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Adiskide eta laguntzaile onetsiak:
Dakizuenez, garapenerako lankidetza, gure Fundazioarentzat funtsezko jardueren arteko bat
dugu. Hala ere, jarduera hau osatu gabe geratuko litzateke Hegoaldean, gurea dugun gizartean aldi
bereko egintza garatuko ez balitz; izan ere, horrek balioko luke hau agerrarazteko: garapenerako bidean
daudela diogun herrialdeek pairatzen dituzten arazoen eta lehen Mundua deitzen dugunaren jarduera
ekonomiko eta militarren artean den lotura intimoa. Beste alde batetik, azken krisialdia dela medio,
gure inguruan bertan hasiak gara bizi izaten, lehenago, beste ingurutan bakarrik, alegia, eskubide
ekonomiko, politiko eta sozialak hauskorragoak direnetan baino ez zirela uste genituen arazoak.
Kultura eta ekonomia botere teknologikoan oinarritua denaren garapena, noiz eta arriskuan jar
dezakeenean gizakiaren eta bizi deneko munduaren beraren etorkizuna, gizarte berri bat ari da sortzen,
alegia, ahal duen guztia materializatzeko tentaldian dagoena. Frantzisko Aita Santuak “Laudato Si”
entziklikan dioen modura: “aldi bakoitzak joera du beronen mugen kontzientzia txikia sortzera eta,
botere hori modu desegokian erabiltzeko aukera gero eta handiagoa da egun, non eta arau etikoak
ahulak diren mundo batean, botere hori bakarrik dagoelarik bideratua onuraren eta segurtasunaren
balizko aginduetara”. Beharrezkoa da, hortaz, jarduketa denetan nagusi izatea giza-ekologiarako eta
ingurugirokoa denerako errespetua.
Egoera hau ikusita, KSBE lankidetza eta garapenetik helburutzat dugu, gure proiektuak direla
medio, hazkunde bat inguruarekin eta pertsonekin jasangarri eta begirunezkoa dena. Integratzailea eta
barneratzailea izan dadila, darwinismo soziologikotik ihes egin eta bazterkeriaren kulturari borroka
egiten diona. Parean, jarduerak garatzen ditugu gure gizartean ikusi ahal izateko beste errealitateak,
migrazio bortxatuen drama modukoa eta, aukeran, hazkunde eta garapenerako egiatan diren ereduen
posibilitatea.
2015. urte honetan zehar ugariak dira martxan jarri ditugun ekintzak, hezkuntzara eta tokiko
garapen ekonomikora zuzenduak. Eta, hori egin ahal izan dugu bai Iparraldeko eta bai Hegoaldeko gure
laguntzaile publiko eta pribatu guztiei esker. Horregatik, berriro ere, eskerrik asko guztioi!.

Jesús Pizarro Portilla
Zuzendaria
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1.

NORTZUK GARAN
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 etabalore 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.
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2.

GARAPENERAKO LANKIDETZA

2.1. GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO PROGRAMA 2015AN
ZEHAR AMAITUAK
01. PERU: emakumeen parte-hartzea
garapeneko plangintza hitzartuan

Lambrama-ko

(Abancay)

Barrutiaren

Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 5.541
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay
Proiektuaren helburua da Lambrama-ko Landa
Barrutiko emakumeen parte-hartzea ziurtatzea
komunitateko
eta
udaleko
erabakitzeko
espazioetan, egun horrelakorik ia ez dela, tokiko
garapenaren plangintza egoki eta hitzartua
ahalbidetzen duten inguru, baldintza eta
mekanismoak egitea bultzatuz.
Esku-hartzearen oinarria da emakume liderrak
trebatzea, emakumeen antolakuntza sozialak eta
horien antolakuntza indartzea, tokiko Gobernuak
bultzatzen dituen parte hartzeko prozesuetan
parte hartu eta zaintzeko. Era berean, Gobernu
horretako agintari politiko eta funtzionarioen
gaitasunen garapena biltzen da, plangintzako
prozesuak eta aurrekontu parte-hartzaile
gardenen lidergotza izan dezaten , generoko
ekitatearen ikuspegi baten pean. Proiektuarekin
laguntzen zaie Nekazarien Komunitateei bere Estatutuak eta komunitateko arauak nazioko
legedira egokitzeko prozesuan, emakumeen parte-hartzea ziurtatuz boterezko eta erabakiak
hartzeko espazioetan.

02. PERU: emakume ekintzaileak, Ccatcca-Cusco Barrutiaren abel-garapenerako
laguntzen
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1.362 pertsona.
Tokiko bazkidea: erakundeen partzuergoa, Ccatca Barrutiko Udaltasunak eta Cusco-ko
Elizbarrutien arteko Caritas-ek osatua
Proiektuaren helburua da, toki-garapenezko prozesuan lidergotza eta parte-hartzea sustatzea
Ccatca barrutiaren nekazal 3 komunitateen emakumeen artean, nola eta haien Estatutuak
berriztatuz, horrela eskubide eta betebehar berberak aitortuko direlarik gizon eta
emakumeentzat, Batzarretan emakumeen bozketa ahalbidetuz edozein izanik beren egoera
zibila, horrez gain komunitateko sustatzaileek ere parte hartuz esandakoa betetzen dela
zaintzeko.
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Modu berean sustatzen du, Barrutian, esne eta eratorrien emakume ekoizleen lehen Elkartea
sortzea, komunitatearena baino eremu handiagoa duena, gaitasun teknikoa eta komunitateen
laguntza emanez ekoizpen-jarduera garatu eta kudeatzeko beharrezkoak diren ekoizpeneko
faktoreetara jo ahal izateko. Jarduera hauek errazteko, topaketarako berezko espazio bat
sortzen da, komunitateko lurrean altxatua.
Bere aldetik, udalak, parte hartzeko prozesuak jarriko ditu martxan ekitatezko ikuspegiaz.
Gizonek eta emakumeek egingo dute barrutiko Garapen Hitzarturako Plana ikuspegi berarekin;
izan ere, agiri horrek gidatuko du toki-garapenerako prozesua eta horien helburuetara bideratu
behar da inbertsio publikoa, aurrekontu parte-hartzailearen prozesuko erabakien ondoriozkoa
dena.

03. KONGO E.D.: Kimbondo-ko emakume nekazarien hiritartasun ekonomikoa
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 60 pertsona
Tokiko bazkidea: CECFOR
Proiektuak sustatzen du Kimbondo-ko emakume nekazarien antolakuntza, barazkien beren
ustiapenak taldean kudeatzeko beharrezkoa den hasierako kapitala emanez eta, hori, familiaren
elikaduran oinarria den maniokaren landaketa alde batera utzi behar izan gabe. Modu honetan
ekoizpena handitu eta emakume parte hartzaileen elikadura eta finantza-autonomía hobetzen
dira.
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2.2.

