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Aurkezpena
Konfidantza eta esku-zabaltasuna

“Nork berak ez badu bere burua aldatzen ezerrek ez du aldatuko!” Seguruenik hitz hauek ez dute 
autore ezagunik izango, beste esaldi askok bezala herri-jakituriaren parte dira. Kasu honetan, Leila 
Navarroren hitzak hautatu ditut, Jose María Gasallarekin “Konfidantza” liburuaren egilekide

Adsis Fundazioan2014-2016 Plan Estrategikoarekin gaude lanean, bitartean Hirugarren 
Sektorean emanten ari diren aldaketa sakonak kontuan izanik. Nahiz eta krisiak gogor jo duen, 
etorkizun itxaropentsu bat eraikitzen lagundu nahi dugu, gure indarrak mugatuak direla jakin arren, 
transformazio honi konfidantza eta esku-zabaltasun dosia eman eta jarri dezakegula konbentzituta 
gaude.
 
Eraldatzea aldatzea baino gehiago da. Aldaketa sakon bat egitea da, erakunde baten mamia 
adierazten du. Instituzioaren kultura bera kontuan hartzen du eta gainerakoan eragiten du. Nor 
berak bere ikuspegia eraldatu behar du, bakoitzak bere pertzepzioa, modu honetan norantza aldatu 
behar dugun susmoa izateko. Aldatzearen erabakia lehenik eta behin bakoitzaren barnean hasten 
da. 

Barne-mundu horretan esperientzi sakonak bizi izango dira, Hanae bezalakoak. Sakonki eraldatzen 
den bizitza, berak aurkitu dituen hezitzaile eta boluntarioen inplikazioari esker. Bere arrakasta, 
ospatu eta laguntzen dugun bitartean, bakoitzaren aurrean erronka garrantzitsu bat jartzen du:Bizi-
esperientzia irrikaz beste askori kontatzea horrela gure ekintza eta proiektuetan parte hartu dezaten.

Orrialde hauetan aurkezten dizuegu 2013. urteko memoria Bizitasun handiko urtea izan da, 
guztion esfortzu eta esku-zabaltasuna agerian jarri diren situazioz beteta, non etorkizunean dugun 
konfidantza proban jarri den, bereziki erabaki zailak eta atsekabeei aurre egin behar izan dugunean. 
Erakunde publiko, pribatu eta zuen guztion bermeari esker aurrera egiteko aukera eman digu. 

Nahiko genuke zuek guztiok gurekin jarraitzea eta zuen iradokizun eta laguntzarekin hobeak izatera 
bultzatzea, konfidantza izaten jarraitzea.

Esker onak guztioi!

Juan Carlos Melgar Cuesta 
Director General 
Fundación Adsis 
Madrid, 2013ko abenduarean 31a
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2013 Impaktu Soziala

Erabiltzaileak diren pertsonen artean 8,97 
puntuko batezbesteko emaitza lortzen 
du Adsis Fundazioak gogobetetasun 
inkestan.

Lan-orientazio eta lan-merkatuan 
sartzeko proiektuetan parte hartu duten 
pertsonen %79,7ak bere kabuz enplegua 
bilaketa hasteko eta antolatzeko 
gaitasuna garatu du formakuntza amaitu 
ondoren.

Trebakuntza profesionalean aritu izan 
diren ikasleen %72,8ak eskatutako 
formakuntza mailarekin amaitu dute 
ikastaroa.

Alfabetizazio ikastaroetara etortzen diren 
pertsona etorkinen %60ak eskatutako 
ulermen mailarekin amaitzen du.

Fundazioaren estatutuak adierazten 
duten arabera Patronatua berritu dugu. 
Nabarmentsuen izan den aldaketa 
Lehendakaritzan izan da. Fermín José 
Marrodán-ek Gonzalo Espina ordezkatu 
du.

Lan kolokazio agentzia bezala lan egiten 
hasi gara Bilbon, Bat¡rtzelonan, Las 
Palmasen eta Valentzian 9900000141 
zenbakiarekin.

‘Zure etorkizuna Birziklatu’-ri esker 
Mahou-San Miguel saria. Madrileko 
udaletxeak eta Mahou garagardotegiaren 
eskutik gazteriaren enpleguratzea 
bultzatzeagaitik jasotakoa. Sariak 15 

2013an nabarmen
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gazteentzat hostalaritzan formakuntza 
oso bat eskaintzen du Madrilen. 

Preso eta Erakunde Publikoekin lan 
egiten duten GKEz osatutako Zigor-
erakundetako Gizarte Kontseiluko kide 
bezala berraukeratua izan da Fundazioa. 
2009an sortu zen urtetik organismo 
honen parte gara, bere helburua 
erakunde sozialek espetxetan duten 
esku-hartzean laguntzea eta antolatzea 
da.

Gardentasun eta Gobernu Onaren 
zigilua jaso dugu Garapenerako 
GKEaren koordinatzailearen eskutik, 
hau konformatzen duten bloke guztiak 
positiboki gaindituz.

Bartzelonako eta Valentziako 
bulnerabilitate egoeran dauden 140 
neska eta mutilek arreta jaso dute 
“la Caixa” Haurtzaroaren aldeko Obra 
sozalari esker.

‘Etorkizuna gaur hasten da’ izeneko 
ikerketa lana egin dugu, honetan 
Espainiako ESOko 3000 ikasle inguruk 
parte hartu, eta balio handiko datuak 
eskuratu ditugu krisiak ondorio gehien 
izan dituen belaunaldietan izan duen 
egoerari buruz jakiteko

Bartzelonan(Casc Antic) eta Madrilen 
(Vicálvaro) lekuz aldatu gara 
momentuan dauden beharrei hobeto 
egokitzearren. Balentzia (Paterna) 
drogodependentziarako eguneko zentru 
bat kudeatzen hasi gara.
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Kontseilu-aholkularia

Gai ezberdinetan espezialistak diren profesional 
talde batek osatzen du eta borondatez 
Fundazioko zuzendaritza taldearekin elkartu 
egiten dira periodikoki. 

Bartzelona
Elena Acosta. Hirugarren Sektoreko pertsonen 
kudeaketa.
Antonia Andúgar Terrassako Arte Eszenikoen 
Zentroaren Gerente (CAET) 
Esther Caralps Marketing eta komunikazioetan 
aditua.
Antoni Comín. Filosofo eta politakaria. 
ESADEko irakaslea 
Ángel Font. “la Caixa” Fundació-ko Garapen 
Estrategikoa
José Luis Galipienso. Aholkularitza fiskala, 
enpresa aholkularitza eta kontu-ikuskaritza. 
AUREN Barcelona.
Ramón García. ESADE Informazio Sistemen 
Departamentuaren Irakasle. 
Jordi Serrano. Future4Work-ren fundatzaile. 
Pau Vidal. Hirugarren Sektoreko Behatokiko 
koordinatzaile.
Claudio Zulián. Zine eta dokumentaletan 
zuzendari, artista, musikari eta idazle.

