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Lagun eta laguntzaile horiek:
Memoria prestatzen genuen bitartean Nazio Batuen Nekazaritza Familiarraren
Hamarkada (2019-2028) hasi da, eta horren bidez, familia nekazariek gosea kentzen eta gure
elikagaien etorkizuna eraikitzen duten eginkizun garrantzitsua nabarmendu nahi da. Familianekazaritzak aukera paregabea ematen du elikagai segurtasuna bermatzeko, bizi-baliabideak
hobetzeko, natura-baliabideak hobeto kudeatzeko, ingurumena babesteko eta garapen
iraunkorra lortzeko, landa-eremuetan bereziki. FISC lankidetza eta garapen erakundean landa
arloko nekazaritza-garapena sustatzea gure jarduera ardatz nagusietako bat izan da beti,
nazioarteko lankidetzaren ikuspegitik, gure ustez, funtsezko bektoreetako bat delako biztanleen
zati handi bat pobreziatik eta gosetik atera dadin. Hamarkada honetan, landa-emakumeak
nekazaritzari egiten dion elkarpena ere nabarmenduko dugu, izan ere, ezinbestekoa den
eginkizun hori, askotan, ez da ikusarazten.
Bestalde, 2018. urtean, aktiboki parte hartu dugu Hezkuntzarako Munduko Kanpainan.
Hain zuzen ere Euskadiko lurraldeko taldearen barruan gaude. Aurten, kanpainaren goiburua
hauxe izan da: "hezkuntza, bakerako bidea". Hori horrela, FISC lankidetza eta garapen
erakundearen lankidetza-jarduera nagusia Kongoko Errepublika Demokratikoan hezkuntza
inklusibo eta kalitatezko hezkuntza lor dadin sustatzea da (Garapen Iraunkorreko Helburuen 4.
helburua).
Halaber, hondakin plastikoen ondorioz gertatzen den kutsaduraren arazoari arreta jarri
diogu aurten. Pozten gara herritarrek gero eta ekimen gehiago egitea hondakin horiek
ingurumenean, baina berezi itsaso eta ozeanoetan dituzten eraginak murrizteko, baita legeekimenekin ere.
Aurreko urteetan bezala, hedabide eta ikastetxeetan egiten ditugun sentsibilizaziokanpainetan, edateko ura eta saneamendua lortzea da gure beste jarduera-ildoetako bat,
Garapen Iraunkorreko 6. Helburua hain justu.
Azkenik, urte anitzeko hitzarmenen bidez, gazte arduratsuak, solidarioak eta herritar
baliodunak lortzeko lan egiten duten tokiko erakundeei laguntzen jarraitu dugu.
Beti bezala eskerrik asko FISC lankidetza eta garapen erakundearen laguntzaile guztien
(bai publikoak, bai pribatuak) ekarpenengatik, horiek gabe ekimen hauek ezingo liratekeelako
gauzatu.
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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 eta balore
demokratikoak sustatuz. Horretarako,
honelakoak moduko eremutan garatzen
ditugu
proiektuak:
emakumeak
ahalbidetzea, osasun-baldintzak 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 balore-oinarriak 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 19 proiektu kudeatu ditu 2018.
urtean zenbait garapen-fasetan. Hor, 120.000 pertsona inguru izan dira zuzeneko onuradun, eta
zeharkako onuradun kopuruari dagokionez, askoz ere handiagoa izan da. Zehazki, aurreko ekitaldietan
hasitako 6 proiektu burutu dira; beste 6 proiektu gauzatzen jarraitu dira, eta beste 7 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 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. 2018. urtean hasitako lankidetza-proiektuak
2.1.1. Kongoko Errepublika Demokratikoan egindako proiektuak
"Oinarrizko sendagaiak hornitzea eta argi elektrikoa jartzea Lomami probintzian dagoen
Mwene-Dituko Nuestra Señora de la Paz Ospitale zentroan (CHNDP)".
Batera finantzatzen duen erakundea: Fundación Roviralta
Biztanleri onuraduna: 14.964 (8.230 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Oficina Diocesana de Obras Médicas de Mwene-Ditu (BDOM) de Diócesis de Luiza
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"Arreta eta laguntza sanitarioa haurdunalditik erditu edo zesarea egin arte, emakume
haurdunei eta jaioberriei".
Batera finantzatzen duen erakundea: Fundación Carmen Gandarias
Biztanleri onuraduna: 30 emakumeak
Tokiko bazkidea: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de
(CECFOR)

