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Lagun eta laguntzaile horiek:
COVID-19 gaixotasunak eragindako pandemiaren ondorioz, munduko biztanleria guztia
egoera latzak bizitzen ari da: konfinamendu-egoerak, osasunerako arriskua, eta krisi ekonomiko
sakonak. Horrek guztiak arriskuan jartzen ditu gure bizimoduak, eta gizarte-aldaketa
esanguratsuak eragingo ditu. Nahiz eta birusak ez duen mugarik ezagutzen, bere ondorioak oso
desberdinak dira desberdintasunak iraunarazten dituen mundu honetan. Hala, Hegoaldeko
herrialdeetan ondorio bereziki biziak eragiten ditu, osasun-sistemak ez daudelako garatuta eta,
gainera, ekonomiako nahiz gizarteko babes-sareak askoz ahulagoak direlako.
Errealitate honek, beraz, alde batetik agerian uzten du oso konektatuta dagoen mundu
batek planteatzen dituen desafioak askotarikoak direla, eta, bestetik, beharrezkoa dela
nazioarteko elkartasuna izatea. Horren harira, tokiko elkartasunak beste elkartasun global
batzuen kontra jartzeko tentazioa saihestu behar da. Bestela esanda, ezin zaio tokiko arazoak
konpontzeari eman lehentasuna, nazioarteko gatazkak geroko utzita, bertakoak konponduta
daudenerako. Ikuspegi honetatik, “ez utzi inor atzean” esaldiak ez lieke barruko errealitateei
soilik egin behar erreferentzia; aitzitik, garapen urriagoa duten Hegoaldeko herrialdeen
errealitateak kontuan hartuta aplikatu beharko litzateke. Hori guztia dela eta, FISC cooperación
y desarrollo Fundazioaren ustez, inoiz baino premiazkoagoa da garapenerako nazioarteko
lankidetza-politikak mantendu eta sakontzea.
2019an zehar, Kongora (DR) bidaiatzeko aukera izan du Fundazioak, aurrez aurre
egiaztatzeko bertan garatzen diren eta hezkuntza-proiektu inklusiboekin lotutako garapen
integraleko prozesuak sustatzen dituzten proiektuen bilakaera. Proiektuok, izan ere, eragin
berezia dute baztertutako kolektiboak (besteak beste, haur albinoak) hezkuntzan sartzeko
orduan. Halaber, osasun-sistema hobetu eta nekazaritza eta abeltzaintza garatzeko neurriak
sustatzen jarraitu dugu, elikaduran eta elikagaien segurtasunean aurrerapenak ahalbidetu
ahala. Proiektu guztietan txertatu dugu genero-ikuspegia, emakumeek jarduera-eremu horietan
dituzten zaurgarritasun bereziei aurre egiteko asmoz.
Era berean, Fundazioak partaidetza aktiboa izan du 2019an ere Hezkuntzaren Aldeko
Munduko Kanpainan. Leloa honako hau izan da: “Hezkuntza defendatzen dugu, Munduaren
euskarri gara”. Hala, hezkuntzak ingurumena zaindu eta babesteko orduan duen garrantzia
berezia azpimarratu nahi izan da. Bestalde, Garapen Iraunkorreko Helburuak sustatzen aktiboki
inplikatuta jarraitu du Fundazioak. Zehatzago, “goserik ez izatea” helburua sustatzen aritu da
(garapen iraunkorreko 2. helburua). Horretarako, sentsibilizazio-kanpaina bat abiarazi zuen,
eta, bertan, Bizkaiko 11 ikastetxek eta gazte-elkartek parte hartu zuten. Hala, marrazki eta
mikro ipuinen lehiaketa bat gauzatu zen, “Goserik ez munduan: arraina edo kainabera”
izenburu pean.
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1.

