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Avifes Senideen eta Gaixotasun Mentalaren Bizkaiko Elkartea irabazi-asmorik gabeko 
erakundea da, 1986an eratutakoa, 1993an herri-onurakotzat aitortua, 2014an gizarte-
interesekotzat jota eta 2016an Emakunderen erakunde laguntzaile gisa aitortua.  

Elkarte gisa sortu zen buruko gaixotasunen bat duten pertsonen senide-talde baten 
ekimenetik. Pertsona horiek, Osasun Mentalaren eremuan erabili behar diren 
baliabideetan urritasun handia dagoela egiaztatu ondoren, elkarte bat sortu zuten, 
gaixotasun horrek jotakoen bizitza duintzeko eta baliabideak jar daitezen 
aldarrikatzeko, antzematen diren behar ugariei erantzuteko helburuz. 

 

 

Buruko eritasuna edo gaixotasun mentala duten Bizkaiko pertsona guztien eta haien 
senideen bizitzan osoan, laguntza pertsonalizatuak ematea autonomia pertsonala, bizi-
kalitatea eta gizarteratze egokia erdiesteko, eskubide osoko herritar direla ziurtatuta.  

AVIFES elkarteak jarduten duenean, honako balio edo printzipio etiko hauek jorratzen 
ditu: buruko eritasunik duten pertsonei eta euren senideei orientabidea ematea; 
erantzunkidetasuna; justizia; parte-hartzea; portaera etikoa eta aukera-berdintasuna 
eta diskriminaziorik eza ahalbidetzea.  

**Irakurri gure KODE ETIKOA 

 

 
 
 

AVIFESen helburuak elkartearen estatutuen 2. artikuluan jasota daude: 

 Gaixotasun mentala duten pertsonen gizataldea eta haien senideak bildu eta 
ordezkatzea gobernu-organoen eta beste erakunde publiko eta pribatu 
batzuen aurrean, unean-unean behar den ekinbide instituzionala, politikoa eta 
herritarrena gara dadin aldarrikatuz, gizatalde hori osatzen duten pertsonen 
berdintasuna, gizarteratzea, parte-hartzea eta bizi-kalitatea sustatzeko 
beharrezkoak diren baldintza guztiak lortze aldera.  

 Buruko gaixotasunen bat duten pertsonek eta haien senideek pairatzen duten 
iritzi txarra gaindi dadin sustatzea, herritarrak sentsibilizatuz eta kontzientzia 
hartuz, gizarte ireki eta barneratzailea eraikitzen laguntzeko, estereotipo 
ukakorrik gabe, aniztasunak aniztasun, pertsona guztiek egiten dituzten 
ekarpenak balioesteko gai dena.  

 Oro har, eritasun mentalari eta osasun mentalari buruzko informazioa eta 
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orientazioa ematea, bai gaixotasun mentala duten pertsonei eta haien 
senideei, bai arlo horretan interesa duen beste edozein pertsonari.  

 Gaixotasun mentalen bat duten Bizkaiko pertsonen ahalduntzea bultzatzea, 
osasun mentaleko arreta-zerbitzuak, osasun-arlokoak zein gizarte-arlokoak, 
diseinatzen, planifikatzen eta ebaluatzen parte har dezaten sustatuz, bai eta 
euren bizitza-proiektu pertsonala aukeratzen eta garatzen parte har dezaten 
sustatuz ere.  

 Gaixotasun mentalen bat duten pertsonen prestakuntza- eta gizarteratze- eta 
laneratze-arloko jarduerak sustatzea.  

 Familiak buruko gaixotasuna duen pertsonari laguntzeko sarearen barruan duen 
funtsezko eginkizuna nabarmentzea, haren gogozko parte-hartzea eta bizi-
kalitate onaren garapena sustatuz.  

