
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020ko MEMORIA 

 



  

                                                                                     
         

 

1 

 

AURKIBIDEA 
 

I. GETXOKO UDALAREN LANKIDETZAREN IKUSPEGIA 2020an ........................ 2 
1.1. Helburuak .............................................................................................................. 2 
1.2. Datu orokorrak ...................................................................................................... 2 

II. LANKIDETZA-PROIEKTUAK.................................................................................. 6 
2.1. Diru-laguntzen urteko deialdia.............................................................................. 6 
2.2. XV. Erabilitako Liburuen Azoka Solidarioa....................................................... 10 
2.3. Euskal Fondoarekiko hitzarmena ........................................................................ 11 

2.3.1. 2020ko proiektua........................................................................................... 11 

2.4. Garapenerako lankidetza-proiektuen banaketa geografikoa ............................... 12 

III. GIZARTE ERALDAKETARAKO HEZIKETA ETA SENTSIBILIZAZIO 

PROIEKTUAK ............................................................................................................... 14 

3.1. Dirulaguntzen deialdia ........................................................................................ 14 
3.2. Hitzarmena Zabalketarekin ................................................................................. 15 
3.3. Zuzeneko betearazpena ....................................................................................... 15 

3.3.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2020 ................................................. 15 

3.3.2. Getxotik Mundura jokoa ............................................................................... 16 
3.3.3. Piezas dokumentalaren aurkezpena .............................................................. 17 

3.3.4. Bidezko Merkataritza .................................................................................... 17 
3.3.5. Sahara: Palabras de Caramelo ....................................................................... 18 
3.3.6. European Days of Local Solidarity: “Kultura eta Agenda 2030” ................. 19 

3.3.7. Getxotik Mundura – Elkartasun Uhinak ....................................................... 19 
IV. HARRERA ............................................................................................................... 20 

V. EKINTZA HUMANITARIOA .................................................................................. 21 
5.1. Saharako errefuxiatuentzako laguntza ................................................................ 21 

5.1. Krisia Perun......................................................................................................... 21 
VI. GETXOKO GGKE-AK SENDOTZEA ................................................................... 22 

VII.- BESTE JARDUERA BATZUK ............................................................................ 23 
7.1. Egin diren bestelako jarduerak ............................................................................ 23 

7.2. Beste udal ekimen batzuetan parte-hartzea ......................................................... 23 
VIII. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO LANTALDEA...................................... 24 
 

 

 

 
 



  

                                                                                     
         

 

2 

II..  GGEETTXXOOKKOO  UUDDAALLAARREENN  LLAANNKKIIDDEETTZZAARREENN  

IIKKUUSSPPEEGGIIAA  22002200aann  
  

  

11..11..  HHeellbbuurruuaakk  
 

2020an onetsi zen 2020-2023 Legegintzaldi Plan berria. Lehentasunezko 114 ekintza 

jasotzen ditu, eta horien artean nabarmentzekoak dira kooperazioaren esparruari 

buruzko hauek: 

 

 Euskal Fondoarekin eta 

Platformarekin lankidetzan 

jarraitzea. Hezkuntza 

globalaren eta nazioarteko 

lankidetzaren arloan parte 

hartzen duten europar 

eskualdeen sarea da azken 

hori, eta Europako 

Batzordearen babesa dauka. 

Garapen jasangarriko 

helburuak betetzea du xede. 

 Udal aurrekontuaren %0,7 

hegoaldeko herrialdeetako 

garapen jasangarrirako programentzako izango direla bermatzeko konpromisoa, 

garapeneko GKEen eskutik. 

 

Oro har, kontuan izan behar da 2020a COVID-19aren pandemiak markatu duela. Hain 

zuzen, egoera horrek guztion biziak markatu ditu, eta Getxoko Udaleko Garapenerako 

Lankidetza politikaren gain ere eragina izan du. 

 

 

11..22..  DDaattuu  oorrookkoorrrraakk  
 

2020an, Lankidetza Sailak betearazitako aurrekontu osoa 588.847 euro izan da. Egin 

dituen ekintza nagusiak hauek izan dira: 

 Dirulaguntzen deialdia: 391.737 euro, proiektuetarako diru-laguntzen urteroko 

deialdia: 

o 13 lankidetza-proiektu, guztira 329.841 euroko zuzkidurarekin. 

o 3 sentsibilizazio-proiektu, guztira 50.396 euro. 

o Larrialdi humanitarioko proiektu bat Perun, 11.500 €. 

o 55.251 pertsonak (36.611 emakumek) hobekuntzak izan dituzte 

osasunarekin, hezkuntzarekin, emakumearekin eta garapenarekin, urarekin, 

hezkuntzarekin eta nekazaritzarekin zerikusia daukaten gaietan.  

 51.618  €: Hitzarmena Euskal Fondoarekin, 14.688 pertsonak (7.965 emakumek) 

osasunerako eta mugikortasun hobea izateko eskubidea hobetzeko. 

 29.000 €: Saharako errefuxiatuentzako laguntza. 

 25.000 €: SolidaridUP. 
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 6.600 €: XXIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 

 18.720 €: Getxoko GGKEak indartzeko dirulaguntzen deialdia. 

 8.000  €: lankidetza deszentralizatuari lotutako beste sentsibilizazio- eta ikerketa-

ekintza batzuk. 

 

Hala ere, Udaleko beste sail batzuekin eginiko elkarlanak ere kontuan izan behar dira. 

Ekintza horiei esker, lankidetzari esleitutako baliabideak nabarmen gehitu dira. Aukera 

Berdintasuneko Saila, Getxo Kirolak, Getxoko Kultur Etxea, Getxolan, Komunikazio 

eta Kontratazio Saila. 

 

Baliabideen adjudikazioa, diru-laguntza deialdien bidez, hitzarmenen bidez eta 

zuzenean betearaziz, hauxe da, lankidetza-sektoreen arabera banatuta: 

 

1. taula 

Sektorea Euro 

Hegoaldeko lankidetza-proiektuak  381.459,00 €  

Sentsibilizatzeko eta garapenean 

hezteko proiektuak 
   84.306,00 €  

Ekintza humanitarioa 
   40.500,00 €  

Harrera egitea             0,00  €  

Getxoko GGKEak indartzea    18.720,00 €  

Guztira  524.985,00 €  

 

Aurten, COVID-19a dela eta, Getxora ez dira etorri ez Saharako ez Europa ekialdeko 

adingabeak. Beraz, kontzeptu horren zenbatekoa 0 da. 

 

Jarraian, 1. grafikoan, sektoreen araberako banaketa jaso dugu, ehunekotan duten 

ordezkaritzaren arabera. 2020ko datuak aldatu egiten dira aurreko urteei dagokienez. 

Izan ere, hegoaldean gauzatutako proiektuek esangura handiagoa lortu dute, eta 

harrerak desagertu egin dira. 