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO PROIEKTU 2014AN
ZEHAR HASI DIRENAK
01. PERU: herritarren parte-hartzea Abancay-ko garapena modu hitzartuan
planifikatzeko
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 105.694 pertsona.
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay-k eta Abancay-ko Lurraldeko Udaltasunak osaturiko
partzuergoa
Proiektu honek bultzatzen du Abancay Lurraldeko
tokiko gobernuen eta gizarte zibilaren gaitasunak,
zertarako eta tokiko garapenaren plangintza egoki
eta hitzartua ahalbidetuko duten espazio,
baldintza eta mekanismoak egiteko; eta,
esandakoa, gizarte zibil antolatuaren partehartzeaz, emakumeen eta gazteen protagonismo
handiago batekin.
Esku-hartzearen
oinarrian
dago
liderrak
trebatzean, gizartearen antolakuntzak indartzean
eta, tokiko Gobernuetan, horien inplikazio eta
tokiko gobernuetan parte hartzeko prozesuak
zaintzean eta, baita ere, Gobernuotako agintari
politiko eta funtzionarioen gaitasunak garatzean.
Helburua da parte-hartzeko prozesu gardenak eta
hitzartzeko eremuak indartzea ekitatezko eta
gazteen parte-hartzearen ikuspegi baten pean
eta, udal-inbertsioa, biztanleentzat lehentasuna
duten proiektuetara bideratzea, bat etorriz
horrela garapenerako plan ofizialetan ezarri diren
helburu estrategikoekin.

02. KONGO E.D.: Ngandanjika Barrutiaren nekazal emakumearen sustapen sozial,
ekonomiko, kultural eta hezkuntzakoa
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1.000 pertsona.
Tokiko bazkidea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga “PRODI”
Proiektu honekin nahi dugu Kaseki, Mande-Mbaya, Kafumbu, Mpunga eta Kalundwe-Musoko-ko
nekazal komunitateetara hedatzea Ciyamba-ko Sektorearen Mpyana, Nsana, Ntita eta Lwanga
komunitateetan Emakumearen trebakuntza integralerako Ciyamba-ko Elkartea indartzeko
programari esker jadanik lortu izaniko lorpenak. Helburua da bertako nekazal emakumeei
hezkuntza integralerako sarbidea ahalbidetzea.
Proiektu honek barne hartzen du bertako nekazal emakumearen trebakuntza integralerako
berez gaituta dauden bost zentro berri sortzea, erantzuna emanez 5 komunitate protagonisten
bazkide diren 959 emakumeen eskaerari.
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03. KONGO E.D.: Ngandanjika-ko Udala, Kabinda-ko Barrutia, Ekialdeko Kasayl
Lurraldean emakumeen nekazal-elkarteetan ekoizpenerako teknikak hobetzea
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 58
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga
Proiektu honen helburua da Mpyan-eko nekazal-komunitateko emakumeen talde bat laguntzea,
Emakumearen trebakuntza integralerako Ciyamba-ko Elkartearen kideez osatua dena, beren
egoera sozial, ekonomiko eta kulturala hobetzeko ahaleginean. Proiektu honek helburutzat du
jarduteko bost linea hauek:
1) Protagonistak lagundu eta gaitzea sozial eta juridikoki antolatu daitezen barazkiak ekoiztu eta
saltzeko elkarte baten modura; 2) Protagonistak lagundu eta gaitzea nekazaritzako tekniketan,
ekoizteko baratze-jarduera kolektiboak inplementatzeko; 3) Protagonistak lagundu eta gaitzea
higiene, kontserbazio, kudeaketa eta barazki-produktuen salmentarako tekniketan; 4) Ciyamba
Elkartea ekoizteko (lurrak, hazi hobetuak eta lanabesak), kontserbatzeko (garbiketa eta hozteko
ekipoak dituen lonja) eta garraiatzeko (kamioi hozkailua, megafonía eta pasoak dituena)
bitartekoez hornitzea, barazki-produktuak modu azkar eta errentagarrian saltzeko Ngandanjika
Udaleko 4 azoka nagusietan; horrela, emakumeei ahalbidetzen zaie ekidin egitea distantzia
luzeak oinez egiteak suposatzen dizkien denbora galera eta, kontserbatu eta aldatzeko bitarteko
ezagatik, produktuak alperrik galtzea; 5) Protagonisten autoestimua sustatzea eta bitartekaritza
sozial bat antolatzea protagonisten eta beren familia politiko edo biologikoen artean, egun
pairatzen duten bazterkeria gainditzeko eta beren egoera ekonomiko eta soziala hobetzetik
sorraraz daitezkeen gatazkak kudeatzeko.

04. PERU: emakumeen parte-hartzea Umachurco-ko (Cusco) komunitatearen garapen
integral baterako
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 74
Tokiko bazkidea: San Salvador Barrutiko Udalak eta Cusco-ko Elizbarrutien arteko Caritas-ek
osatzen duten erakundeen partzuergoa
Proiektuaren helburua da emakume ekoizleen parte-hartze aktiboa, komunitateak, beronek
kudeatuz eta modu jasangarrian, garatzeko duen prozesuan. Emakume hauekin honako hauek
sustatuko dira: autoestimua, lidergotza, giza eskubideen defentsa, antolakuntza,
komunitatearen eta elkarteen kudeaketa, herrian parte-hartzea. Komunitateko Estatutua
eguneratuko da, eskubide (hitz egiteko eta bozkatzeko, edozein delarik egoera zibila) eta
betebehar berdinak aitortuz gizon eta emakumeentzat; Barrutiko Planera lotua den
Komunitateko Plan estrategikoa egingo da.
Emakume hauen gaitasunak indartuko dira kuien hazkunde teknifikatuan eta ezpata-loreak
ekoiztean, ekoizpeneko beren jarduera kudeatuz eta, horrela, elikadurazko segurtasuna hobetuz
eta etxeko beste beharrizanei aurre egin ahal izateko sarrera ekonomikoak sorraraziz. Bere
aldetik, udalak indartuko ditu toki-garapenerako prozesuak ekitatezko ikuspegia duten parte
hartzeko prozesuen bidez; izan ere, horietara zuzenduko da aurrekontu parte hartzailearen
prozesuko erabakietatik ondorioztatzen den inbertsio publikoa.

