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ZER DA GIZAKIA?

>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>
MISIOA
Irabazi-asmorik gabeko erakundea gara, onura publikokoa, Bilboko Elizbarrutiak sustatua, eta eskuhartze integrala eta kalitatezkoa garatzen dugu arlo hauetan:

•
•
•
•

Nerabeen jokabide arriskutsuen aurreko prebentzioa.
Adikzioak dituzten pertsonen tratamendua eta gizarteratzea.
Enplegagarritasun zaila duten kolektiboak laneratzea.
Profesionalentzako eta, oro har, gizartearentzako sentsibilizazioa eta prestakuntza.

Horiek guztiak familia- eta gizarte-inguruneekin partekatutako proiektu batean eta sarean gainerako
baliabide komunitarioekin..

IKUSPEGIA
Bizkaiko gizartearen barruan, esparru soziosanitarioan erreferente izatea bilatzen dugu, lan
egiten dugun kolektiboen behar aldakorrei erantzun berritzaile egokiak emateko gaitasuna
duena.

BALOREAK
Esku-hartzea ulertzeko dugun modua
balio hauetan adierazten da:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

ELKARTASUNA
PERTSONAREN
PROTAGONISMOA
BERDINTASUNA SUSTATZEA
ARRETA INTEGRALA
GAITASUN PROFESIONALA
PARTE HARTZEA
GARDENTASUNA
SAREKO LANA
NORTASUNA
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>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>
ESKU-HARTZEKO EREDUA
Gizakia Fundazioan ikuspegi biopsikosozial batetik lan egiten dugu, gure ustez pertsona baten
arazoei arrakastaz heltzeko modurik onena hura osatzen duten bizi-arlo guztiak kontuan hartzea
delako.
Gizarte-, osasun- eta enplegu-arreta modu integratuan eskaintzen dugu, hainbat diziplinatako
profesionalekin eta taldean lan egiten duten esperientzia zabalarekin.
Esku hartzeko egungo eredua programetan oinarritutako ikuspegitik prozesuetan oinarritutako
ikuspegira igarotzen da, eta pertsona bakoitzak ikastetxean dituen beharrak jartzen ditu.
1. Pertsonaren beharretan zentratuta (banakako planak).
2. Modularra, prestazio-multzoetan oinarritua.
3. Malgua eta eraginkorra.
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>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>
NOLA EGITEN DUGU LAN?
•

•

•

Arreta integrala eskaintzen dugu,
ikuspegi soziosanitarioarekin, laguntza
soziala eta zainketen jarraitutasuna
emanez prozesu osoan zehar.
Irabazi-asmorik gabeko erakundea gara,
onura publikokoa eta interes sozialekoa.
Gure zerbitzuak doakoak dira, erakunde
publikoen, dohaintzen eta borondatezko
ekarpenen bidez finantzatzen dira.

Sistema publikoetako esku-hartze
sozialeko, osasuneko eta enpleguko
sareetan parte hartzen dugu.

•

Sistema publikoetako esku-hartze
sozialeko, osasuneko eta enpleguko
sareetan parte hartzen dugu.

•

Esperientzia handia dugu esku-hartzean.

•

Ezagutza espezializatua, kalitatea eta
kudeaketaren gardentasuna ematen
ditugu.

•

Berrikuntzaren aldeko apustua egiten
dugu.

•

Erabateko ezarpena dugu Bizkaiko
lurraldean.

•

Boluntarioen elkartasuna gure
proiektuetan txertatzen dugu.

Arreta
integrala
Elkartasuna

Ezarpena
Bizkaian

Irabazi
asmorik
gabeko
erkaundea

Nola
egiten
dugu lan?

Gizarte
erakundeen
sarea ESI

Berrikuntza

Kalitatea
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Esku-hartze
soziala,
Osasuna,
Enplegua

Esperientzi
handia
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ZERBITZUEN ZORROA

>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>

MENDEKOTASUNAK
• Gainbegiratutako kontsumoa. CeSSAA

Mendekotasunen bat duten
pertsonekin eta haien
familiekin esku hartzea

• Ordezko tratamendua opiazeoekin: PMM
• Tratamendua anbulatorioan
• Tratamendua egoitzan: Komunitate terapeutikoa
• Eguneko zentroa
• Gizarteratzen laguntzeko zentroa. GLZ
• Espetxean esku hartzea
• Familientzako laguntza

PREBENTZIOA
Portaera arriskutsua duten
nerabeekin eta haien
familiekin esku hartzea

• Orientazioa eta aholkularitza
• Esku-hartze psikosoziala eta terapeutikoa

LANERATZEA
Lan-merkatutik kanpo
utzitako pertsonekin esku
hartzea

• Enplegurako orientzaioa eta prestakuntza
• Lan-prospekzioa

AHOLKULARITZA ETA PRESTAKUNTZA
Biztanleria orokorra

• Kolektibo desberdinen prestakuntza eta sentsibilizazioa
• Aholkularitza tekniko espezializatua
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ARRETA ZENTROAK
2

3

1

4

4

>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>
1

2

Adikzioak dituzten
pertsonen egoitzatratamendurako
komunitate
terapeutikoa,
Simon Bolivar
Arrisku-portaerak
dituzten nerabeei eta
haien familiei arreta
ematea

3

Madariaga
Zerbitzu Orokorrak, Laneratzea
eta Egoitzakoak ez diren Arreta
Adikzioak dituzten pertsonentzat
eta haien familientzat.