 

1. grafikoa 
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2. grafikoan Lankidetza Sailaren 2008tik 2020rako aurrekontu-bilakaera xehetasunez 

azaldua dago. Krisi urteen ondoren, ataleko aurrekontua 600.000 eurokoa izan da, eta 

zenbateko horretan egonkortu da. 2019an, hazkunde txikia egon zen eta 610.000 eurora 

iritsi zen. 2020ko aurrekontu egikaritzearen murrizketa eragin zutenak koronabirusaren 

pandemiak ekarritako zailtasunak izan ziren. 

  

2. grafikoa 

 
 

3. grafikoan, udalak lankidetza-proiektuei esleitzen dien aurrekontuaren ehunekoaren 

bilakaera azaldu da, udalaren 2020. urteko aurrekontuarekin alderatuta. 

 

3. grafikoa 
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3. grafikoan islatu den bezala, kooperazioaren partidaren garapena nahiko uniformea 

izan da azken urteetan zehar. 2013an, diru-laguntzak murriztu egin ziren krisiaren 

eraginez, baina 2016tik aurrera berreskuratu egin ziren partida horretara bideratutako 

diru kopuruak, bai eta horiek udal aurrekontuaren gain zeukaten ehunekoa ere. 2020an, 

pandemiaren urtean, egoera irregular bilakatu da beste behin ere, eta pandemiak berak 

ekarritako zailtasun gehigarriek markatu dute. 
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IIII..  LLAANNKKIIDDEETTZZAA--PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
Kooperazio-proiektuak bi modutan esleitzen dira. Lehenengoa diru-laguntzen urteko 

deialdia da. Bigarren bidea, horretarako kooperazio-eragileekin sinatutako hitzarmenak 

dira. Hauek dira 2020an finantzatutako proiektuak. 

 

22..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  uurrtteekkoo  ddeeiiaallddiiaa  
2020an, herrialde txirotuetako lankidetza-proiektuetara 329.841 euro zuzendu dira 

guztira eta jarraian zehaztutako 13 proiektu finantzatu dira. 

 

Proiektua Telema Osasun Mentaleko 

Zentroa 

Herrialdea Kongoko E.D. 

Emakume 20.000 GGKE ECCA Romo 

Laguntza 9.000,00 € Guztira 21.000,00 € 

Laburpena Proiektua Telema Osasun Mentaleko Zentroan 

kokatzen da, Kinshasan, Kongoko Errepublika 

Demokratikoan. Osasun-arreta ematen die buru-

nahasmenduak dauzkaten pertsonei, eta prestakuntza 

ematen die haien familiei eta osasun-agentziei. 

Horrez gain, lantegi bat dauka patologia larriagoak 

dituzten pertsonek eskulanak egiteko. Eguneko 

zentroa da, eta hantxe prestatutako janariarekin. Era 

berean, emakumeentzako harrera-zentroa dauka; 

kalean abandonatuta dauden eta gaixotasun mentalak dituzten emakumeei laguntzea da. 

Gaixotasun mentala duena babesgabe dago, animismoa nagusi delako; beraz, egoera 

negatiboen errudunak dira. Gainera, zentroko pazienteek gatazka belikoa pairatu dute eta 

depresioak zein gaixotasun mentalak dituzte. Honako emaitza hauek lortzea da helburua: 

1. Gaixotasun mentala dutenei arreta, diagnostikoa eta tratamendua ematea eta haien 

jarraipena egitea. 

2. Familiei eta osasun-eragileei prestakuntza ematea gaixotasun mentalak dauzkaten 

pertsonak detektatzeko eta haien jarraipena egiteko. 

 

Proiektua Kanseniako Kapiri sektorean eskolatzea. Herrialdea Kongoko E.D. 

Emakume 1.879 GGKE San Martin de Tours Misio Taldea 

Laguntza 46.000,00 € Guztira 68.292,00 € 

 Proiektua Katanga probintzian kokatuta dago, 

Kansenia eskualdeko Kapiri herrian. Katangako 

hiriburua Lubumbashi da eta 1.700.000 biztanle ditu; 

Katangak 4 milioi biztanle dauka. Iraupeneko 

nekazaritza da ekonomia-jarduera nagusia. Herrialdeko 

egoeraren ondorioz, ezin da bermatu umeen eskolatzea. 

Estatuak ez du dirurik inbertitzen eskolak eraikitzeko, 

batez ere oihanetan, eta irakasleek ez dute soldatarik 

jasotzen. Proiektuak biztanleriaren bizi-kalitatea hobetuko du, eskola-adineko pertsonak 

lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta unibertsitate-hezkuntzan eskolatzea erraztuz. 

2020an, honako arlo hauetan jardutea aurreikusita dago: 

1. Lehen eta bigarren hezkuntzan eskolatutako umeen presentzia mantentzea. 

2. Bi sexuetako gazteek unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasketetara sarbidea 

edukitzea. 

Onuradunak eskola-adineko 2.200 neska-mutil dira. 

http://congoenmarcha.blogspot.com/
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Proiektua Emakumeen komunitate-ahalduntzea sustatzea 

Itamapakoko landa ingurunean 

Herrialdea Nigeria 

Emakume 487 GGKE Zabalketa 

Laguntza 29.000,00 € Guztira 51.862,00 € 

  Proiektuaren helburua honako hau da 

“Nigeriako landa-giroko gizarte zibila 

indartzea, berdintasunean oinarritutako 

garapena izan dezaten”. Proiektuaren 

berariazko xedea, honako hau proposatu da: 

“Itamapakoko tokiko garapeneko hitzartutako 

prozesuak emakumeen presentzia aktiboa 

areagotzen lagunduko duten prozesu 

komunitarioak sustatzea. Emakumeek hartuko 

dute parte tokiko garapeneko sustatzaile gisa, 

eta horri esker botereko eta erabakiak hartzeko espazioetara izango dute sarbidea, 

aurrerapenean laguntzeko genero-berdintasuneko baldintzetan. 

 

Proiektua Bideak saretzen Sololá udalerrian genero-

indarkeria prebenitzeko eta maia emakumeen 

eskubideak maien kosmobisiotik abiatuta 

babesteko (II. fasea) 

Herrialdea Guatemala 

Emakume 435 GGKE Entreamigos – Lagun Artean 

Laguntza 29.000,00 € Guztira 46.807,26 € 

Laburpena  Proiektuaren asmoa da Indarkeriari Biziraun dioten 

Emakumeen erresilientzia eraikitzen laguntzea. 

Horretarako, kulturalki eta, are, epistemologikoki 

egokiagoa izango den arreta eta laguntza eredu bat 

martxan jarri nahi dute, mendebaldeko gizarteen 

praktikak deseraiki eta antzinako praktikak 

berreskuratuko dituena. Hori guztia, Maien 

Kosmobisioan oinarrituta, zeinak osatzeko eta sendatzeko (fisikoki nahiz espiritualki) 

prozedurak barne hartzen dituen, emakumea gizartean berrezartzeko eta gizarte-sarea 

eraikitzeko. 
 