Madril.
María Álvarez de Linera Ros. Nurun Españako 
talentu eta kultura zuzendari.
Luis Aranguren. PPC Editorial (Grupo SM)ko 
Edizioen zuzendaria.
Enrique Arnanz. IC Iniciativas kooperatibako 
zuzendari.
Javier Barbero Gutiérrez. La Paz Ospitale 
Unibertsitarioko Hermatologia eta Hemoterapia 
Zerbitzuko psicologia adjuntua.
Pilar Calón. Kazetari eta gizarte hezitzailea.

Gure eginkizuna

Gure eginkizunajustuagoa eta solidariagoa 
den gizarte bat eraikitzea da pobrezia edo 
basterkeria egoeran dauden pertsona eta 
kolektiboen sustapen integralaren bidez. 
Garapen prosezu indibidual eta kolektiboen 
bitartez lortzen dugu hau, hurbiltasunean eta 
akonpanamendu eta laguntzan oinarritzen 
diren erlazioekin eta eraginkorra den zerbitzu 
batekin. 

Bereziki gazteen inplikazioa proposatzen 
dugu, eta beste pertsona eta erakundeekin 
batera gizarte ekintza, hezkuntza eta 
garapenerako lankidetzarako programak 
burutzen ditugu.

Gure baloreak

Pertsonaren zentraltasuna

Anaitasuna

Utopia 

Eraldatzeko presentzia

Justizia eta Elkartasuna

Protagonismo eta Parte-hartzea

Komunikazio eta Gardentasuna

Patronatua

Lehendakaria: Fermín José Marrodán Goñi

Lehendakariordea: Luzio Uriarte González

Idazkaria: Juan Carlos Melgar Cuesta

Batzordekidea: José Mª Zelaia Gorostiza

Batzordekidea: Carlos Jarque Mateo

Batzordekidea: Teresa Peña Ruiz

Batzordekidea: Miren Josune Izkara Herreros

Nor gara
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Arancha Cejudo. Garapen bidean dauden 
proiektu eta Berrikuntzarako arduraduna. 
Hazloposible Fundazioa. 
Carlos Fernández. Sistema eta Sareen 
zuzendari. DEIMOS SPACE.
Pepa Franco. Folia Consultores-eko Zuzendari-
bazkide.
Eduardo Moreno Bluemat-eko giza-
baliabideetarako eta ezagutzaren 
kudeaketarako kontsultaria.
Isabel Muñoz. TDBM Abogados-eko kide-
fundatzaile eta abokatua.
Miguel Ordozgoiti. SENASA Zerbitzu 
Korporatiboetako Zuzendaria. Sustapen 
Ministeritza.

Euskal Autonomi Erkidegoa
Tomás Arrieta. Lan giroko Harremanen Euskal 
Kontseiluko Lehendakari.
Irene Bau. Antzezlea eta antzezle-hezitzailea.
Begoña Beristain Garcia. Onda Vascan ematen 
den “La tarde en Euskadi” programako zuzendari 
eta aurkezlea.
Jose Ramón Blázquez. Komunikabide 
kontsultaria.
Juan Carlos García. Finantzak. Kutxabank 
Taldea.
Carmelo González. Grupo Amaya Tellería-ko 
Finantza Zuzendaria. Automobilgintza
Valentín Ibarra Lozano. INGEOTYC S.L-ko 
Zuzendari bazkidea
Mariví Mendía. Sektore finantzarioaren kontu-
ikuskaria. ABAO-ko altxorzaina. Kutzaban 
Administrazio Kontseilua.
Óscar Moracho. Medikua, kontsultorea eta 
Osasun-Sistemaren hobekuntza jarrairako 
espezialista.
Rosa Santibáñez. Pedagogia eta Kriminologian 
Doktorea (Deustuko Unibertsitatea) 
Juan María Román. Ernst&Young Bilbao eta 
Zona Norteko arduraduna.

Non gaude. 

Adsis Fundazioak proiektuak burutzen ditu 
Espainian, eta 12 probintzietan.

Elkarlanean gabiltza Latindar Amerikako 
erakundeekin, Nazioarteko Lankidetza eta 
Garapena eta Bidezko Merkataritzarako 
programaren bidez.

Bolivia: Adsis Utaxama Elkartea, Emakumea 
Gizarteratzeko Zerbitzu eta Gaitasuna emateko 
Zentrua (CECASEM), Emakume Azterketa eta 
Lanarako Zentrua, Herri-hezkuntza eta Ikerketa 
Kulturalerako Institutua (INDICEP) eta MOSOJ 
CAUSAY. 

Ekuador: Emakumearen Promozio eta 
Ekintzarako Ekuadorreko Zentrua (CEPAM), 
Familia eta haurtzaroa Gobernuz Kanpoko 
Erakundeen Ekuadorreko Partzuergoa (CONFIE), 
Populorum Progresio Fondo Ekuadortarra 
(FEPP), Maquita Cushunchic Comercializando 
como Hermanos Fundazioa (MCCH) eta 
Ekuadorreko Pontificia Universidad Católica 
sede Esmeraldas (PUCESE). 

Peru: Adsis Tinku Elkartea, ikerketa Sozial eta 
Publikaziorako Ikasketa Zentrua (CESIP), Peruar 
Emakume Flora Tristán Zentrua eta Bizitzaren 
Sustapena (FOVIDA).

Bartzelona

Asturias

Salamanca

Valladolid

Madril

Zaragoza

Valentzia

Nafarroa

GipuzkoaBizkaia

Arab

Las Palmas
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Pertsonak

Latindar Ameriketan arreta 
emandako pertsonak

Lagundu ditugu 22 proiektu Latinda Ameriketan, 
onuradun bezala 15.401 pertsona izan dira, 
(zuzenean onuratutako biztanleria) hauetatik 
%61,37a emakumeak direlarik. Zeharkako 
biztanleria 120.512 pertsona direlarik.

Kolaboratzaile-kideak

Subentzio publiko eta pribatuetaz aparte, 
ditugun proiektuak aurrera eramateko gure 
dohaintza-emaileen diru-laguntza finantzazio iturri 
ezinbestekoa da. 
2013 urtean zehar, 523 kide-kolaboratzailek 
laguntzak helduratzen dituzte era iraunkorrean.

Kontratatutako eta 
boluntario den jendea

Urte honetan zehar ,2013an, batazbeste 219 
pertsona kontratatu dira hilabetero eta 743 izan 
dira boluntario 51 pertsona izan dira praktiketan

Kontratatutakoak

Praktikak

Boluntarioak

%22

%5

%73
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Adinaren araberako sailkapena.

Gure erabiltzaileen %78a 30 urte baino gutxiago ditu.

Espainian arreta emandako 
pertsonak.

2013 urtean zehar 17.427 pertsona lagundu ditugu.