9

05. KONGO E.D.: emakumearen trebakuntza integralerako Ciyamba Elkartearen 11
zentroen emakumeen autonomia eta ekintzaile-izaera hobetzean bigarren fasea
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 2.240 onuradun
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga – “PRODI”
Proiektuak ahalbidetu du Ciyamba
Elkartearen, aldeko emakumeen lehen
antolakuntza denaren eragiteko gaitasuna
eta ekintzako erradioa handitzea, erraztu
eginik horrela tribu ezberdinetako
emakumeei trebakuntza integralera eta
aisiara
sarbidea;
horrela,
beren
autonomia hobetzea eta dituzten
eskubideen burutzapena erraztea lortu
izan da. Horretarako, egoitzen arteko hiru
handitu eta honako hauek indartu dira:
garako
pertsonak
alfabetatzeko
gaitzaileen
ekipoa,
amatasuneko
sanitatea,
etxeko
ekonomia
eta
emakumearen eskubideak. Programaren
helburua izan da Ciyamba-ko emakume nekazariaren sustapen sozial, ekonomiko eta kulturala
eta, 2009an hasi zen “Emakumearen Trebakuntza integralerako Ciyamba Elkartea” indartzeko
prozesua, hau ere Bilboko Udalak batera finantzatuko duen beste proiektu batekin lagundu da.
Eremu honetan sustatu dira hileroko kultur topaketak, emakumeek gidaturiko irratsaioak e.a.

06. PERU: emakumeak eta gizonak ekitatez kudeatzen Antilla-ko Komunitatearen
garapena
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 540
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay, Peru
Proiektuak, Caritas Abancay-k bertan garatuko duena, helburutzat du komunitateko
antolakuntza indartzea eta harreman zuzenagoak sustatzea, lurraldeko emakume eta gizonek
egiatan eta aktiboki parte har dezaten garapen integral bat lortzeko, egiatan gizakoi eta
iraunkorra lortzeko komunitateko kide guztientzat. Egun, Antilla-ko komunitatean, emakumeek
ez dute inolako parte hartzerik erabakiak hartzerakoan. Komunitateko bizitza arautzen duen
Estatutuak gizonaren parte hartzea lehenesten du. Legez Antilla-ko komunitatekoak diren
sektore eta eranskinen biztanleak, tokiko garapenaren prozesutik kanpo geratu dira. Kide
diraneko komunitatean sartu gabe ez dira inor erakunde publiko eta pribatuen aurrean.
Esandakoaren erakusle dira haien osasungaitzeko bizimodua, proiektuaren bidez hobetuko
dena.

07. KONGO E.D.: Mont-Ngafula landa-inguruaren nekazal-garapenerako eta
dinamismo sozioekonomikoa indartzeko programa, II fasea
Batera finantzatzen duen erakundea: La Caixa Gizarte Ekintza Fundazioa
Partzuergoan honekin: ONAY (Organización Navarra para la Ayuda entre los pueblos)
Biztanleri onuraduna: 302
Tokiko bazkidea: CECFOR
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Proiektua, KSBE lankidetza eta garapenak, ONGD ONAY (Organización Navarra de Ayuda para los
Pueblos) delakoarekin partzuergoan parte hartzen duenak, lehenagoko programa baten 2. fase
modura planteatzen da. Kasu honetan, kongotar 302 nekazariek eta euren familiek (201 gizon
eta 101 emakume) beren bizitza-baldintzak hobetuko dituzte datozen bi urteetan. Horretarako
parte hartuko dute trebatzeko ekintzetan, nekazaritzako teknikak hobetu eta ustiapenak modu
eraginkorrean kudeatzea ahalbidetuko dietenak. Proiektu honi esker lagunduko zaie trebatzeko
eta dituzten nekazaritzako ustiapenak kudeatzeko. Proiektua garatuko da Mont-Ngafula-n,
500.000 biztanle dituen Kinshasa-ko auzoan.

08. PERU: Ancobamba eta Santiagoko garapen sozioekonomikorako nekazarien
elkartea
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1.193 (633 emakume)
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay eta Chapimarca Barrutiko Udala
Proiektu honek ahalbidetuko du familia onuradunek nekazaritza-abeltzaintzako ekoizgarritasuna
eta elikatzeko dieta hobetzea, ikuspegi agroekologikoaz eta generoaren ekitateaz. Modu berean
antolakuntza indartzea sustatuko du, egoerarik txarrenean dauden pertsonen duintasuna
hobetze aldera.
Proiektua bideratzen da, Chapimarca barrutian diren Ancobamba eta Santiagoko nekazarien
komunitateen hiritartasun ekonomikoa sustatzera, tokiko garapenaren prozesuan parte-hartze
egiazko eta aske baterako funtsezko elementu modura. Nekazariek beren nekazal-lanetik lortzen
duten etekina optimizatzea du helburu, artoa lantzean ekoizpena eta produktibitatea hobetuz
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erabilera tekniko eta iraunkorrago batez, eta nekazarion antolakuntza sustatzen du, produktuen
aldatze eta merkaturatzeari begira, horretako oinarritzat harturik gizon eta emakumeen arteko
lankidetza ekitatezko baldintzetan eta guztiontzat diren helburuak lortzeko xedez.

09. PERU: emakumeak Corma eta bere eranskinen komunitatearen garapen
integralean
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 100
Tokiko bazkidea: Acos Barrutiko Udalak eta Caritas Cusco-k osaturiko erakundeen partzuergoa
Proiektuaren helburua da indartzea, komunitatean erabakitzeko espazioetan, Corma eta bere
eranskinen kuiak ekoizten dituzten emakumeen parte-hartze aktiboa, nola eta beraiek
kudeatzen duten eta ekologiaren ikuspegitik iraunkorra den tokiko garapenezko prozesu bat
martxan jarririk. Helburu hori lortzeko, honako tailer hauetan hartuko dute parte: autoestimua,
lidergotza, giza eskubideak, generoa, antolakuntza eta komunitate eta elkarteen kudeaketa.
Kuiak ekoizten dituzten elkarteen emakumeek, hazkunderako eta ekoizpena kudeatzeko
tekniketan indarturik, ekitatez sarbidea izango dute beren jarduerak sorrarazten dituzten
sarreretara eta modu egiazko eta eraginkorrean hartuko dute parte Komunitatearen
Garapeneko Plana eta Ingurumena Kudeatzeko Plana egitean. Bere aldetik, Acos-eko
Udaltasunak indartu egingo ditu prozesu hauek, inbertsio publikoa zuzenduz Elkarte hauek,
aurrekontu parte-hartzailearen prozesuan, egiten dituzten proposamenetara.