4

Bailén
Andén1 – Kontsumo programa,
Ikuskapena eta adikzioak eta
kontsumo aktiboak dituzten
pertsonak gizarteratzea,.
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>>>>>>

>>>>>>

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>

Zubiete, 61 Auzoa.
San Jose Eskola
48192 Gordexola.
Telefonoa: 94 679 91 91
comunidad@gizakia.org
Simon Bolivar kalea, 8
48010. Bilbo
Telefonoa: 94 444 05 07
hirusta@gizakia.org

Madariaga etorbidea, 63
48014. Bilbo
Telefonoa: 94 447 10 33
secretaria@gizakia.org

C/ Bailen, 1 Sotoa
48003. Bilbo
Telefonoa: 94 479 57 83
cessaa@gizakia.org
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URTEKO GERTAKARI
GARRANTZITSUENAK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Prestakuntza- eta enpleguproiektu berrien inaugurazioa.
Madariagaren eraikinean 4. eta 5.
solairuetan daude, eta udan inauguratu
ziren Lanbideren eskakizunei
erantzuteko. Horri esker, orientazio- eta
prestakuntza-espazioak handitu dira,
eta, horrela, arreta areako gehieneko
historikora arte handitu da: 2016an, 924
pertsona.

Enplaegu zentro berria Madariagako 5. solairuan.

 Webgune berria martxan jartzea.
Arinagoa, informazio eguneratuagoa eta sare
sozialekin eta lankidetzarako eta
komunikaziorako beste bide batzuekin lotzeko
prestatuagoa, fundazioaren irudi berrira
egokitua izateaz gain.

 2016ko Artxandako igoera, Gizakiaren
mesedean.
Gizakia Proiektua abian jarri zeneko 30. urteurrena
ospatzeko ekitaldien amaiera gisa, El Correo
egunkariak Artxandara igo zen Gizakiari eskaintzeko.
17.000 parte-hartzaile baino gehiago, tartean
boluntarioak, langileak eta fundazioaren
erabiltzaileak..

 Adikzioen baliabideetan murrizketa handiak Bizkaian.
Bizkaian egiten ari den Gizarte Zerbitzuen Zorroaren
hedapenak arriskuan jartzen du adikzioak dituzten pertsonei
arreta emateko eredua, eta arriskuan jartzen du CAI
(Gizarteratzen Laguntzeko Zentroa), orain arte Aldundiak
finantzatua, 2016an 288 pertsonari eman baitzien arreta.
Hurrengo urtean, murrizketa handiak egin ziren, eta
laguntzak bilatu behar ziren adikzioei arreta emateko eredu
koherente eta eraginkor bati eusteko, pertsona, eskuhartzearen sinergiak eta arazoari heltzeko ikuspegi integrala
oinarri hartuta.
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URTEKO GERTAKARI
GARRANTZITSUENAK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lehen urtean dena berria izan ondoren, bigarrena sendotze-urtea
izan da. 2016an, 394 pertsonak erabili dituzte baliabidea urtean
zehar (332 gizonek eta 62 emakumek).
Eta gogo biziz jarraitzen dugu lanean, badakigulako oraindik
jende asko ez dela iritsi, kanpoan kontsumitzen jarraitzen duela
eta gure Andén ezagutzera gonbidatu nahi dugula. Prebentzioa
eskaintzen jarraitu nahi dugulako, edukiak, formak, ordutegiak,
laguntza eta, batez ere, harrera-gune bat berrasmatzen ari
garen tailerrak. Izan ere, eraikitzen duena harremana da,
eskaintza zehatzetik haratago
Bizkaiko Elizako gizarte-erakundeen urteko
topaketa,
Bizkaiko Elizako gizarte-erakundeak "urteroko VI.
topaketa egiten dugu. 80 lagunek baino gehiagok,
tartean Gizakiako 3 lagunek, parte hartu dute aurten
Bilboko erdiguneko 'Arrupe Etxea' ren areto
nagusian egin den topaketan.

“Incorpora” hitzarmenaren sinadura,
Zazpigarren urtez jarraian, Gizakia Fundazioak eta
“La Caixa" ren Gizarte Ekintzak (Programa
Incorpora) duten lankidetza-hitzarmena sinatu zen,
bazterketa-egoeran dauden pertsonen laneratzea
sustatzeko eta gizarteratze-prozesuan laguntzeko.

