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Irabazi asmorik gabeko erakundea eta 
erabilera publikotzat eta gizarte-interesekotzat 
aitortua, GAIXOTASUN MENTALA DUTEN 
PERTSONEN ETA SENIDEEN BIZKAIKO 
ELKARTEA (AVIFES) 1986an sortu zen, 
gaixotasun mentala duten pertsonen hainbat 
senideren ekimenaren eskutik, talde horren 
bizi-kalitatea eta eskubideak aldarrikatzea 
helburu.

5. BUSTURIALDEA:
• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.
• Gernikako Eguneko Egoitza.
• Gernikako Aisialdi Kluba.

6. LEA-ARTIBAI:
• Emakumeei Laguntzeko Taldea.
• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.

7. DURANGALDEA:
• Emakumeei Laguntzeko Taldea.
• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.
• Familiei Laguntzeko Programa.

8. ARRATIA-NERBIOI:
• Babespeko pisu 1.
• Emakumeei Laguntzeko Taldea.
• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.

1. URIBE:
• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.

• Babespeko 2 pisu

2. BILBO HANDIA:
• Informazio eta Orientabide zerbitzua.

• Familiei laguntzeko programa.
• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.

• Eguneko 2 egoitza: Amezola eta Sarrikue.
• Babespeko 9 pisu.

• Aisialdi kluba.

3. EZKER ALDEA:
• Informazio eta Orientabide zerbitzua.

• Familiei laguntzeko programa.
• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.

• Eguneko 2 egoitza: Portugalete eta Santurtzi.
• Babespeko 2 pisu.

• Portugaleteko Aisialdi Kluba.

4. ENKARTERRIAK:
• Zallako Eguneko Egoitza.

• Etxebest: laguntza bizitza independenteari.

Erakundearen egitekoa: laguntza pertsonalizatuak 
ematea bizi guztian zehar gaixotasun 
mentala duten bizkaitarrei eta haien 
senideei, autonomia pertsonala, bizi-
kalitatea eta erkidegoan gizarteratzea lor 
ditzaten, horrela, haien eskubide osoko 
herritar-egoera berma dadin.
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Datuak

4 PERTSONATIK BATEK 
DESOREKA MENTALAREN BAT 
PAIRATZEN DU BERE BIZITZAN 

ZEHAR

MUNDUAN:

450 Milioi pertsonak dute
eskizofrenia desoreka motaren bat.

52 Milioi pertsonak dute eskizofrenia.

EUROPAN:

18,4 Milioi pertsonak pairatzen dute 

urtero depresioa. 
2020: Depresioa, gaixotasun kausa nagusia 

munduan.

ESPAINIAN:

1.000.000 Desoreka mentala.

BIZKAIAN:
Desgaitasuna duten pertsonak:

69.918

13.926
PERTSONA DESOREKA MENTALAK JOTA

% 2 Zehaztu gabe

% 52 Desgaitasun fisikoa 

edota organikoa

% 9 Adimen 
desgaitasuna

% 16 Zentzumen 
desgaitasuna

% 21 Gaixotasun mentala
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Antolamendu eredua

ZUZENDARITZA BATZORDEA

LEHENDAKARIA:
• Miguel Ángel Núñez

IDAZKARIA
• José Ignacio Martínez

DIRUZAINA
• Ana Teresa Arredondo

BATZORDEKIDEAK
• Mª Rosario Guijarro
• Miren Zamakona
• Mª Ángeles Ortega
• Juana Padilla
• Mª Jesús Martín
• Mª Carmen Barreto
• Edurne Solupe 

ZUZEN-
DARITZA
TALDEA

BAZKIDEEN 
BATZAR 

NAGUSIA

GIZARTE ETA 
HEZKUNTZA 
LAGUNTZA

ARLOA

GARAPEN ETA 
KOMUNIKAZIO 

ARLOA

BIZITZA 
INDEPENDENTEA 

ETA FAMILIAK 
ARLOA

ZUZEN-
DARITZA 

BATZORDEA

GERENTZIA

KUDEAKETA
OROKO-
RRAREN
ARLOA



2.
2013-2016 estrategia plana
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2013-2016 estrategia plana

Datozen urteetan, 2013-2016 plan estrategikoaren 
estrategia ildoak erdiesteko lanean jarraituko da.

GMP-EN ETA EUREN 
FAMILIEN
AHALDUNTZEA

ESTRATEGIA 
ILDOA

1
ESTRATEGIA 

ILDOA

2
ESTIGMA 
SOZIALAREN 
AURKAKO 
BORROKA

ARRETA 
EREDUAREKIN BAT 
DATORREN ZERBITZU 
ETA LAGUNTZA 
ESKAINTZAREN 
PRESTAKETAN 
AURRERA EGITEA

ESTRATEGIA 
ILDOA

3
KUDEAKETA 
ETIKO ETA 
ARDURATSUAREN 
EREDUA

ESTRATEGIA 
ILDOA

4



3.
2015 balorazioa
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Urte garrantzitsua izan da 2015a gure 
erakundearentzat. Gauzatzeke zeuden erronka 
askori ekin eta erraz ebatzi ditugu. Gure 
zerbitzuak hobetzea eta erabiltzailea gure 
esku-hartzearen eta lan guztiaren erdian 
kokatzea izan ditugu helburu nagusiak. Zer 
emaitza izan du?

n  Gure erakundeak garatuz jarraitu du bai barne 
antolakuntzan bai eta erabiltzailearentzako 
esku-hartze eta arretari dagokionez ere, 
“zerbitzuen sarea dibertsifikatuz eta hedatuz”.

Era berean, gaixotasun mental larria duten 
pertsonen eta haien senideen erreferente eta 
ordezkari gisa finkatu da haien eskubideen 
aldeko jardunean.

n Desoreka mentalak dituzten 500 pertsona 
baino gehiagori modu egonkorrean erantzun 
diegu askotariko programa eta zerbitzu 
eskaintza baten bidez. Eraginkortasunezko eta 
kalitatezko parametroak, gaixotasun mentala 
dutenek beren bizitza osoan zehar dituzten 
behar berriei pertsonalizatuak eta egokituak 
horiek, abiapuntu hartuta garatzen dugu 
eskaintza hori.

n Askotariko diagnostikoei (eskizofrenia, desoreka  
bipolarra,  depresio larria,  desoreka obsesibo-
konpultsiboa, etab.) arreta eskaintzeari 
garrantzia ematen diogu beti, adin-tarte 

ezberdinetan, genero-ikuspegiari eta gizarte 
eta familien egoera ezberdinei kasu eginez 
eta gaixotasunari lotuta sor  daitezkeen beste 
patologia batzuk kontuan hartuz.

n Gure arreta duten pertsonen ahalduntzeari, 
autodeterminazioari eta parte-hartze sozialari 
bideratutako orientabidea sendotu da. Bai 
barne programetan bai eta kanpoko ekintzetan 
ere, beren lekukotza zuzenean emateko esku-
hartzeen kopurua esanguratsuki handitu da.

n Deszentralizazio geografikoaren aldeko gure 
nahiari eusten diogu,    Bizkaiko hainbat herri 
eta hiritako pertsonei babesa eta laguntza 
ematearen aldeko apustua egiten dugu.

n Gure konpromisoari eutsi diogu estigmaren 
aurkako borrokan gure kanpainak mantenduz 
eta gizartearen aurrean etengabe eta agerian 
egonez, bai 2015eko Osasun Mentalaren 
Munduko Egunean bai eta foroetan, 
hitzaldietan, inaugurazioetan, hedabideetan 
elkarrizketen bidez, argitalpenetan eta 
abarretan ere.