Développement

“Bwangandu Elkarteko emakumeak irin hobetuaren ekoizpenean, transformazioan eta
salmentan trebatzea”
Batera finantzatzen duen erakundea: Rioja Alta, S.A.
Población sujeto: 68 emakumeak
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)

“Ngandanjika udalerriko hezkuntza-komunitatearen gaitasunak indartzea (I. fasea)”.
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 91.970 (32.347 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)

"Lehen Hezkuntza Ngandanjikako udalerriko tribuen 10 erkidegoetan, neskak, albinoak eta
desgaituak integratuz"
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 2400 (960 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)
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2.1.2. PERUKO proiektuak
"Ekitateko gobernantza demokratikoa, Urinsayako erkidegoan eta Sunchumarca, Paro, Sauceda
eta Amantuyko haren eranskinetan giza eskubideak sustatzeko".
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 868 (444 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Caritas Arquidiocesana Cusco

"Genero-ekitaterako diagnostikoa egitea, antolaketa aldaketarekin".
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundiak
Biztanleri onuraduna: 27 (12 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Caritas Arquidiocesana Cusco

2.2. 2018. urte osoan indarrean egondako lankidetza-proiektuak
2.2.1. Kongoko Errepublika Demokratikoan egindako proiektuak
"Lehen mailako hezkuntza ingurune osasungarrian, neska-mutilentzat, Beena Kalambayiko 5
erkidegotan".
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 3.000 (1.525 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)
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"Erresilentziako ekoizpen baldintzak sortzea nekazaritza-herrientzat eta emakumeak
pobreziaren aurkako borrokaren barruan ahalduntzea Kinshasako inguruko eremuetan".
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 60 (30 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)

2.2.2. Peruko proiektuak
"Natura-baliabideak
segurtasunerako".

zainduz

Lisahuacho-Huarquizako

mikro

arroko

elikagaien

Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 365 (192 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Consorcio de Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Sañayca

“Suyo, Hualla eta Umapatako nekazaritza-erkidegoetako emakume eta gizonen herritartasun
ekonomikoa hobetuz, kafearen eta oilategiko hegaztien ekoizpen ekologiko eta iraunkorraren
bidez”.
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1223 (566 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Consorcio de Caritas Arquidiocesana Cusco y Municipalidad Provincial de Calca

"Ingurumen iraunkortasuna hobetzea eta emakumeen eskubideak indartzea Laratako
erkidegoan".
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 156 (80 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Consorcio entre Cáritas Abancay y Municipalidad distrital de Curahuasi
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"Torayako nekazari erkidegoko emakume eta gizonak elkartu egin dira abere-jardueraren
garapen iraunkorrerako".
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 480 (250 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Consorcio de Caritas Abancay y Municipalidad Distrital de Toraya

2.3. 2018. urtean amaitutako lankidetza-proiektuak
2.3.1. Kongoko Errepublika Demokratikoan egindako proiektuak
"Lehen mailako hezkuntza ingurune osasungarrian, neska-mutilentzat, Baluba Shankadiko 5
erkidegotan".
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 3.000 (1625 neskak)
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga (PRODI)
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"Arreta eta laguntza sanitarioa haurdunalditik erditu edo zesarea egin arte, emakume
haurdunei eta jaioberriei".
Entidad Cofinan Batera finantzatzen duen erakundea: Fundación Carmen Gandarias
Biztanleri onuraduna: 30 emakumeak
Tokiko bazkidea: Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement (CECFOR)

2.3.2. Guatemalako proiektuak
"Utz Samaj (Tecpán) Nekazaritza Eskolako Barazkien Bilketa Zentroa hobetzea".
Batera finantzatzen duen erakundea: Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala
Biztanleri onuraduna: 350 (280 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI)