Erakundeak aktiboki parte hartzea hainbat
jardueratan,
Urte osoan zehar, Gizakiak aktiboki parte hartu du
bere jarduerarekin zuzenean lotutako hainbat
ekitalditan
eta
zerbitzuak
ematen
dizkion
kolektiboaren inguruan garatzen diren dinamiketan.
•

•
•
•
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HIESAren aurkako eguneko ekitaldietan parte
hartzea.
Patologia dualari buruzko VII. Jurdunaldiak.
Hezitzaileeeneta osasunaren jardunaldia.
Esperientzien trukeak CeSSAAn,

ESTIBALIZ BARRON PARDO
Zuzendaria
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1
10
2

JARDUEREN IRISMENA

5.606

%40 %60

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Atal honetan, lan egiten dugun lau kolektiboetako bakoitzean esku hartzeko prozesuren batean
zuzenean artatu diren pertsonen kopurua jasotzen da. Guztira 5.606 pertsona artatu dira,

MENDEKOTASUNAK 1.582
DITUZTEN PERTSONAK
ETA HAIEN FAMILIAK

>>>>>>

%28

2 pertsonak drogazale eta senide gisa artatu dira.

JOKABIDE
ARRISKUTSUAK
DITUZTEN NERABEAK
ETA HAIEN FAMILIAK
LAN-MERKATUTIK
KANPO DAUDEN
PERTSONAK
BIZTANLERI
OROKORRA
10 Jardueren Irismena

430

>>>>>>

%8

924

>>>>>>

%17

2670

>>>>>>

%47

* prestakuntza- eta sentsibilizazio-tailer eta -ekintzetan parte hartu duten pertsonak.
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MENDEKOTASUNAK DITUZTEN
PERTSONEKIN ETA HAIEN FAMILIEKIN ESKUHARTZEA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ADIKZIOAK
Droga-mendekotasun mota guztiak artatzen
ditugu, alkoholikoak eta substantziarik
gabeko adikzioak barne. Adikzioak dituzten
pertsonen kolektiboa heterogeneoa da; beraz,
arreta integrala eta pertsonalizatua emateko
aukera ematen diguten hainbat zerbitzu ditugu.
Banakako esku-hartze planek aukera ematen
dute arreta mota, haren intentsitatea eta
eskakizun-maila pertsona bakoitzaren
beharretara egokitzeko, eta gizarteratzeko
prozesuak egin daitezke,

beren adikzioa uztea planteatzen duten
pertsonak, bai eta beren inpaktua murriztea,
bizi-kalitatea hobetzea eta eguneroko
funtzionamendua hobetzea bilatzen dutenak ere.
Aurten abian jarri da errehabilitazio
neuropsikologikoko programa, Deustuko
Unibertsitateak egina, narriadura kognitiboa
duten komunitate terapeutikoko pertsonekin,
gehienak kontsumo-denbora luzeko
alkoholdunekin. Datorren urteari begira
esperientzia ona izan denez, metodologia hori
aplikatuko da Fundazioaren beste zerbitzu
batzuetan.

1.582

ADIKZIOAK DITUZTEN PERTSONEN
ASEBETETZE-INDIZE OROKORRA

8.7

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8.63 9,19

ADIKZIOAK DITUZTEN PERTSONEN
SENIDEEN GOGOBETETZE-INDIZE
OROKORRA

MENDEKOTASUNAK DITUZTEN
PERTSONAK

1.004 >>>

%15

%85
FAMILIAK

8.6
9,17 8.33
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578

>>> %67 %33
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MENDEKOTASUNAK DITUZTEN PERTSONEN
EZAUGARRIAK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Adikzioen arloan artatutako biztanleen %63 31 eta
48 urte bitartekoak dira.

%

%15%85

ADINA

25%
23%

Gizonak
20%

%

21%
19%

Emakumeak

16%

Adikzioen arloan artatutako
biztanleen %9 atzerritarrak dira.
Batez ere Latinoamerikako eta
Afrikako iparraldeko biztanleen
artean banatzen da.

15%
12%
9%

10%

5%

0%

<25

JATORRIA

26-30

31-36

37-42

KONTSUMITUTAKO
NAGUSIA

43-48

>49

%

SUBSTANTZIA

PATOLOGIA DUALA

2016an Adikzioen arloan artatutako
pertsona guztietatik, %35ek patologia
mentala diagnostikatuta dute.
Emakumeen kasuan, %23ra iristen da,

Kokaina da gizonen artean gehien kontsumitzen
den droga; alkohola, heroina eta
benzodiazepinak, berriz, emakumeek laguntza
gehien eskatzen duten substantziak dira.

Nabarmentzekoa da komunitate
terapeutikoan artatutakoen %79k
diagnostiko hori dutela, eta emakumeen
artean %25ek.

40%

36%
35%
30%

Gizonak

25%

21%

20

Umeak

20%
15%

13%

10%

6

5

5%
0%

1%
Kokaina

Alkohola

Heroina

Kannabisa

Speeda/Extasia

Anfetaminak/Benzodiazepinak

Bestelakoak
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EGOERA OKUPAZIONALA

%

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

%83 biztanleria ez-aktiboa da (%81
langabetuak dira, %2 pentsiodunak eta %1
ikasleak), eta %17 aktiboak dira, eta horietatik
%2 medikuaren bajan dago.

PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA
Artatutakoen %76k Derrigorrezko
Hezkuntzaren helburuak lortzen dituzte
gehienez.