10. KONGO E.D.: lehen hezkuntza integrala, neska koskorrei arreta berezia emanez,
Nsana, Musakaci, Kabala, Muzela eta Mpyana-n
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 3.000
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Tokiko bazkidea: Projet Ditunga
Proiektuak bilatzen du zenbait tributako mutil koskorrak eta, batez ere, neska koskorrak
eskolaratzea, honetarako ikuspegia izanik generoko ekitatea, gurasoek eskoletan parte-hartze
antolatua izatea, inguru osasuntsu bat sortzea eta bakearen aldeko kultura sustatzea. Helburu
hauek lortzeko martxan jarriko dira giza eskubide, genero, higiene, osasun eta ekologiaz
trebatzeko tailerrak eta, baita ere, familiei zuzendutako programa bat, eskolan bajak sorrarazten
dituzten gaixotasunen sentiberatzeko eta aurrez ikusteko neurriak hartzekoa.
Proiektua sartuta dago hezkuntzako egiturak indartzeko gobernuaren programan eta, Projet
Ditunga-ren ekimenez, biztanleri onuradunak adierazi dituen beharrizanak betetzeko
eskolatzeko bigarren planaren (2012-2016) osagaia da. Horretarako 5 eskola hobetuz hornituko
zaizkie Ngandanjika Lurraldearen erakunde administratiboak diren Ciyamba, Kalambayi, Baluba
Shankadi eta Ngandanjika sektoreei.
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2.3. PROIEKTU 2015. URTEAN ZEHAR HASIAK
01. KONGO E.D.: Umeen kirurgia premiazko eta ortopedikoa Kinshasa-n
Batera finantzatzen duen erakundea: Fundación Carmen Gandarias
Biztanleri onuraduna: 35 pertsona.
Tokiko bazkidea: Kultura, Trebakuntza eta Garapeneko Kongotar Zentroa – CECFOR ( Monkole
Ospitalea)
Hasiera-urtea: 2015
Proiektuarekin 2 kirurgia-mota finantzatuko dira: kirurgia ortopedikoa eta malformazioak eta
kirurgia nagusia hil ala biziko arriskua duten patologientzat. Proiektua, Monkole Ospitalean
burutuko da www.monkole.cd.
Proiektu honi esker baliabide gutxiko 35 neska-mutilei ebakuntza egin ahal izan eta, horrela,
minusbaliotasunagatik pairatzen duten bereizkeria desagertuko litzateke. Monkole ospitalea
eredugarria da, Kinshasa-n, Mont-Ngafula I aldean eta, 1991. urtetik hona, egoera txarrean
dagoen biztanleria laguntzen dihardu umeentzat ebakuntzen berariazko programa dela medio,
non eta mugikortasun egokia ezinbestekoa denean bizimodu normalizatu bat izan ahal izateko.

02. PERU: Antolakuntza aldatuz, generoaren ekitatearen aldeko plana ezartzeko
diagnosia
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 44 pertsona (19 emakume)
Tokiko bazkidea: Cáritas Abancay
Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Saileko Diru-laguntzen deialdiaren IV Tituluko II
Kapituluan den lanabesa dela medio, Caritas Abancay gure tokiko bazkidea laguntzen du,
zertarako eta barneko diagnosi bat egin ahal dezan, geroago balioko duena Antolakuntzaren
Aldaketa Generoaren Ekitatearen Aldeko Plan bat ezartzeko. Ekimen honekin, Cáritas Abancay-k
aurrera egiten du lanabesak barneratzean, zeintzuen bidez ahalbidetuz generoko ikuspegi batez
identifikatu ahal izatea erakundearen prozedurak, egituraren eraketa, komunikatzeko eta
erabakitzeko tresnak. Prozesu hau, horrez gain, aurrelaria da Abancay probintzian eta, Cáritas
dela medio, sozializatu egingo da, inguruko beste erakundeentzat erreferentzia bihur dadin.
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03. PERU: Emakumeak eta gizonak ekitatez kudeatzen Chanta Umaca Komunitatearen
garapena
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 748 pertsona (391 emakume)
Tokiko bazkidea: Cáritas Abancay
Proiektuarekin lortu nahi da Chanta Umaca komunitatean eta beronen 05 Sektoreetan hobetu
dadila emakumeen parte hartzea erabakiak hartzerakoan. Komunitatearen bizitza arautzen duen
Estatutu komunalak lehentasuna ematen dio gizonaren parte hartzeari. Chanta Umaca erdigune
biztanledunetik aldenduta diren sektore eta eranskinetako biztanleak toki garapenezko
prozesutik kanpo geratu dira. Parte direneko komunitatean egituratu gabe, zer eginik ez dute
erakunde publiko eta pribatuen aurrean, daramaten osasunik gabeko bizimoduan adierazten
dena. Proiektuaren bidez antolakuntza komunala indartu eta harreman justuago eta ekitatean
oinarrituago sustatzen dira, lurraldeko emakumeek eta gizonek egiatan eta aktiboki parte har
dezaten komunan bizi diren guztientzat garapen integrala, benetan gizakoia eta jasangarria
lortzeko, La Merced sektorera edateko ura eramanez eta komunitatearen osasungarritasuna
hobetuz.

04. PERU: Ekoizpen hegaztien nekazal-ekologikoa generoko ekitateaz hobetzea
Amparaes komunitatean
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 438 pertsona (221 emakume)
Tokiko bazkidea: Caritas Arquidiocesana del Cusco
Proiektuaren helburua da Amparaes Komunitatearen gizon eta emakumeen hiritartasun
ekonomikoa indartzea, berau kudeatzen den garapen integral baterako funtsezko faktore
modura, egun dagoeneko txirotasun eta ahulezia muturrekoaren egoera aldatu ahal izateko.
Horretarako, elkarte bidezko prozesuak sustatzen dira, emakumeen funtsezko partehartzearekin, ahalbidetuko dutenak barazki eta hegaztien ekoizpen nekazal-ekologikoa
hobetzea, sarrerak gehitzea eta hitzarmen bidezko espazioetara sarbidea. Aldi berean zaintzako
erakundeak sortuko dira, baliabide komunalen jasangarritasuna bermatzeko, eta adostuko dira
ekoizpeneko garapen horiek probintziako plan estrategikora lerrokatzea ahalbidetzen duten
tresnak.

05 KONGO E.D.: Neskatil-mutiltxoentzat lehen hezkuntza inguru osasuntsuan Baluba
Shankadi-ko 5 komunitatetan.
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 3.000 pertsona (1625 neskatila)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga
Proiektuaren helburua da zenbait tributako komunitateko ume neska-mutilak eskolaratzea,
neskatilak aldezteko berariazko neurriekin, ikuspegia izanik generozko ekitatea, gurasoek
ikastetxeetan parte-hartze antolatua izatea, inguru osasuntsua sortzea eta bakearen kultura bat
sustatzea. Helburu hauek lortzeko martxan jarriko dira giza eskubide, genero, higiene, osasun
eta ekologiari buruzko trebakuntzako tailerrak eta, baita ere, eskoletan bajak sorrarazten
dituzten gaixotasunak ekiditeko familietarako antolatu den sentiberatu eta aurrez ikusteko
programa bat. Eskolen gaitasunak indartuko dira trebakuntza deontologiko profesional baten
bidez.
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Proiektua inskribatzen da hezkuntzako egiturak indartzeko gobernuaren programan eta Projet
Ditunga delakoak, biztanleri hartzaileak agerrarazi dituen beharrizanak aldezteko xedez, martxan
jarri duen eskolaratzeko bigarren planaren (2012-2016) osagaia da. Horretarako 5 eskolez
hornituko da Baluba Shankadi sektorea. Programa, Eusko Jaurlaritzak batera finantzatzen duen
eskolaratzeko plan baten (2007-2012) bigarren zatia da.