AZPIMARRATZEKOAK 

ONDOAN Tutoretza Fundazioaren hitzarmena 
izenpetu da Bizkaiko Aldundiaren mendeko 
Bizkaiko Tutoretza Institutuarekin. 
Izenpetze-ekitaldia Bizkaiko Abokatuen 
Bazkun Ohoretsuan izan zen eta Isabel 
Sánchez  Robles Gizarte Ekintzako Foru 
Diputatuak, Juan  Calparsoro  EAEko Fiskal 
Nagusiak eta Miguel Ángel Núñez ONDOAN 
Tutoretza Fundazioko eta AVIFESeko 
presidentea, esku-hartu zuten.

Hitzarmenak 30 tutoretza onesten ditu 
2016ko ekitaldirako, beste urte batez 
luzatzeko aukera barne hartuta.

2015 balorazioa



4.
Elkarteen dinamizazioa
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Gure elkartea mota eta maila askotako bazkideak 
parte-hartzaile dituen antolaketa sistema da, 
baina betekizun, proiektu berberak elkartzen 
ditu gure bazkideak: gaixotasun mentala duten 
pertsonen eta euren senideen bizi-kalitatea 
hobetzeak. Bazkide hauek badute zerikusia 
adimen gaixotasunarekin, gaixotasuna pairatzen 
duenaren senideak dira, euren ingurune propioan 
ezagutzen dute, nozitzen dute eta egunetik 
egunera bizitza hobe baten alde borrokatzen dira 
edo bazkide diren pertsonak beraiek dira.

AVIFESeko bazkideak erakundearen higitzaileak 
dira, “elkartegintza baloreari” esanahia jartzen 
diote, langile, boluntario eta erabiltzaile taldearekin 
batera. Oso garrantzitsua da kontuan hartzea 
elkartegintzaren baloreak: elkarlaguntza, irabazi 
asmorik gabe, elkartasuna, boluntario-izaera.

BAZKIDE KOPURUA 2015EAN

Hainbat jarduera garatu dira elkarteen dinamizazioa 
bultzatzen jarraitzeko asmoz:
 
n Bi harrera saio 93 bazkideentzat.

n Zuzendaritza Batzordearen presentzia Familiei 
Laguntzeko Programan.

n Parte-hartzea FEDEAFESen, bere zuzendaritza 
batzordean.

n 2015eko Batzar Nagusia:  ekainaren 10ean 
egina, Kudeaketa eta Urteko Aurrekontuen 
Txostena onetsi ziren.

n 2015eko Ohiz kanpoko Batzarra: azaroaren 
24an egina, Estatutuak aldatzea onetsi zen.

n Zuzendaritza Batzordea: ohiko batzarreko 8 
bilera egin ziren, 3 ohiz kanpokoak eta beste 
bilera monografiko batzuk. Parte-hartzea 
ekitaldi eta foro askotan, modu esanguratsuan 
inplikatuz. Maiatzeko batzarra eta gero, 
batzordekide kargua berritu zen.

n Arreta bazkideari:  arreta protokoloak sendotu 
eta hobetu ziren, Elkarteen Dinamizazio 
alorreko arduradunak lagunduta.

1350

771 579

Elkarteen dinamizazioa

AZPIMARRATZEKOAK

Praktika onak Elkarte-dinamizazioan Azterlana 
egin da, ezgaitasunarekin lotutako Estatuko 
14 elkarteek parte-hartuta. 

Bazkidea erakundera hurbiltzeko lanari 
jarraipena eman zaio.



5.
Zerbitzuak eta programak
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2015. urtean, gaixotasun mentala duten 
pertsonentzako zein senitarteentzako arreta 
sendotuz jarraitu dugu, gero eta zabalagoa 
eta anitzagoa den zerbitzu- eta programa-
eskaintzaren bidez. Izan ere, eskaintza hori 
bilakatuz joan da jaso eta hautematen ditugun 
behar eta eskaera ezberdinei erantzuteko.

ZERBITZUAK TOKI KOPURUA Emakumeak Gizonak

EGUNEKO EGOITZA 270 98 172

BABESPEKO PISUAK 54 20 34

ETXEBEST PROGRAMA 34 17 17

AURRERAKA PROGRAMA 79 36 43

GAZTEORI  PROGRAMA 16 9 7

AISIA-, KULTURA- ETA KIROL-ZERBITZUA 247 86 161

EMAKUMEARI BURUZKO ARLOA 63 63 0

GUZTIRA 763 329 434

TOKI  KOPURUA GAIXOTASUN MENTALA DUTEN PERTSONENTZAT (ZERBITZUKA)

PROGRAMEN ONURADUN DIREN 
SENIDEAK, GUZTIRA

GAIXOTASUN MENTALA DUTEN
PERTSONA ONURADUNAK, GUZTIRA

ERANTZUN DIREN AURREZ AURREKO, 
TELEFONO BIDEZKO EDO ONLINE 
ARGIBIDE-ESKAERAK, GUZTIRA

GAIXOTASUN MENTALA 
DUTEN PERTSONAK EDO 

SENIDEAK:

GIZARTE EDO OSASUN 
ARLOKO LANGILEAK:

961

308

419
TOKIAK

162 66

228
PERTSONAK

763
TOKIAK

234 329

563
PERTSONAK

634 548

TOKI
KOPURUA,
GUZTIRA

1182

396 395

ONURADUNAK, 
GUZTIRA

791

Zerbitzuak eta programak
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• Informazio eta orientabide 
zerbitzua 

Harrera-, laguntza- eta informazio-zerbitzua 
gaixotasun mentala duten pertsonentzat eta 
haien senideentzat  AVIFESen eskuragarri dauden 
baliabide sozial eta sanitarioak hurbiltzeko eta 
gaixotasunari dagozkion hainbat gairi buruz 
aholkatzeko. Era berean, gizarte- eta osasun-
esparruko profesionalei eta herritarrei zuzenduta 
dago.

AZPIMARRATZEKOAK

• Gaixotasun mentala duten gero eta 
pertsona gehiagok jotzen dute zerbitzu 
honetara eta eskatzen dute elkarrizketa 
bat (% 37 dira). 

• Gure erakundeari egiten zaion informazio-
eskaerak gora egiten darrai. Iaz baino 
elkarrizketa eta argibide-eskaera gehiago 
egin dira.