ETXEBIZITZAREN EGOERA
Adikzioen baliabideetara jotzen duten
pertsonen %20 etxerik gabeko pertsonak
dira, eta honako hauetatik datoz: kalea,
aterpetxeak, ostatu kolektiboko zentroak,
espetxeak…

ZERBITZUAREN ARABERAKO ARRETA

ZERBITZUAREN ARABERAKO ARRETA *

TOTAL

Familientzako arreta

578

67% 33%

Laneratzeko laguntza zentroa (CAI)

288

81% 19%

Eguneko zentroa

107

80% 20%

Menpekotasuneen arretarako zentro soziosanitarioa (CeSSAA)

376

85% 15%

Komunitate Terapeutikoa

105

79% 21%

Espetxeetan esku-hartzea

122

98%

Opiazioen bidezko tratamendu ordezkatzailea (TSO)

76

79% 21%

2%

* Zerbitzuak artatutako kasuak dira; pertsona batek zerbitzu bat edo gehiago erabil ditzake.

FINANTZATZAILE NAGUSIAK

BESTE LAGUNTZAILE BATZUK
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JOKABIDE ARRISKUTSUAK DITUZTEN
NERABEAK ETA HAIEN FAMILIAK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PREBENTZIOA
Modu globalean lan egiten dugu nerabearekin, haren familiarekin eta ingurunearekin, eta
epe ertain edo luzera arazo bihur daitezkeen arrisku-portaeretan esku hartzen dugu.
Arrisku-portaerak dira nerabeen heldutasuna eta gizarteratzea pertsona heldu gisa zaildu
dezaketen guztiak, hala nola eskola-porrota eta/edo absentismoa, familia-harreman
gatazkatsuak, lapurreta txikiak edo delinkuentziaren beste zantzu batzuk, drogak kontsumitzen
hastea, alkoholaren abusua...
Arreta indibiduala, taldekoa edo mistoa izan daiteke, eta krisiei eustea, familiak ahalduntzea
eta nerabeei heltze-prozesuan laguntzea du helburu.
Hirusta programa, 12 eta 21 urte bitarteko nerabe eta gazteei arreta ematekoa, prebentzio
arloari atxikita dago.

14 Jokabide arriskutsuak dituzten nerabeak eta haien familiak
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430

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ARRISKU-JOKABIDEAK DITUZTEN
NERABEEN GOGOBETETZE-INDIZE
OROKORRA

9.31

9.25

NERABEAK

116

9.38

FAMILIAK

ARRISKU-JOKABIDEAK DITUZTEN
NERABEEN SENIDEEN GOGOBETETZEINDIZE OROKORRA

314

9.14

>>> %38 %62

>>> %62 %38

8.75 9.21

NERABEEN ETA HAIEN FAMILIEN EZAUGARRIAK
ADINA

%

42%

45%

41%

Artatutako biztanleriaren %84
14 eta 18 urteko adin-tartean
dago.

40%
35%

Gizonak

Emakumeak

30%

25%
20%
15%
10%

9%

%

5%
0%
<14

14-16

17-18

>18
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
% JATORRIA
Prebentzioaren arloan artatutako biztanleen % 16 atzerritarrak dira. Gehienak Latinoamerikakoak
dira.

% KONTSULTAREN ARRAZOIA
9%

Substantziarik gabeko menpekotasunak
27%

10%

Jokabide oldarkorrak/delituzkoak
Gatazka/eskolako batez besteko arazoak
Familia-gatazkak

15%
8%

7%
24%

Nerabeen krisia
Jokabide-arazoak

Osasun mentala

% NOLA EZAGUTU DUTE GIZAKIA FUNDAZIOA?
Nola ezagutu dute Gizakia Fundazioa?
Gizarte zerbitzuak

22%

Lagunak-senideak

11%

Ikastetxeak

17%

Osasun-zentroak

16%

Beste profesional batzuk

7%

Egungo pazienteak/Aspaldiko pazienteak

22%

Komunikabideak/Internet

2%

Epaitegiak

3%

Enpresak/Beste erakunde batzuk

1%

Hirustan artatutako biztanleen % 58 baino gehiago nerabeekin eta familiekin harremanetan dauden
profesionalek bideratu dituzte (eskola, gizarte-zerbitzuak, epaitegiak, osasun-arloko profesionalak
eta esku-hartze soziala). Aipatu beharreko datua iruditzen zaigu, Hirustak erantzun beharreko
arazoak identifikatzen diren eremuen adierazle baita.

16 Jokabide arriskutsuak dituzten nerabeak eta haien familiak

%
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
%

FAMILIA MOTA

13%

3

Guraso bakarrekoak
17%

Berreratuak

Tradizionalak
70%

2016an Hirusta Programan artatu diren
familien % 70 tradizionalak dira.