 

Proiektua Ama nerabeentzako indarkeriarik gabeko 

etorkizuna sustatuz 

Herrialdea Peru 

Emakume 16.503 GGKE Ayuda MAS 

Laguntza 28.700,00 € Guztira 36.063,12 € 

Laburpena Tacna udalerriko ama nerabeek eta horien umeek parte 

hartuko dute (14-24 urtekoak), zaurgarritasun handiko 

egoeran bizi direnek. Ahalduntze pertsona sustatuko du, eta 

osasunarekin, hezkuntzarekin eta justiziarako sarbidearekin 

lotutako beren eskubideak berreskuratzea ere bai. Ikasleek 

eta emakumeek ere parte hartuko dute nerabeen 

haurdunaldiak, genero-indarkeria, gizarte-bazterketa eta 

pertsonen salerosketa saihesteko jardunean. Tailer eta 

jardunaldien bidez lan egingo dute patroi kultural matxistak 

aldatzeko eta emakumeak berriz ere hezkuntzako edo laneko 

sisteman sartzeko. Nerabezaroko haurdunaldiaren eta genero-indarkeriaren aurka 

borrokatzeko politika publikoetan jarriko da fokua. 

http://zabalketa.org/
https://lagungt.org/
http://www.ayuda-mas.org/
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Proiektua Sunu Buga Buga ikastetxe eta garapen zentro 

komunitarioko giza-taldea, gosariak eta janaria 

mantendu eta eguneratzea. 

Herrialdea Gambia 

Emakume 399 GGKE Sunu Buga Buga 

Laguntza 23.900,00 € Guztira 31.127,00 € 

Laburpena Esku-hartzea Bijillon egiten da, Gambiako Western Divisionen. 

Helburua da ikastetxearen azpiegitura mantendu eta hobetzea. 

Erkidegoko biztanleak gaitzea beren beharrizan praktikoei aurre 

egin ahal izan diezaieten, zuzendaritzarik gabeko hezkuntza 

estrategikoaren bidez, zeina berdintasun, parekotasun eta 

aniztasun printzipioetan oinarrituta dagoen. Norbere gaitasunak 

ezagutzea sustatzeko erremintak eskaintzea, eskolako 

absentismoarekin amaitzea, ikasleen errendimendua areagotzea, 

kalitatezko hezkuntza eskaintzea eta erkidegoko bizi-baldintzak 

hobetzea. Esku-hartzea hobetzea emakumeen esparruan, 

pertsona gisa hazkunde humanoa areagotzeko. 
 

 

Proiektua Los Mercados eta La Ceibita komunitateetako 

emakumeak ekonomikoki indartzea COVID-

19aren pandemiaren ondorioz bizitzen ari diren 

krisialdi ekonomikorako 

Herrialdea Nikaragua 

Emakume 20 GGKE Mugarik Gabe 

Laguntza 29.000,00 € Guztira 36.250,00 € 

Laburpena Proiektuak Los Mercados eta La Ceibita eskualdeetako 

20 emakumeren eta beren familien elikadura 

burujabetzari lagunduko dio. Horretarako, beren 

gaitasunak indartu eta intsumoak emango zaizkie 

familiako baratzak hobetzeko, txerriak nahiz kortako 

hegaztiak hazteko eta oinarrizko azpiegituretarako. 

Emakume horiek egoera ekonomiko zaila bizitzen ari 

dira 2018ko apirilean hasi zen krisi soziopolitikoaren ondorioz. Bada, COVID-19aren 

pandemiarekin are gehiago larritu da. 

 

Proiektua Osasun eta elikadura osoa haurdun dauden 

Q´anjob´al emakumeentzat eta 5 urtetik beherako 

umeentzat, osasun eta elikadura egoki eta 

jasangarrirako eskubidea betetzeko 

Herrialdea Guatemala 

Emakume 3.369 GGKE Farmamundi 

Laguntza 18.141,00 € Guztira 47.528,92 € 

Laburpena Proiektuaren asmoa da Santa Eulalia udalerriko 

(Huehuetenango iparraldean) bost landa-komunitatetako 

Q’anjob’ emakume eta haurren eskubide ekonomikoak, 

sozialak, kulturalak eta ingurumenekoak sendotzea. 

Barruti horretan daude elikadura-zaurgarritasun 

handienetarikoak eta herrialdeko hilkortasun-tasarik 

altuenetarikoak. Esku-hartzearen logika hiru ardatzetan 

oinarritzen da: a) 5 urtetik beherako seme-alabak dituzten 

emakume eta gizonek osasun, higiene eta elikadura arloko jokabide garrantzitsuak 

berenganatzea; b) osasun arloko gaitasun instituzionalak indartzea; eta c) elikaduraren 

dibertsifikazioa eta proteina-kalorien kontsumoa areagotzea 

https://sunubugabuga.org/quienes-somos/
https://www.mugarikgabe.org/es/
https://farmaceuticosmundi.org/
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Proiektua Ato Nievako (Condorcanqui-Amazonas) Awajún 

familia indigenen eraldaketa produktiboa eta 

antolaketa komertziala sustatzea 

Herrialdea Peru 

Emakume 123 GGKE Alboan 

Laguntza 29.000,00 € Guztira 36.594,60 € 

Laburpena Proiektuaren helburua da Nieva barrutiko 

Awajúngo komunitate indigenen familien diru-

sarrerak hobetzea, platanoa platano-hostoxka 

bihurtuz. Zehazki, honako helburu hauek ditu: 

1. Platano-hostoxkak ekoizteko teknologiaren 

balidazioa, 15 familia ekoizlerekin. 

2. Ekoizpen mota hori beste komunitate batzuetara 

hedatzeko teknologia horien zabalkundea egitea. 

 

Proiektua 300 gazte eta emakume dalit eta tribal ahalduntzea Herrialdea India 

Emakume 300 GGKE Taldeka Lagunduz 

Laguntza 14.100,00 € Guztira 18.102,01 € 

Laburpena Proiektuaren bidez, ekonomikoki esplotatu dituzten, 

gizartean marjinatu dituzten eta kulturalki menderatu 

dituzten emakumeak (dalit eta tribal) ahaldunduko dira. 
Esku-hartzeak trebakuntza tekniko-profesionala eskaintzen du 5 

jostundegitan, estetika-zentro batean eta oinarrizko 

informatikako zentro batean, bai eta giza eskubideei eta 

lidergoari buruzko prestakuntza 300 emakume daliti ere, 6 

hilabeteko ikastaroetan, gaitasunak eskuratu ditzaten 

ekonomikoki independenteak izateko eta duintasun bera duten 

pertsonatzat hartu ditzaten gizartean. 