• Gero eta argibide-eskaera gehiago 
egiten dituzte posta elektroniko bidez 
(info@avifes.org helbidean) bai gizarte 
eta osasun arloko profesionalek bai eta 
gaixotasun mentala duten pertsonek 
beraiek edo beren senideek ere.

BIZITZA INDEPENDENTEA ETA FAMILIAK ARLOA

AURREZ AURREKO EDO ONLINE ARGIBIDE-ESKAERAK

Elkarrizketak gaixotasun mentala duten pertsonekin %37

Elkarrizketak gaixotasun mentala duten pertsonekin eta beren senitartekoekin %22

Elkarrizketak bakarrik senitartekoekin %38

Elkarrizketak bakarrik profesionalekin %3

GUZTIRA 714 ELKARRIZKETA

TELEFONO BIDEZKO ARGIBIDE-ESKAERAK

Gaixotasun mentala duten pertsonekin %22

Senitartekoekin %27

Profesionalekin %51

GUZTIRA 555 ARGIBIDE-ESKAERA

AURREZ AURREKO EDO ONLINE ARGIBIDE-ESKAERETAN LANDUTAKO GAIAK 

Segimenduari edota ikuskapenari buruzko argibide-eskaerak %39

AVIFESi buruzko informazio orokorra eta  bazkide egiteko eskaerak %24

AVIFESen zerbitzuak eskatu eta plazak izapidetu %22

Informazio orokorra eta beste gai batzuk %15
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• Babespeko pisuen zerbitzua

Erabiltzaileari ostatua, laguntza pertsonala eta 
soziala eskaintzen dizkion etxebizitza-baliabidea 
da, eguneroko bizitzarako gaitasunak eskuratu 
eta iraunaraz ditzan.
 
Erkidegoaren barruan ahalik eta autonomia 
pertsonal handiena eta bizi kalitatearen 
hobekuntza bultzatzera bideratuta dago beti.

AZPIMARRATZEKOAK

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte 
Ekintza Sailak etxebizitza bat utzi dio gure 
erakundeari Galdakaon beste babespeko 
pisu bat zabaltzeko. Horrela, bizikelu-
arretarako 4 plaza gehitu ditugu.

TOKIAK PISU KOPURUA

54 14

34 GIZON
20 EMAKUME

Bilbao,  Leioa, Santurtzi eta 
Galdakao

• Etxebest Programa: Laguntza 
bizitza independenteari

Erabiltzailearen etxebizitzan bertan arreta 
espezializatua eta beharrezkoak diren laguntzak 
eskaintzea da programa honen helburua, 
bakarrik, bikotekidearekin edo kalteberatasun 
egoeran dauden beste pertsona batzuekin bizi 
diren gaixo mentalei euren bizitza autokudea 
dezaten laguntzeko. 

30 BIZIKIDETZA-NUKLEOREN 
BEHARREI ERANTZUN ZAIE

AZPIMARRATZEKOAK

Bere izaera berritzailea, gaixotasun mentala 
duten pertsonen bizitza autonomoari 
laguntzeko sostengu ibilbidean 
aurrerapauso nabarmena delako eta esku-
hartzeko orduan malgua delako etxez 
etxeko bisitak, izaera sozialeko kanpainak 
edota telefono bidezko segimenduak 
eginez. 

17 17

GAIXOTASUN
MENTALA DUTEN 

34
PERTSONEN

PREMIAK
ERANTZUN

DIRA
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• Aurreraka Programa: 
Biztanleria aktiboa 

Parte-hartzaileek autonomia pertsonala eta 
gizartean parte-hartze aktibo handiagoa  
edukitzeko estrategietan ahalduntzeko eta 
trebatzeko programa.  

PROGRAMAREN ONURADUNAK, 
GUZTIRA 

n GURE TOPAKETA TALDEA

Biztanleria aktiboaren laguntza taldea gaixotasun 
mentala dutenentzat. Elkar topatzeko, aberasteko 
gunea da, eta erreferente bat da gizartearentzat.
 

n LEHEN PERTSONAN TALDEA: SPIK

Bozeramailetzarako eta iritziak emateko 
espazioa, parte-hartzaileek  lehen pertsonan 
hitz egiteko, nork bere burua ordezkatzeko eta 
estigmaren aurkako borrokan eledun bihurtzeko.

79

36 43

54 pertsonak
18 emakume

36 gizon

25 pertsonak
18 emakume

7 gizon

2015EAN GAUZATUTAKO BESTE 
JARDUERA BATZUK:

n IRAKURKETA ERRAZEKO KLUBA

13 pertsonak parte-hartu zuten (7 emakume eta 
6 gizon).

n BOLUNTARIOTZA KORPORATIBOA

Liberty Aseguruak Taldeko profesionalekin 
(3 emakume eta 5 gizon) esperientziak eta 
bizipenak partekatu ziren 8 pertsonarekin, 
T-Festa artearen bidez eta Why Not Fundazioaren 
babesarekin. 

n   IRRATI-SAIOAK

Why Fundazioaren laguntzari esker, martxan jarri 
dugu online irratia. Hemen entzun gaitzakezu:
www.avifes.org/programasderadio/

AZPIMARRATZEKOAK

Gaixotasun mentala duten pertsonei 
eta senitartekoei bideratutako Ate 
Irekien Jardunaldia, programa honen 
funtzionamendua, izateko arrazoiak eta 
gauzatutako ekintzak zuzenean erakustea 
xede. Arrakastatsua izan zen: gaixotasun 
mentala duten 50 familia eta senide baino 
gehiago bertaratu ziren Aurrerakaz gehiago 
jakin nahian.

2015 AVIFES  SARIAK Gaixotasunaren 
harresiak eta gaixotasunari lotutako tabuak 
apurtzeko espazioa bihurtu dela aintzatetsiz. 
Bertan ez dira epaituak sentitzen; bai, 
ordea, eskubide osoko hiritar gisa 
balioetsiak.
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BIRZIKLATZE TAILERRA
Gaixotasun mentalari eta senitartekoen 
harremanei buruzko ezagutzak birziklatzea, 
topaketa eta laguntza emozionalerako gune bat 
eratzearekin batera, xede duen lantegia.

GEUREA TAILERRAK

Senideentzako formakuntza eta laguntzarako 
gune diren saio monografikoak. Gai-eskaintza 
zabalaren artean aukeraketa egiten dute beraien 
behar eta nahiei jarraikiz. Aurten, tailer hauek 
eskaini dira:

AUTOLAGUNTZA TALDEAK

Senideen topaketarako, elkarlaguntzarako eta 
esperientzien elkartrukerako espazioa.

LAGUNTZA TALDEA AMA ZAINTZAILEENTZAT

Ahalduntze tokia betekizun nagusia beren 
senidea zaintzea duten amentzat.

• Familiei laguntzeko programa

Gaixotasun mentala duten pertsonen senideei 
bideratua, trebatzeko, informazioa emateko eta 
dauzkaten behar, eskaera eta egoera ezberdinetan 
babes emozioanala emateko.
 