FINANTZATZAILE NAGUSIAK

Patronato Damas
de Gorliz
Gorlizko Damen
Patronatua

BESTE LAGUNTZAIKE BATZUK
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LAN-MERKATUTIK KANPO DAUDEN
PERTSONEKIN ESKU HARTZEA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LAN-MUNDUAN TXERTATZEA
Langabezian edo horren bilaketa aktiboa egiten ari diren pertsonei laguntzen diegu, gaitasun
pertsonalak, sozialak eta lan-arlokoak garatzen, lan-merkatuaren aurrean egoera onean egon
daitezen eta lanpostu bat lortu eta horri eutsi ahal izan diezaioten. Hiru prozesu desberdin biltzen
ditu (orientazioa, prestakuntza eta lan-prospekzioa eta -bitartekaritza), modu koordinatuan
funtzionatzen dutenak, haien artean sortzen diren sinergiei ahalik eta etekin handiena ateratzeko eta
erabiltzaileei esku-hartze integrala eskaintzeko.

924
% ADINA

>>> 41% % 59

Biztanleen % 66,8k 36 urte baino gehiago ditu, % 23k 26 eta 35 urte artean, eta
% 10ek 25 urte baino gutxiago. Gizonen batez besteko adina 39 urte da, eta
emakumeena, 41 urte.

2016ko Txostena
18 Lan-merkatutik kanpo dauden pertsonekin esku-hartzea

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ARTATUTAKO BIZTANLERIAREN
EZAUGARRIAK

% JATORRIA

Jatorria

%

Espainiarra

74%

Europar Batasunekoa

2%

Erdialde eta Hego
Amerika

13%

Afrika

10%

Beste herrialde batzuk

1%

Guztira

100%

Nabarmendu behar da artatutakoen %26 atzerritarrak direla.

% PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA
300

29%
26%

250

Gizonak

200

Emakumeak
150

10%

100

10%

8%

7%

8%

50

1%7
0

Alfabetatu gabe

Lehen mailako ikasketak (amaitu gabe)

DBH (amaitu gabe)

Eskola graduatua (amaituta)

BBB/UBI/LOGSE Batxilergoa

LH I/Erdi Mailako Heziketa Zikloa

LH I /Goi Mailako Heziketa Zikloa

Unibertsitate titulazioa

Pertsonen % 66,77k Derrigorrezko Irakaskuntzaren helburuak lortzen ditu gehienez. Biztanleria
hori prestakuntza-maila baxuen arabera nabarmentzen da; beraz, 1. mailatik gorako profesionaltasunziurtagiriak eskuratzea handicap bat da, eta hori konstante bat da, urteetan zehar mantentzen dena.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
% EGOERA OKUPAZIONALA
Zerbitzura iristen diren pertsonen % 89,92 langabezian
daude.
Aurten, minusbaliotasuna duten pertsonen proportzioak
behera egin du, 2015ean % 8,77 izatetik 2016an % 1,29
izatera igaro baita. 12 pertsonak, horien artean soilik
emakume batek, ezintasun iraunkorra eta/edo
minusbaliotasuna aitortuta dute.

Biztanleria

Egoera okupazionala

Aktiboa

Langabetuak
Kontraturik gabeko lanak
Kontratuarekin lan egitea/autonomoak *

%
86%
2%
10%

Ez aktiboa

Ikasten
Ezintasun absolutua/erretiroa…

1%
1%

* Kontratu gehienak aldi baterakoak eta/edo lanaldi partzialekoak dira.

% DIRU SARRERAK

BERMATZEKO ERRENTA

Artatutakoen % 34 Diru-sarrerak Bermatzeko
Errentaren hartzaileak dira.

% 46 % 54
>>>

314

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta
hileko prestazio ekonomiko bat da,
baliabide nahikorik ez duten pertsonen
eta familien oinarrizko premiei
erantzuteko eta lan-irteera bat
aurkitzen laguntzeko.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ENPLEGURAKO ORIENTAZIOA
BANAKAKO ELKARRIZKETAK

% GIZARTERATZE-INDITZEA

>>>

3027

>>>

% 46,5

Kasu horietatik, 374k lana aktiboki bilatzeko ekintzak egin dituzte, eta horietatik %46,5ek gutxienez
lan-esperientzia bat izan dute. Laneratze-indizea % 15,8 igo da, nahiz eta Euskal Autonomia
Erkidegoan enpleguaren hobekuntza ez den gertatu urtearen amaierara arte.

TALDEKO EKINTZAK *

>>>

•
•
•
•
•

41

Autoezagutza
Denboraren kudeaketa
Enplegu-webguneen erabilketa
Genero-berdintasuna enpleguan
Lan-elkarrizketa

EMPLEGU-ZENTROA
Espazio horretan, orientatzaile batek gainbegiratuta eta lagunduta, pertsonek beren enplegubilaketa antolatzen dute, eskura dituzten tresnak erabiliz: Interneterako sarbidea duten
ordenagailuak, prestakuntza- eta enplegu-eskaintzak, curriculumak prestatu eta bidaltzea.

BERTARATZEN DIREN PERTSONAK

>>>

590

BANAKAKO ESKU-HARTZEAK

>>>

2253
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
EMPLEGURAKO
PRESTAKUNTZA
Zeharkako gaitasunei buruzko prestakuntza
eskaintzen du, hau da, laneratzea erraztuko duten
oinarrizko jarrerak, ohiturak eta jokabideak
berreskuratzeko ekintzak, bai eta lanbide-kualifikazio
eta -trebakuntza hobea ahalbidetuko duten
prestakuntza-ekintzak ere.