Sexuaren araberako sailkapena:

Biztanle etorkinei laguntza  (1.157)

Baloreetan heziketa  (6.722)

Askatasuna galarazita daukaten edo izan duten pertsonekin esku hartze soziala  (1.600)

Giza-hezkuntzan esku-hartzea eta gazteen lan-merkaturatzea  (7.896)

Nerabe eta gazteen bizitza independiente bat izateko prestakuntza  (52)

%0,3

%45,3

%9,2

%38,6

%6,6

%42 
gizonak %58 

emakumeak

40 
urte baino 

gehiago

%11 12 baino 
gutxiago

12-16 
urte

17-19 
urte20-30 

urte
31-40 
urte

%2

%49

%15%12%11
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Arreta izandako pertsonen profila.

Formakuntza maila:

Lan egoera:

Nazionalitatea:

Lanarekin  %4

Langabe  %96

Atzerritarra  %45

Espainiarra  %55

Ikasketarik gabea  %13

Lehen hezkuntza  %43

Bigarren Hezkuntza  %26

Lanbide heziketa Erdi maila/ Batxilergoa  %12

Lanbide Heziketa Goi maila/ Unibertsitatea  %6
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Programak

1. Gizarte-hezkuntzan 
esku-hartzea eta gazteen 
lan merkaturatzea

Gazteak gure gizartearen etorkizuna dira. 
Horregaitik Adsis Fundazioan, justuagoa 
eta solidarioagoa den gizarte bat eratzeko 
misioarekin batera, bizi-baldintza gogorrak 
dituzten nerabe eta gazteak laguntzeko 
ahalegintzen gara haien hazkuntza 
pertsonalean, heziketan eta lanean. 

Programa honek protagonismo berezia lortzen 
du bizi garen momentu honetanespainiar 
Estatuan gazteen langabezia tasa %50a 
ingurukoa delarik eta krisia dela eta 
hezkuntzak jasotako laguntza publikoak era 
larrian beheratu direlarik. 

Nerabe eta gazteekin era integral eta 
globalean egiten dugu lan, horrela bere 
hazkuntza prosezuaren protagonista bihurtzen 
dira, bere heziketa-ibilbidea finkatzen lagunduz 
eta zailtasun gehien aurkezten dituzten lan eta 
gizarte aspektuetan laguntzen. 

Hau lortzeko, gazte bakoitzari laguntza 
pertsonalitzatua eskeintzen diogu eta bere 
helburua lortzeko eskura jartzen dugu gure esku 
dauden baliabide guztiak. Horregaitik, guretzat 
oso garrantzitsua da sare-moduko lana 
egitea auzoetako edo hirietako erakundeekin 
batera.  

Helburu honekin, betiere gazteak bizi diren 
tokitik gertu dauden zentruetara estekatzen 
saiatzen gara, honen bidez haientzat garrantzia 
duen tokitik hubilen egoteko
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Zer egiten dugu?

•	 DBHko	gradua	lortzeko	kurtsoak.

•	 Lanbide	heziketa.

•	 Orientabide	eta	la	merkaturatzea.

•	 Ikasketetan	laguntza

•	 Alfabetizazio	digitala

•	 Aisialdirako	heziketa.

•	 Kaleko	heziketa

•	 Bana-banako	arreta	eguenko	zentruetan.

Non

Araba, Asturias, Bartzelona, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Las Palmas, Madril, Salamanca, Valentzia, eta 
Valladolid.

Arreta emandako 7.896 
gazte

“Beharbada gogorrena hurbiletik 
gazte hauek dituzten arazo sozial 

eta etxeko arazoen konplexutasuna 
ikustea da” Virginia. Hezitzailea 

(Bartzelona)

“Nik berriro ikasketei bueltatzearen 
‘errua’ Adsis Fundazioko hezitzaileek 

dute, haiek erakutsi didate zerbait 
helburu bezala jartzen badut lortu 
dezakedala, edo gutxienez saiatzen 

banaiz ez dudala ezer galduko”. 
Carlos. 20 urte (Bartzelona)

“Hemen ikastea eta institutuan egitea 
oso desberdina da, irakasleekin dugu 
erlazioari begira bereziki. “Irakasteko 
beste era bat daukate eta denbora 

gehiego eskeintzen digute”. Cristina. 
18 urte (Gasteiz)



13#eginirribarreetorkizunari

2. Nerabe eta gazteentzako 
bizitza independienterako 
prestakuntza

Programa hau Haurtzarorako Babes sistema 
barruan zainduta dauden edo izan diren nerabe 
eta gazteen akonpaniamenduan ardazten da. 

Gure helburua gazte hauen hazkuntza-
pertsonala ahalbidetzea da, arrakasta lan 
merkatuan, gizartean eta hezkuntzan dutela 
ziurtatuz, bizitzari modu autonomoan aurre egin 
diezaioten elementu hauek funtsezkoak bai dira.

Zer egiten dugu?

•	 Arreta	osoa	Babes-etxeetan:	14tik	18	urte	
bitarteko gazteentzat pisuak.

•	 Bizitza	heldurako	trantzisiorako	pisuetan	
akonpainamendua: 18 eta 21 urte bitarteko 
gazteentzat.

•	 Enlace	Proiektua:	Pertsona	bolunraioen	
aldetik akonpainamendua adingabe eta 
gazteei. Laguntza soziala eta emozionala 
eskeintzen diete eta bere autonomiaranzko 
bizitza izateko bidean estimulu izanez 
gainera momentu kritikoetan laguntza dira.

Non

El Juglar zentrua, Valladoliden.

Arreta 52 gazteei

Emakumeentzako 
arreta zerbitzua
Emakumeek oso presentzia garrantzitsua 
daukate burutzen ditugun programa 
guztietan (Fundazioko erabiltzaileen 
%58a osatzen dute) Hala ere, lan egiten 
dugun auzo batzuetan lan espezifikoa 
burutu behar dugu, guraso bakarreko 
familiak gero eta gehiago direlako edo/
eta amamak sostengatutako familiak, 
laguntzarik gabe tratu txarren biktima izan 
diren emakumeak eta gero eta gehiago 
diren nerabezaroan diren ama gazteak. 
Helburua arreta psikologikoa eskeintzea 
da, gizartera moldatzeko eta lan 
merkaturatzea errazteko tailerrak 
gauzatuz eta heziketan lagunduz.

Non
Las Palmas, Madril, Salamanca eta 
Valentzia 

102 emakumez arduratu gara proiektu 
espezifiko hauetan

“Nire familiak alde batera utzi 
ninduen eta zortea izan nuen Adsis 

Fundazioa aurkitu izandakoan. 
Laguntza eskatu nuen eta lagundu 
zidaten. “Programan egondako bi 
urte hauek asko balio izan didate”. 

María 19 urte (Valladolid)
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3. Askatasuna galarazita 
duten eta izan duten 
pertsonekin esku-hartzea

Espetxean sartuta dauden pertsonak 
laguntzen ditugu bere birgizarteratzean eta 
lan merkaturatzea helburu bezala dugularik, 
bere egoerak edo penitentziari sistemak izan 
ditzakeen eragozpenak edo oztopoak libratuz. 
Aldi berean, askatasuna galarazten duten 
zigorrei neurri alternatiboak bilatzen 
dizkiegu, gizarteratze eta lan merkaturatze 
normalizatu bat lortzeko bizi diren bazterketa 
egoera txikiagotzeko. 