2.3.3. Peruko proiektuak
"Hegazti, nekazaritza eta ekologia ekoizpena hobetzea, genero-ekitatea kontuan hartuz,,
Amparaesko erkidegoan".
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 438 (221 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Caritas Arquidiocesana Cusco

"Sañaycako erkidegoek beren kabuz kudeatutako landa-enpresak sustatzen dituzte garapen
osokorako".
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 564 (286 emakumeak)
Socia Local: Consorcio de entidades formado por Caritas Abancay y la Municipalidad Distrital de Sañayca

"Abereen ekitateko garapenaren kudeaketa, Llaspayko nekazari-erkidegoan eta Cotahuanako
eranskinean".
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 425 (197 emakumeak)
Tokiko bazkidea: Consorcio de Caritas Arquidiocesana Cusco y Municipalidad Distrital de Huanoquite

11

3.

GIZARTEA ALDATZEKO HEZKUNTZA

2018. 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 2018. urtean garatutako jardueretako
batzuk:


Hezkuntzarako Munduko Kanpainaren barruan,
hezkuntzari buruzko bideo bat aurkeztea
Unesco Etxeak antolatutako "Dame un minuto
de" izeneko ikastarora. Aurten, hezkuntza
inklusibo eta bidezko hezkuntzari buruzkoa da,
eta Euskadiko lurraldeko taldea 19 finalisten
artean sailkatu zen.



Mafalda Vaz de Araujok, Kongoko CECFOR
GKEkoak, Kinshasan bizi denak, sentsibilizazio
saio bat eman zuen Ayalde ikastetxean
emakumeak
Kongon,
eta
zehazkiago,
Kinshasako inguruko auzoetan duen egoerari
buruz. Hor, kide den bertako elkarteak bere
jarduera garatzen du. Saioa DBHko 1. mailatik
Batxilergoko 2. mailara arteko mailetako
solidaritatearen arloko kideekin izan zen.



Radio Euskadi irratian "Hágase la luz" saioan
zenbait gogoeta: "Ura eskuratzea: gero eta
handiagoa den gatazka iturria". Gogoeta horiek
Radio Euskadiren eta Euskadiko GKEGko
Koordinatzailearen
arteko
lankidetza
akordioaren barruan izan ziren.
http://www.eitb.tv/es/radio/radioeuskadi/hagase-laluz/5049696/5470989/hagase-la-luz-18-032018/



Martxoaren 22, "Uraren Munduko Eguna: ODS
6". Fundazioko kide batek saio bat eman zuen
Ayalde ikastetxean. Tailerra DBHko 4. mailako
ikasleentzat izan zen, eta eztabaida handia
sortu zuen edateko ura eta saneamendua
izatearen inguruan. Oro har egoera zein den
deskribatuta,
ikasleek
ekarpenak
eta
proposamenak egin zituzten ur kontsumoa
arrazionalizatzeko eta eskuratzeko aukera
handiagoa izateko. Aurten, Uraren Munduko
Eguna hondakin-uren berrerabilerari buruzkoa
izan zen.
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Familiako martxa solidarioa, Ayalde ikastetxeak (Loiu)
garatutako "Partekatu zure zortea" programaren barruan,
enpresa pribatuen lankidetzarekin. Fundazioko kide batek
parte hartu zuen, Martxa honekin sustatzen diren ekimenak
nabarmentzeko Kongoko EDn. Horrez gain, Moluka Gizarte
Zentroak antolatutako jardueren bidez trebatzen diren
pertsonen bazterkeriako gizarte-egoera azaldu zuen. Hain
zuzen ere bildutako funtsak zentro horri eusteko erabiltzen
dira, dortsal solidarioak erosiz. Adin guztietako 450 partehartzaile izan ziren.