8.82

GOGOBETETZEINDIZE OROKORRA
PRESTAKUNTZAN

Gainera, 15 pertsonak praktikak egin dituzte
enpresetan.

PRESTAKUNTZA-EKINTZAK

Funtsezko gaitasunak: Hizkuntza, matematikak
eta informatika
Gizarte eta lan-gaitasunak
PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

LANERAKO PRESTAKUNTZA

Kurtsoak

Gizonak

5

42

ParteEmakume
hartzailea
ak
k

24

66

2

13

5

18

Gizarte-trebetasunetan trebatzea

7

44

11

55

Oinarrizko prestakuntza
Oinarrizko bulegotika: windows, word,
internet eta posta elektronikoa

4

25

6

31

7

34

15

49

Email-Internet

1

5

1

6

Sareak eskaintzen digun aukerak

1

5

2

7

Eraikin eta lokalak garbitzeko eragiketak

1

8

2

10

Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak

1

8

4

12

Eraikuntzako dekorazio-pintura

1

11

Nekazaritzako jarduera osagarriak

3

24

7

31

33

219

77

296

GUZTIRA

11

FINANTZATZAILE NAGUSIAK

BESTE LAGUNTZAILE BATZUK
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LAN-PROSPEKZIOA
Enpresentzako sentsibilizazioan eta informazioan jartzen du arreta, laneratzeko zailak diren
kolektiboetako pertsonak kontratatzeko, bai eta laneratzearen jarraipena egiteko ere. Hiru helburu
lortu nahi dira:
• Enpresak kolektibo horren enplegagarritasunari buruz sentsibilizatzea..
• Praktikak egiteko plazak eskatzea.
• Lan-eskaintzak erakartzea,

KONTAKTATUTAKO ENPRESAK
BISITATUTAKO ENPRESAK
FORMALIZATUTAKO
KONTRATUAK

2016an 94 enpresarekin izan da harremana, eta
horietatik 54 bisitatu dira. Lan horren ondorioz 44
kontratu formalizatu dira. Hori posible da
zerbitzuak lan-merkatuaren eta enpresa-sarearen
beharrekin duen etengabeko harremanari esker.

>>>

94

>>>

54
44

>>>

Balantzea positibotzat jotzen da, kontuan
hartuta lan egiten dugun taldeak, hain
zuzen ere ahulenak izateagatik, krisi-urte
hauetako ondorioak zorrotzago pairatzen
ari direla.

FINANTZATZAILE NAGUSIAK
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BIZTANLERIA OROKORRAREKIN ESKUHARTZEA

2.670
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PRESTAKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA HAINBAT
KOLEKTIBORENTZAT
2.670 pertsona parte hartu zuten urtean egindako
prestakuntza- eta sentsibilizazio-ekintzetan, eta honako gai
hauek jorratu zituzten:

•
•
•

Nerabezaroa eta arrisku portaerak.
Drogen kontsumoa eta arrisku portaerak prebenitzea
nerabezaroan.
Irakasleak, DBHn drogen kontsumoa prebenitzeko
agente gisa.

GOGOBETETZE-INDIZE
OROKORRA
PRESTAKUNTZAN ETA
SENTSIBILIZAZIOAN

8.48

AHOLKULARITZA TEKNIKO ESPEZIALLIZATUA

Tokiko administrazio publiko batzuekin lankidetzan aritu gara
prebentzio komunitarioko planak garatzeko:

•
•

24 Biztanleria orokorrarekin esku-hartzea

Laudioko Udala. Zuzendu zerbitzua – Gatazkan dauden
seme-alaba nerabeak dituzten familientzako aholkularitza.
Santurtziko Udala. Droga-mendekotasunen arloko
prebentzioa, laguntza eta gizarteratzea hobetzeko programa.

2016ko Txostena
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GIZA TALDEA

LANGILEAK
2016an zehar, Gizakiak 55,1 jardunaldi izan ditu urtean bere jarduerak garatzeko.

55,10

>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>
Fundazioak diziplina anitzeko talde bat du: soldatapeko
langileak, zerbitzuak emateko kontratua duten langileak (batez
ere ekintza puntualak eta/edo lanbide-profil zehatzak
dituztenak) eta boluntarioak.

%

EDAD

% 73 % 27

50%

44%

45%

Gizonak

40%
35%

31%

Emakumeak

30%
25%

18%

20%
15%
10%

8%

5%
0%
<35

LANGILEEN ANTZITASUNA

Antigüedad Hombres Mujeres
<3
2%
16%
´3-10
3%
19%
´11-20
10%
24%
>21
8%
18%
Total
23%
77%

25 Giza taldea

36 - 45

46 - 55

>56

ENPLEGUAREN
EGONKORTASUNA

%

%84
Kontratuen %84 finkoak/mugagabeak dira.