 Guretzat banan-banako arreta ezinbestekoa 
da. Honela, parte-hartze eta nor berak 
protagonismo aske eta kontzientea izanik, 
pertsona bakoitzaren neurriko ekintza plana 
egiten dugu. 

Espetxean, barneko pertsonekin lan egiten 
dugu hizketa eta lan-taldeen bidez.  Espetxetik 
kanpo,  Fundazioko eguneko zentruetan 
bigarren, hirugarren edota baldintzapeko 
askatasuna duten pertsona hauen integrazio eta 
birgaitze prozesurako espazioak dira. 

Programa honen bidez, posible den heinean, 
erabiltzaileen parte-hartzea indartzen 
dugu trebakuntza esperientziekin, tailer 
okupazional eta lan-esparruetan. 

Gainera, bere sorkuntzatik 2009an parte 
garenPenitentziari Kontseilu Sozialari 

esker, espetxetan elkarrekin lan egiten dugun 
erakunde sozialekin koordinatzea errezten du.

Zer egiten dugu?

•	 Orientazio	eta	lan	merkaturatzea.
•	 Arreta	zerbitzua	eguneko	zentruetan.
•	 Birgaipen	eta	drogen	kontsumo	ohitura	

kendu.

Non

Asturiasen, Bartzelonan, Bizkaian eta Valentzian.

Arreta emandako 1.600 
pertsona.

Pertsona askok zailtasunez utzi 
ahalko dute menpekotasuna arreta 
farmakologiko eta Hedra Eguenko 
Zentruan dauden baliabide barik. 

Juan Carlos Jimenez. Hedra Zentruko 
Zuzendaria (Valentzia)

“Diru-sarrerarik, lanik, etxerik eta 
anire amaren laguntzarik ez daukat, 
baina badakit nire alabarekin bizi 
nahi dudala, bere alboan izan eta 

nola hazten den ikustea. Lagunduta 
eta ulertzen nautela sentitzen dudan 
une hau da Hedra zentruan dudan 

bakarra. Inma (Valentzia)
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4. Etorkina den 
biztanleriari laguntza

Adsis Fundazioko programa guztietan 
bertakoak diren eta etorkinak diren pertsona 
arreta berdina ematen diegu. Hala ere, urteetan 
zehar kolektibo honen eskari espezifikoak 
hazi direla ikusita arreta zerbitzu zehatza 
martxan jarri genuen pertsona hauentzat, 
gure herrialdean duten errealitatean indar 
gehiagorekin eta pertsonalizatuagoa den modu 
batean arreta emateko. 

Honela, bere hiritar estatutu eta beste 
pertsonek dituzten obligazio eta eskubide 
berdinak izan ditzaten administrazio 
publikoekin elkarlanean egiten dugu, 
sozietatearen multzoarekin sentikortasuna 
landuz, eta esparru hauetan lan egiten duten 
erakundeekin batera koordinatuz. 

 Etorkinen kolektiboetan gure presentziaren 
garrantzia ezagutzeko eta ekintza nagusiak 
ezartzeko analisi prosezu sakona egiten 
dugu. Prosezu hau agente sozial eta etorkinen 
artean datu objektibo eta itxaropenen bilketan 
datza.

Zer egiten dugu?

•	 Aholkulari	juridikoa.
•	 Orientazio	eta	lan-merkaturatzea.
•	 Hizkuntza	ikasteko	murgiltze-programa.

Non

Araban, Bartzelonan, Las Palmasen, Madrilen, 
Salamancan, Valentzian eta Zaragozan.

1.157 
pertsonei 
arreta emana

“Hona etortzeak pena merezi du asko 
laguntzen zaituztelako, orientazio 

orokor eran edota lan eta heziketarako 
aukerak eskeiniz. Ezer izatetik lan bat 
izatera pasa dut eta aurrera atera naiz. 

Jully (Bartzelona)



16    Memoria 2013  

6.722 gaztek parte 
hartu dute

5. Baloreetan heziketa

Gazteak dira Adsis Fundazioaren izateko arrazoi 
nagusia. Horregaitik, arreta sozial eta lan arretaz 
gainera, haien protagonismoa eta aktibismo 
soziala bultzatzeko espazio eta ekintzak 
eskura jartzen dizkiegu. 

Programa honen helburua gazteentzat 
konpromesu sozial eta solidarioa sustatzea 
da, gizarte justuago eta solidarioago baten 
eraldatzearen agente bihur daitezen.

Sentsibilizazio tailer, parte-hartzea sustatzen 
dituzten jarduerak eta inplikazio zuzena duten 
ekintzen bidez, lan egiten dugu gazteei amets 
egiteko denbora eta espazio bat eskeintzen 
diegu, beste mundu hori posible dela eta 
honekin amets egin behar dela eta aldi berean 
lanari ekin behar dela.

Programan burutzen diren 
jarduerak:sentikortasun tailerrak, erabakiak 
hartzeko eta gatazkak konpontzeko 
trebakuntza, kanpainak aurrera eramatea, 
festa solidarioak antolatzea, lan-espazioen 
eta esperientzi solidarioen antolakuntza 
eta garapena, hazkuntza pertsonalerako 
trebakuntza, etab.

“Baloreetan hezkuntza mesedegarri 
da, duda barik, gazteak utopia 

posibleen jarraitzaile izaten”. Santiago 
Gómez. Trinitas Ikastetxeko Animazio 
Soziokulturalaren hezkuntza ziklorako 

irakasle (Salamanca)

“Elikagaiak biltzearekin asko gozatu dut, 
errealitate desberdin bat ezagutu dut 

eta beste gauza asko egiteko motibatu 
nau”. Lorena Coca. Goya Institutuko 

ikasle (Bartzelona)
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6. Boluntariotza

Adsis Fundazioaren historioak 
boluntariotzarekin lotura estua dauka, hain 
zuzen ere, Fundazioa Panplona aldean dauden 
txaboletan bizi ziren biztanleen oinarrizko 
beharrak betetzen saiatzeko joan ziren gazte 
boluntario talde baten eskutik jaio zen. Modu 
honetan, boluntariotzak gure jatorria eta 
eginkizun soziala gogoratzen laguntzan 
gaitu. 

 Aldi berean, Adsis Fundazioan osasuntsua 
eta heldua den gizarte batek norberak 
eginkizun sozial baterako bere kapazitate 
eta gaitasunak gehitzeko espazioak behar 
ditu. Boluntariotza lan konprometiduaren 
eta solidarioaren esperientzia konkretua eta 
guztiontzako ona den mundu bat lortzeko gure 
denbora erabiltzen dugunean ematen den 
hazkuntza eta garapen pertsonala konbinatzen 
duen prosezu bezala ulertzen dugu.

Progamako funtzio sozial bikoitz hau posible 
egitearren, Adsis Fundazioko boluntarioak 
trebakuntza periodikoa jasotzen dute gai 
edo kontu sozialei dagokionez, baloreetan 
hezkuntzari dagokionez, etab., kolaboratzen 
ari diren programari buruzko trebakuntza 
espezifikoarekin batera.