2015EAN IZANDAKO PARTE-
HARTZAILEAK, GUZTIRA

2015EAN SORTUTAKO TOKIAK, 
GUZTIRA

AZPIMARRATZEKOAK

Eskaintza zabala  gaixotasunari aurre emateko 
eta bere senidea zaintzeko familiako kide 
bakoitzak bizi-ibilbidean dituen etapa 
ezberdinetan.

Hazkundea toki kopuruan.

Partaidetza handiagoa programa honetara 
jotzen duten gizonezko senideen aldetik.

228
PERTSONAK

162 66

419
TOKIAK

305 114

FAMILIEN ESKOLA
 
Gaixotasun mentala, bai eta beste gizarte eta 
osasun baliabide batzuk ere, hobe maneiatzeko 
eta ezagutzeko informazioa, laguntza eta 
estrategiak eskaintzen ditu. 

FAMILIEN ESKOLAURRE TALDEA

Gaixotasun mentalari eta berau maneiatzeari 
buruz oinarrizko nozioetan formakuntza 
eskaintzen duen programa psikohezitzailea. 

69 parte-hartzaile
42 emakume

27 gizon

52 parte-hartzaile
35 emakume

17 gizon

72 parte-hartzaile
51 emakume

21 gizon

26 parte-hartzaile
25 emakume

1 gizon

28 parte-hartzaile
28 emakume

0 gizon

TAILERRAK
TOKIAK

Emakumeak Gizonak

GT: tratamendurako atxikimendua 
gaixotasun mental larrian

110 40
GT: LANBIDE: DBE eta beste 
prestazio batzuk

GUZTIRA: 150
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• Eguneko Egoitzaren zerbitzua
 
Laguntzak eskaintzen dituen eguneko arreta-
zerbitzua erabiltzaileen autonomia Erkidegoko 
ingurunean sustatzeko, gaixo bakoitzari egokitutako 
esku-hartzearekin baina talde-lanetik abiatuta. 
Erabiltzaile bakoitzaren beharretara eta nahietara 
egokitutako jarduerak antolatzen dira esku-
hartze arlo ezberdinetan (eguneroko bizitzarako 
gaitasunak, errehabilitazio kognitiboa, estresaren 
erabilera, psikoheziketa, aisia,  psikomotrizitatea 
eta gaitasun sozialak).

Plaza guztiak Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte 
Ekintza Sailarekin hitzartuta daude. Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak ere diruz laguntzen 
du horietako bat.

AZPIMARRATZEKOAK

• Arintasuna tokiak izapidetzeko orduan.
• Jarduerak eta programak etengabe 

eguneratzea.
• Erabiltzaileen partaidetza handiagoa 

zentroaren dinamika diseinatzen, 
egikaritzen eta ebaluatzen.

• 2015 AVIFES SARIAK Munduko Egunaren 
karietara Santurtziko Eguneko Egoitzako 
erabiltzaileek eta bertako langile taldeak 
egindako bideoa mundu guztiari mezu 
positiboa eta itxaropenezkoa 
helarazteagatik.
BISITA EZAZU YOUTUBEKO 
GURE KANALA

EGOITZAK
PARTE-HARTZAILEAK

TOKI KOPURUA
Emakumeak Gizonak

BILBO – SARRIKUEKO EGUNEKO EGOITZA 25 31 56

BILBO - AMEZOLAKO EGUNEKO EGOITZA 22 22 44

SANTURTZIKO EGUNEKO EGOITZA 11 32 43

PORTUGALETEKO EGUNEKO EGOITZA 10 30 40

GERNIKAKO EGUNEKO EGOITZA 10 19 29

AMOREBIETA / DURANGOKO EGUNEKO EGOITZA 9 23 32

ZALLAKO EGUNEKO EGOITZA 11 15 26

GUZTIRA 98 172 270

GIZARTE- ETA HEZKUNTZA-LAGUNTZA ARLOA
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• Gazteori Programa

Gaixotasun mentala duten 16 eta 30 urte bitarteko 
gazteei bideratutako programa honen bidez, 
erkidegoan haien bizi-proiektu propioa sortzen 
eta garatzen babestu eta lagundu nahi diegu.

• Esku-hartze integrala eskaintzen dugu, 
gaztearekin banaka zein taldeka esku-hartzen 
duena eta gaztea espazio eta zirkulu sozial 
berrietan parte-hartzera bultzatzen duena. 
Arrisku handiko adin-tartea da, nahikoa 
ezagutzen ez dena eta nahikoa zainduta ez 
dagoena.

• Halaber, gazte hauen gurasoei, bizitzan 
garai hain zaila igarotzen ari direnez, 
formakuntza eta laguntza emozionala eskaintzen 
zaizkie, gaixotasun mentala duten gazteen 
Senideentzako Laguntza Terapeutikoko 
Taldearen bidez.

AZPIMARRATZEKOAK

• Gaixotasunaren hasieratik gaztearekin eta 
familiarekin esku-hartzearen berebiziko 
betekizuna. 

• Bizkaian gaixotasun mental larriak dituzten 
haur eta gazteei heltzeari buruzko 
ikerlana gauzatzea. AVIFESen zenbait 
hausnarketa jasotzen ditu ikerlanak 
desoreka mental larriak dituzten haur eta 
gazteen egoerari buruz, eta hedaduraz, 
orokorrean haur, nerabe eta gazteen 
buruko osasunaren egoerari buruz, azken 
urte hauetan gure erakundea behatuz, 
ezagutuz eta biziz joan denaren ondorioz. 

16
JÓVENES

7 9

PROGRAMAREN ONURADUNAK, 
GUZTIRA: GAZTE

n ESKOLA-KANPAINA

“ALDATU TXIPA” Eskola Kanpaina ikastetxeetan 
tailer didaktiko eta dibertigarria eginez  
gazteenengana hurbiltzeko aukera da.   
2015ean zehar, ikastetxe edo formakuntza zentro 
hauetan jardun gara, besteak beste: San Luis 
Formakuntza Zentroan, Botikazar BHIn, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Erizaintza Graduan, 
Ikasbide  Ikastetxean eta San  Viator Ikastetxean. 
135 ikasle baino gehiagorentzat egin ditugu 
tailerrak.
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• Aisialdi-, Kultura- eta Kirol-
zerbitzua

 

n AISIALDI ETA ASTIALDI KLUBA

Asteburuetan adiskidetasunezko gizarte-harremanak 
eta partaidetza soziala sustatzeko taldean egiten 
diren aisialdi-jardueretako erreferentziazko 
guneak.

