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Toki xume askotan 
jende xume askok  
gauza xume asko eginez 
mundua alda dezake.  



LANKIDETZA PROIEKTUAK 2017 
IZENBURUA HERRIALDEA  Diru-laguntza eman 

duen Erakundea   Jasotako laguntza   Proyde-Proegaren 
ekarpena   GUZTIRA  

Sofala eskualdeko lehortearen ondorioak arintzeko larrialdi-
laguntza Mozambike 

 Lankidetzaren Euskal 
Agentzia                  177.192,73    

                    
4.000,00    

                
244.529,20     Beasaingo Udala                    15.000,00    

 Gipuzkoako Aldundia                    48.336,47    

Kerengo Anaien elkartearen birgaitzea Eritrea                     
211.199,77    

                
211.199,77    

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxearen eraikuntza Malvinas 
Argantinas - Cordoban  Argentina  Eibarko Udala                    64.000,00                      

10.900,00    
                  

74.900,00    

Populazio siriar eta irakiar errefuxiatuaren gizarteratzea eta 
oinarrizko zerbitzuen sarbidea sustatzea. Fratelli Proiektua Libano 

 Zarauzko Udala                      9.988,77    
                  

33.387,27    
                  

54.099,80     Zumarragako Udala                    10.723,76    

Batxilergoko eraikinaren eraikuntza Akassatoko ikastetxean  Benin 

 Andoaingo Udala                    12.000,00    

                    
31.474,40    

 Ausolan Koop.                    12.550,00    

 Hondarribiko Udala                      5.500,00    

 Zumarragako Udala                      1.424,40    

Neska-mutilen oinarrizko hezkuntzarako eskola, Muhanga-n Ruanda 
Imaz Fundazioa                   24.000,00    

                    
25.000,00    Orona Fundazioa                     1.000,00    



LANKIDETZA PROIEKTUAK 2017 

Populazio marjinaletako La Salle ikastetxeteetako ikasleen 
alfabetatze zientifikorako sarbidea  

Argentina eta 
Paraguai  Eibarko Udala                    

16.700,00    
                    

4.300,00    
                  

21.000,00    

Kaleko haurrentzako Akwaba Etxea Boli Kosta                       
19.000,00    

                  
19.000,00    

Togo iparraldeko haurrentzako hezkuntza-programa Togo  Irungo Udala                      
9.550,00    

                    
5.000,00    

                  
14.550,00    

Fratelli Proiektua. Ekintza humanitarioa Libano  Donostiako Udala                    
12.338,00                        

12.338,00    

Pildestiko Lanbide Eskola Errumania                         
5.000,00    

                    
5.000,00    

Pozo Colorado-ko San Isidro Labrador-eko Eskola-Barnetegiko 
instalazio elektrikoen hobekuntza  Paraguai  Zarauzko Udala                      

3.073,57                          
3.073,57    

Babeslaguntzak 2017, Badenya Burkina Faso                         
1.500,00    

                    
1.500,00    

Garapenerako Hezkuntza: Bidezko Merkataritzaren aldeko 
Ikastetxeak, Eibar Eibar  Eibarko Udala                      

6.000,00    
                    

1.922,20    
                    

7.922,20    
Garapenertako Hezkuntza: Errefuxiatuen egoera: Fratelli 
Proiektua Libanon Zarautz  Zarauzko Udala                      

4.170,53    
                    

2.524,38    
                    

6.694,91    
GUZTIRA     433.548,23        298.733,62        732.281,85    

IZENBURUA HERRIALDEA  Diru-laguntza eman duen 
Erakundea   Jasotako laguntza   Proyde-Proegaren 

ekarpena   GUZTIRA  



FRATELLI PROIEKTUA, LIBANO 

 Proiektuaren helburu nagusia, biztanle errefuxiatuen eta lekualdatuen premia ugariei erantzutea izan da. 
Alde batetik, haur errefuxiatuen egoera hobetzea eta programa egoki baten bidez haurrei laguntzea Libanoko 
eskoletan sar daitezen. Bestetik, emakume errefuxiatuei laguntza, babesa eta prestakuntza eskaintzea, haien egokiera 
ekonomikoak eta sozialak hobeagotu daitezen. Baita pertsona errefuxiatuen arazoari buruz Libanoko gizartea 
sentiberatzeko ekintzak aurrera eramatea ere, haien integrazioa eta gizarteratzea errazteko; konkretuki herrialdeko 
ikastetxe ezberdinetan (salletar, marista eta publikoetan) egiten da. 
 Proegak sentsibilizazio kanpainak egin ditu Euskal Herriko La Salle ikastetxeetan eta proiektua erakunde 
publiko ezberdinetan aurkeztu du. 
 