Adsis Fundazioaren boluntariotza 
proiektuak:gazte eta helduei 
laguntza:alfabetizazioa, aisia eta eskolarako 
laguntza: droga-menpekotasuna eta 
askatasuna galarazita duten pertsonei 
laguntza;aholkularitza juridikoa eta etorkinei 
babesa; garapenrako lankidetzarako 
proiektuen sustapena, bidezko merkataritza eta 
erakundeari sostengua.

743 pertsona boluntario

Ekintza hauetan sartu nintzenetik 
pertsona solidariago eta 

bihozberago bat naizela sentitzen 
dut, inguruan ditudan pertsonak 
lehen baino gehiago laguntzen 

ditut”. Judit Eurofragance 
(Bartzelona)

“Haiengatik askoz gehiago ikasten dut 
haiek nigandik baino. Bizitza beste 

ikuspuntu batetik begiratzen irakatsi 
didate eta hori oso aberasgarria izan 

da”. María Claudia (Madril)

Nor edo norrek aurrera egiten 
duenean dudan sentsazioa 

harrigarria era ordainezina da. María 
Claudia (Madril)
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Boluntarioen banaketa geografikoa: 

Boluntarioak sexuaren arabera

Boluntarioak adinaren arabera: 

Araba

Asturias

Bartzelona

Bizkaia

Gipuzkoa

Las Palmas

Madril

Nafarroa

Salamanca

Valentzia

Valladolid

Zaragoza

                                   50

                                     53

                                                                                        114

                                                                       93

      16

                                                                  87

                                                                         96

                           41

                        37

                                                                       93

                      35

                28

%34 
gizonezkoak %66 

emakumeak

60 urte baino 
gehiago

51-60 
urte bitartekoak

41-50 
urte bitartekoak

31-40 
urte bitartekoak

20-30 
urte bitartekoak

20 
urte baino 
gutxiago

%8
%10

%13
%16

%39

%13



7. Garapenerako 
lankidetza

Garapenerako Lankidetza herri eta kolektibo 
guztienekitatea mesedetzen duen baldintza 
hobeagoak bilatzen dituenprograma eta 
ekintzen konbinaketa bezala ulertzen dugu. 
Hau Garapenerako Lankidetzarako Proiektuen 
arearen bidez lortzen dugu lankidetza 
jarduera subentzio publikoen kudeaketaren, 
baliabide pribatuak mobilizatuz, edo lankidetza 
unibertsitario edo teknikoaren bitartez sustatu 
eta segimentua egiten dugu

Programa honetan garrantzia handia ematen 
diogu adingabe, eta Latindar Amerikako 
emakumeen arretari. Gaur egun Argentinan, 
Bolivian, Ekuadorren, Peru eta Uruguayen 
proiektuak garatzen ditugu eta aurten, 2013an 
22 proiektuetan fondoak kudeatu ditugu 
Bolivian, Ekuadorren, eta Perun, 14 erakunde 
lokalek burutu dutelarik.

Aldi berean, espainiar biztanleriarekin 
sentsibilizazio jarduerak egiten ditugu, 
gazteentzako bereziki eginak exklusio eta 
pobrezia egoeraren errealitatea erakusteko. 
Helburua iparraldeko herrialdeetan 
lankidetzarako kultura sustatzea da eta 
Hegoaldeko herrialdeen errealitateari buruz 
sentsibilizatzea da.

Pertsonak

15.401 pertsonek (zuzenean onuratutako 
biztanleria) hauetako %61,37a emakumeak 
direlarik. Zeharkako biztanleria 120.512 
pertsonakoa da. 

 Latindar Amerikan emandako laguntza zuzenaz 
gain Espainian sentsibilizazio kanpaina 
eta ekintzak burutzen ditugu publiko 
orokorrarentzat eta hezkuntza-zentruetako 
gazteentzat.

Non

Lankidetzarako Proiektuetarako Saila 
Madrilen kokatuta dago. Gainera Latindar 
Amerikako Adsis Erakundeen Sarearen parte-
hartzea daukagu, Argentinan, Bolivian, 
Chilen, Ekuadorren, Perun eta Uruguayen 
daudelarik. 

2013an finantzatutako proiektuak Bolivian, 
Ekuadorren eta Perun gertatzen ari dira.

#sonríealfuturo 19
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8. Bidezko Merkataritza: 
Adsis EquiMercado

Adsis EquiMercado Bidezko Merkataritzaren 
sustapen, distribuzio eta inportaziorako Adsis 
Fundazioak duen proiektua da, Hegoaldeko 
herrietako nekazariek dituzten kooperatibak 
laguntzeko, adibidez. Guretzat Bidezko 
Merkataritza komunitate hauetan garapen 
iraunkorra bultzatzeko tresna da, bata eta 
bestearentzat zuzenagoak eta bidezkoagoak 
diren arauetan oinarritutako merkaturako 
sarbidea eskeintzen duelarik. 

EquiMercado-k ez du soilik inportatu eta 
banatzen baizik eta aholkularitza ekintzak ere 
burutzen ditu kooperatibekin, produktu berriei 
eta haien eskaintza merkaturatzeko egokipenari 
buruz.  

EquiMercado-k merkaturatzen dituen produktu 
askok Espainian dute lantze prosezuaren 
amaiera. Kasu gguzti hauetan, ekonomia 
sozialean oinarritutako famili-enpresa 
txikiekin egiten da lan  

EquiMercado WFTO Global eta WFTO Europa-
ko(Bidezko Merkataritzarako Nazioarteko 
Elkartea eta Europakoa hurrenez hurren) kide 
da, Bidezko Merkataritza ezagutzeko taldean eta 
korrodinazioz lan egiten delarik.

Aurten, 2013an Bidezko Merkataritza 
Erakunde bezala aintzaetsi du kide-sistemako 
Estatu mailako Bidezko Merkataritzarako 
koordinakundeak.

20    Memoria 2013  
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Produktuak

2013.urtean zehar570.985,90 €-tan baliotutako 
Bidezko Merkataritzako produktuak saldu 
ditugu, fakturazioan %4,2ko igoera eman delarik 
2012 urtearekin konparatuz.

700 saltokitan 240 kontakizun elikadura eta 
kosmetika produktuetan.

Ekoizleak

2013 urtean zehar 17 kooperatibekin egin 
dugu lan era zuzenean Hego Amerikan, Afrika 
eta Asian. Aurten Kuen, olio esentzialak lantzen 
dituzten Ekuadorreko emakumeen kooperatiba 
txiki batekin hasi gara lanean eta Canaan Fair 
Trade-ekin, Palestinan, goi-kalitateko olioak 
lantzen dituztelarik, hauen artean, gure 
kosmetikan erabiltzan dugun jojoba. 

Zeharka Bidezko Merkataritzarako 63 
kooperatibekin egin dugu lan.