06. PERU: Sañayca-ko komunitateek eurek kudeaturiko landa-enpresak sustatzen
dituzte garapen integralari begira
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 564 pertsona (286 emakume)

Tokiko bazkidea: Sañayca-ko Barrutiko Udalak eta Caritas Abancay-k osaturiko
erakundeen partzuergoa
Proiektua bideratzen da Sañayca barrutiaren komunitate eta atxikien emakume eta gizonen
hiritartasun ekonomikoa lortzera, funtsezko osagai modura landa-garapenezko prozesuan partehartze funtsezko, egiazko eta askerako.
Nekazarien ekonomia hobetzea sustatzen du, bertako papak (barrutiaren adierazle ekonomiko
nagusia) ekoiztu eta merkaturatzeko ezaupide eta ekoizteko berritasun jasangarriak transferituz
eta bertako enpresarien egitura indartuz, emakume eta gizonen artean lidergoa partekatuz
tokiko garapen ekonomikoaren prozesuan.
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2.4. GARAPENERAKO
IRAUNKORRAK

NAZIOARTEKO

LANKIDETZARAKO

PROGRAMA

01. Kenia: Gatina eta Maramba hasierako trebakuntzako eskolak
2002tik hona laguntzen da proiektu hau modu aratu eta etengabean. Modu honetara laguntzen
da, Kenian, Gatina-ko Komunitateko eta, Limuru-n, Maramba-ko haurreskolak, 3 eta 5 urte
bitarteko ume neska-mutilak eskolatzeko lagunduz; horrez gain, osasuneko oinarrizko arreta ere
hobetzen da. Irakaskuntza publikoak ez du barne hartzen adi horietan jasotzen den hasierako
trebakuntza eta, aldiz, beharrezkoa da hori izatea lehen trebakuntza publikora joan ahal izateko.
2015ean 5.000 euro bidali ziren.
Bertako Bazkidea Kianda Foundation da. (http://kiandafoundation.org/)

02. Kongo E.D.: bazterkeriaren arriskuan dauden neska koskorren trebakuntza
profesionala eta elikadura Kindele-n, Kinshasa
KSBE lankidetza eta garapenak proiektu hau laguntzen dihardu 2003. urtetik hona. 2015an 5.500
euro bidali dira, Kinshasa inguruan, Kindele auzoan, neska gazteen eta emakumeen trebakuntza
eta gaikuntza profesionalean laguntzeko. Neska hauek Antena Moluka izenekora doaz
alfabetatzera, eskolako sistema araututik kanpo geratu zirelako. Eskolako diploma bat lortzen
dute agintari akademikoek aitortua eta, era berean, gaitasun profesionalak jasotzen dituzte lansisteman sartu ahal izateko. Baliabideak, funtsean, Bizkaiko ikastetxeetan eginiko
sentsibilizatzeko ekintzen bidez lortu dira.
Bertako Bazkidea da “Association Centre Congolais de Culture, Formation et de Developpement”
CECFOR.

0.3. Kongo E.D.: Hezkuntza, artea, kultura, baloreak, garapena
Programa hau egiten ari da 2015 ekitalditik hona. Artezko jarduera solidarioen bidez funtsak
biltzen dira, Ngandanjika-ko Kultur Etxea mantentzeko eta hornitzeko, hiri horretan Projet
Ditunga toki bazkideak egiten duena. Funtsak lortzen dira, neurri handi batean, Fair Saturday
mugimenduaren markoan garatzen diren jardueren bidez, zeintzuk Solidarters Fundazioak
sustatzen dituela urte bakoitzeko azaroaren azken larunbatean.
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3.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2015. urtean zehar, Iparraldean garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntzarako ekintza ugari
burutu izan dira. Hona, horien artean azpimarra daitezkeenak:
1. “Zure zoria partekatu” urteko proiektua, Kenian, Gatina eta Maramba-ko haurreskolen alde,
COAS Hezkuntza Taldeko Munabe Ikastetxearekin (indarrean).

2. “Zure zoria partekatu” urteko proiektua, Kongo E.D.n, Antena Médico Social Moluka-ren
alde, COAS Hezkuntza Taldeko Ayalde ikastetxearekin eta Eskibel ikastetxearekin
(indarrean). Ayalde eta Eskibeleko ikasleek, ikasturtean zehar, beren paga edo aurrezkien
zati bat eman zuten Moluka-ko antena osasun sozialean, Kinshasa inguruan den biztanleri
baztertuarekin garatzen diren ekintza sozialen alde.

3. Urteroko “Zure zoria partekatu” proiektua Antena Osasun Sozial Moluka-ren alde Kongo
E.D.n COAS Hezkuntza Taldeko Eskibel ikastetxearekin. (Indarrean). Eskibeleko ikasleek,
ikasturtean zehar, beren ordainketa edo aurrezkien zati bat uzten dute Moluka-ko antena
osasun sozialak, Kinshasa inguruan den biztanleri baztertuarekin garatzen dituen jarduera
sozialen alde.

4. Afrikaren aldeko Taldea (GPA) dela bide garatzen diren jardueretan parte hartzea. Izan ere,
KSBE lankidetza eta garapeneko ordezkariak, Eragin Sozial eta Politikoaren Taldeko kidea da.
Jarduerak hemen ikus daitezke: https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA eta
https://grupoproafrica.wordpress.com/

5. Euskadiko ONGDen Koordinatzaileak egiten dituen sentsibilizazioko jardueretan parte
hartzea, KSBE lankidetza eta garapeneko ordezkariak, Eragin Sozial eta Politikoaren Taldeko
kidea delarik.

6. Parte hartzen du Bilboko Lankidetzarako Udal Kontseiluan eta, baita ere, honek antolatzen
dituen jardueretan. Era berean, kontseilu horretako Batzorde Betearazlean parte hartzen du
Euskadiko ONGDen Koordinatzailearen ordezkaritzan.