NOR GARA

Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea (KSBE Lankidetza eta Garapena) erakunde pribatu irabazteko
asmorik gabea da, menpetasunik gabea eta egoitza Bilbon duena.
Solidaritaterako arduraturik zeuden profesional talde batek 1997an sortua, hasiera batetik berebiziko
indarrez aritu izan da, ahaleginak eta baliabideak erabiliz horretarako, Hegoaldeko herrialdeekin
lankidetzan. Urte hauetan zehar, lanean ari garan herrialdeen tokiko laguntzaileekin itun egonkor
sakonak eratu izan ditugu.
Lanean ari garan pertsonen eta komunitateen
garapen integralerako laguntzeko grina dugu
pizgarri, txirotasuna eta sorrarazten duten
arrazoiak borrokatuz eta, bai gizonak eta bai
emakumeak ere, beren garapen pertsonal eta
komunala garatu ahal izateko dituzten
gaitasunak indartzeko prozesutan lagunduz.
Nahi duguna, zera da: aldakuntza sakonezko
prozesutan laguntzea presente gauden
herrialdeetan diren sektore edo komunitaterik
zaurgarrienetan, herritarren parte - hartzea eta
balore demokratikoak sustatuz. Horretarako,
honelakoak moduko eremutan garatzen ditugu
proiektuak: emakumeak ahalbidetzea, osasunbaldintzak hobetzea, elkarteak indartzea,
elikadurazko subiranotasuna edo hezkuntza
hobetzea. Modu honetara bilatzen dugu etorkizuna sortzea itxaropenik ez dagoen lekuan, nola eta
herrialde osoak modu egituratuan txirotasunean irauteko zigortzen duten gurpil zoroak apurtuz.
Aldi berean, Iparraldeko elkarteekin itunak sinatuz, gure gizartea sentiberatzeko eta giza garapen
iraunkorrarekin konpromisoak sorrarazteko bideak egiten ditugu. Horretara lortzen dugu Iparraldeko
pertsonen trebakuntza integralean laguntzea eta kontzientzia berri bat sortzea, zeinaren baloreoinarriak direlarik solidaritatea, kontsumo arduratsua, generoko ekitatea eta besteekiko zerbitzua,
arretarik gehien eskainiz egoerarik txarrenean daudenei.
KSBE Lankidetza eta Garapena, Euskadiko GKEen Koordinatzailearen kidea da eta Pro Africa Taldean
hartzen du.
FISC Lankidetza eta Garapena erakundeak gardentasun-konpromiso bat du gizartearekin. Horretarako,
urtero kanpo-auditoria egiten du, eta etengabe mantentzen du eguneratuta bere web-orriko
"Gardentasuna" atala. Bestalde, Euskal Herriko Fundazioen Babeslaritzari eskatutako informazioa
ematen du.
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2.

GARAPENERAKO LANKIDETZA

FISC Lankidetza eta Garapena erakundeak nazioarteko lankidetzako 11 proiektu kudeatu ditu 2019.
urtean zenbait garapen-fasetan. Hor, 95.591 pertsona inguru izan dira zuzeneko onuradun, eta
zeharkako onuradun kopuruari dagokionez, askoz ere handiagoa izan da. Zehazki, aurreko ekitaldietan
hasitako 3 proiektu burutu dira; beste 3 proiektu gauzatzen jarraitu dira, eta beste 5 proiektu hasi dira.
Berriz ere Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala izan
dira finantzatzaile publiko nagusiak. Hala ere, Carmen Gandarias Fundazioaren, La Rioja Alta SA-ren,
JAYROA Fundazioaren eta Roviralta Fundazioaren finantzazio pribatua ere izan du, gure laguntzaileen
dohaintzak alde batera utzita.
Ekintza-programak garatzen ere jarraitu dugu Hegoaldean:
1.
Oinarrizko Hezkuntza eta gaitasun profesionala neska eta emakumeentzat, Moluka Zentro
Sozialean, Kinshasaren inguruan.
2.
Eskolaurreko heziketa Gatina eta Marambako eskoletan, Kiambúko barrutian, Kenyan.
3.
Kultur Etxea, Ngandanjikan. Hezkuntza, artea, kultura, balioa, garapena, Kongoko Errepublika
Demokratikoan.
Programa horietako asko Euskadiko zenbait ikastetxetako ikasleen konpromisoaren bidez finantzatzen
dira (zenbait saio eta tailerren bidez), izan ere, zenbait urte daramatzate laguntzen Fundazioaren
helburuekin, urtean zehar antolatzen dituzten jardueren ondorioz.