2016ko Txostena

>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>
KONTRATATUTAKO PERTSONEN ASEBETETZE-INDIZE OROKORRA

7,48

7,43

7.49

LANGILE PROFILAK-JARDUNALDIAK
Erakundeko langileen profila, gehienbat,
emakumeek osatzen dute ( %73), eta
psikologiarekin eta gizarte-hezkuntzarekin
lotutako profilak dira nagusi.

Profilak

Langileen %60k goi-mailako titulazioa du, eta
horietatik %73k graduondoko eta/edo
masterreko prestakuntza du (osasun mentala,
talde-psikoterapia, klinika, psikopatologia...).

Jardunaldiak

Profilak

Jardunaldiak

2,00

Laguntzaileak

EUD/OLT

3,00

Laguntza-irakaslea

Gizarte-hezitzailea

16,10

Psikologoa

Tailerreko-burua

0,55

Kudeaketako eta administrazioko goimailako teknikaria

5,10

Medikua

3,00

Esku hartzeko goi-mailako teknikaria

1,82

Pedagogoa

2,88

Gizarte-langilea

2,00

Administratiboa

PRAKTIKETAN DAUDEN
PERTSONAK
2016an zehar, 14 pertsona igaro dira hainbat
zerbitzutatik.

PRAKTIKETAKO PERTSONEN GOGOBETETZE-INDIZE
OROKORRA

0,86
0,35
17,45

14

% 32 % 68

9,5

Praktikak amaitu ondoren, gogobetetze-maila orokorra oso
positiboa izan da.

26 Giza taldra
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64

BOLUNTARIOAK
2016an, 64 pertsonak lan egin zuten
etengabe. 13 pertsonak amaitu dute
boluntariotza-aldia, eta 12 langile berri sartu
dira. Beste 46 pertsonak laguntza-lan
puntualak egin zituzten urtean zehar
(Gabonetako loteriaren salmenta, literaturasorkuntzako mintegiak, etab.).

%72 %28

2016an Fundazioarekin lankidetzan aritu diren boluntarioak emakumeak dira gehienbat (% 72), 50
urtetik gorakoak batez beste.
Azpimarratu behar da Fundazioko boluntarioek konpromiso eta fideltasun handia dutela
erakundearekin, batez besteko antzinatasuna 10 urtetik gorakoa baita. Astean, batez beste,
3,5 ordu ematen dituzte.

ADINA

%

Aurten, erakundearekin lankidetzan aritu diren pertsonen
%75 gazteak edo heldu-gazteak dira; beraz, pertsona
horiek belaunaldi-erreleboa bermatzen dute.

33%

40%

Sartu diren 12 pertsonetatik 10 50 urtetik beherakoak
dira, eta horietatik 5, 30 urtetik beherakoak.
4%
23%

BOLUNTARIOEN EZAUGARRIAK

Menpekotas unak

Prestakuntza-mailak ertain-altuak dira. Aurten gizonen
eta emakumeen arteko desoreka mantendu da, 4 eta 8,
hurrenez hurren.

Prebentzioa
Laneratzea
Zerbitzu orokorrak

Aipatu behar da Bilbo Handian bizi diren pertsonen
ehunekoa gehiengoa dela.

BOLUNTARIOEN GOGOBETETZEINDIZE OROKORRA

Gizakia Fundazioan, boluntarioek askotariko
zereginak egiten dituzte, eta pertsona
bakoitzaren itxaropenen eta erakundearen
beharren artean egiten den egokitzapenari
erantzuten diote:
•
•
•

9.61
9,29 9.75

27 Giza taldea

Boluntarioen banaketa, arreta-arloen arabera.

Arreta harreran eta telefonoan,
Laguntzak,
Irakasleak.

Hainbat zereginetan laguntzea, hala nola:
•
•
•
•
•

Erizaintza
Talde terapeutikoak
Eguneko bizitzako tailerrak
Administrazioa
Berdintasun plana…

2016ko Txostena
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SENTSIBILIZAZIOA ETA
KOMUNIKAZIOA

>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>
ARGITALPENAK ETA ARTIKULUAK

•

Fernández de Aguirre Malaina, M.:
"EXPERIENCIA de inserción desde un
recursos de consumo revisado" hitzaldia,
Oviedon egindako XLIV Jornadas Nacionales de
Socidrogalcohol jardunaldietan

•

Hitzaldia: "Esku-hartzea erkidegoan" Saldaña,
B. eta Mazón, P. Bizkaiko Sendagileen
Elkargoak antolatutako eta Barrualde-Galdakao
ESIak antolatutako Patologia dualari buruzko
VIII. Jardunaldien barruan.

•

"Gizakia Fundazioaren zerbitzu-zorroa.
Lankidetza-aukerak. " Cortés, R. BilbaoBasurtu ESIko Erizaintzako eta Lehen Mailako
Arretako arduradunentzako jardunaldien barruan.

•

Aurkezpena: "Adikzioetan gizarteratzeko
hezkuntza-ibilbideak" Cortés, R. para alumnos
de Educación Social de la Universidad de
Deusto.

•

Gizakia Gertutik komunikazio-buletinak. 17. zk.
Gizakia Fundazioa. 2016ko abendua.