KLUBA
PARTE-HARTZAILEAK

GUZTIRA
Emakumeak Gizonak

BILBO KLUBA 63 98 63

PORTUGALETE KLUBA 8 12 8

GERNIKA KLUBA 15 51 15

GUZTIRA 86 161 247

n EGUN OSOKO TXANGOEN PROGRAMA

  TXANGO KOPURUA 11

TOKI KOPURUA 450
258 GIZONAK

192 EMAKUMEAK

AZPIMARRATZEKOAK

• Txangoen plaza kopuruak gora egin du.
• Bakarrik emakumeentzako oporren 

lehendabiziko txanda egin da.

n OPORRETAKO PROGRAMA

 ATERALDI KOPURUA 8

TOKI KOPURUA 111
69 GIZONAK

42 EMAKUMEAK

n ASTEBURUKO ATERALDIAK

ATERALDI KOPURUA 6

TOKI KOPURUA 106
66 GIZONAK

40 EMAKUMEAK

967
TOKIAK

372 595
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n GORANTZA KIROL ELKARTEA

GORANTZA  Kirol Elkarteak gaixotasun mentala 
duten pertsonen artean kirola, aisialdia eta 
astialdia bultzatzen laguntzeko topagune bat 
eskaini nahi du, pertsona horiei hiritarraren tokia 
itzuliko dien kultura desestigmatizatzailea eraikiz, 
estigmak sortzen ez dituen laguntza-sare bat 
eratuz, urte guztian zehar antolatutako jarduera 
desberdinen bidez euren autoestimua hobetzen 
eta gizartera daitezen lagun dezan.

PARTE-HARTZAILE KOPURUA

Honako ekintza hauek gauzatu dira:

Gorantza Mendi Taldea: Igoerak  Ubietara, 
Pagasarrira, Saibira, Oizera, Munarrikolandara, 
Urbiongo gailurrera, Eretzara,…

Avifes Futbol Taldea:
• Parte-hartzea Euskadiko Osasun Mentalaren 

Sareko Zentroen arteko Areto-futboleko Ligan.
•  Parte-hartzea Logroñon izandako 2015 Atea 

Zabalik Txapelketan.
• Kirol Egokituen Federazioaren Ate Irekien 

Jardunaldian parte-hartzea. 

• Hitzaldi/Mahai-ingurua Areto-Futboleko Estatu 
mailako Selekzioko prestatzaile fisikoa den 
Antonio Boresekin.

• Entrenamenduak Athletic Fundazioarekin.

Kirolanitz Taldea:   Padela,   badmintona,   tenisa, 
saskibaloia, igeriketa, volleyballa, etab.

Runninga:  partaidetza lasterketetan eta herri 
ibilaldietan: Erandioko Herri Krosean, Bilboko 
Bilbao  Night Maratoian,  Kosta  Trail Ibilaldian  eta 
Bilboko Mendi Ibilaldian.

Txirrindularitza taldea:  zikloturistentzako 7  
ibilbide Bizkaiko Bidegorrien Sarean eta bide 
berdeetan,partaidetza DECA BIKEn,…

HITZALDI/MAHAI-INGURUA Javier Peña 
triatletarekin.

AZPIMARRATZEKOAK

Parte-hartzaileen eta kirol-moten kopurua 
gora egiten ari da.
Parte-hartzaileen prestakuntza fisikoa eta 
osasuna hobetzen ari dira. 

53
PARTE-

HARTZAILEAK

12 41
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Komunikazio-gaitasunak lantzeko, konfiantzazko 
giroa sortzeko, pairatzen dituzten bakartasunari 
eta autoestimu ezari aurre egiteko espazio 
pribilegiatuak dira. Azken finean, emakumeen 
partaidetza aktiboa sustatzen dute erkidegoan.

AZPIMARRATZEKOAK

• Emakumeen parte-hartze handia taldeetan.
• “ARRETA OSASUN MENTALEKO ARAZOAK 

DITUZTEN EMAKUMEEI. KONPONTZEKE 
DAGOEN ARAZOA?” tailerra Emakunderen 
Gizonen eta Emakumeen arteko 
Berdintasunaren aldeko Foroan. 

• “Emakumeen ahotsa osasun mentalean” 
tailerra Osasun Mentaleko Bizkaiko 
Sarearen VI. Jardunaldietan.  

• AVIFESek egindako bideoa. Bertan, 
AVIFESeko zerbitzuen emakume-
erabiltzaileek, senideek eta langileek euren 
gaitasunei, nahiei eta desioei buruz, beren 
errealitateari buruz hitz egiten dute.   
BISITA EZAZU YOUTUBEKO GURE KANALA.

LAGUNTZA TALDEAK ESKUALDE GEOGRAFIKOEN ARABERA

DURANGOKO EMAKUMEEN TALDEA 21

MARKINAKO EMAKUMEEN TALDEA 19

BASAURIKO EMAKUMEEN TALDEA 6

EGUNEKO EGOITZETAKO EMAKUMEEN TALDEA 17

EMAKUME PARTE-HARTZAILEAK, GUZTIRA 63

LAGUNTZA TALDEAK ESKUALDE 
GEOGRAFIKOEN ARABERA

• Gehienak 30 eta 49 urte 
bitartekoak dira.

• Depresio Larriaren 
diagnostikoa da nagusi.

• % 60k badu bikotekidea 
edo izan dute. 

• % 70ek baditu semeak 
edo alabak.

• Bakarrik edo 
bikotekidearekin bizi dira.

• Badute familiaren 
laguntza.

EGUNEKO EGOITZAREN 
EMAKUMEEN TALDEA

• Gehienak 50 urtetik 
gorakoak dira.

• Desoreka 
eskizoafektiboaren 
diagnostikoa da nagusi.

• %76 ezkongabeak dira, 
seme edo alabarik gabe.

• Jatorrizko beren 
bizikidetza-unitatean 
bizi dira.

• Badute familiaren 
laguntza.

PROFILAK

     Osasun mentalean 
emakumeei ahotsa emanez,

            urrats bat
      gehiago egingo dugu
                 berdintasunaren alde.

IKUSGARRI 
EGITEA

AHALDUNTZEA

PARTAIDETZA

• Emakumeari buruzko arloa

Helburu bikoitza du EMAKUMEARI BURUZKO 
ARLOAk: alde batetik, gaixotasun mentala 
duten emakumeak eta emakume-zaintzaileak 
ahalduntzeari bideratutako ekimenak barne 
hartzea eta, beste alde batetik,  gaixotasun 
mentala eta emakumea izatearen estigma 
edukitzeagatik emakume hauek pairatzen duten 
diskriminazio bikoitza ikusgarri egitea. 
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• Estigmaren aurkako borroka

Gure erronka nagusiak hauek dira: gizartea 
kontzientziatuz gure errealitatea ezagutzera 
ematea, mitoak, beldurrak, gaixotasun mentalaren 
inguruan dauden estereotipoak gainditzea eta 
gizarteak gaixotasun mentala duten pertsonaren 
irudi positiboan sakontzeko eta baztertuak 
eta alboratuak ez izateko beharrezkoak diren 
urratsak egitea. Gizartearengan gaiari buruzko 
informazioa duen eta gure erakundearekiko 
jarrera positiboa duen iritzia sortzen ahalegintzen 
gara.
Ekintzak:  

n OSASUN MENTALAREN MUNDUKO 
EGUNA: “JAKIZU NOLAKOA NAIZEN, 
UKI NAZAZU”

Urtero, Osasun Mentalaren Munduko Eguna 
ospatzen dugu, 100 herrialde baino gehiagotan 
gauzatzen diren ospakizunekin bat eginez. 