7. 2015eko urtarrilaren 21 "Kapitalismoaren etorkizuna"
Fundazioko kide batek, kapitalismoaren etorkizunari buruzko hitzaldi bat eman zuen Ayalde
ikastetxean, “programa Excellence-Claves del Mundo Actual” delakoaren barruan. Hitzaldian
errepasatu ziren eguneko sistema ekonomikoaren krisia sorrarazten duten egiturazko
faktoreak. Batxilergoko 1. eta 2. mailako ikasleentzat izanik, eztabaida bizia sorrarazi zuen
hazkundearen muga fisikoez, ekoizpenerako indarrean den ereduaren jasangarritasunaz eta
krisialdi ekonomikoak larriagotzen duen munduan zeharko ezberdintasun gero eta
handiagoaz.

18

8. Martxoaren 23tik 27ra: Erakusketa "Expolio de los Recursos Naturales en África" Munabe
ikastetxean.
"Expolio de los Recursos Naturales en África" erakusketa 12 panelez dago osatua. Horietan,
modu grafiko eta soilean, azaltzen dira mineralak eta metalak atera eta eraldatzeko Afrikako
zenbait aldetan diren zirkuituak, nola kasu askotan horiek lortzeko eskubideak urratzen
diren eta zirkuituok finantzatzen dituzten gatazka armatuez mesedetuak diren; baita,
ateratzeko aldetan sorrarazten ohi dituzten arazo ekologikoak ere. Erakusketak, erabat
zuzena eta ikasleek erraz ulertzeko modukoa izanik, ahalbidetu zuen ikasleek errealitate hau
ezagutzea eta, eguneroko beren jardueretan, martxan jartzeko neurri konkretuak hartzea.
Erakusketa horretan transmititu ziren mezuak kokatzeko xedez, KSBE lankidetza eta
garapenezko kide batek azalpen labur bat egin zuen bigarren hezkuntzako ikasgela denetan,
Fundazioko jarduerak eta erakusketaren arrazoia azalduz. Erakusketa, REDES “Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario” delakoak antolatu du, "África Cuestión de vida,
cuestión debida" izeneko sentiberatzeko kanpainaren barruan. Kanpaina hau burutzen da
beste antolakuntzekin batera eta sareko kideekin lankidetzan. Kanpainaren orrian
http://www.africacuestiondevida.org/ ikus daiteke informazio gehiago.

9. 2015eko apirilaren 15etik 17ra: "Expolio de los recursos naturales en África" erakusketa
Ayalde ikastexean.
Lehenago Munabe ikastetxean eginiko erakusketa bera da. Kasu hartan egin zen modura,
KSBE lankidetza eta garapenezko kide batek erakusketaren azalpen labur bat egin zuen,
ikasgelaz ikasgela, bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasgela denetan, ikasleek kontestu
barruan ulertu ahal izateko transmititu ziren mezuak.

10. 2014ko apirilaren 25a: Familien
Martxa
Solidarioa,
Ayalde
Ikastetxearekin (Loiu) “Zure zoria
partekatu” programaren barruan,
enpresa pribatuen laguntzarekin.
Fundazioko kide batek parte hartu
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zuen sariak ematea eta bertaratuei azaldu zien bilketa solidarioa zertarako erabiliko den eta,
baita ere, laguntza jasoko dutenen baldintza ekonomiko-sozialak

11. 2015ko maiatza: sentsibilizazioko kanpaina gure gizarteari zuzenduta X batez markatzeko
Pertsona Fisikoen Errentaren aitorpenean “Helburu sozialak” dioen laukitxoa.

12. Maiatzaren 20: Munabe ikastetxearen ikasturtearen amaierazko jaian Fundazioa izan zen,
stand batean erakutsiz afrikar artisautzak eta ikastetxeak laguntzen dituen Gatina eta
Maramba proiektuen argazkiak. Guraso eta ikasleen esku jarri zen itsulapiko solidario bat,
nahi zutenek helburu honetarako dohaintzak egiteko.

13. Ekainaren 16 eta 24: Liburu eta uniforme erabilien stand solidarioa Ayalde ikastetxeak
antolatua “Zure zoria partekatu” programaren barruan. Ekimen honekin nahi dira lagundu,
Kinshasa-n (Kongo E.D.), Moluka-ko antena sozialetik burutzen diren jarduera sozialak:
ikastetxeko familiak laguntzea ikasturtearen hasieran sorrarazten diren eskola-gastuei aurre
egiteko eta laguntza ematea, ikasleek, austeritate solidarioan eta kontsumo erantzulean
jardun dezaten, beren liburu eta uniformeak zaintzeko lagunduz, beste pertsona batzuek
ere erabili ahal ditzaten. Modu honetara, horrez gain, ingurumeneko jasangarritasunaren
alde eta “erabili eta bota” kulturaren aurka egiten da.

14. Ekainaren 19 eta 22: Liburu eta uniforme erabilien stand solidarioa Munabe ikastetxeak
antolatua “Zure zoria partekatu” programaren barruan. Helburuak, Ayaldeko stand egintza
solidarioaren bidezko berberak dira baina, liburuak eta uniformeak, prezio txiki-txikietan,
saltzeagatik lorturiko baliabideak izanik Limuru-n (Kenia) Gatina eta Maramba haur eskolen
proiektua laguntzeko.

15. Abuztuaren 18. Granadako Alsajara Ikastetxe Nagusian udako ikastaro batera doazenei
sentsibilizazioko jardunaldia, Fundazioak garatzen dituen jarduerei eta laguntzen ditugun
pertsonen eta komunitateen errealitateei buruzkoa, 40 emakumek parte hartuz.
16. Urriaren
25:
Munabe
ikastetxearen
XXVII.
Kros
Solidarioa,
Limuru-n (Kenia)
Gatina eta Maramba haur eskolen
alde, “Zure zoria partekatu”
programaren markoan. Kasu
honetan,
ikastetxearen
40.
urteurrena izanik, antzinako
ikasleek ere parte hartu eta
enpresa askok lagundu zuten. Era
berean parte hartu zuen, KSBEren
ekimenak lagunduz, Palomitón
enpresak, egintzak garatzean
saldu izan
ziren palomita
paketeen ehuneko bat emanez:
http://www.palomiton.com/compromiso-social.html eta
http://www.palomiton.com/eventos/deportivos/188-cross-solidario.html
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17. Azaroaren 28. Fair Saturday mugimenduan parte hartzea.
Ekimen bat da, Solidarters Fundazioak sustatua, artearen eta kulturaren bidez mundua
aldatzea helburutzat duena. Fair Saturday-en gure ongilea "Room 13 Ayalde" izan da. Heidi
Jack irakasle eta artegilea liderra izanik, 6 eta 11 urte bitarteko mutiltxo-neskatilen sormen
eta ekimen gaitasunak indartzeko xedez Eskozian sortu zen Red Internacional Room 13
delakoaren kide da. Egintza izan zen Bilboko Itsas Museoaren atarian, non “Taller de
creatividad: Think-Make&Sell” bat antolatu zelarik. Tailerrean garatu ziren sorlanak egin
ziren, gehien bat, material birziklatuak eta ohiko erabilerazko gaiak, funtzionaltasun
aparteko eta irudimenezkoa emanaz.
Irakaslea, ikasgelaren gidari bat da, uzten duelarik umeak berezkoa duen sorgarritasuna
ustiatzea. Aldi berean saldu dira artegile txikien artelanak eta hobariak izan dira
Ngandanjika-n (Ekialdeko Kasai, Kongo E.D.n), PRODI tokiko bazkidearen eskutik, laguntzen
ari garan kultur-proiektu baterako. Egintzara etorri ziren KSBE lankidetza eta garapenezko
kide batzuk, entzule bertaratu ugariei azalduz Fundazioak garatzen dituen lankidetzazko
jarduerak. Era berean, eta tailerreko mahaien inguruan, Fundazioak sustatzen dituen
proiektuen arteko zenbaiten argazkien erakusketa bat antolatu zen.
http://www.ayalde.com/es/room-13/818-fair-saturday-2015-room-13.html