Euskadin, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren
barruan egindako Hezkuntzaren aldeko Munduko
Ekintzaren Asteko (SAME) ekitaldi nagusia. Bilbon egin zen
eta 5 ikastetxetako 250 ikaslek parte hartu zuten. Agintari
politikoak eta lankidetzaren arloko erakundeetako
ordezkariak ere bertaratu ziren. Oraingoan hau izan zen
goiburua: "Hezkuntza, bakerako bidea". Horrez gain,
oihartzun handia izan zuen zenbait komunikabidetan (bai
irratian, bai prentsan).



Kontzertu solidarioa Kongoko EDn eskolatzeko, Mutoka
Mwoyo
erakundearekin
lankidetzan,
Madrilen,
hezkuntzaren arloan garatutako proiektuen alde, Projet
Ditunga bertako bazkidearen aldetik (PRODI).



Liburu eta jantzien stand solidarioa, Ayalde ikastetxeak
antolatutakoa, Kongoko EDn egindako proiektuaren alde.
Horren bidez, Kinshasan dagoen Molukako antena
sozialaren jarduerak indartzen dira. Ekintza "Partekatu zure
zortea" programaren barruan egin da. Jarduera honen
helburuak ere badira honako hauek: familiei ikasturte
hasieran sortzen diren eskola-gastuak merkatzen laguntzea,
ikasleen artean austeritate solidario eta kontsumo
arduratsuko ohiturak garatzen laguntzea; beren liburuak eta
jantziak zaintzen erakustea, beste pertsona batzuek
berrerabil
ditzaten,
eta
horrela,
ingurumenean
iraunkortasunean ere laguntzeko. Ekimenarekin batera
sentsibilizazio-ekintza bat ere egingo dute bai irakasleek, bai
Fundazioko kideek, haien helburuak finkatzeko.



Munabe ikastetxeko liburu eta uniformeen stand solidarioa. Bildutako funtsak Kenyan dauden
Gatina eta Maramba haur eskolen alde bideratzen dira, eta "Partekatu zure zortea" programaren
barruan kokatzen dira. Ekimenak Ayalde ikastetxean egiten denaren antzeko helburuak ditu, eta
horrez gain, irakasleek eta Fundazioko kideek sentsibilizazio-ekintza bat ere egiten dute, haren
helburuak finkatzeko.



“Pobreza Cero-Zero Pobrezia” jardunaldian parte hartzea. Aurtengo goiburua hauxe izan da:
“Pobrezia, giza eskubideen arazoa. RGI-Murrizketarik ez". Horren bidez, murrizketarik gabeko dirusarrerak bermatzeko errenta eskatzen zen behar zuten pertsona guztientzat. Martxa Moyua plazan
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hasi eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzan (Bilboko Kale Nagusia) amaitu zen, eta han, manifestua
irakurri zuten. FISC lankidetza eta garapen erakundeak gizarte, auzo eta sindikatu taldeekin batera
parte hartu zuen, GKEGko koordinatzailearen beste kide batzuekin batera.



Munabe ikastetxeko XXXI. Kros Solidarioa Limurun (Kenya) dauden Gatina eta Maramba haur
eskolen alde, "Partekatu zure zortea" programaren barruan. Antzinako ikasleek ere parte hartu
zuten eta hainbat enpresa pribaturen lankidetza egon zen. Fundazioko kideak stand batean izan
ziren, eta hor, proiektua azaltzeaz gain, eremuko artisau-produktuak salgai jarri ziren. Guztira, 400
korrikalarik baino gehiagok parte hartu zuten zenbait probetan.
http://www.munabe.com/es/cross-solidario/1365-cross-de-munabe-el-mal-tiempo-no-pudo-conlos-corredores.html

"ODS 6 tailerra: Edateko uretarako eta saneamendurako eskubidea" izeneko saioa eman zuen
Fundazioaren kide batek Munabe ikastetxean, arazo orokor horri buruz. Saioa Batxilergoko
ikasleentzat zen, eta Excellence programako parte-hartzaileak izan ziren. Horrela, amaieran,
ikasleek, taldeka, beren eguneroko bizitzan egiten duten uraren erabilerari eta zentzuz erabiltzeko
neurriei buruzko galderak prestatu zituzten.