 Salletar eta Maristen kongregazioek 2016. urtean 
jarri zuten abian gizarte-hezkuntzazko proiektu hau Libanon, 
gerratik ihes egin eta arrisku larrietan aurkitzen ziren siriar 
eta irakiar haur, gazte eta emakume errefuxiatuen alde.  
 Bi tokitan garatzen da proiektua: batetik, 
komunitate siriarra dagoen lekuan, eta, bestetik, 
komunitate irakiarra aurkitzen den lekuan. Siriarrak 
Libanoko hegoaldeko eskualdean daude kokatuta, Rmeileh-
n. Komunitate irakiarreko kide gehienak, bestalde, Beirut 
hiriburutik iparraldera dauden auzoetan kokatu dira. Fratelli 
Proiektuak Bourj Hammoud auzoan garatzen ditu bere 
jarduerak. 
 



SOFALA ESKUALDEKO LEHORTEAREN ONDORIOAK 
ARINTZEKO LARRIALDI-LAGUNTZA (MOZAMBIKE) 

 2017. urtearen hasierako El Niño gertaera naturalak gogor astindu zituen Hego Afrikako hainbat 
herrialde, Mozambike barne. Baldintza klimatikoak ez-ohikoak izan ziren, eta, bi urte baino gehiagoko lehorte 
luzearen ondoren, lurraldea gogor astindu zuten euriteak gertatu ziren aldian-aldian. Uholdeek laboreak kaltetu 
egin zituzten eta elikagaiak ekoizteko eta erosteko zailtasun handiak sortu. Herrialdeko iparraldeko eta erdialdeko 
biztanle askok elikagai-segurtasuna galdu zuten, eta, kasu askotan, baita etxebizitza prekarioa ere. Egoera hori 
pairatu zuten Buziko departamentuan, Sofala probintzian bizi diren 60.000ren bat lagunek. 
 Krisiaren ondorioz, Mozambikeko gobernuak, laguntzeko borondatea 
agertu arren, oso gutxi egin zezakeen landa-komunitateen alde, hau da, Buziko 
departamenduko biztanleriaren % 90aren alde. Biztanle horiek jatekoa izateko 
euren lursailetan ereindako nekazaritzako produktuen uzta jasotzeko abuztura 
arte itxaron beharko zuten.  
 Larrialdi proiektu honek biztanle horien oinarrizko elikagaien 
beharrari erantzun nahi izan dio 6 hilabetez, 2017ko martxotik irailera arte. 
2.000ren bat pertsonei eskaini zaie arreta zuzena, eta premiazko elikagaiak 
helarazi. Proiektuaren lehentasuna inguru hartako biztanleria zaurgarrienari 
laguntzea izan da: adineko pertsonak, haurrak, gaixoak, haurdun zeuden edo 
bularra ematen ari ziren emakumeak, elikadura-urritasun larria zutenak. 
 



BOLUNTARIOTZA PROIEKTUAK 
 

 Boluntario gazteak hunkiturik itzuli ziren ikusi 
eta bizi izandakoagatik, marjinaziozko egoeretara izan 
zuten hurbilketengatik eta haien aldetik jasotako 
begikotasun eta gertutasunagatik. Bizi izandako 
esperientziak beraien bizimodua birplanteatzera eraman 
ditu, konprometiturik jarraitzera, adibidez, aisialdiko 
programetan eta pobrezian bizi direnekiko solidaritate 
eginkorra gehitzera. 

Jende Xumea taldeen proiektuak 
 2017ko udan Gipuzkoako Jende Xume bi gazte 
talde izan ziren lau aste luzetan, bata Bolivian eta bigarrena 
Argentinan. Guztira 20 lagun: 15 gazte eta 5 laguntzaile. 
 Donostiako boluntario gazteak Cordobako 
Malvinas Argentinas-en (Argentina) izan ziren, La Salleko 
Anaien elkartean eta eskolan, eta Eibar-Zarauzko taldea 
Santa Cruz de la Sierra-n (Bolivia), Umezurtzen Zentroko 
Anaien elkartean. 
 Toki bietan aurrera eraman zituzten jarduerak, 
batik bat, hezkuntza izaerakoak izan ziren neska-mutilekin 
eta gazteekin. Malvinas-en Hector Valdivieso Salletar 
eskolan, ikasgelako ekintzetan nahiz aisialdian, baita auzoko 
gazteekin ere. Santa Cruz-en berriz, Umezurtzen Zentroko 
nerabeekin partekatu zituzten ordu asko: ikasketetan 
lagundu zieten, inprimategiko lanetako momentuetan eta 
aisialdiko uneetan. Beren lankidetza ere eskaini zuten 
“Plataforma Solidaria” izeneko proiektuan, errekurtso 
gabeko neska-mutilen aldeko jardueretan. Proiektu hau 
hiriko kanpo aldeko eraztunetako batean dago kokaturik. 
 