 

Proiektua Prebentzioa eta babes komunitarioa haur eta 

nerabe diren biktimei arreta osoa emateko 

indarkerien eta pertsonen salerosketaren aurrean 

Herrialdea Guatemala 

Emakumeak 2.257 GGKE Medicus Mundi Bizkaia 

Laguntza 28.900,00 € Guztira 34.749,95 € 

Laburpena Proiektuak gizarte zibilarekin eta estatuko 

erakundeekin artikulatutako estrategia 

planteatzen du, erantzun koordinatua, 

kalitatezkoa eta eraginkorra emateko haur 

eta nerabeen kontrako indarkeriaren 

fenomenoari Coatepequen, Mexikotik 

AEBrantz migratzeko gunean. Horretarako, 

emakume eta gazteen prestakuntza eta 

antolaketa bultzatuko da, indarkeria eta 

salerosketa kasuak prebenitze aldera. 

Kasuetarako erreferentzia-sistema bat garatuko da estatuko instantziekin, eta modu 

integralean emango zaie arreta biktimei, arreta sozio-sanitarioaren, babes 

psikologikoaren eta laguntza juridiko-legalaren bidez. 

https://www.alboan.org/es
http://www.taldeka.org/es/taldeka-lagunduz.php
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/asi-nos-organizamos/asociaciones/5/bizkaia
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Proiektua Thimmaganipalli landa-komunitateko 35 

familiarentzako saneamendu egokia duen etxebizitza 

duina izateko eskubideaz baliatzea, genero-

ikuspuntutik abiatuta 

Herrialdea India 

Emakume 102 GGKE Vicente Ferrer Fundazioa 

Laguntza 29.000,00 € Guztira 109.287,90 € 

Laburpena Proposamen honen bidez, 

Thimmaganipalli landa-komunitateko 35 

familiari oinarrizko saneamendua daukan 

etxebizitza duina izateko eskubidea 

emango zaie. Horretarako, saneamendua 

duten 35 etxebizitza eraikiko dira eta 

horien jabetza familiaburu den 

emakumearen izenean jarriko da; halaber, 

proiektuaren hartzaile izango diren 

biztanleen parte-hartze aktiboa bultzatuko da, eta emakumeen nahiz beren 

familien ahalduntzea sustatzeko sentsibilizazio- eta trebakuntza-tailerrak egingo 

dira. Familia horiek narriatuta dauden eta seguruak eta osasungarriak ez diren egituretan 

bizi dira gaur egun eta ez dute oinarrizko saneamendu-sistemarako sarbiderik. Indiako 

gizarteko kasta baxueneko familiak dira, landa-eremu pobretuan, hondatutako txaboletan, 

baldintza osasungaitzetan eta ez-seguruetan bizi direnak; egoera horrek, gainera, familia 

horien eskubideen urraketa iraunarazten du, batez ere emakumeen kasuan, sabela hustera 

kanpora joan beharraren ondoriozko arriskuak direla eta.  

 

Proiektua Eguzki-instalazio fotovoltaikoa neskatoentzako 

The Joy of Sisterhood bigarren hezkuntzako 

eskolan, Kailahunen 

Herrialdea Sierra Leona 

Emakume 63 GGKE EKI Fundazioa 

Laguntza 16.100,00 € Guztira 20.707,00 € 

Laburpena Sierra Leonako Kailahun landa-

barrutian (barnealdean, Ginearekiko 

mugan) Klaratar Ahizpek daukaten The 

Joy of Sisterhood neskatoentzako 

bigarren hezkuntzako eskolarako 

energia elektriko garbia eta fidagarria 

hornitzeko eguzki-sistema fotovoltaicoa 

instalatzea. Gaur egun eskolak ez dauka 

sare elektrikorako konexiorik, eta egunean soilik ordu gutxi batzuez baimentzen da 

diesel sorgailua abiaraztea, kostu oso handia baitakar. Horrek asko zailtzen du 

irakaskuntza eta gizarte lana. 

  
 

22..22..  XXVV..  EErraabbiilliittaakkoo  LLiibbuurruueenn  AAzzookkaa  SSoolliiddaarriiooaa  
Koronabirusaren ondorioz, 2020ko edizioa bertan behera gelditu zen eta ez zen 

gauzatu. Espero da egoera normalizatzen denean eskatutako berme guztiekin egin ahal 

izatea. 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/
https://fundacioneki.org/
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22..33..  EEuusskkaall  FFoonnddooaarreekkiikkoo  hhiittzzaarrmmeennaa  
Euskal Fondoa (Euskadiko Toki Erakunde Lankideen Elkartea) 1996ean eratu zen eta 

gaur egun 114 toki-erakunde biltzen ditu; Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 

% 80 baino gehiago ordezkatzen dute, eta indar politiko guztietako ordezkariek hartzen 

dute parte. 

Euskal Fondoaren helburuak honako hauek dira: 

 Garapenerako lankidetza bultzatzea. 

 Herritarren sentsibilizazioa. 

 Erakunde-koordinazioa nazioarteko lankidetzan. 

 

Getxoko udalbatzak, 2001eko maiatzaren 25ean egindako bilkuran, Euskal Fondoari 

atxikitzea onetsi zuen. Getxok biztanle-kopuruaren arabera dagokion kuota ordaintzen 

du, eta udaleko lankidetza-aurrekontuaren % 10 ematen du proiektuak finantzatzeko. 

 

2.3.1. 2020ko proiektua 
 

Proiektua  Tipitapako Ciudadela San Martín auzoan 680 ml. 

drainatze eta galtzada eraikitzea 
Herrialdea Nikaragua 

Emakumeak 7.965 Entitatea Euskal Fondoa 

Dirulaguntza 51.618,00,00 € Guztira 122.189,64 € 

Laburpena Tipitapa hiria hiriburutik, Managuatik, 22 kilometrora dago. Haren lurralde-

hedadura 721,50 hektarea dira, San Rafael eta Ciudadela hiri-inguruko herriguneak 

barne hartuta. 

Tipitapa udalerriak guztira 134.880 biztanle 

ditu; horietatik, % 38,1 landa-sektorean 

biltzen dira, eta % 61,9 hiri-sektoreari 

dagozkio. Tipitapa udalerriko biztanleria 

kontuan hartuta, % 49,6 emakumeak dira eta 

% 50,4 gizonak. 

2020ko esku-hartzearen helburua umeen eta 

sektore zaurgarrienen artean gaixotasun 

diarreikoak eta arnasakoak murriztea da, 

auzoko emakumeek identifikatutako 

lehentasuna jorratuz.  Euri urek herritarrei eta 

inguruko eraikinei sortu dakizkiekeen kalteak prebenitzea eta oinezkoen 

mugikortasuna, garraiobide publikoak eta aukerazko garraiobideak hobetzea eta 

hondakin solidoak maneiatzea eta garraiatzea hobetzea dira ezarritako helburuak.  

Zehazki, drainatzea 900 metro lineal dira, zementu indartuzko kanal trapezoidalduna 

daukatenak drainatzeko elementu nagusi gisa, eta “V” motako harrobiko harrizko 

arekak drainatzeko bigarren mailako elementu gisa. Horien funtzioa izango da 

jariatze-ura batu eta kanal nagusian sartzea. Zementu sinpleko 2.010 m2 nasa ere 

eraikiko dira, eta oinezkoentzako 14 pasabide ere bai, kaleen arteko bidegurutzeetan. 