Sentikortasun jarduerak

EquiMercado-k Bidezko Merkaritzarako 
sentsibilizazioaren eta Kontsumo Arduratsuaren 
alde egiten du. Panplona, Donosti, Bilbo eta 
Valladolideko Bidezko Merkataritzako Jaietan 
parte hartu du eta baita Bartzelona eta 
Madrileko BioCultura azoketan ere, kontsumo 
arduratsu eta errespetuzkoa bai sozialki baita 
ingurumen mailan ere bultzatuz.

Instalazio eta gizon-
emakume taldea.

Equimercado Ansoainen (Nafarroa) biltegi 
moderno bat dauka eta hemen merkantziak 
gorde eta banatzen ditu. Produktu biologikoen 
ontziratze zentru bezala antolatuta dago 
CPAEN-ek aintzaetsitakoa (Nafarroako 
Nekazal-produkzio Ekologikorako Kontseilua)

EquiMercado taldea hiru pertsonek eta 
sentikortasun jarduera batzuentzako dauden 
boluntarioen laguntzak osatzen dute .

On-line denda: 
http://tienda.equimercado.org

http://tienda.equimercado.org



22    Memoria 2013  

Kontuak argi eta garbi

DIRU-SARRERAK

Kontuak urtero ikuskatuak: 

GZ Consultores- Auditores S.L-ek 

Adsis Fundazioa gardentasun eta 
praktika onen analisia jasotzen du 
Lealtad Fundazioaren eskuz eta 
printzipio guztiak betetzen ditu. 

Garapenerako GKEko koordinatzaileak ikuskatuak (CONGDE).

FINANTZAKETA PROPIOA (%13a) 1.094.686,99 €

 

 EquiMercado-n salmentak  570.740,90 €

 Erabiltzaileen kuotak  11.681,49 € 

 Dohain eta kanpainak  478.783,58 €

 Diru-sarrera finantzarioak  9.717,85 €

 Ez-ohiko sarrerak  23.763,17 €

FINANTZAKETA PRIBATUA (%15) 1.245.831,98 €

 

 Zerbitzuen prestakuntza  468.352,47 €

 Diru-laguntza pribatuak  777.479,51 €

FINANTZAKETA PUBLIKOA (%72) 6.219.752,16 €

 

 Zerbitzuen prestakuntza  2.501.716,32 €

 Diru-laguntza publikoak  3.718.035,84 €

TOTALA  8.560.271,13 €
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GASTUAK

Programa bakoitzeko gastuen bereizpena:

PROGRAMAK

ADMINISTRAZIO, KOMUNIKAZIO 
ETA ERAKARPENA

OHIKO GASTUAK 8.644.660,72 €

 

 Pertsonal-gastuak 5.773.336,90 €

 Jarduera gastuak 2.719.250,37 €

 Amortizaziorako zuzkidura 100.284,57 €

 Gastu finantzarioak 51.788,88 €

 5.309.232,03 € Giza-hezkuntzan esku-hartzea eta  
  gazteen lan merkaturatzea 
  (%61,41)

 678.598,12 € Askatasuna galarazita duten eta izan  
  duten pertsonekin esku-hatzea  (%7,85)

 326.609,82 € Bizitza independiente baterako 
  prestakuntza  (%3,78)

 196.176,24 € Etorkina den biztanleriari laguntza 
  (%2,28)

 571.375,37 € Bidezko Merkataritza-Equimerkatua 
  (%6,61)

 611.454,78 € Administrazio eta kudeaketa  (%7,07)

 186.271,35 € Komunikazio eta funtsen bilketa  
  (%2,15)

 641.048,41 € Garapenerako Lankidetza  (%7,42)

 123.894,60 € Boluntariotza eta baloreetan hezkuntza 
  (%1,43)

% 
9,22

%90,78
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Hedapen eta komunikazioa

Gure misioa betetzen dugula ziurtatzeko 
ezinbestekoa da existitzen diren 
bidegabekeria sozialak salatzea baita lan 
egiten ari garen proiektuak ezagutzera 
eman eta biztanleria sentikortu Halaber, 
ahalik eta gardentasun gehien izatearren, 
burutzen ditugun jarduera eta akzioak 
argitasunez hedatzen saiatzen gara.

Sehileko aldizkaria Fundazioko 
kolabolatzaileentzat.

Hiruhileko E-boletina 
kolaboratzaileentzat, lagunentzat, etc. 

123.624 Web orrira bisitak

    4.930 Gustoko dut

    3.309 jarraitzaile

263 inpaktu komunikabide arruntetan
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#Irribarreeginetorkizunari 
bizitza gogorra duten gazte askoren 
egoerari buruz sentikortasun kanpaina. 
Helburua guztion artean gabezia 
ekonomiko tatzak dituzten gazteei 
irribarrea bueltatzea da. Irribarre egiten 
uzten ez dien gabeziak. 

www.irribarreeginetorkizunari.org

Beste 35 GKE-rekin SOMOS kanpainan 
parte hartzen dugu, Espainiako 
Fundraising Elkartearen (AEFr) ekimena 
kultura eta solidaritatearen sustapena 
helburu duelarik.

Bartzelonako 
jokalari den 
Leo Messi 
Uncopdemà 
Festaren IV. 
Edizioaren 
ohorezko 
babeslea izan da honetan Adsis 
Fundazioa onuradun bilakatu 
delarik. ‘Un Cop de Mà’ Real Dreams 
Fundazioaren, Tibidabo Jolas-Parkearen 
eta Bartzelonako Udaletxearen bermea 
duen ekimena da.

Ilusioa piztuz 
CD Edizioa, 
kontzertu 
solidarioa 
da eta 
crowdfunding 
kanpainaren 
ospaketa 
40 nerabek 
beka bat lortu 
dezaten kirol 
kanpamendu eta sentikortasunerako 
hezkuntza kanpamenduetan 2014ko 
udan joan eta onura daitezen.
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Sare moduan lan 
egin

Estatuko Sareak:
•	 Espainiako	GKE-ren	Koordinakundea	(CONGDE)
•	 Bidezko	Merkataritzarako	Estatuko	Koordinakundea	

(CECJ)
•	 Espainiako	Boluntariotzarako	Plataforma	(PVE)
•	 	Haurtzarorako	Erakundeen	Plataforma	(POI)
•	 Fundazioen	Espainiar	Elkartea	(AEF)
•	 Fundraising	Espainiar	Elkartea
Garapenerako Lankidetza eta Bidezko Merkataritza:
•	 Balentziako	GKE-en	Koordinakundea
•	 Euskadiko	GkE-en	Koordinakundea
•	 Castilla	eta	Leoneko	GKE-en	Koordinakundea
•	 Asturiaseko	Printzerriko	GKE-en	Koordinakundea
•	 Nafarroako	GKE-en	Koordinakundea
•	 Madrileko	erkidegoko	GKE	Federakundea	

(FONGDCAM)
•	 Kataluniako	GKE	Federakundea
•	 	Aragoiko	Solidaritate	Federakundea
•	 Valladolideko	Bidezko	Merkataritzarako	Plataforma
•	 World	Fair	Trade	Association
Boluntariotza:
•	 Aragoiko	Boluntariotza	Plataforma
•	 Madrileko	Erkidegoko	Boluntariotza	Elkarteen	