 



Helduen boluntariotza proiektuak 
 Aurreko udan 9 boluntario helduk hartu zuten parte, hirunaka, hiru proiektuetan: Akwaba Etxean, Abidjan 
(Boli Kosta), Jujuy-n (Argentina, iparraldea) eta Trinidad-Beni-n (Bolivia). 
 Haien ekarpen esanguratsuena beraien presentziarekin loturik dago, neska-mutilekin egotearekin, eskolan 
nahiz aisialdian eta beraien hezitzaileekin, edota gazteekin eta beste zenbait pertsona helduekin. 
   Zenbait tokitan bizipen xumeak bezain sakonak partekatu 
dituzte bertako herritar kristau elkarteekin. Bestetan aldizkako topaketak 
izan dituzte kartzelako presoekin eta adin txikiko zentroko gazteekin. Beti 
onartuak eta errekonozituak sentitu dira. Adierazi dute bertako jendea 
ere baloratua sentitzen dela heuren presentziarekin: Beren oporraldietan 
datoz gurekin egon eta gurekin eta guretzat lan egitera! 
 Boluntarioek antzematen dute, momentu honetan beren 
bizitzetan badagoela proiektuaren aurrekoa, han bizi izandakoa eta 
ondorengoa. Balioztatzen dute pobrezia- eta zaurgarritasun-
munduarekin izandako topaketa, toki haietako jendearen bizimodu eta 
balioak. Aberasturik ikusi dituzte beren buruak eta beste era batera 
bizitzera bultzaturik sentitzen dira, xumeago eta solidaritate handiagoz 
bizitzera. 
 

BOLUNTARIOTZA PROIEKTUAK 
 



MEMORIA ECONÓMICA 2017 

FONDOEN BANAKETA ETORKIAREN 
ARABERA 

BEREZKO BALIABIDEEN JATORRIAK 



MEMORIA ECONÓMICA 2017 

GASTUEN BANAKETA FINANTZATUTAKO PROIEKTUEN  
BANAKETA GEOGRAFIKOA 



SENTSIBILIZAZIO KANPAINA 2016-2017 

 Ikasturtearen kanpainaren goiburua hau izan da: 
“Kontsumitzeko gure moduak ahulenei eragiten die. Zure esku dago 
bidezko kontsumoa egitea”.  
Aurtengo kanpaina aurreko bi urtetakoen jarraipena izan da: “Janaria 
ez da bota behar” eta “Utzi zure aztarna pobreziaren aurka”. 
 Oraingoa, kontsumo arduratsuaren aldeko kanpaina izan da. 
Kontsumitzeko gure ohiturak aztertzera eraman gaitu eta 
ahulenengan duten eraginari buruz gogoeta egitera. 
 Gero eta gehiago erosten dugu, eta gero eta prezio 
merkeagoan; ez dugu, ordea, galdetzen kontsumo neurrigabe horrek 
zer ondorio dituen gainerako pertsonengan. 
 Kanpaina honen bidez, gure kontsumo-ohiturek milioika 
pertsonen bizi-balditzetan duten eragin izugarrian sakondu dugu eta 
uste genuena baino askoz handiagoa da eragin hori. Izan ere, egiten 
ditugun gauza guztiak elkarren artean lotuta daude, eta ondorio 
suntsitzaileak dituzte hainbat pertsonengan eta ekosistemetan. Ezin 
dugu, ez etikoki ez moralki, beste alde batera begiratu. Gure esku 
dago bidezko kontsumoa egitea. 
 



BIDEZKO MERKATARITZA 
 Bidezko Merkataritzaren bitartez pobreziaren aurka ekin nahi dugu eta ingurumenaren sostengarritasunaren 
alde, merkataritzaren arloan Hego eta Iparraldearen artean elkartrukatze bidezko eta errespetuzkoa sustatuz. Irizpide 
ekonomikoez gain balio etikoak ere kontuan hartzen dira: hala nola gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, 
tokiko erakundeak sendotzea eta bertako langileek etekin handiagoa izatea eta ingurumenarekiko errespetua. 
  La Salle Ikastetxe eta Proegaren Ordezkaritza 

guztietan Bidezko Merkataritzaren aldeko konpromisoa gero eta 
handiagoa da. Zarauzko Ikastetxeak 2015ean jaso zuen “Bidezko 
Merkataritzaren aldeko Ikastetxea” dela adierazten zuen 
ziurtagiria. Agiri hau jaso zuen Euskadiko lehenengo Ikastetxea 
izan da. Bi urte ondoren berriztatu berria du ziurtagiria.  
Datorren maiatzean jasoko du ziurtagiri bera Eibarko Salletar 
Ikastetxeak. Aurretik, formazio-topaketa izan dute ikastetxeko 
irakasle eta gurasoek, Eibarko udalaren subentzioari esker. Eta 
ikastetxeak ziurtatu du betetzen dituela programan ezarritako 
lau irizpide hauek: 
• Eskolan lan-talde bat edukitzea. 
• Bidezko Merkataritzaren aldeko politika bat idatzirik izatea 

eta erabiltzea. 
• Ikastetxean Bidezko Merkataritzako produktuak edukitzea. 
• Bidezko Merkataritzari buruz sentsibilizatzea. 
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