14.686 onuradun egongo dira guztira, eta horietatik 7.965 emakumeak izango dira 

(% 54,24%) eta 6.168 gizonak (%45,76).  
Eskuragarri dagoen bideoa: https://vimeo.com/121137619) 

  
 

 

 

 

http://www.euskalfondoa.org/
https://vimeo.com/121137619
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22..44..  GGaarraappeenneerraakkoo  llaannkkiiddeettzzaa--pprrooiieekkttuueenn  bbaannaakkeettaa  ggeeooggrraaffiikkooaa  
Ondoren, 4. grafikoan, 2020an finantzatutako proiektuen banaketa ageri da, eremu 

geografikoen arabera. 

 

4. grafikoa 

 
 

2020an, Erdialdeko Amerika da oraindik ere udal kooperazioaren gune nagusia, 

Afrikarekin batera. Azken honetan areagotze handia egon da. Erdialdeko Amerikan, 

azpimarratzekoa da Nikaraguan eta Guatemalan kontzentratutako proiektu kpurua. 

Afrikari dagokionez, esku-hartze zona nagusia Kongo da. Hego Amerika hirugarren 

esku-hartze zona izatera igaro da, eta Asia kopuru osoa handituz dabil Indiako 

kontzentrazioagatik. 

Jarraian, 5. grafikoan, ehuneko-adierazpidea aurkeztuko da, egindako esku-hartzeen 

esparru geografikoaren arabera. 
 

5. grafikoa 
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Ehunekoen banaketari dagokionez, ia % 52 Erdialdeko eta Hegoaldeko Amerikan 

kontzentratzen dira, eta gainerakoa Asia eta Afrikaren artean banatuta dago. Ehunekoen 

hazkunderik handiena Erdialdeko Amerikan izan da, 2018an bigarren esku-hartze zona 

izatetik 2019an lehenengoa izatera igaro baita, eta hala mantendu da 2020an. 
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IIIIII..  GGIIZZAARRTTEE  EERRAALLDDAAKKEETTAARRAAKKOO  HHEEZZIIKKEETTAA  EETTAA  

SSEENNTTSSIIBBIILLIIZZAAZZIIOO  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 

Sentsibilizazio-proiektuen baldintzatzaile nagusiak diru-aguntzen deialdia eta partida 

izenduna nahiz zuzeneko betearazpena, XXIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 

ekimenaren bidez, nagusiki. 

 

33..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2020. urtean, hiru proiektu finantzatu dira diru-laguntzen urteko deialdiaren bidez. 

 

Proiektua Getxotik mundurako garapen jasangarriaren aldeko herritar aktiboak, 

euskarazko zein gaztelaniazko zinema sozialaren bidez. 

Herria Getxo GGKE KCD 

Laguntza 17.977,62 € Guztira 30.106,83 € 

Laburpena Proiektu horrek nazioarteko zinema sozialeko 

jarduerak hartzen ditu barnean, esate baterako 

“Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Jaialdia. 

Helburua da getxotarrak gizarte aktibo, 

konprometitu gisa sendotzea, giza garapen 

jasangarri eta bidezkorako gaitasun kritikoa 

duena izatea lortzeko. Garapenerako 

komunikazioa herritartasun kritikoa eta politikoki 

aktiboa eraikitzeko estrategietan gero eta gehiago 

sartzen den tresna da. Zinema sozialak zentzu 

horretan lan egiteko bidea ematen du, arlo 

guztietan: sentsibilizazioan, garapenerako 

heziketan eta trebakuntzan. Getxon 800 ikaslek 

parte hartu zuten XII. edizioan. Gainera, urriaren 

16an zineforum saio bat egin zen  Romo Kultur 

Etxean (RKE). Informazio gehiago hemen: 

https://vimeo.com/472965075  

 

Proiektua 11. Edizioa: Dame un minuto Eman minutu 1 

Herria Getxo GGKE UNESCO Etxea 

Laguntza 14.418,38 € Guztira 20.919,01 € 

Laburpena Herritarrak kontzientziatuko dira Giza Eskubideen 

Deklarazio Unibertsalaren 1. artikulutik 3. 

artikulura bitartekoak betetzeari eta urratzeari 

buruz. Hala, gizaki guztion duintasun eta eskubideei 

dagokienez askatasuna eta berdintasuna izateko 

eskubide unibertsala defendatzen, sustatzen, 

aldarrikatzen, zabaltzen eta horri buruzko 

kontzientzia sortzen duten minutu bateko ikus-

entzunezko lanak sarituko dira. Edizio honen muina 

askatasun eskubidea izan da. 

Sari-banaketa ekitaldia eskuragarri dago honako 

esteka honetan: https://youtu.be/2-ffatwS6iQ 

Eta irabazleen bideoak beste esteka honetan ikus daitezke: Eman minutu 1 | 2020ko 

sarituak  

https://www.kcd-ongd.org/
https://vimeo.com/472965075
https://www.unescoetxea.org/
https://youtu.be/2-ffatwS6iQ
https://dame1minutode.org/ediciones/premiados-2020/
https://dame1minutode.org/ediciones/premiados-2020/
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Proiektua 2030eko agenda: Gazteak garapen jasangarriaren alde. II. fasea 

Herria Getxo GGKE Entreamigos – Lagun Artean 

Dirulaguntza 18.000,00 € Guztira 22.500,00 € 

Laburpena Proiektu honen helburua da getxotar gazteak 

sentsibilizatzea Agenda 2030i dagokionez, hainbat 

estrategiaren bidez, Getxon garapen jasangarriko 

helburuak erdiesteko. Hori guztia, zeharkako 

ikuspegia jorratuta. 

Hala, getxotar gazteen kontzientziazio eta 

ahalduntze prozedurak sustatzen jarraituko da 

Agenda 2030ek markatutako helburuekin lotutako 

guztian. Genero berdintasunarekin, giza 

eskubideekin, klima aldaketaren aurkako 

borrokarekin eta justizia sozialarekin 

konprometituko dira, eta aldaketaren aktibo nagusi 

bilakatuko dira munduko arazoei aurre egiteko. 

Agenda 2030ek duen biderkatzeko gaitasunari, ezagutzari eta aitortzari esker, 

getxotarrengana hedatuko da, oro har.  

"Agenda 2030. Gazteak garapen jasangarriaren alde Getxon" podcast kanal honetan 

ezagutu ahal izango duzu Getxoko gazteen lanaren zati bat. 
 

 

 

 

33..22..  HHiittzzaarrmmeennaa  ZZaabbaallkkeettaarreekkiinn  
 

Proiektua SolidaridUP – Tokiko garapena eta garapen globala eraikitzeko aliantzak 

Herria Getxo GGKE Zabalketa 

Laguntza 25.000,00 € Guztira 25.000,00 € 

Laburpena  Proiektuaren asmoa da Getxoko enpresa- eta 

merkataritza-sektorearen prestakuntza eta parte-

hartze aktiboa bultzatzea, elkartasunaren balioaren 

eta garapenerako lankidetzaren mesedetan, bi 

estrategia hauen bidez:  

 Udalaren, GGKEen eta saltokien artean 

prestakuntzarako eta lanerako topaketak egitea. 