Plataforma (FEVOCAM)
•	 Balentziako	Erkidegoko	Boluntariotzaren	

Sustapenerako Plataforma
•	 Valladolideko	Boluntariotza	Plataforma
•	 Boluntariotza	Sozialerako	Federazio	Katalana
•	 Salamankako	Boluntariotza	Sozialerako	Sarea
•	 Bolunta,	boluntariotza	eta	parte	hartze	sozialerako	

agentzia (Bizkaia)
Akzio soziala orokorrean:
•	 EAPN	(Bazterketa	Sozial	eta	Pobreziari	aurre	egiteko	

Sare Europarra) Euskadin, MAdrilen, Castilla Leonen 
eta Asturiasen

•	 Harresiak	Apurtuz.	Etorkizunei	laguntza	emateko	
Euskadiko GKEko Koordinakundea (Araba eta 
Bizkaia)

•	 Drogodependentzietarako	GKEen	forua.	Osasun	
zerbitzuak eta Osasun Saila. (Asturias)

•	 Villabonako	(Asturias)	Presondegiko	Terapeutica	eta	
Hezkuntza Unitatea

•	 Carmel	Amunt	(Bartzelona)
•	 Ekintza	Sozialerako	Kataluniako	Erakundeak	(ECAS)
•	 Haurtzaro	eta	nerabereentzako	Hezkuntza	eta	

Arretarentzat Erakundeen Federazioa (FEDAIA) 
(Catalunya)

•	 Interxarxes	(Bartzelona)
•	 Xarxa	Omnia	(Catalunya)
•	 Gazteen	Inklusiorako	Erakundeen	Plataforma	

(PEI´Jove) (Catalunya)
•	 Xarxa	d’Entitats	Socials	d’Assessorament	Jurídic	per	

Estrangers	(XESAJE)	(Bartzelona)
•	 Ekain	(Inklusio	Sozialerako	Sareak	Euskadin)
•	 ‘BesteBi’	Plataforma	(Bizkaia)
•	 Etorkintza	Fundazioa	(Bizkaia)
•	 Gizakia	Fundazioa	
•	 Bidesari	Elkartea	(Bizkaia)
•	 Goiztiri	Elkartea	(Bizkaia)
•	 Lagun	Artean	Elkartea	(Bizkaia)
•	 Hemen	Partzuergoa	(Bizkaia)
•	 	Gaztela	Leoneko	FIARE	Elkartea
•	 Anagos	Sarea	(Kanaria	Irletako	Gizarteratze	eta	Lan	

Merkatuan sartzeko Erakundeen Sarea 
•	 Kale-hezkuntza	Koordinakundea	(Las	Palmas)
•	 Baliabide-Prosezuetan	parte-hartze	eta	esku-hartze	

komunitario 1. barrutian Kanaria Handian Las 
Palmasen 

•	 Enplegua	sortzeko	Paktu	Lokala	(Las	Palmas)
•	 Konekta	Sarea	(Madril)
•	 ‘La	Reversa’	Salamankako	barrutiko	Elkartze-sarea	

eta Auzo-sarea (Madril)
•	 Salamanka	Barrutiko	Enplegu	Sarea	(Madril)
•	 Afrikar	Biztanleriari	Laguntza	Sarea	(RAPA)
•	 Vivalcaroko	Formakuntzarako	eta	Enplegurako	

Erakundeen Mahaia (Madril)
•	 Vivalcaroko	Haur-Gazte	Plataforma	(Madril)
•	 ‘Espacio	de	Encuentro’	Vivalcaroko	Auzo-sarea.
•	 San	Jose	Auzoko	ekintza	sozialerako	Erakundeen	

Sarea
•	 Adingabeen	Erakundeen	Elkarte	Profesionalak	

(APIME) (Balentzia)
•	 Balentziako	Erkidegoko	Eguneko	eta	

Adingabekoentzako Zentruak
•	 Balentziako	Espetxe	arloko	Erakundeen	Plataforma
•	 Drogodependentzia	duten	pertsonentzako	

arretarako Asoziazio eta Entitateen Elkartasuna 
(UNAD)

•	 Haurtzarorako	Erakundeen	Plataforma	(Valladolid)
•	 Laguntza-pisu	eta	Proiektuak	dituzten	Erakundeen	

Federazioa (FEPA) (Valladolid)
•	 Almozarako	Udal	Batzordea	(Zaragoza)
•	 ‘Paper-gabekoei’	Laguntza	Sarea	(Zaragoza)	
•	 Berrikuntza	Sozial	eta	Lidergoaren	Forua
Kontseiluetan parte-hartzea:
•	 Vitoria-Gasteizeko	Lankidetzarako	Udal-kontseilua
•	 Bilboko	Lankidetzarako	Udal-kontseilua
•	 Aragoi	Gobernuko	Lankidetzarako	kontseilua
•	 Villabona	Penitentziari	Zentruko	Penitentziari	

Kontseilu Soziala (Asturias)
•	 Nanclares	eta	Basauri	Penitentziari	Zentruetako	

Kontseilu Soziala (Bizkaia) 
•	 Kanaria	Handiko	Gazteriaren	Kontseilua
•	 Herritarren	Parte-hartzerako	Kanaria	Handiko	Las	

Palmaseko Kontseilua
•	 Picassent	Penintetziari	Zentruko	Kontseilu	Soziala	

(Valentzia)
•	 Valentzia	Probintziako	Espetxeko	Erakundeen	

Koordinakundea

Adsis Fundazioan guztiontzako etorkizun 
hobeago bat lortzeko lan egiten duten beste 
erakunde batzuekin koordinatzen gara. 2013 
urtean zehar, Adsis Fundazioak hurrengo 
koordinakunde, plataforma eta sareekin ibili da 
elkarlanean:
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Sari eta esker onak

•	 Mahou-San Miguel	saria	‘Etorkizuna	Birziklatu’-rentzako,	Madrileko	gazteen	artean	enplegua	
sustatzeko proiektua, Madrileko Udaletxearen laguntzarekin 2013.

•	 Salamankako Udaletxeko esker onak Fundazioak hirian izan duen boluntzaritza lana dela eta (2012).  

•	 “Cartas a un Maltratador” saria FOEko Salamankako Berme Sozial kurtsoaren ikaleentzat (2006, 2008 
eta 2012).

•	 Euskadin Esku-hartze Sozialari dagokionez Praktika onen Gidan aipamena izan zuen gure Baloreetan 
hezkuntza programa (2011).

•	 Antonio Menchaca saria Solidaritateari 2010ean Adsis Fundazioak burututako Askatasuna Galarazita 
duten Pertsonentzako Programarentzat (2010).

•	 Gurutze Gorriko Solidaritate Sarien XIV. edizioa Akzio-kolektibo mailan izendatua (2010).  

•	 Boluntariotza Sozialari Estatu-mailako Saria (Sari berezi kategoria) Osasun Ministeritza eta Politika 
Soziala (2009). 