2.1. 2019. urtean hasitako lankidetza-proiektuak
2.1.1. Kongoko Errepublika Demokratikoan egindako proiektuak
“Haurdun dauden emakumeei eta haur jaio berriei osasun-laguntza, prestakuntza eta
zailtasunen prebentzioa ematen jarraitzea, haurdunalditik erditzera/zesareara arte”
Batera finantzatzen duen erakundea: Fundación Carmen Gandarias
Biztanleri onuraduna: 37 (37 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)
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“Ngandanjika udalerriko hezkuntza-erkidegoaren gaitasunak sustatzea (II. fasea)”
Batera finantzatzen duen erakundea: Ayuntamiento de Bilbao – Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 91.970 (32.347 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)

“Mont-Ngafulakoak diren eta dibertsitate funtzionala duten haurrei osasun-arreta ortopedikoa
ematea”
Batera finantzatzen duen erakundea: Fundación JAYROA
Biztanleri onuraduna: 24 (15 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)

2.1.2. PERUKO proiektuak
“Erakundearen plan estrategikoa egitea, genero-ekitatearen alde aldatuz antolaketa”
Batera finantzatzen duen erakundea: Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 29 (13 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Cáritas Arquidiocesana Cusco

"Molinpatan El Carmelo ikastetxera doazen eta ezintasunen bat duten haur eta gazteei bizikalitatea hobetzeko terapia fisikoa eta errehabilitazioa ematea”
Batera finantzatzen duen erakundea: Fundación Roviralta
Biztanleri onuraduna: 15 (10 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay
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2.2. 2019. urte osoan indarrean egondako lankidetza-proiektuak
2.2.1. Kongoko Errepublika Demokratikoan egindako proiektuak
“Nekazaritza-eremuko biztanleentzat ekoizpen-baldintza erresilienteak sortzea eta Kinshasako
aldirietan emakumeak pobreziaren aurka borrokatzeko ahalduntzea”
Batera finantzatzen duen erakundea: Ayuntamiento de Bilbao – Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 60 (30 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)

“Lehen hezkuntza eskaintzea Ngandanjika udalerriko 10 erkidego tribaletan, haurrak, albinoak
eta ezinduak integratuta”
Batera finantzatzen duen erakundea: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo – Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 2400 (960 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)

2.2.2. Peruko proiektuak
“Torayako nekazaritza-erkidegoko emakume eta gizonak batzea, abeltzaintzaren garapen
iraunkorrerako”.
Batera finantzatzen duen erakundea: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo – Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 480 (250 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Consorcio de Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Toraya

2.3. 2019. urtean amaitutako lankidetza-proiektuak
2.3.1. Kongoko Errepublika Demokratikoan egindako proiektuak
“Bwangandu Elkarteko emakumeei trebakuntza ematea, irin hobetua ekoitzi, eraldatu eta saldu
dezaten”
Batera finantzatzen duen erakundea: Rioja Alta, S.A.
Biztanleri onuraduna: 68 emakumeak
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)

2.3.2. Peruko proiektuak
“Antolaketa aldatuta genero-ekitatea sustatzeko diagnostikoa egitea”
Batera finantzatzen duen erakundea: Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 27 (12 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Caritas Arquidiocesana Cusco

8

"Gobernantza demokratikoa garatzea, ekitatean, giza eskubideak sustatzeko Urinsayako
erkidegoan eta hari atxikita dauden lurraldeetan: Sunchumarca, Paro, Sauceda eta Amantuyn"
Batera finantzatzen duen erakundea: Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 868 (444 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Caritas Arquidiocesana Cusco
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3.

GIZARTEA ALDATZEKO HEZKUNTZA

2019. urtean herritar kritiko horiek kontzientziatzeko eta sustatzeko jarduerak garatzen jarraitu dugu
FISC Lankidetza eta Garapena erakundean, ekoizteko moduei eta botere orokorreko harremanei
buruzkoak. Politika horiek Hegoaldeko herrialdeetan duten eraginak batik bat nabarmendu dugu. Horrez
gain, berariazko sentsibilizazio-ekintzak egin ditugu garapen-proiektuen bidez parte hartzen dugun
Hegoaldeko herrialdeetako gizarte- eta ekonomia-egoerari buruz. Ekintza horietako bakoitza zuzentzen
ginen xede-publikoaren arabera prestatu dugu. Hauek dira 2019. urtean garatutako jardueretako
batzuk::


"Ekonomia Iraunkorra: bestelako interpretazio bat egiteko gakoak” izeneko saioa garatu zen,
Ayalde ikastetxeko 1. eta 2. Batxilergoko Bikaintasun Programako ikasleekin. Ikasleek partaidetza
aktiboa izan zuten, eta, amaieran, tailer bat egin zen, talde-mailan hausnartzeko globalizazioaren
kontrako eta aldeko faktoreei buruz.