18. Abenduaren 12an izan zen Gaboneko Merkatu Solidarioa Antena Moluka-ren alde, Kongo
E.D.n, Ayalde ikastetxeko gurasoek eginiko artisautzako produktuak eta Gaboneko saski
baten zozketa solidario baterako boletoak salduz.

19. Abenduaren
13an
izan
zen
Barakaldoko
GKEen
Azoka
Solidarioa, Fundazioko proiektuen
berri emanez eta, Fundazioko bi
pertsonek bertara oraintsu egin
duten bidaian zehar bildutako
kongotar produktuak salduz.

20. Abenduaren 17an laguntzaileak sentsibilizatzeko saio bat egin zen Fundazioko egoitzan,
bertako kideek, egintzen jarraipen eta ebaluaketarako Perura oraintsu egin duten bidaian
eginiko argazki eta bideoen proiekzio bat eginaz, aldi berean martxan dauden proiektuen
azalpena emanez. Fundazioko laguntzaile hurbilenen arteko hamabi izan ziren bertan.

21. Abenduaren 20an Fundazioko kide batek parte hartu zuen Euskadi Irratian "Hágase la luz"
Irratsaioan "Kontsumo erantzulea"ri buruzko gogoeta batekin. Parte-hartze hauek dira
Euskadi Irratia eta Euskadiko GKEen Koordinakundearen artean. Horietako edukia esteka
honetan ikus daiteke:
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4.
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2015ean zehar Fundazioak kudeatu
dituen sarrerak %26an gehitu dira, euroko
ia 1,7 milioira ailegatuz. Ekitaldian zehar
garapenerako lankidetzazko 6 proiektu
berri jarri dira martxan, 4800tik gorako
onuradunekin, horietako bat urte berean
amaitu izanik; urte anitzeko 3 proiektu
amaitu dira eta kudeatzen jarraitu izan
dira, aurrerapen-maila ezberdinekin, urte
anitzeko beste 10 proiektu. Hauek izan
dira finantzaketan lagundu duten
erakunde garrantzitsuenak: Bizkaiko Foru
Aldundia eta Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentzia.

Horrez gain, lortu izan da urte anitzeko hitzarmen-markoa dugun Euskal Herriko Kultur eta Hezkuntzako
Elkarteekin lankidetzarekin jarraitzea. Izan ere, harreman horiek, zenbait kasutan 2009. urtetik
honakoak dira eta ahalbidetzen digute, kapilar modu batean, Hegoaldeko baldintzapen
sozioekonomikoei buruzko sentsibilizazioa gure inguruan bizi direnen artean, aldi berean ikuspegi
kritikoa sorraraziz bai hemen eta baita han ere nagusi den eredu ekonomiko nagusiaz eta sorrarazten
dituen arazoez.

GASTUEN DESTINOA
2015ean jarraitu izan da, 2011n, gastuak maila
denetan eusteko politikarekin. Modu honetan
jarraitzen dira mantentzen eraginkortasunezko ratio
altuak. Funts kudeatuen %94,75 erabili izan dira
gure
estatutuetan
ezarritako
fundazioko
helburuetarako. Izan ere, ehuneko honek, askogatik
gainditzen du legek ezartzen dituen minimoak.

AÑO 2015
31,06%

Gastos Admon.
5,25%

63,69%

Cooperación
63,69%
Educac./cultura/sensibil.31,06%
Nóminas
3,56%
SS empresa y otros
0,77%
Otros gastos
0,93%
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SARREREN ITURRIAK
2015. urtean zehar, bai sarrera publikoak
eta baita pribatuak ere, oro har gehitu
izan dira. Azken aipatuen proportzioak
gorantz jarraitzen du eta sarrera osoen
heren baten inguruan dago. KSBE
lankidetza eta garapenak jarduera
ekonomikorik ez dituenez gero, finantzasarreretatik datozen funts bakarrak izan
dira gordailuak epera inbertitzearen bidez
lortuak. Modu honetara jarraitzen da
merkatuko arriskura agertzea ekidin
egiteko jarrera finkatuarekin. Aitzitik,
interes-tasak zero ingurukoak izanik eta
errentagarritasunak, oro har, murriztu
direnez gero, sarrera hauek 812 eurora
murriztu dira 2015ean.

AÑO 2015

35,74
%

64,26
%
Aportaciones Públicas
Aportaciones Privadas

Beste urte batez, Peru eta Kongo E.D. dira
lankidetzarako
baliabideen
hartzaile
nagusiak eta, oso neurri txikiago batean,
Kenia. Era berean, nahiz eta krisialdia izan,
dohaintzak mantentzen dira, Fundazioak
lankidetzako hitzarmenak dituen Euskal
Herriko irabazteko asmorik gabeko kultur
eta hezkuntzako elkarteak laguntzen
jarraitzeko.

Euros

DESTINO DE LOS FONDOS POR PAÍSES

1.200.000
1.000.000
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2014
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400.000
200.000
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DESTINO DE FONDOS POR SECTORES
AÑO 2015

38,3%
7,3%
7,3%

46,0%

Educación y cultura
Agrícultura y ganadería
Fortalecimiento institucional
Acceso al agua
Empoderamiento mujeres
Acceso a la sanidad

46,0%
38,3%
7,3%
7,3%
0,5%
0,7%

R.D. CONGO

PROYECTOS NORTE/
SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCAC.

OTROS

Baliabide hauei eman zaizkien erabileraz
nabarmentzen da, funtsean, hezkuntzarekin
eta kulturarekin zerikusian dauden Afrika
eta Iparraldeko proiektuei esleitua dena.
Azken kasu honetan, gazte eta nerabearoak
trebatzeko direnak. Perun jarraitu izan da
nekazaritzako eta abeltzaintzako garapena
indartzen, goiandinar komunitateei tokiko
garapen oso baterantz ekitea ahalbidetuz,
beti ere generoko ekitatezko ikuspegian
oinarrituz.
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5.