•	 Fórum Alternative Channel-en Bideo Hoberenaren Saria Adsis Fundazioak egindako “El Paraíso de la 
Cebolla” bideoarentzat (2008).

•	 Barcelona Visual Sound Saria “Eduki Sozialeko Dokumentalen” mailan saria “Las Chicas Dulces”-entzat 
saria (2008).  

•	 Villabona Penitentziari Zentruko Unitate Terapeutikoaren 2007 saria Adsis Fundazioarentzat eta 
askatasuna galarazita duten pertsonekin egindako lanarengatik Asturiasen. 

•	 Panplonako Zine Jaialdian “Las Chicas Dulces” dokumentala “Balore Bisual” mailan aukeratua izan zen 
(2007).

•	 Panplonako Zine Jaialdian Adsis Fundazioak egindako”El Paraíso de la Cebolla” dokumentala “Balore 
Bisual” mailan aukeratua izan zen (2006).

•	 Muestra Solidaria Puerta Abierta Saria Madrileko Ekintza Solidariorako MultimediaElkartearen 
eskutik Adisis Fundazioaren “El Paraíso de la Cebolla” dokumentalarentzat (2006).

•	 Sofia Erregina Sariaren accesita Drogen Aurkako Bestalde Eguneko Zentruarentzat (2006).

•	 Joven Canarias Saria Adsis Fundazioaren Atajo Eguneko Zentruarentzat.

•	 Cuenta Hasta Tres Saria Bartzelonako Udaletxeak Recolzem els Joves al Casc Antic-entzat Hezkuntza 
Fisiko eta eskola adinetan Kirolarentzako Mahaiaren eskutik

•	 Cooperativa Abacus Saria “Hezkuntza” mailan Recolzem els Joves al Casc Antic proiektuarentzat, 
Bartzelonako Centro Princesaren eskutik (2006 eta 2008).

•	 Gaztela eta Leoneko Junta-ren Haurtzarorako Arreta Saria Valladolideko Babestutako etxeentzat 
(2005).

•	 Penitentziari Meritu Sozialerako Domina Asturiaseko Adsis Fundazioaren Eguneko Zentruko 
erabiltzaile gazte batentzat (2005).

•	 Panplonako Udaletxeko esker onak Santa Luciako herrian egindako ekintzentzat izen bereko Babes-
etxean (2005). 

•	 Karmele Alzuela Hezkuntzarako Berrikuntza Saria Gasteizko CIP-arentzat 2000-2001.

•	 Bizkaiako Foru Aldundiak emandako Utopia Saria Bestalde Eguneko Zentruari (1996).
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Eskerrik asko

kolaboratzaileei, bere laguntza eta 
eskuzabaltasunarengatik.

Adsis Anai, neba-arreba eta ahizpei eta 
patronatuko kide guztiei, bere esfortzu 
eta lana beharrezkoak dira aurrerantz 
egiteko. 

Boluntario, boluntaria eta profesional 
guztiei egunero proiektu bakoitzean 
ilusioa, esperientzia eta jakituria 
eskaintzeagaitik.

Proiektuak finantzatzen laguntzen 
gaituzten instituzio eta erakunde guztiei.

Gure kurtso eta tailerretan parte hartu 
duten gazteei lan-aukera eman dieten 
enpresa guztiei.

Gure produktuak EquiMerkatuan 
komertzializatzen lagundu izan duten 
denda eta bidezko merkataritzan apustu 
egin duten bezeroei.

Aholkularitza Kontseiluare lagunei bere 
profesionaltasuna eta laguntza momentu 
orotan eskeintzeagatik.

Eskuzabaltasunez orientatzen eta aholku 
ematen gaituzten lagun eta profesionalei

Komunikabideetan lan egiten duten 
eta gure helburua hedatzen laguntzen 
gaituzten kazetari eta profesionalei.

Laguntza ekonomikoa ematen diguten 
pertsona partikular guztiei, indibidualki, 
taldetan hezkuntza-zentru, parrokia edota 
elkarte gisa erara lagunduta.

Guztioi, mila esker!

Eskerrak eman nahi dizkiogu, 
aurten ere, justuagoa den 
mundu batekin amesten 
jarraitu ahal izateko proiektu 
eta ekintza guztiak burutzen 
aritu izan diren pertsona eta 
erakundeei.
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Gure kolaboratzaileek 
egindako lanari esker izan 
dira posible memoria honetan 
agertzen diren proiektuak.

Zuk ere proiektu 
hauek posible egiten 
lagundu dezakezu Adsis 
Fundazioarekin kolaboratuz:

Telefonoz: 
902 367 665 / 93 295 57 27

Internet bidez: 
www.fundacionadsis.org/
haztesocio

Transferentzi bat eginez: 
ES1621002136240200179950 
(La Caixa)

Lagundu gaituzu gazteei irribarrea bueltatzera, egin zaitez 
bazkide!



Araba
(34) 945 28 63 58
araba@fundacionadsis.org
Asturias
(34) 985 19 57 73
asturias@fundacionadsis.org
Bartzelona
(34) 933 57 75 75
barcelona@fundacionadsis.org
Bizkaia
(34) 944 22 28 33
bizkaia@fundacionadsis.org
Gipuzkoa
(34) 943 40 00 21
gipuzkoa@fundacionadsis.org
Las Palmas
(34) 928 33 60 39
laspalmas@fundacionadsis.org
Madril
(34) 915 74 37 84
madrid@fundacionadsis.org
Navarra
(34) 948 30 26 27
navarra@fundacionadsis.org
Salamanca
(34) 923 27 12 26
salamanca@fundacionadsis.org
Balentzia
(34) 963 34 39 76
valencia@fundacionadsis.org
Valladolid
(34) 983 37 82 85
valladolid@fundacionadsis.org
Zaragoza
(34) 976 33 55 12
zaragoza@fundacionadsis.org

Bazkideari arreta zerbitzua 
902 367 665 / 93 295 57 27 
info@fundacionadsis.org

Memoria hau %100an birziklatua izan den paperean 
inprimatu da Zaintza Ziurtagiri Katea dauka (FSC), 
honekin egiaztatzen da egurra ondo kudeatuta dauden 
basoetatik datorrela eta produktuaren transformazio 
katean zehar kontrol sakon bat pasa duela imprimatutako 
produktutik bere azkeneko helbide eta xederaino.

Fundazio benefiko-asistentziala, 
1996ko Ekaineko 19ko orden 
Ministerialaren esanetan. Estatu 
mailako Fundazioen Erregistroan 
izena emanda 28/1019. 
zenbakiarekin.

Gure aktibitateari buruzko informazio gehiago 
nahi izatekotan info@fundacionadsis.org-en eskatu 
dezakezu.

D.L.: M-20372-2014

Memoria hau formatu digitalean 
deskarga dezakezu : 
www.fundacionadsis.org/memoria2013

http://www.youtube.com/FundacionAdsis 

@FundacionAdsis 

http://www.facebook.com/FundacionAdsis