 Garapenerako lankidetzaren alde Udalak egiten 

duen lana zabaldu eta jendarteratzea, saltokien 

eta Getxo Moda lehiaketaren bidez.  

 Informazio gehiago hemen: SolidaridUP – Elkartasun mugimendua  
 

 

 

33..33..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
 

3.3.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2020 
Arestian aipatu den bezala, aurtengo edizioa pandemiak markatu du. Hala ere, ahalik 

eta egitaraurik egokiena osatzen ahalegindu gara. 

https://lagungt.org/
https://www.ivoox.com/podcast-agenda-2030-jovenes-desarrollo-sostenible_sq_f11220760_1.html
http://zabalketa.org/
https://solidaridup.org/


  

                                                                                     
         

 

16 

2020ko azaroaren 3tik 2021eko urtarrilaren 17ra Getxotik Mundura Mundutik Getxora 

XXIII. Lankidetza Topaketa egin zen. Edizio honen jarduera nagusietako bat European 

Days of Local Solidarity jardunaldia izan da; Europa osoan egiten da eta helburua 

Agenda 2030ari eta garapen jasangarriko helburuei buruz herritarrak sentsibilizatzea da. 

Bestalde, GGKE azoka tradizionala ezin izan zen egin, COVID-19a zela eta. 

 

Proiektua Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2020. XXIII. Topaketak 

Herria Getxo Laguntzaileak Euskal Fondoa, Platforma, Garapenerako 

Lankidetzaren Euskal Agentzia 

Gastua 6.800,00 euro 

Laburpena 2020ko edizioan, honako 

hauek izan dira jarduera 

nagusiak: 
 Azaroak 8, EKI 

Fundazioaren hitzaldia Alex 

Txikonekin batera. 

 Azaroaren 27tik abenduaren 

13ra, UNESCO Etxearen 

erakusketa: “Geure mundua 

eraldatzeko 17 helburu” 

 Abenduaren 1etik 20ra, 

Oikocrediten erakusketa: 

“Garapen positiboa. 

Bestelako begirada 

hegoaldeko pertsona 

pobretuei”. 

 GGKEek egiten duten 

lanaren bideoa: Getxo - 

Getxon bizi - 

Garapenerako lankidetza - 

Albisteak - Xehetasunak 

 
 
 
 
 

3.3.2. Getxotik Mundura jokoa 
 
 Getxotik Mundura bideo jokoa 

2016an sortu zuten eta 

http://getxotik.org webgunean 

eskuragarri dago. Jokoan 

elkartasun proiektu batean parte 

hartzeko aukera eskaintzen da. 

Jokalariek elementu batzuk bildu 

behar dituzte eta elementu horiek 

guztiak beharrezkoak dira 

https://www.euskalfondoa.org/
https://platforma-dev.eu/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es/
https://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/170
https://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/170
https://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/170
https://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/170
http://getxotik.org/
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premiazko giza laguntzako pakete bat osatzeko. Aurrera egin ahala, munduko 

osasunerako, hezkuntzarako, osasun-arretarako... eskubideen egoerari buruzko 

informazioa emango da, udalerriko GGKE-ek lana egiten duten arloei buruzko 

informazioaz gain. Jokoak euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak ditu. 

Lantaldeko GGKE-en lankidetzari esker egin da jokoa, talde horiek parte hartze aktiboa 

izan baitute. 

 

 
3.3.3. Piezas dokumentalaren aurkezpena 

RKEn Piezas dokumentala estreinatu zen 

urtarrilaren 17an, Getxoko Udalak eta 

UNESCO Etxeak antolatuta. Proiekzioaren 

ostean, hitzaldia egingo da Mikel Unzue eta 

Koldo Pérez egileekin. Eman Hezkuntzako 

Minutu Bat lehiaketaren zortzigarren 

ediziorako lan gisa egin zuten, eta irabazle 

suertatu ziren. Dokumentalean parte hartu 

duten hainbat pertsona ere egongo dira 

dokumentalean, hala nola Neli Zaitegi (Euskadiko Eskola Kontseiluko presidentea) eta 

Nieves Fernández (Unesco Etxeko presidentea eta Azkorri ikastetxeko zuzendaria).  

 

Dokumentalak 44 minutuko iraupena dauka, eta honakoei buruz hausnartzen du: 

hezkuntza tradizionala, balio sozialak, egungo hezkuntza-eredua eta pertsonen bizitzan 

zehar gertatzen den hazkunde pertsonala. Hezkuntza esparruko hainbat errealitate ere 

jasotzen ditu, eta hezkuntza esparruko hainbat eragileren lekukotzak (hezkuntza eta 

ikerketako profesionalak, Euskadiko eta Filipinetako haurrak...). 

 

 
3.3.4. Bidezko Merkataritza 
2012ko azaroan, Getxok Bidezko Merkataritzaren aldeko 

Hiriaren ziurtagiria jaso zuen. Hain zuzen, Bilborekin batera, 

Euskadiko lehenengoa izan zen. Bidezko Merkataritzaren 

aldeko hiria izateak esan nahi du hiri eredu jakin bat aitortzen 

dela eta hiri horretan eragileek (gizarte erakundeek, sektore 

publikoak eta pribatuak) beraienak egiten dituztela Bidezko 

Merkataritzako printzipioak eta gainera, zenbait ekimen egiten dituztela hori 

sustatzeko. 

2020an egindako jarduera nagusiei dagokienez, honako hauek nabarmendu ditzakegu: 

 

 
3.3.4.1. Getxo Bidezko Merkataritzako kafearekin eta kakaoarekin esnatzen da 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora zela 

eta, 2013tik jarraian, bidezko 

merkataritzako kafea eta kakaoa bai 

ostalaritzako establezimenduetan bai 

herritar ororen artean ere ezagutarazteko 

ekimena egin zen. Edizio honetan, guztira, 

https://youtu.be/jIVyO0BCR8U
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udalerriko 40 taberna, kafetegi eta jatetxek hartu dute parte. 

COVID-19tik eratorritako debekuen ondorioz, abenduan egitea aurreikusi genuen 

ekimena 2021eko urtarrilaren 21etik 28ra bitarte egin zen azkenean. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.4.2. Bidezko Merkataritzako saskia banatzea 

Getxotik Mundura 

Mundutik Getxora zela eta, 

“Getxo Bidezko 

Merkataritzako kafearekin 

eta kakaoarekin esnatzen 

da” kanpainari atxiki 

zitzaizkion tabernetan 

kontsumitu zutenen artean 

Bidezko Merkataritzako eta 

bertan ekoitzitako 

produktuak zituen saski bat 

zozkatu zen. Saskia 

emateko ekitaldia Etxetxu 

Berria tabernan egin zen. 

