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”la Caixa” Fundazioak 53 gizarte proiektu 
aukeratu ditu EAEn eta haietara 1,4 milioi 

euro bideratuko ditu  
 

Ekimen horien ekintza bultzatzeari esker, zaurgarritasun egoeran 
dauden 33.179 laguni egingo zaie arreta.  

 
• 2022ko Euskadiko Gizarte Deialdiaren bitartez, ”la Caixa” 

Fundazioak 53 proiekturen ekintza bultzatuko du EAEn eta, haietara, 
1,4 milioi euro bideratuko ditu, hau da, aurreko urtea halako hiru 
baino gehiago.  

• 35 ekimen aukeratu dira Bizkaian, 11 Gipuzkoan eta 7 Araban. 

• Proiektuak sei jarduketa esparrutan banatuta daude: adinekoak eta 
zahartzaroak dakartzan erronkak; desgaitasuna edo buru 
nahasmenduak dituzten pertsonak; osasunaren humanizazioa; 
pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako borroka; 
gizarteratzea eta laneratzea; eta kulturartekotasuna eta gizarte-
ekintza.  

• 1999tik 2022ra, 504 proiektu bultzatu dira Euskadin eta, haien bidez, 
336.556 lagun artatu dira. Inbertsioa, guztira, 10,5 milioi eurotik 
gorakoa izan da.  

 
 
Bilbo, 2022ko abenduaren 20a. ”la Caixa” Fundazioaren 2022ko Euskadiko 
Gizarte Deialdiak 53 proiektu aukeratu ditu EAEn eta, haietara, 1,4 milioi 
euro bideratuko ditu. Dirutan aurreko urtearen hirukoitza baino gehiago 
bideratu da eta, hirugarren sektorearen ekintza bultzatzeaz gain, Euskadin 
zaurgarritasun egoeran dauden 33.179 lagun artatzeko bidea emango du.  
 
Datu orokorrak 2021 2022 

Aurkeztutako proiektuak 112 212 

Aukeratutako proiektuak 17 53 

Dirua, guztira 434.920 € 1.400.750 € 
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2022ko Euskadiko Gizarte Deialdiaren ebazpena Bilbon aurkeztu dute gaur 
Marc Simón ”la Caixa” Fundazioko zuzendariorde orokorrak; Marian 
Olabarrieta Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen zuzendariak; Juan Pedro 
Badiola Caixabankeko Iparraldeko Lurralde zuzendariak, eta Sonia Sáenz ”la 
Caixa” Fundazioak Euskadin duen arduradunak. 
 
Haiekin batera, hiru gizarte erakunde izan dira, bat euskal probintzia 
bakoitzeko, eta beren proiektuak aurkeztu dituzte. Hauek izan dira: «Hiritar 
Mujer» Zubietxe Elkartekoa (Bizkaia), «SOLyEDAD: Adimen desgaitasuna eta 
zahartze aktibo inklusiboa nahi ez diren bakardadeen aurka», Adimen 
Ezintasuna duten Pertsonen aldeko Arabako Elkartekoa eta «Prestakuntza 
eta laneratzeko ibilbideen programa», Sutargi-koa (Gipuzkoa). 
 
«Badakigu gizarte erakundeak sekulako ahalegina egiten ari direla azken 
urteotan, krisiak bata bestearen atzetik datozelako. Hori dela eta, deialdi 
honetan, diru gehiago bideratu eta laguntzak eskuratzeko bidea erraztu dugu. 
Gure helburua da inoiz baino hurbilago egotea hirugarren sektoretik, beharrik 
handienean dauden pertsonengan eragina izango duten ahalik eta proiektu 
gehienak bultzatze aldera, gizarte bidezkoago baterantz jotzeko aukera 
izateko», azaldu du Marc Simón ”la Caixa” Fundazioko zuzendariorde 
orokorrak. 
 
Eragina lurraldean eta pertsonengan 
 
53 proiektu aukeratu dira EAEn (35 Bizkaian, 11 Gipuzkoan eta 7 Araban), eta 
14 herritan banatuta daude. Bilbok ditu proiekturik gehien, bertako 24 ekimen 
aukeratu baitira. 
 