AVIFESek kanpaina bat antolatzen du Munduko 
Egunari bideratuta. Kanpaina horren bidez, 
helburu hauek uztartzea bilatzen du:  erakundea 
ikusgarri egitea; topaketa partekatua bazkideekin 
dinamizaziorako ardatz gako bezala;  gurekin 
lanean diharduten erakundeak inplikatzea eta 
gizartea gure erakundearekiko sentsibilizatzea.

Ekintza hauek proposatu ziren:  

LARUNBATA, URRIAK 3

• AVIFESeko Familien I. Topaketa:  200 pertsona 
baino gehiago bertaratu ziren  Bilboko   Holiday  
Inn Hotelean egin genuen lehendabiziko 
topaketa honetara gaixotasun mentala duten 
pertsonen senideen arteko ezagutza eta 
elkargune bat eratzeko asmoz. Ezagutza eta 
bizi-esperientziak partekatu zituzten eta gizarte 
eta osasun arloko adituek hitzaldiak eman 
zituzten. 

GARAPEN ETA KOMUNIKAZIO ARLOA

Horrez gainera, gaixotasun mentala duten 
pertsonen eta haien senideen lekukotasunak 
entzun ahal izan ziren. Lekukotza horien 
kontakizunak bereziki aberasgarriak eta 
hurbilekoak gertatu ziren ekitaldian bildutako 
guztientzat. 

• Ekitaldi instituzionala: Familien I. Topaketa eta 
gero, ekitaldi instituzionala izan zen. Aurpegi 
hauek ikusi genituen euren babesa agertuz: 
Isabel  Sánchez  Robles, Bizkaiko Gizarte 
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Ekintzako Diputatua; Íñigo Pombo, Gizarte 
Politiken Zinegotzia; Yolanda Díez, Bilboko 
Udaleko Osasun eta Kontsumo Zinegotzia, eta 
Itziar Urtasun, Berdintasun eta Lankidetzakoa; 
José Antonio De la Rica, EAEko Koordinatzaile 
Soziosanitarioa, eta José  Ignacio Landaluce, 
Osasun Mentaleko Osasun Sarearen Mediku 
Zuzendaria. Bizkaiko hirugarren sektoreko 
erakundeetako ordezkariak ere izan ziren. 
Bat egin zuten, halaber, ekitaldiari sostengua 
emanez, senitarteko, erabiltzaile, bazkide, 
langile eta laguntzaile asko. Manifestuaren 
irakurketak eman zion amaiera ekitaldiari.

• AVIFESeko bazkideen anaitasun bazkaria  300 
pertsona baino gehiagok parte-hartu zuten jai 
giro hurbilaz gozatuz.

ASTEARTEA, URRIAK 6

Komunikazio kanpainaren hasiera instituzio, 
erakunde, zerbitzu eta orokorrean gizartearen 
artean banaketa oparoa eginez metroko eta 
Bizkaibusko markesinetan.

OSTIRALA, URRIAK 16

“ARRETA GAIXOTASUN MENTALA DUTEN 
EMAKUMEEI. KONPONTZEKE DAGOEN GAIA?” 
tailerraren antolaketa Emakundek antolatzen 
duen Emakume eta Gizonen Berdintasunaren 
aldeko Foroaren hamabigarren aldiaren baitan. 
60 aditu baino gehiago izan ziren tailerrean 
eta elkarrekin eta ikuspegi ezberdinetatik 
(osasuna, kirola, gizarte-zerbitzuak, etab.) 
osasun mentalaren eta emakumeen esparruari 
buruzko hausnarketa egiteko baliagarri izan 
zen, gaixotasun mentala duten emakumeekin 
esku-hartzeko orduan genero-ikuspegia gehitzea 
beharrezkoa dela erakustea helburu. 

Jardunaldian Itziar Urtasunek, Bilboko Udaleko 
Berdintasun eta Lankidetza, Bizikidetza eta 
Jaietako zinegotziak, parte-hartu zuen, laguntza 
instituzionalaren garrantzia azpimarratuz.
Itziar   Ceballosek,   AVIFESeko Kudeatzaileak, 
emakumearen eta osasun mentalaren arazoa 
eta egungo egoera zertan diren deskribatu zuen 
eta gaur egun Elkarteak lantzen dituen arloetako 
batzuk eta oraingo eta etorkizuneko erronkak 
labur azaldu zituen. 
Jardunaldiaren egutegiak mahai-inguru bat 
ere barne hartu zuen ideien maratoi tailerraren 
aurretik. Berdintasun eta Osasun Mentalaren 
arloan lanean ari diren hainbat emakumek parte-
hartu zuten, besteak beste: Silvia  Murielek,  
Genero Aholkulari eta  Athletic  Clubeko 
Zuzendaritza Batzordeko kideak;  Lara Repetok, 
Bizkaiako Osasun Mentaleko Sareko Psikiatrak,  
eta  Arantzazu  López de la Sernak, Santurtziko 
Udaleko Gizarte Ekintza eta Berdintasun Alorreko 
laguntzaileak.  Egindako hitzaldi interesgarrietan, 
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kirola egitearen garrantzia nabarmendu 
zuten aisialdirako eta harremanetarako duen 
balioarengatik. Gaixotasun mentala duten 
emakumeen familia ingurunearen sostenguaren 
garrantziaz ere aritu ziren.

Parte-hartze bikaina izan zuen jardunaldiak, gure 
gizartean konpontzeke dagoen irakasgai hau 
kitatzen ahalegintzeko borroka etengaberako 
beharraren eta energiaren erakusgarri. 

2015eko Osasun Mentalaren Munduko 
Egunaren karietara antolatutako jarduerak 
oso positiboki baloratu dira, aldez 
aurretik proposatutako helburuen arabera 
aurreikusitako emaitzak lortu baitira, eta 
baita gainditu ere.

n GABONETAKO KOTILIOI JAI HANDIA

Beste urte batez, eta ohiturari jarraikiz, 
abenduaren 10ean Gabonetako jai handia 
antolatu genuen. Gure programa eta zerbitzuen 
300 pertsona erabiltzaile baino gehiagok parte-
hartu zuten, langileek, Zuzendaritza Batzordeko 
kideek, boluntarioek eta praktiketako ikasleek 
lagunduta.

Bilboko Rock Star Aretoan ospatu zen jaia 
eta Gabonetako giro ikusgarria, photocall eta 
goxoki mastekagarriekin mahaietan egindako 
apaingarri gozoak izan zituen osagai. Mahaietako 
apaingarriak Eguneko Egoitza Zerbitzuaren 
erabiltzaileek beraiek prestatu zituzten.
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Jaian, AVIFESeko Eguberrietako Argazkien 
VII. Lehiaketako SARIAK eman ziren. 60 argazki 
aurkeztu ziren aurten lehiaketara.