Fundazioko kide batek Radio Euskadiko
"Hágase la luz" programan parte hartu zuen,
"Planeta Plástico” izeneko hausnarketarekin.
Halaber, EITBko irratsaio batean ere parte
hartu zen: “La Galería” izenekoan, gai honi
buruz hitz egiteko: “Munduan goserik ez”.
Radio Euskadik eta Euskadiko GGKEen
Koordinakundeak adostuta duten lankidetzaesparruaren barruan sartzen dira esku-hartze
horiek.



Familiako ibilaldi solidarioa egin zen, “Banatu zure zortea” programaren esparruan, Ayalde
ikastetxean (Loiu). Fundazioko kide bat egon zen bertan, ibilaldi honekin Kongon (DR) babesten
diren ekimenak ezagutzera emateko, bai eta Moluka gizarte-antenak antolatzen dituen jardueren
bidez trebakuntza jasotzen duten pertsonen gizarte-bazterkeriako egoerak jakinarazteko ere.
Dortsal solidarioak erostean biltzen den dirua, izan ere, gizarte-antena horri sostengua emateko
bideratzen da. Adin guztietako 450 partaide inguru egon ziren.



Hezkuntzaren aldeko Munduko Ekintzaren Asteko ekitaldi nagusian parte hartu zen, Euskadin
Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren barruan. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat hiritan
egin zen: Andoain, Errenteria, Eibar, Santurtzi, Vitoria eta Donostian, 5 ikastetxe desberdinetako
250 ikaslerekin. Agintaritza politikoak
eta lankidetzaren arloko ordezkari
instituzionalak ere bertan izan ziren.
Bizkaian,
Santurtzin
egin
zen
ekitaldira bertaratu ginen. Bertan,
San José de Calasanz ikastetxeak
parte hartu zuen. Orduko hartan,
“Hezkuntza
defendatzen
dugu,
Munduaren euskarri gara” izan zen
leloa. Era berean, kanpaina horrek
eragin handia izan zuen hainbat
komunikabidetan
(irratian
eta
prentsan).
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Agenda 21i buruzko bideokonferentzia egin
genuen Peruko ikastetxe baten eta Loiuko
(Bizkaia) Munabe ikastetxearen artean. Uripako
(Peru) erkidego goi-andetar bateko bigarren
hezkuntzako erakunde batekin egin zen saioa,
eta, bertan, bi ikastetxeetako Agenda 21eko
taldeek parte hartu zuten. Topaketa baliagarria
izan zen ikasleek beren jarduera-eremuetako
bakoitzean Agenda 21 garatzeko orduan zituzten
jakintzak eta egin zituzten ikaskuntzak
partekatzeko. Saioak, gainera, agerian jarri zuen
ekosistemei
eragiten
dieten
arazoak
askotarikoak direla, eta horiek, era berean,
tokian-tokian zehaztasun ugari dituztela.



Liburu eta uniformeen stand solidarioa jarri zen,
Ayalde ikastetxeak eta Munabe ikastetxeak
antolatuta, Kongo (DR) proiektuaren alde,
Molukako
gizarte-antenaren
jarduerak
indartzeko Kinshasan eta haur hezkuntzarako
proiektu bat sustatzeko Kenyan, hurrenez
hurren. Ekintza “Banatu zure zortea”
programaren barruan garatu zen. Jarduera
honekin, gainera, familiei laguntza eman nahi
izan zitzaien ikasturte hasieran sortzen diren
eskola-gastuak merkatzeko; ikasleen artean
austeritate
solidarioko
eta
kontsumo
arduratsuko ohiturak garatzen laguntzeko, beren
liburuak eta uniformeak zaintzera animatu, eta,
hala, beste pertsona batzuek erabil ditzaten; eta
ingurumenaren iraunkortasunean laguntzeko.
Ekimen horrekin batera, Fundazioko kideek eta
irakasleek sentsibilizazio-kanpaina sustatu zuten,
Fundazioaren helburuak azaltzeko.