IKASKETETAN PARTE HARTZEA

•
•
•

EHUko Soziologia Saileko "Bizkaiko gaixotasun mentalari eta gizarte-bazterketa handiari"
buruzko gizarte-ikerketa kualitatiboan parte hartzea.
UNADen artatutako pertsonaren profila azterlanean parte hartzea.
Kudeaketako Bikaintasun Klubak EFQM, CEGOS eta EUSKALITekin elkarlanean garatutako
"antolaketa-arintasunaren pultsua" azterlanean parte hartzea.

28 Sentsibilizazioa eta komunikazioa
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FOROETAN PARTE HARTZEA

•
•
•

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Hirugarren Sektore Sanitarioaren Batzorde Estrategikoa.

•
•
•
•
•
•
•

Bilboko Udaleko Droga Mendekotasunen Aholku Batzordea..

Eusko Jaurlaritzako Droga Mendekotasunen Aholku Batzordea.
Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroaren
Lan Batzordea eta Enplegurako Prestakuntzarako Batzordea.

EAPNko Haurren Batzordea.
Etika Batzordea Gizarte Esku-hartzean. BFA..
Bizkaiko boluntarioen arduradunaren foroa.

Enplegurako prestakuntzari buruzko EKAIN sareko lantaldea..
EAPN Euskadiko Zuzendaritza Batzordea.
ESI - Bizkaiko Elizako Gizarte Erakundeen trakzio-taldea.

PARTE HARTZEN DUGUN SAREAK

•
•
•
•
•
•

CEAA - Adikzioen Arretarako Erakundeen Konfederazioa.

•

Red Europea EDDRA - Drogamenpekotasunen Prebentzioari buruzko Informazio Teknikoko
Sistema. Kalitate-estandar batzuek aitortutako programak jasotzen ditu, eta horien artean dago
ebaluazioa.

•
•
•

Emakumeok Bidean – Indarkeria matxistaren aurkako sarea.

UNAD – Drogamenpekoen Arretarako Elkarte eta Erakundeen Batasuna.
EAPN Euskadi – Pobreziaren aurka borrokatzeko sarea.
Gizardatz - Bizkaiko Ekimen eta Esku-hartze Sozialeko Erakundeen Elkartea.
REAS - Ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarea..
ESEN (Espetxe Sarea Euskadi Nafarroa): Euskadiko eta Nafarroako Espetxe Ingurunean lan egiten
duten Gizarte Erakundeen Sarea.

Plataforma Emakumeok Martxan genero indarkeriaren aurkako plataforma.
ESI – Bizkaiko elizaren gizarte erakundeak.

29 Sentsibilizazioa eta komunikazioa
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>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>

EMAITZA EKONOMIKOAK
KONTU-AUDITORETZA

Gure kontuak Auren Auditores Norte, S.L.
kanpoko enpresak ikuskatu ditu,
funtzionamenduaren argitasunerarekiko
konpromisoaren adierazpen

2016ko emaitzen kontua
Gastuak
1. Arretako langileen kostuak
2. Materialen eta elikaduraren kontsumoa

Euroak

%

2.301.117,31 € % 77,55
90.122,11 € % 3,04

3. Errentamenduak eta kanoiak

196.825,92 €

% 6,63

4. Kanpo-zerbitzuak eta azpikontratazioak

106.245,45 €

% 3,58

5. Ustiapeneko veste gastu batzuk

183.781,86 €

% 6,19

7.340,66 €

% 0,25

6. Finantza gastuak eta antzeko gastuak
7. Ibilgetuaren amortizazioa
8. Aparteko gastuak

% 2,70

1.872,68 €

% 0,05

Gastuak guztira

2.967.458,61

Diru-sarrerak

Euroak

1. Diru-laguntza publikoak
2. Erakunde pribatuen diru-sarrerak
3. Beste dohaintza eta ekarpen batzuk
4. Askotariko zerbitzuak ematea
5. Beste diru-sarrerak

Diru-sarrerak guztira

30 Emaitza ekonomikoak

80.152,62 €

% 100

2.237.636,76 € % 75,52
192.922,02 € % 6,51
446.093,20 € % 15,06
83.387,70 € % 2,81
3.049,10 €

2.963.088,78

% 0,10

% 100
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FUNTSEN JATORRIA ETA XEDEA
GASTUEN BANAKAPENA XEDEAREN ARABERA

1%

Kudeaketa eta
komunikazioa
Bertaratze-ekintzak

11%

14%

1%

Prebentzio-ekintzak
15%

Prebentzio-ekintzak

58%

Ikasketak eta profesional
berriak
Borondatzeko sustapena

Gastuen % 77,55 langileen zuzeneko kostua estaltzeko erabiltzen dira.

FINANTZAKETAREN JATORRIAREN LABURPENA

Diru-sarreren %97 kolektiboekin esku hartzeari eta boluntariotza sustatzeari lotutako ekintzak
finantzatzeko erabiltzen da. .
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Madariaga etorbidea, 63
48014 Bilbo
Tel. 94 447 10 33
Fax. 94 447 11 58
fundacion@gizakia.org
www.gizakia.org