Herria Proiektu 

kopurua 

Bilbo 24 

Donostia 10 

Gasteiz 7 

Getxo 2 

Abanto-Zierbena, Arrigorriaga, Barakaldo, Durango, Erandio, Leioa, 
Markina-Xemein, Santurtzi, Sestao, Lasarte-Oria 

1 
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Ekimen horiei lagunduz, Euskadin zaurgarritasun egoeran dauden 33.179 
lagun artatzeko bidea izango da eta 490 profesionalen eta 1.583 
boluntarioren lana bultzatuko da. 
 
Lehentasunezko sei jarduketa esparru 
 
Gizartean agertzen diren premiei erantzuten jarraitze aldera, aukeratu diren 
proiektuak sei jarduketa esparru hauetako batean dauden kokaturik:  
 
Jarduketa esparrua Proiektu 

kopurua 
Ehunekoa 

Pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako borroka  16 % 30,2  
Desgaitasuna edo buru nahasmendua duten pertsonak  13 % 24,5  

Gizarteratze eta laneratzea  11 % 20,8  

Adinekoak eta zahartzeak dakartzan erronkak 7 % 13,2  
Osasunaren humanizazioa  3 % 5,7  

Kulturartekotasuna eta gizarte-ekintza 3 % 5,7  
 

 Pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako borroka: ekimen 
horien hartzaileek zaurgarritasuna dute ezaugarri eta, askotan, bata 
bestearen gainean dauden zaurgarritasun asko. Aukeratutako ia 
proiektu erdietan diren ekintzek oinarrizko premiak estali nahi dituzte 
eta 4tatik 1ek aldi baterako etxebizitza zerbitzua eskaintzen du. 
Esparru honetan, hona hemen bi proiekturik baloratuenak:  
 

- «Hiritar Mujer», Zubietxe Elkartea 
 

- «Aukeraz. Etxerik gabe dauden gazteak artatzeko proiektua», 
Lagun Artean Harrera Zentroa 

 
 Desgaitasuna edo buru nahasmendua duten pertsonak: 

aukeratutako ekimenen herena baino gehiago adimen desgaitasuna 
duen jendearentzat da. Era berean, bestelako proposamenak 
aukeratu dira besteak beste desgaitasun sentsoriala, desgaitasun 
fisikoa, desgaitasuna eragiten duten gaixotasuna, buru nahasmendua 
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eta espektro autistako nahasmendua duten pertsonei laguntzeko. 
Esparru honetan, hona hemen bi proiekturik baloratuenak:  
 

- «“Nire kasa” trebezietarako entrenamendu programa, bizitza 
independentean sartzeko eta huraxe sustatzeko», ATZEGI-
Adimen Desgaitasuna duten Pertsonen aldeko Gipuzkoako 
Elkartea 
 

- «Participaci-ON sare programa. Elkarrekiko laguntza bizitza 
familiarraren kalitaterako», Gorabide, Adimen desgaitasuna 
duten pertsonen aldeko Bizkaiko Elkartea 

 
 Gizarteratzea eta laneratzea: proiektu gehienek Gizarteratzeko 

Ibilbide Pertsonalizatuak dituzte oinarri. Lautatik hiruk pobreziaren 
feminizazioari heldu diote, eta ia erdiek zaurgarritasun askoren pean 
dauden gazteak dituzte ardatz. Esparru honetan, hona hemen bi 
proiekturik baloratuenak:  
 

- «Deilan Proiektua», EDE Fundazioa 
 

- «Gizartean bazterturiko edo bazterturik gelditzeko arriskuan 
dauden emakumeak eta familia gurasobakarrak gizarteratu eta 
laneratzeko zentroa», Margotu Gizarte bazterketaren aurka 
borrokatzeko Elkartea: Margotu 

