabeei erantzuna emateko. Bi etxebizitza dira -Agora eta Mugabe- 12/13 

lekurekin.  

  
 

 

 

101,46

Okupazioa

17 pertsona artatu 

dira

(7 emakume eta 10  

adingabe)

Asebetetze-indizea

8,2
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GUK GEUK KUDEATUTAKO EGOITZA DISPOSITIBOAK 

 Emakume Programa 

Heziketa intentsitate ertaineko etxebizitzak dira, bakarrik dauden edota adingabeen ardura duten 

emakumeentzako. Hiru etxebizitzako sare bat dugu, 22 lekurekin; 14 emakumeentzat eta 8/9 

adingabeentzat: 

1. Eceiza: 5 pertsonarentzako lekua daukan egoitza baliabidea; 3 emakume eta adingabe 

batentzat edo birentzat.  

2. Luzarra: 12/13 pertsonarentzako lekua daukan egoitza baliabidea, 6 emakumerentzat eta 

6/7 adingaberentzat. 

3. Ramón y Cajal: 2 emakumerentzako lekua duen egoitza baliabidea. 

4. Carmelitas: 2020an hitzarmen bat sinatu dugu Carmelitas Vedrunas taldearekin. Beren 

komunitatean 3 leku utzi dizkigute, gure heziketa arloko bide-laguntzarako. 

 

 

 
 

% 88,8ko

okupazioa

36 pertsona 

artatu dira

(22 emakume 

eta 14 

adingabe)

22 elkarbizitza-
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 Bitartekaritza Programa: Miramar eta Zaindu 

Zubi-etxebizitza bi dira, DBE baino diru-sarrera baxuagoak dituzten eta gizarteratze-prozesua 

bideratzeko laguntza puntuala behar duten pertsonei bideratuak. Etxebizitza horietako bakoitzean 

hiruzpalau leku ditugu. 2020an Zaindu baliabidera soilik bideratu da Bitartekaritzara, izan ere, Miramar 

Covid-19aren ondoriozko beste beharrizan batzuetara bideratuta egon da. 

 

 

 

 

% 80ko 

okupazioa
3 Gizon 

Asebetetze-indizea 
6,7
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DEUSTUKO KIROLDEGIKO ATERPETXEA 

Martxoaren 14ko 463/2020 Dekretuaren bidez, alarma egoera ezarri zen, COVID-19ak eragindako 

osasun-krisia kudeatzeko. Horren bidez, alarma 

egoerak iraun bitartean pertsonak libreki 

ibiltzeko mugak jarri ziren, eta hor agerian geratu 

zen etxerik gabeko pertsonentzat ezinezkoa edo 

oso zaila zela konfinamendu derrigortu hori 

burutu ahal izatea.  

Egoera hori izanik, Bilboko Udalak, erantzukizun 

publikoaren ikuspegitik eta bere eskumenen 

arabera, hainbat baliabide jarri zituen martxan 

etxerik gabeko pertsonei arreta emateko. 

Baliabide horietako bat Lagun Artean taldeari 

esleitu zitzaion, zehazki, Deustuko kiroldegikoa. 

50 pertsonarentzako lekua izan zuen. Lan-taldea honela osatua dago: 9 hezitzaile, 2 zelari, koordinazio 

eta mantenimenduko langileak eta zinpeko zaindaria. Proiektu berezi hori 2020ko martxoaren 18an 

ireki zen, larrialdi egoerako neurri moduan, eta 78 gizoni eman zitzaien arreta. 

 

FATIMA ATERPETXEA 

FATIMA izeneko proiektua Lagun Artean 

Harrera Zentroaren proposamena izan 

zen. Deskonfinamendu fasean egiteko 

proposatu zen, maiatzaren erdialdera, 

kiroldegietan eta bestelakoetan egon 

ziren Bilboko etxegabeekin lantzeko. 30 

pertsonari eman zitzaien arreta, eta hori 

ere larrialdiko neurri moduan jarri zen 

martxan. Zoritxarrez, auzokideen kexak 

eta Erandioko Udalaren babesik ezaren 

ondorioz (Fatima proiektua udalerri horretan kokatu baitzen), proiektua ekainaren 3an itxi zen. 20 

eguneko iraupena baino ez zuen izan. Pertsona guztiak beste baliabide batzuetara eraman ziren; 

horien artean, Aize Onak baserria. Leku kopurua handitu egin zen bertan, 15 leku guztira.  
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GAUEKO ZENTROA  

Konfinamenduan, gure Gaueko Zentroak 24 

orduko zerbitzua eman behar izan zien 

pertsonei, eta mantenua ere bermatu behar 

izan zen. Hilabete horietan, Bilboko Udalaren 

eta Iberdrola Fundazioaren lankidetza izan 

genuen, salbuespenezko egoera berezi 

horretan beharrezko zerbitzuak eta arreta 

eman ahal izateko.   