Kategoria ezberdinetako  (Eguberrietako Zorion-
agur korporatiboa, Publikoaren Saria, Saria 
Originaltasunari eta Saria Argazki Teknika 
Hoberenarentzat)  sariak Miguel  Ángel Nuñez 
Presidenteak, Bilboko Itsas Museoko Harreman 
Instituzionalen Arduradun Itxaso Errotetak, Bilbo 
Erdiguneko Merkatarien Elkarteko Zuzendari 
Artistiko Olga Zuluetak eta Begoña Beristain 
kazetariak eman zituzten.

Aurten, Gabonetako jaia I AVIFES SARIAK emateko 
aukeratu zen. Sari horiek programa eta ekintza 

berritzaileenak eta estigmaren borrokaren aurka 
eragin handiena dutenak nabarmentzeko sortu 
dira.

EKINTZA BERRITZAILEENAren kategorian, 
Aurreraka-Biztanleria Aktiboa Progamak 
jaso zuen saria bere izaera berritzaile eta 
sortzailearengatik eta bere ikusgarritasun eta 
eraginarengatik. 17 jarduera aurkeztu ziren 
ekintza honetan sari-emailea Sergio Murillo, 
Autonomia Pertsonalaren Sustapenaren 
Zuzendari Nagusia, izan zen.

ESTIGAMAREN AURKAKO BORROKA EKINTZAren  
kategorian -14 jarduera aurkeztu ziren- 
Santurtziko Eguneko Egoitzaren erabiltzaileek eta 

bertako langile taldeak egindako bideoa izan zen 
irabazlea. Janssen Laborategietako Juan José 
Olloquieguik eman zuen saria.

Ospakizunean, Aurreraka-Biztanleria Aktiboa 
Programako parte-hartzaileek egindako ipuin 
bat ere irakurri zen. Bertaratutako guztiak euren 
gaitasunetan sinestera eta amore ez ematera 
animatu zituzten programa horretako parte-
hartzaileek. Eta jakina, Gabonetako saskiaren 
zozketak, musika emankizunek eta, Gabonetako 
jai orotan bezala, Olentzeroren eta Errege Magoen 
etorrerak ezin zuten huts egin. Hori guztia jai 
giroan ospatu zen eta zirraraz betetako uneak bizi 
ziren.

Une horretatik aurrera, eta hiru ordu baino 
gehiago iraun zuen ekitaldian, izan zen 
dantzatzeko, jateko, hitz egiteko, barre egiteko, 
zorionak emateko… eta mementoa girotu zuten 
ikuskizun ezberdinez gozatzeko denborarik. 
Kanpai-hotsen erritmoan hamabi mahats-aleak 
janez eman zitzaion amaiera jaiari.
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n AZTERLANAK ETA ARGITALPENAK

• Ikerketa Proiektua online plataforma bat 
garatzeko eskizofrenia duten pazienteen 
tratamendurako eta beraiekin esku-hartzeko, 
Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza fakultatearen, 
Osasun Berrikuntza eta Ikerketaren Euskal 
Fundazioaren eta Kernet Internet enpresaren 
arteko lankidetzari esker eta Eusko 
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak babestuta.  

• ZAHARTZEA: orainari eta etorkizunari begira. 
Gaixotasun mentala duten pertsonen 
zahartzeari buruzko azterlana. Gure zerbitzuen 
50 urteko erabiltzaileek zaharkitzeari berez 
dagozkion hainbat sintoma eta narriatze-
faktore dauzkatela egiaztatuta erabaki zen 
egitea eta AVIFESeko zerbitzuen eta programen 
eskaintza gaixotasun mentala duten pertsonen 
eta euren senideen beharretara, sortzen 
direnetara eta aldatzen direnetara, etengabe 
egokitzea du helburu. 

• BIZKAIAN DESOREKA MENTALA LARRIAK 
DITUZTEN HAUR ETA GAZTEEI HELTZEARI 
BURUZKO HAUSNARKETAK 
Bizkaian gaixotasun mental larriak dituzten 
haur eta gazteei heltzeari buruzko ikerlana 
gauzatzea. AVIFESen zenbait hausnarketa 
jasotzen ditu ikerlanak, desoreka mental 
larriak dituzten haur eta gazteen egoerari 
buruz eta hedaduraz, orokorrean haur, nerabe 
eta gazteen buruko osasunaren egoerari buruz, 
azken urte hauetan gure erakundea behatuz, 
ezagutuz eta biziz joan denaren ondorioz.

2015etik, Bizkaian desoreka mental larriak 
dituzten haur, nerabe eta gazteen egungo 
egoera aztertu eta egiaztatu dugu, haur eta 
gazte horien behar eta kezkak aztertzen eta 
ikasten urteak eman ondoren. 

n AVIFES  GARATU:  AVIFESi buruzko albisteak 
jasotzen dituen urtean behingo aldizkaria. 
2015ean, zenbaki bat editatu zen.

n “AVIFES APUNTEAK BILDUMA” handitu zen

• Trastorno Obsesivo Compulsivo. 9 zenbakiko 
koaderno teknikoa.

 

n AVIFESEKO ZERBITZUEN LIBURUXKA 
BERRIAK: Etxebest Programa eta Familien 
Euskarri Programa. 

n WEB ORRIA

Berritua, formatu erakargarriago eta 
eskuragarriagoarekin, gai-multzo, argitalpen, 
albiste, informazio gehiagorekin,…

LEKUKOTZAK LEHEN PERTSONAN atal BERRIA: 
gaixotasun mentala duten pertsonen ahotsak 
entzunak izateko.

n PARTAIDETZA

l Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 
Liburu Zuria egiten.

l Bizkaiko Foru Aldundiaren ISNA (Desgaitasuna 
duten Pertsonentzako Zentroetan Arreta 
Beharraren Gizartearen Adierazlea) balorazio 
erreminta berria sortzen. 

l Deustuko Unibertsitateko Psikologia 
Fakultateko Ikasketa Komunitatean.  

l BOLUNTA eta Deustuko Campusak antolatutako 
Boluntariotza Azokan.

l Rethinking Mugimenduan, eskizofrenia 
duten pertsonen inguruko alderdi guztietan 
sakontzea helburu duen diziplina askotako 
foroan.

l VI. Hartu-eman eta sentsibilizazio 
jardunaldietan: desgaitasuna duten pertsonen 
eskubideak eta babes juridikoaren mugak. 
ARGIAk antolatuak, AVIFESeko 2 erabiltzailek 
parte-hartu zuten “Herritar aktiboak, gure 
ahotsa” mahai-inguruan hizlari gisa.

l Deustuko Unibertsitateko Gizarteratzea eta 
Desgaitasuna masterrean.

l Portugaleteko Aspaldiko Egoitzako 
formakuntza planean.

l Sentsibilizazio-tailerretan San Luis Formakuntza 
Zentroan, Botikazar BHIn eta Euskal Herriko 
Unibertsitateko Erizaintza Graduan 100 ikasle 
baino gehiagorentzat.
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• Langileak praktiketan

Erakunde hauekin dauden hitzarmenen emaitza 
dira:

l  Magisteritzako Unibertsitate Eskola (EHU) 
Gizarte Hezkuntza.

l  Deustuko Unibertsitatea. Gizarte Hezkuntza.
l  Deustuko Unibertsitatea. Esku-hartze 

Sozialaren Psikologian masterra.
l  Deustuko Unibertsitatea. Gizarteratzea eta 

Desgaitasuna masterra.
l  Tartanga trebakuntza zentroa.
l  IES Botikazar.
l  Sanz José de Calasanz ikastetxea.
l  Psikologoen Elkargo Ofiziala.