 
 Adinekoak eta zahartzeak dakartzan erronkak: proiektuen hiru 

laurdenek, zehazki, nahi ez diren bakardade egoeren prebentzioa eta 
esku-hartzea sustatzen dituzte. Gainerakoak, berriz, autonomia 
pertsonalera eta hauskortasunari aurrea hartzera daude bideratuta. 
Esparru honetan, hona hemen bi proiekturik baloratuenak: 
 

- «Hurbiltasunetik laguntzen», Espainiako Gurutze Gorria 
(Gipuzkoako Bulego Probintziala) 
 

- «Bakardadearen aurka… elkartasuna», Miranda Fundazioa 
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 Osasunaren humanizazioa: gehienek, izan ere, arteak jendearen 
osasunaren eta ongizatearen hobekuntzan dituen onurak dituzte 
ardatz. Esparru honetan, hona hemen bi proiekturik baloratuenak: 
 

- «Ópera y +», ABAO – Opera Lagunen Bilboko Elkartea 
 

- «Arteterapia zerbitzu bat Santurtziko San Juan de Dios 
ospitalean ezartzea», San Juan de Dios Ospitalea 

 
 Kulturartekotasuna eta gizarte-ekintza: Lurraldeko baliabide eta 

entitateen bidez sarean lan egitea dute proiektuek ezaugarri. Esparru 
honetan, hona hemen bi proiekturik baloratuenak: 
 

- «Arrisku-jokabideak dituzten familientzako eta gazteentzako 
balorazio eta esku-hartze laburreko zerbitzua», Gizakia 
Fundazioa 
 

- «Irala eta Ametzolako Zentro Sozio-komunitarioa», Gazteleku 
Garapen Komunitarioko Elkartea 

 
Nabarmendu behar da deialdian kalitate handiko proiektuak aukeratzen direla, 
pertsonak ardatz hartuta eta lurraldearen beharrak ere kontuan hartuta. Izan 
ere, ”la Caixa” Fundazioaren erronka da erakundeekin ahaleginekin bat egitea 
pertsonengandik hurbilago egon ahal izateko eta beharrik handiena dutenei 
laguntzeko.  
 
Gizarte deialdien berritasun nagusiak 2022an 
 
Urte honetara arte, ”la Caixa” Fundazioaren Gizarte Ekimeneko Proiektuetarako 
Laguntzen Deialdiak estatu mailakoak izan dira. Urte honetatik aurrera, berriz, 
entitateak guztira 20 deialdi abiaraziko ditu eta haietako 18 lurralde 
mailakoak izanen dira, hau da, bat autonomia erkidego bakoitzeko eta, beste 
bat, Ceuta eta Melillarako.  
 
Bi deialdik soilik eutsiko diote estatu mailako izaerari, hots, landa eremuko 
gizarte ekintzarako deialdiak eta nazioarteko lankidetzarako deialdiak. 
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Lurralde-eredu berri horrek lurralde bakoitzeko zaurgarritasun egoeran 
dauden pertsonei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei hurbildu nahi 
dizkie laguntzak; kasu honetan Euskadira. 
 
Lurralde eredu berriaz gain, deialdiek era berri batez banatuko dute diru-
hornidura, autonomia erkidego bakoitzeko biztanleriarekin bat. Gainera, 
Espainiako probintzia guztietan, proiektuen aukeraketa sustatuko da. 2022an 
ere bestelako berritasunik izan da, hala nola 40.000tik 50.000 eurora igo da 
proiektu bakoitzeko eska daitekeen gehieneko zenbatekoa, eta proiektuak 
aurkezteko formularioa erraztu da, entitate guztien parte-hartza errazte 
aldera.  
 
 
Deialdiak 20 urtetik gorako historia egina du 
 
1999tik 2021era, ”la Caixa” Fundazioaren Gizarte Deialdiak 504 proiektu 
bultzatu ditu Euskadin eta, haien bidez, 336.556 pertsona artatu dira; 
laguntza, guztira, 10,5 milioi eurokoa izan da. Espainia osoan, 1999tik 
2021era, deialdiak 19.000 proiektu baino gehiago bultzatu ditu eta, haien 
bidez, 8,7 milioi lagun artatu dira, 383 milioi euroko aurrekontuarekin. 
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