 
 
  
 
 
 

 

3.3.5. Sahara: Palabras de Caramelo 
Saharar Arabiar Errepublika Demokratikoa 

proklamatu zeneko ospakizunaren harira, udaletxeko 

balkoian bandera jartzeaz gain, otsailaren 28an 

zineforuma antolatu zen RKEn, Getxo Pro Sahara 

ATFAL, Euskal Fondoko UCS eta Euskadiko Fronte 

Polisarioaren ordezkaritzaren babesarekin. “Palabras 

de Caramelo” dokumentala eman zen. 

Saharar errefuxiatuen kanpamendu batean bizi den 

ume gor baten bizitza erakusten du laburmetraiak. 

Euskal Gorrak (Gorren Elkarteen Euskal Federazioa) 

taldeko bi ordezkari bertaratu ziren emanaldira. Talde 

horrek Getxo Pro Sahara ATFAL elkarteari laguntzen 

dio saharar errefuxiatuen kanpalekuetan gauzatzen 

dituen proiektuekin. 

Lanaren zuzendaria Juan Antonio Moreno da. 20 

minutuko iraupena dauka, eta elkarrizketarik gabe 

kontatzen du Kori haurrak zer nolako beharra 

sentitzen duen idazten ikasteko, bere lagun Gameluak 

transmititu nahi duen hori adierazi ahal izateko eta 

https://youtu.be/ErNcfqsOQR8
https://youtu.be/ErNcfqsOQR8
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inkomunikazioaren hesiak gainditzeko. Hala, hezkuntzarako eskubidea aldarrikatzen 

du.  

 

 

 

 

 

3.3.6. European Days of Local Solidarity: “Kultura eta Agenda 2030” 
 

 Azaroaren 19an Getxon European Days of 

Local Solidarity LAUGARRENA edizioa 

antolatu zuten, eta ekimen horretan ere parte 

hartu zuten Erromak, Parisek, Bartzelonak, 

Nantesek eta beste hiri batzuk. EDLS 

eskualde eta nazio mailako jardueren 

kanpaina da, modu autonomoan antolatutako 

jarduerak izaten dira eta lankidetza 

deszentralizatuak agenda globalean zeresan 

handia izan behar duela uste dute, herritarrak 

informatu eta hitzeman beharra baitago 

tokiko erronkak eta helburu globalak lotzeko. 

Azaroaren 15etik 30era egin ziren jarduerak. 

Getxoren kasuan, kultura jasangarria garapen 

jasangarria lortzeko tresna izatea lortzea eta 

kultura Agenda 2030ean aurrera egiteko 

gako gisa ulertzeari buruzko eztabaida izan 

zen. Getxoko Udala, Euskal Fondoa eta  

Platforma izan ziren jardunaldiaren 

antolatzaileak, eta Euskal Lankidetza 

Agentziak Lankidetzaren Euskal Agentzia 

kultura arloko eta GGKE esparruko hainbat 

eragile espezializaturen laguntza izan zuen. Besteak beste honako hauek hartu zuten 

parte: UNESCO Etxea, Agirre Lehendakaria Center, Ikaika, Getxoko Kultur Etxea, 

KCD, Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedra… 

Pandemiaren ondorioz, jardunaldia streaming bidez egin zen soilik. 

Esteka honetan daude hitzaldien bideoak: https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-

desarrollo/actividades-y-campanas/edls  

 

 

 

3.3.7. Getxotik Mundura – Elkartasun Uhinak 
2020ko urriaren 1etik abenduaren 12ra 12 irratsaio egin ziren lankidetzaren munduko 

hainbat ekimen eta, batez ere, GGKEek egiten duten lana ezagutarazteko. 

 

Ostegunero, gaueko 22:00etan eta Vinilo FM irrati getxotarrean 

40-45 minutuz bi erakundek parte hartu dute, hainbat gairen 

inguruan garatzen edo sakontzen ari ziren horri buruz hitz 

egiteko. Landutako gaien artean honako hauek egon dira: 

https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/edls
https://www.euskalfondoa.org/
https://platforma-dev.eu/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es/
https://www.unescoetxea.org/
https://www.agirrecenter.eus/
https://www.ikaikamedia.com/
https://www.getxo.eus/es/aula-de-cultura
https://www.kcd-ongd.org/
https://www.ehu.eus/es/web/mho-unesco-katedra
https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/edls
https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/edls
http://vinilofm.es/player/
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emakumea eta garapena, garapen jasangarriko helburuak eta Agenda 2030, Giza 

Eskubideak, Zinema Ikusezina, Bidezko Merkataritza... Horren urrun ere gertatzen ez 

diren errealitate batzuetara gerturatu gara: Indiakora, Nikaraguakora, Perukora, 

Kongoko Errepublika Demokratikokora, Gambiakora, Mendebaldeko Saharakora, 

Sierra Leonakora... 

Programak FMko 96.7an entzun daitezke irrati bidez, eta streamingen ere bai, Vinilo 

FM webgunean. Gainera, podcastak eskuragarri daude hemen: Udalaren webgunea. 

 

 

 

IIVV..  HHAARRRREERRAA  
 

Zoritxarrez, COVID-19aren ondorioz, aurten ezin izan dute uda gure artean igaro 

Saharatik eta Europa ekialdetik datozen haurrek. 

Sahararren kasuan, urtero etorri izan dira 1996az geroztik. Eta Europa ekialdeko 

adingabeen kasuan, 2003tik. 

 

Arrazoi berberagatik, noski, udaletxeko osoko bilkuren aretoan ez zen gauzatu harrera 

egiteko eta hartzen dituzten familiei eskerrak emateko ekitaldia. 

 

 

 

 

 

http://vinilofm.es/player/
http://vinilofm.es/player/
https://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-ondas
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VV..  EEKKIINNTTZZAA  HHUUMMAANNIITTAARRIIOOAA  
 

2020an, ekintza humanitarioko bi esku-hartze egin dira. 

 

55..11..  SSaahhaarraakkoo  eerrrreeffuuxxiiaattuueennttzzaakkoo  llaagguunnttzzaa  
 

Proiektua Saharako errefuxiatuentzako laguntza 

Herrialdea  Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 

GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 

Data 2020ko urria Dirulaguntza 29.000,00 € 

Laburpena Aurtengo baldintzak aintzat hartuta, 

ohiko karabanaren ordez Argelian 

elikagaiak erosi dira, horiek 

kanpalekuetara iritsi ahal izatea 

errazteko. Bestalde, eta pandemiaren 

ondorioz, gel hidroalkoholikoa, 

eskularruak eta musukoak ere bidali 

dira.  