 

 

KANALA 

Covid-19aren ondorioz, are gehiago larriagotu 

zen udal gizarte zerbitzuen arreta jasotzen 

zuten familia batzuen egoera, eta sasoi 

horretan harrera etxebizitzak martxan jartzeko 

zailtasunak gorabehera, 2020ko martxoaren 

18an KANALA baliabidea jarri zen martxan, 

adingabeak beren kargura zituzten emakumeei 

arreta emateko. Bilboko Udalak finantzatu 

zuen. Aste horretan bertan, leku guztiak bete 

ziren: 5 elkarbizitza-unitate.  

 

LAGUN ETXEAK 

Pandemiaren ondorioz, Lagun Artean taldeak harrera-proiektu komunitario bat hasi zuen, bazterkeria 

egoeran edo arriskuan zeuden pertsonen etxebizitza partikularretan, gure lan-taldearen ikuskaritza eta 

heziketa-laguntzarekin. Deustuko Karmeliten kongregazioaren eta partikular batzuen laguntzarekin 

burutu zen. 
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SAREAK ETA FOROAK 
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Sarrerak  

 

 

 

Ikuskaritzak 
- Ikuskaritza ekonomikoa: Auren 

Consultores Norte SL enpresa.  

- Sare Ekonomiko Alternatibo eta 

Solidarioaren Gizarte Ikuskaritza 

(REAS) 

 

 

Gardentasuna 
 

- Lagun Artean elkarteak datu 

ekonomikoak argitaratu ditu 

webgunean, zehatz-mehatz. 

 

2020KO TXOSTEN EKONOMIKOA 

Erakunde publikoak 1.272.762,03 

Erakunde pribatuak 160.070,00 

Erabiltzaileen ekarpenak 36.046,15 

Dohaintzak  135.229,49 

Bestelako sarrerak 22.398,49 

GUZTIRA 1.626.506,16 

Langile-gastuak 1.033.695,97 

Alokairuak  143.847,59 

Azpiegiturak mantentzea 195.634,94 

Erabiltzaileen laguntza 

zuzenak 

131.443,50 

Administrazioa eta bulegoa 38.601,30 

Zergak eta finantza gastuak 3.208,46 

Aseguruak  9.322,08 

Ezohiko gastuak 6.489,65 

Amortizazioak  41.547,38 

GUZTIRA 1.603.790,87 

Emaitza 22.715,29   

Gastuak  

 

1.033.695,97143.847,59

195.634,94

131.443,50

38.601,30 3.208,46

9.322,08 6.489,65 41.547,38

Langileak gastuak Alokairuak

Azpiegiturak mantentzea Pertsonentzako languntzak

Administrazioa eta bulegoa Zergak eta finantza gastuak

Aseguruak Gastu bereziak

Amortizazioak

1.272.762,03

160.070,00

36.046,15

135.229,49

Erakunde publikoak Erakunde pribatuak

Erabiltzaileen ekarpenak Dohaintzak



 

 

 

NOLA LAGUNDU DEZAKEZU? 

 

       

Julio Urkixo 5, lonja.  48014 Bilbo Telefonoa: 94.615.37.26 94 447 24 87- Faxa: 94 476 50 50 

lagun-artean@lagun-artean.org / www.lagun-artean.org 

Interes sozial eta erabilgarritasun publikoko erakunde izendatua. Erregistroa: AS.RPB.01714 

 

BOLUNTARIOTZA

Gure proiektuetan boluntario gisa parte hartzeko aukera 

daukazu. 

BAZKIDEA

Eraldaketa sozialerako laguntza eman dezakezu.

DOHAINTZA

KUTXA BANK ES34 2095 0355 70 3830607841

LABORAL KUTXA ES87 3035 0057 90 0570043812

LEGATU SOLIDARIOA

Lagun Artean zure testamentuan sar dezakezu, onuradun 

moduan.

ERAKUNDEAREN GIZARTE 

ERANTZUKIZUNA

Enpresa pribatuei gure egiteko sozialarekin bat egiteko 

aukera ematen diegu.  

mailto:lagun-artean@lagun-artean.org
http://www.lagun-artean.org/
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fvector-images%2Ficono-de-facebook-original.html&psig=AOvVaw1HEU32MCGilEIhlF_-PZcC&ust=1618581864347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODppbq1gPACFQAAAAAdAAAAABAE