KONTULARITZAKO EGOERAK

KSBE lankidetza eta garapenak urtero jartzen ditu bere kontuak kanpoko auditoretza independentearen
pean.

5.1. EMAITZEN KONTUA
NOTAS
DE LA
MEMORIA

Nº DE CUENTAS

EJERCICIO
2015

EJERCICIO
2014

A) Excedente del ejercicio
1.692.276,70 €

1.340.901,07 €

720

a) Cuotas de asociados y afiliados

0,00 €

0,00 €

721

b) Aportaciones de usuarios

0,00 €

0,00 €

593.620,28 €

292.992,13 €

1.098.656,42 €

1.047.908,94 €

1. Ingresos de la actividad propia

722, 723
740, 747, 748
728
700, 701, 702, 703, 704, 705,
(706), (708), (709)

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Gastos por ayudas y otros
(650)
(651)
(653), (654)
(658)
(6930), 71*, 7930
73
(600), (601), (602), 6060, 6061,
6062, 6080, 6081, 6082,
6090,6091, 6092, 610*, 611*,
612*, (607), (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933
75

a) Ayudas monetarias

-1.593.031,69 €

-1.248.982,13 €

-1.593.031,69 €

-1.248.982,13 €

0,00 €

0,00 €

-75.045,58 €

-50.087,57 €

-15.831,04 €

-19.021,31 €

-637,68 €

-973,64 €

-89,20 €

306,60 €

7.641,51 €

22.143,02 €

811,88 €

1.728,65 €

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y
legados

4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su
activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

(640), (641), (642), (643), (644),
8. Gastos de personal
(649), 7950
(62), (631), (634), 636, 639,
(655), (694), (695), 794, 7954, 9. Otros gastos de la actividad
(656), (659)
(68)
10. Amortización del inmovilizado
745,746

0,00 €

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil

11. Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados al excedente del ejercicio

7951, 7952, 7955, 7956
12. Excesos de provisiones
(670), (671), (672), (690), (691),
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
(692), 770, 771, 772, 790, 791,
inmovilizado
792
(678), 778

14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

760, 761, 762, 767, 769

15. Ingresos financieros

(660), (661), (662), (664), (665),
16. Gastos financieros
(669)
(663), 763

17. Variación del valor razonable en
instrumentos financieros

(668), 768

18. Diferencias de cambio
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(666), (667), (673), (675), (696),
19. Deterioro y resultado de enajenaciones de
(697), (698), (699), 766, 773,
instrumentos financieros
775, 796, 797, 798, 799

(6300*), 6301*, (633), 638

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20))

811,88 €

1.728,65 €

8.453,39 €

23.871,67 €

0,00 €

0,00 €

8.453,39 €

23.871,67 €

1.672.446,55 €

1.723.405,82 €

1.672.446,55 €

1.723.405,82 €

-1.073.755,07 €

-982.533,20 €

-1.073.755,07 €

-982.533,20 €

598.691,48 €

740.872,62 €

607.144,87 €

764.744,29 €

B) Ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
940, 9420

1. Subvenciones recibidas

941, 9421

2. Donaciones y legados recibidos

(800), (89), 900, 991, 992,
(810), 910, (85), 95
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835,
838

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del
ejercicio
(840), (8420)

1. Subvenciones recibidas

(841), (8421)

2. Donaciones y legados recibidos

(802), 902, 993, 994, (812), 912 3. Otros ingresos y gastos
8301*, (836), (837)

4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1+C.1)

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o
fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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5.2. EGOERAREN BALANTZEA

ACTIVO

Nº DE CUENTAS

NOTAS DE
LA
MEMORIA

EJERCICIO
2015

EJERCICIO
2014

95.314,33 €

15.952,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
15.314,33 €

0,00 €
15.952,01 €

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00 €

0,00 €

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524,
(2593), (2594), (2933), (2934), (2943),
(2944), (2953), (2954)

V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,
263, 264, 265, 267, 268, (269), 27,
(2945), (2955), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

80.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20, (280), (2830), (290)
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)
21, (281), (2831), (291), 23
22, (282), (2832), (292)

474

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

VII. Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE

580, 581, 582, 583, 584, (599)
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407
447, 448, (495)

2.390.584,47 € 2.078.016,42 €

I. Activos no corrientes mantenidos para la
venta

0,00 €

0,00 €

II. Existencias

0,00 €

0,00 €

III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

0,00 €

0,00 €

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460,
464, 470, 471, 472, 558, 544

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324,
5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,
(5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943),
(5944), (5953), (5954)

V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,
VI. Inversiones financieras a corto plazo
548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565,
566, (5945), (5955), (597), (598)

120.000,00 €

160.000,00 €

0,00 €

0,00 €

105.345,68 €

351.630,16 €

480, 567
57

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

2.165.238,79 € 1.566.386,26 €

2.485.898,80 € 2.093.968,43 €
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Nº DE CUENTAS

EJERCICIO
2014

2.360.563,59 €

1.753.418,72 €

137.506,06 €

129.052,67 €

8.112,94 €

8.112,94 €

8.112,94 €

8.112,94 €

0,00 €

0,00 €

120.939,73 €

97.068,06 €

0,00 €

0,00 €

8.453,39 €

23.871,67 €

0,00 €

0,00 €

2.223.057,53 €

1.624.366,05 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00 €

0,00 €

I. Provisiones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

II. Deudas a largo plazo

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
100, 101
(103), (104)
111, 113, 114, 115
120, (121)
129

1. Dotación fundacional/ Fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social
no exigido)

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores (*)
IV. Excedente del ejercicio (*)

133, 1340, 137

A-2) Ajustes por cambios de valor (*)

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

14

NOTAS DE
LA
MEMORIA

EJERCICIO
2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00 €

0,00 €

1605, 170

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

1625, 174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176,
177, 179, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,
1633, 1634

III. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

479

IV. Pasivos por impuestos diferidos

0,00 €

0,00 €

181

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

125.335,21 €

340.549,71 €

I. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta

0,00 €

0,00 €

II. Provisiones a corto plazo

0,00 €

0,00 €

III. Deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

121.491,95 €

338.272,89 €

3.843,26 €

2.276,82 €

0,00 €

0,00 €

3.843,26 €

2.276,82 €

0,00 €

0,00 €

2.485.898,80 €

2.093.968,43 €

C) PASIVO CORRIENTE
585, 586, 587, 588, 589
499, 529

5105, 520, 527
5125, 524
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145,
521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525,
555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561,
569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564
412

IV. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476,
477
485, 568

1. Proveedores
2. Otros acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)
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“ROOM 13” GERTAKARIA “FAIR SATURDAY”REN MARKOAN BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOAN
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