Sentsibilizaziorako argazki-erakusketa egin zen
Munabe ikastetxean, FISC cooperación y
desarrollo Fundazioak abiarazitako proiektu
solidarioei buruz. Hala, munduko beste herrialde
batzuetan dauden gizarte-errealitateen ikuspegi
grafikoa eskuratu ahal izan zuten ikasleek.
Kenyan hezkuntza eskuratzeko dauden baldintza
zailak azpimarratu zituen erakusketak.



“Peruko Andeetako elikadura” saioan parte
hartu zen. Leioako Loizaga Kultura Elkarteak
garatzen duen Kutun Project esparruaren
barruan garatu zen jarduera. Kutun Project
ekimenak etorkinak eta etorkinen seme-alabak
sukaldaritzaren bidez gizarteratzeko egiten du
lan. Globala tokikoarekin batzeko asmoz, FISC
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cooperación y desarrollo Fundazioko kide batek Peruko jateko tipikoei eta elikadura egokiari
buruzko sentsibilizazio-tailer bat garatu zuen (hainbat haurrek dituzte herrialde horretako
gurasoak), eta, hala, beren sustrai kulturalak birdeskubritzeko aukera eman zitzaien. Ondoren,
haurrek Elkartearen baratzean lantzen ari diren elikagaien erakusketa antolatu zen.


“Zero Pobrezia” jardunaldian ere izan genuen partaidetza. 2019ko leloa honako hau izan zen:
“Pobrezia, giza eskubideen arazoa. DSBE - Murrizketarik ez”. Hala, Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta mugarik gabe aldarrikatu zen hura behar duten pertsona guztientzat. Ibilaldia Moyua plazan
hasi zen, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzan amaitu, Bilboko Kale Nagusian. Bertan, manifestua
irakurri zen. FISC cooperación y desarrollo Fundazioak ekitaldi hartan parte hartu zuen, gizarte,
auzokide eta sindikatuen kolektiboekin batera, GGKEen Koordinakundeko beste kide batzuei
laguntzen.



“Gosea munduan” saioa gauzatu zen, Loizaga Kultura Elkartean eta Zurbaraneko haur eta lehen
hezkuntzako ikastetxean, sentsibilizazio-jarduera osagarri gisa, FISC cooperación y desarrollo
Fundazioak Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Elikagai Bankuaren lankidetzarekin batera antolatutako
marrazki eta mikro ipuin lehiaketan parte hartzeko.



Munabe ikastetxeko XXXIII. Cross Solidarioa egin zen, Limuruko (Kenya) Gatina eta Marambako
haur hezkuntzako eskolen alde, “Banatu zure zortea” programaren barruan. Ikasle zaharrek ere
parte hartu zuten, eta enpresa pribatu askok egin zituzten kolaborazioak. Fundazioko kideak bertan
egon ziren, informazio-materiala ematen. 400 lasterketari baino gehiagok parte hartu zuten hainbat
probatan.



“Elkartasuna mundu globalean” sentsibilizazio-saioa egin zen, Munabe ikastetxeko gurasoelkarteak antolatuta, ikastetxeko gurasoentzat. Fundazioko kide batek honako hauei buruz hitz egin
zuen: jarduera-esparruen aldaketa: eskualde-mailatik globalera; globalizazio kultural, ekonomiko
eta soziala; erantzukizun handitua: maila anitzekoa (% 0,7) (efektu banatzailea); interkonexio eta
erantzukizun global berriak, eta 2030 Agenda, garapen iraunkorrerako 17 helburuak tartean.
Gurasoek partaidetza aktiboa izan zuten, eta taldean hausnartu zuten globalizazioaren desafioei eta
ekonomia “deskarbonizatuak” planteatzen dituen erronka berriei buruz. 12 gurasok parte hartu
zuten.