 

 

 

55..11..  KKrriissiiaa  PPeerruunn  
 

Proiektua Laguntza humanitarioko programa bat ezartzea Callaon, Ican, Lima 

hegoaldean eta San Martinen COVID-19aren pandemiak kaltetuta eta 

muturreko pobrezia egoeran bizi diren pertsonentzat 

Herrialdea  Peru 

GGKE Perualde 

Data 2020ko urria Dirulaguntza 11.500 € 

Laburpena Proiektuaren helburu nagusia da laguntza 

medikoa ematea Callao, Ica, Lima hegoaldea eta 

San Martin eskualdeetan muturreko pobrezian 

dagoen biztanleriari laguntza medikoa ematea. 

Horretarako 15 botikin sortuko dira, eta horiek 

COVID-19arekin kutsatutako pertsonak 

(beharrizan handiena dutenak) artatzeko ekipoak 

eta medikamentuak izango dituzte. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/atfalgetxo/
https://pertsonalde.org/
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VVII..  GGEETTXXOOKKOO  GGGGKKEE--AAKK  SSEENNDDOOTTZZEEAA  
 

2020an, garapenerako lankidetzako esparruan lan egiten duen Getxoko elkarte-sarearen 

premiak ikusita, udaleko Lankidetza Sailak bosgarren aldiz diru-laguntza deialdi bat 

antolatu zuen udaleko elkarte-sarea indartzeko asmoz. 

Helburua Getxoko GGKE-en funtzionamendu-gastuak eta kudeaketa hobetzeko gastuak 

zati batean finantzatzea da, modu horretan udaleko elkarte-sarea sendotzeko. 

Diru-laguntza ildo horri onura ateratzeko betekizunen artean honako hauek daude: 

udalerrian egoitza operatibo bat edukitzea eta getxotarrek horretarako sarbidea 

edukitzea. 

Diru-laguntzen deialdi honetan 18.720 euro eman dira honelako gastuak estaltzeko: 

langileenak, ohiko gastuak, publizitate eta propaganda gastuak, prestakuntza gastuak 

eta erakundeen kudeaketaren kalitatea hobetzeko gastuak. 

 

Guztira sei erakunde aurkeztu ziren deialdira, eta honako hau izan zen banaketa: 

 

GGKE / ONGD Diru-laguntza 

Zabalketa 4.858,28 € 

Eki Fundazioa 2.485,63 € 

Getxo Pro Sahara ATFAL 2.246,25 € 

San Martin de Tours Misio Taldea 882,06 € 

ICLI 3.107,04 € 

Entreamigos – Lagun Artean 3.107,04 € 

Biladi 2.033,70 € 

GUZTIRA 18.720,00 € 
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VVIIII..--  BBEESSTTEE  JJAARRDDUUEERRAA  BBAATTZZUUKK  
 

Lehen aipatutako proiektuez gain, Lankidetza Sailak jarduera batzuetan lagundu edo 

zuzenean esku hartu du edo lankidetza-politikak koordinatzeko zenbait forotan parte 

hartu du. 

 

Egindako jardueren artean, Getxoko Udalarekin azken urteetan elkarlanean aritu diren 

aurkako alderdiek egin dituzten bisitak azpimarratu behar dira, bai eta hegoaldeko beste 

erakunde batzuek egindakoak ere, hain zuzen, Euskadin daudela aprobetxatuz egokia 

iruditu baitzaie Lankidetza Sailarekin biltzea egiten ari diren lana ezagutzera emateko. 

 

 

77..11..  EEggiinn  ddiirreenn  bbeesstteellaakkoo  jjaarrdduueerraakk  
 

Kronologikoki, Lankidetza Sailak jarduera hauetan parte hartu du edo laguntza eman du 

zuzenean: 

 Otsailean, udaletxean Saharako bandera jartzea. 

 

 

77..22..  BBeessttee  uuddaall  eekkiimmeenn  bbaattzzuueettaann  ppaarrttee--hhaarrttzzeeaa  
 

Gehiegi luzatu gabe, 2020an, Lankidetza Sailak modu aktiboan parte hartu du udal 

ekimen edo proiektuetan; izan ere, azken horietan, beste arlo batzuek lankidetzan 

aritzeko eskatu diote. 

Honako hauek nabarmen behar dira: 

 Wanted: gazteen ekimenen lehiaketa, Gazteria eta Ekonomia Sustatzeko arloak 

bultzatutakoa. Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-

concursos-y-becas/wanted 

 

 

 

http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted
http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted


  

                                                                                     
         

 

24 

VVIIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  LLAANNKKIIDDEETTZZAAKKOO  LLAANNTTAALLDDEEAA  
 

Getxoko Udalak 2004tik Garapenerako Lankidetzako Lantaldea dauka sortuta, eta 

aldian behin harekin biltzen da. 

 

Lantaldea kontsultarako organoa da. Bertan, garapenerako lankidetzarekin zerikusia 

duten gizarte zerbitzuen sentsibilizazioa eta konpromisoa bilatzen dira. Gainera, herri-

administrazioak maila guztietan gai horretan gauzatzen dituen ekintzak, hala nola 

ekimen solidarioak eta/edo herritarrek oro har egiten dituzten ekimenak, koordinatzen 

ditu: 

Lantaldeak funtzio hauek ditu: 

 Udalerrian dauden erakundeak ordezkatzea. 

 Lankidetza Sailari gai horretan udalerrian esku hartzean izan behar dituen 

lehentasunei eta egon daitezkeen premiei buruzko aholkuak ematea eta 

administrazioak gai horretan aztertu ditzakeen beste kontu batzuen inguruan ere 

aholkatzea. 

 Egoki irizten dieten txostenak, iradokizunak, azterlanak eta proposamenak egitea. 

 Lankidetzari buruz udalerrian sortzen diren ekimenen arteko koordinaziorako bide 

izatea.  

2020an, Garapenerako Lankidetzako Sailak ez ezik honako erakunde hauek parte hartu 

dute lantaldean: 

Getxo Pro Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Eki Fundazioa, 

Entreamigos - Lagun Artean, Mary Ward Fundazioa, ICLI, Medicus Mundi Bizkaia, 

Mugarik Gabe, Perualde, San Martín de Tours Misio Taldea, Sunu Buga Buga, 

UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz, Zabalketa; hala, 16 GGKEk osatzen dute taldea. 

 

Jorratutako gaien artean, hauek azpimarratu daitezke: 

 2019ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren baterako ebaluazioa eta 

hobetzeko proposamenak. 

 2020ko proiektuetarako dirulaguntzen deialdia. 

 Getxo udalerrian egoitza operatiboa daukaten GGKE-en gastu arruntetarako diru-

laguntzen deialdia. 

 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XXIII. edizioa, prestaketak. 

 

Guztira hiru bilera egin dira 2020. urtean: 

Bileraren data Bertaratutako GGKEak Aztertutako gaien 

kopurua 

2020/02/18 14 7 

2020/10/14 13 8 

GUZTIRA 2reuniones 27 15 gai aztertu ziren 

Batezbestekoa 13.5 (%84,38%) 7,5 
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Lantaldearen akta guztiak hemen daude eskuragarri: 

http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-

cooperacion 

 

 

http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-cooperacion
http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-cooperacion