Fundazioak zenbait kultura-jardueraren bidez parte hartu zuen Fair Saturday mugimendua
sustatzen. Mugimendu hori Bilbon sortu zen, baina naziora eta nazioartekora zabaldu da, eta
artearen eta kulturaren bidez mundua aldatzea da bere helburua. 2016. urtean FISC lankidetza eta
garapen erakundeak ekitaldia antolatzen duen Fundazioarekin elkarrekiko lankidetza-hitzarmen bat
sinatu zuenetik, urtero kultura mugimendu solidario honen garapenarekin lagun du.
(http://www.fundacionfisc.org/fisc/contenidos.item.action?id=385749&menuId=8400228&type=84
00228).
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Hiru kultura-jarduerak "Kultura Etxea: Hezkuntza, Artea, Kultura, Balioak, Garapena Kongoko EDn"
proiekturako bideratu zuten bildutako dirua. Proiektu hau, Ngandanjika-ko (Kongoko ED) “Tharcisse
Tshibangu Tshishiku” kultura-zentroa sustatzeko ekimena da, eta Projet Ditunga (PRODI) gure
tokiko gizarte-ekimena da. Eremu horretan, oinarrizko behar asko ez dira asetzen, eta proiektu
honen bidez, kultura, pertsonen ongizaterako funtsezko dimentsioa dela erakusten du, baita
gatazka-egoeratan edo materialak ez dauden egoeratan ere. Jarduera guztietan boluntarioek eta
Fundazioko kideek parte hartu zuten, eta ekintza solidarioak Kongoko EDko gizarte-errealitatea
bertaratutako jendeari azaldu zizkioten. Hauek izan ziren garatutako jarduerak:

1. “Decorate Goblin Green Power Electric Car”, “Room 13 Ayalde” taldearen eskutik, Bizkaiko
Industri Ingeniarien Elkargoarekin lankidetzan. Jarduera hau Bilboko Itsasadarra Itsas Museoaren
zabalgunean izan zen, eta bertaratutakoek, material birziklatuak erabiliz auto elektriko bat egiteko
aukera izan zuten.

2. “Ten Plays and a Happy End”. Hamar antzezlan komiko txiki, Ayalde ikastetxeko The Vacuum
Cleaner Company konpainiak antolatutakoak. Antzezpena Bilboko Itsasadarra Itsas Museoko
auditoriumean izan zen, eta ehun pertsona bertaratu ziren.

3. Donibaneko parrokian kontzertua, Bilboko Zazpi Kaleetan, Bilboko Katedraleko Musika Kaperako
Abesbatza eta Orkestraren eskutik, besteak beste J.S. Bach, M. Navarro, F. Madina eta J. Guridiren
lanekin. 200 pertsona inguru bertaratu ziren. Ekitaldian Projet Ditunga nazioarteko lankidetza
proiektuen arduraduna den Ntumba Mutombok parte hartu zuen, eta Ngandanjikako biztanleen
garapen integralerako kultura-proiektu honen garrantzia azaldu zuen.
https://capillamusicacatedralbilbao.jimdo.com/programación-actual/histórico-curso-2018/
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Fundazioak Barakaldoko Udalak antolatutako GKEren Azola Solidarioan parte hartu zuen.
Fundazioaren stand-ean, garatzen ari diren proiektuak ezagutzera eman ziren, dibulgaziozko
materiala entregatu eta Kongo, Peru eta Kenyako produktuak saldu ziren. Horrez gain, etxeko pastak
ere eskaini zizkioten bertaratutako jendeari. Kasu honetan, egin zuten ekintzaren helburua
migratzaileen eta baztertutakoen egoera gogorarazi eta salatzea izan zen. Ekintza Barakaldoko
"Sumando-Gehituz" Etorkinen Elkarteen Federazioarekin lankidetzan egin zen. Ekitaldian Fundazioko
kideek eta boluntarioek parte hartu zuten.
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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, 2018ko 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

APLICACIÓN DE FONDOS
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FUENTES DE INGRESOS

Kenia:
2000 euros
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HEZKUNTZAREN ALDEKO MUNDUKO EKINTZA ASTEKO EKITALDIA BILBON
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