Marrazki eta mikro ipuinen II. lehiaketaren sari-banaketa egin zen: “arraina edo kainabera”. 2019ko
hirugarren lauhilekoan zehar egin zen, eta, hala, amaiera eman zitzaion jarduerari. Agenda 2030
delakoa garapen iraunkorreko 17 helburuekin hornitzean Nazio Batuetako herrialdeek hartu zuten
konpromisoa martxan jartzen laguntzea izan zen lehiaketaren xedea. FISC cooperación y desarrollo
Fundazioaren ustez, ahalegin hori maila desberdinetan garatu behar da. Horixe izan da, hain zuzen
ere, gure inspirazio-iturria, marrazki eta mikro ipuinen lehiaketa hau deitu dugunean, Agenda
horretako bigarren helburuarekin lotuta: “Munduan goserik ez izatea eta elikagai-segurtasuna eta
elikadura hobea lortzea”. Lehiaketan, 11 ikastetxe desberdinetako 374 ikaslek parte hartu zuten.



Fundazioak, 2019an ere, Barakaldoko Udalak antolatzen duen GKE Azoka Solidarioan parte hartu
zuen. Fundazioaren standean, garatzen ari diren proiektuen berri eman zen, dibulgazio-materiala
entregatu zen, eta Kongoko, Peruko eta Kenyako produktuak saldu ziren. Halaber, etxean egindako
bizkotxoak eskaini zitzaizkien bertaratu zirenei. Orduko hartan, pertsona migratu eta lekualdatuen
egoera gogoratu eta salatzeko helburuarekin ere gauzatu zen ekintza bat. Ekintza hori Barakaldoko
“Sumando-Gehituz” Etorkinen Elkarteen Federazioarekin batera gauzatu zen, eta, bertan,
Fundazioko kide eta boluntarioek parte hartu zuten, pankartak lagun zituen manifestazio batean.
Hala, Herriko Plazako instalazioak zeharkatu zituzten.

12

4.

LANKIDETZA EUSKAL GAZTEEKIN LAN EGITEN DUTEN ERAKUNDEEKIN

Fundazioak pertsonen duintasunaren eta erabateko garapenaren alde egindako jardueraren helburua
modu holistikoan egitea da. FISC lankidetza eta garapen erakundearen helburuak estatutuetan jasotzen
dira, eta helburu nagusien artean hau dago: "hezkuntza, kultura, gizarte eta arte intereseko jarduerak
sustatzea, aldeztea, finantzatzea eta gizatiartzea". Horrela, FISC lankidetza eta garapen erakundeak
gizarte solidarioa eta bidezkoa eraikitzen laguntzen du. Hor, bizikidetza, besteekiko errespetua eta
gatazkak modu baketsuan konpontzea lehenesten dira. Helburu hori betetzeko, urteetan zehar
lankidetza-hitzarmenak ezarri dira irabazi-asmorik gabeko elkarteekin. Haien helburuak bat datoz
Fundazioaren helburuekin, eta helburu nagusien artean dituzte gazteria sustatzea eta gazteen
nortasunaren garapen integrala eta orekatua sustatzea.
Bestalde, Fundazioaren helburua ere bada gizarteari bere gizarte-oinarriaren zatirik handiena igortzea,
gaur egungo garapen-ereduarekin lotutako arazoen ikuspegi kritikoa ematea eta elkarrizketa eraikitzaile
eta irekian oinarritutako harremanen alde egitea. Hori horrela, harremanak dituen elkarteak bide
egokiak dira mezu horiek hainbat gazte-elkarteri igortzeko.
Hitzarmen horien barruan, 2019ko ekitaldian irabazi-asmorik gabeko elkarte hauei laguntza eman zien:
Galea Ongintzazko Elkartea, Iparbide Kultura Elkartea, Mendialai Kultura Elkartea eta Loizaga Kultura
Elkartea.
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5.

KUDEAKETA MAGNITUDE NAGUSIAK

FUNTSEN APLIKAZIOA 2019. URTEAN
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DIRU-SARREREN ITURRIAK

Euros

FUNTSEN HELMUGA, HERRIALDEKA

1.400.000

2012

1.200.000

2013

1.000.000

2014

800.000
600.000

2015

400.000

2016

200.000

Kenia
1500 euros

0
PERÚ

KONGOKO E.D.

PROIEKTUAK
IPARRALDEAN
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BESTE

2017
2018
2019

AFRIKAREN EGUNAREN HARRERA INSTITUZIONALA GASTEIZKO UDALEAN
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