• Trebakuntza eta garapen
   profesionala

FORMAKUNTZA JARDUERAK

Izaera pertsonaleko datuen babesa: Lege-betebeharrak 
eta aplikazio praktikoa. 

Informazio sistema integratua.

Lan osasuna: lanpostuan dauden arriskuei buruzko 
formakuntza eta informazioa.

Lehen sorospenak eta beste gaixotasun batzuk.

Gaixotasun mentalaren definizioa, arrazoiak eta bilakabidea. 

Lanbide konpetentziak eta egindako lana ebaluatzeko 
sistema. 

Bizi-kalitatearen eredua osasun mentalean, AVIFESen 
erabilia.

Tutoretza eta kuradoretza.

Familia.

Eskubideak: kode etikoa.

Irakurketa erraza

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta beste prestazio batzuk.

Genero-indarkeria: detektatzea eta aurre egitea.

Elikagaien maneiua. 

Jardunaldiak, foroak eta kongresuak.

5S  metodologia.

Garbiketa-produktuetako tratamendua eta erabilera.

Profesionaltasun egiaztagiria (prestakuntza/trebakuntza). 

Interneten eta sare sozialen erabilera pazienteen 
elkarteentzat.

Mugako nortasunaren nahastea.

Excel.

1046
FORMAKUNTZA 

ORDU

21
JARDUERA

15
PERTSONAK

8 7

• Boluntariotza

• Talde profesionala

%77
Kontratu 

mugagabeak

%77
Arreta 

zuzeneko 
langileak

%50
5 eta 10 urte 

baino gehiagoko 
antzintasuna

74%
Unibertsitate 
tituludunak

%82
Emakumeak

45%
31 eta 
40 urte 

bitartean

AZPIMARRATZEKOAK

KALIFIKAZIOAK HOBETZEKO ETA LANERAKO 
GAITASUNAK GARATZEKO SISTEMA 
ezartzea eta garatzea, desgaitasuna duten 
pertsonentzako arretarako zentroen 
eta zerbitzuen XIV. Hitzarmen Kolektibo 
orokorraren ildotik.

28
PERTSONAK

25 3



6.
ISO Kalitate Sistema

9001-2008 ISO
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2004tik zerbitzu eta programa guztietarako 
ezarria, 2015ean ere behar bezala gainditu da 
kontu-ikuskapena. Kontu-ikuskariak honako 
hauek nabarmendu ditu bere txostenean: 

• OHAR POSITIBO BERRITZAILEAK: 
BERDINTASUN PLANAREN GARAPENA

• OHAR POSITIBO GISA AZPIMARRATU DITU:

   - Barne formakuntzarako berariazko saioak. 
   - Praktika onen dekalogoa.
   - Lankidetza Unibertsitatearekin gizartea 

sentsibilizatzeko.
   - Lider goa Zuzendaritzaren aldetik.
   - Estigma tailerrak familia eta eskolentzat. 
   - Plan estrategikoaren gako-ardatza. 
   - Arrisku-balorazioa kalitate ebaluazioetan eta 

gida-planetan. 
   - Emakumearentzako garapen programak.

• IKUSITAKO ALDERDI GARRANTZITSUEN 
ARTEAN, BERRITZAILE IZATEAGATIK 
AZPIMARRATZEKOAK DIRA:

   - Zerbitzuaren lanketa erabiltzailearen eta 
familien “Kalitatezko bizitza” ereduaren 
ikuspegitik.

   - Ebaluatze sistema: bizi-kalitatea ebaluatzea, 
GIDA PLANAK izanik erabiltzaileari eta 
familiari segimendua egiteko oinarria. 

   - Erabiltzaile eta familien gogobetetasuna, eta 
interesezko beste talde batzuena. 

   - Web sozial onenaren aintzatespena.
   - Emakumearentzako ekintzen garapena eta 

berdintasun plana.
   - Pertsonen kudeaketa eredua gaitasunen 

arabera. Langileen formakuntza prozesuei eta 
zerbitzuari lotutako ekintzetan, gaitasunen 
araberako kudeaketaren ildotik.

   - Dinamizatzaileen profil berriak zentro eta 
profesionalen artean koordinatzeko.

• ALDERDI GARRANTZITSU BEZALA 
AZPIMARRATU DITU:

   - Pertsonen inplikazioa erabiltzaileen zainketan 
eta etengabeko hobekuntzan. 

   - Arduradun bakoitzak egindako zerbitzuaren 
ebaluazioak. 

   - “Espazioen” garapena jarduera ezberdinak 
egiteko.

• HOBEKUNTZA ARLOA

   - Informazioa Informazio Sistema Integratuaren 
datu-basean finkatu.

ISO Kalitate Sistema: 9001-2008 ISO



7.
Datu ekonomikoak
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Datu ekonomikoak

Kontuak PKF ATTEST-ek ikuskatu ditu

2015EKO EKITALDIAREN EMAITZEN KONTUAK

EURO

GASTUAK 2.403.717
Langile-gastuak 1.337.682

Kanpo zerbitzuak 969.849

Zergak 2.370

Finantza-gastuak 8.339

Ibilgetuaren amortizaziorako zuzkidurak 85.478

DIRU-SARRERAK          2.414.288
Erabiltzaileen kuotak 52.110

Bazkideen kuotak 61.064

Erakunde Publikoen diru-laguntzak 294.523

Lankidetza hitzarmenak Erakunde Publikoekin 1.828.803

Erakunde Pribatuen sarrerak 40.000

Hainbat zerbitzuak 33.716

Kapitalera transferitutako diru-laguntzak 104.072



8.
Erakunde laguntzaileak
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PARTAIDETZA BESTE SARE ETA ERAKUNDE BATZUETANERAKUNDE PUBLIKO FINANTZATZAILEAK

BESTE LANKIDETZA BATZUK

ARARTEKO

ERAKUNDE PRIBATU FINANTZATZAILEAK



AVIFES
Senideen eta Gaixotasun

Mentalaren Bizkaiko Elkartea
Asociación Vizcaína de Familiares

y Personas con Enfermedad Mental

C/ Santutxu, 40 bajo • 48004 Bilbao
Telf.: 94 445 62 56 • Fax: 94 432 91 20

email: info@avifes.org

www.avifes.org