 Gaixotasun mentala duten pertsonen premia aldakorretara egokitutako 
kalitatezko zerbitzu, laguntza eta programa eraginkorren sare integral bat 
sortzen eta garatzen dela zaintzea, baliabide erabilgarri guztiak dinamizatu eta 
aktibatzeko gai izango direnak ingurune komunitarioan sartzeko eta parte 
hartzeko, bai eta gaixotasun mentala duten pertsonen familien premiei 
erantzuteko ere. 

 Osasun mentala artatzeko prozesuen eta emaitzen azterketa eta ikerketa 
sustatzea eta garatzea, gaixotasun mental kroniko eta larriari arreta berezia 
jarrita.  

 
 

 

 

AVIFESen 2018-2020 aldirako III. Plan Estrategikoak honako ardatz edo ildo estrategiko 
hauek ezartzen ditu: 

AVIFES ERREFERENTEA DA BIZKAIAN GAIXOTASUN MENTALEN BAT DITUZTEN PERTSONEN 
ETA HORIEN SENIDEAK LAGUNTZEN ETA SUSTATZEN: Bizkaiko erakunde bakarra delako 
gaixotasun mentalen bat duten pertsonen eta horien senideak biltzen eta ordezkatzen 
dituelako, horien guztien gizarte-aintzatespena oinarri hartuta.  

Arreta-eredu berekia hedatzen duelako, bizi-kalitatearen ereduan oinarrituta eta 
pertsona horien premietara eta inguruabarretara egokituta. 

BURUKO ERITASUNEN BAT DUTEN BIZKAIKO PERTSONAK AHALDUNTZEA: Eritasun mentalen 
bat duen Bizkaiko pertsona guztiek hautaturiko bizi-proiektua kalitatez eta autonomia 
pertsonalez gara dezan lortzea, komunitatean gogotik parte hartuz, nork bere eskubide 
guztiak aukera-berdintasun osoz baliatuz eta norbere nortasuna erabat garatuz. 
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BURUKO ERITASUNEN BAT DUTEN BIZKAIKO FAMILIAK AHALDUNTZEA: Buruko eritasunen 
bat duten Bizkaiko pertsonen familiek bizi-kalitateaz goza dezaten lortzea, benetan eta 
modu eraginkorrean parte har dezaten, euren eskubide guztiak balia ditzaten eta 
euren senideentzako laguntza-iturri izan daitezen. 

GAIXOTASUN MENTALA DUTEN BIZKAIKO PERTSONEK PAIRATZEN DUTEN GIZARTE-
ESTIGMATIZAZIOA GAINDITZEA: Gizarte ireki eta barneratzailea lortzea, gaixotasun 
mentala duten pertsonekiko estereotipo txarrik eta gizarte-estigmatizaziorik ez 
darabilena, eta, aniztasunak aniztasun, pertsona bakoitzak egiten duen ekarpena 
balioesteko gai dena. 

OSASUN MENTALAKO BIZITZA-KALITATEAREN EREDUAN OINARRITZEN DEN ARRETA-EREDUA 
SORTZAILE ETA BERRITZAILEA ESKURATZEA, honako hauen bidez: 

Zerbitzu, laguntza eta programa eraginkorren eskaintza, kalitatezkoa, pertsonalizatua 
eta gaixotasun mentala duten pertsonen bizitzan zehar suertatzen diren premia 
aldakorretara egokitua, eskura dauden baliabide guztiak dinamizatzeko eta 
aktibatzeko gai izango dena, ingurune komunitarioan inklusioa eta parte-hartzea lortze 
aldera, eta gaixotasun mentala duten pertsonen familien beharrak aintzat hartuta. 

Unean-unean beharrezkoa den erakundeen, politikarien eta herritarren ekinbidea 
hedatzea, gaixotasun mentala duten pertsonen eta haien senideen berdintasuna, 
inklusioa, parte-hartzea eta bizi-kalitatea sustatzeko baldintza guztiak eskuratzeko 
xedez. 

Gizarte-estigmatizazioa eragiten duten uste eta estereotipo faltsuak gainditzea helburu 
duten gizarte-kontzientziazio eta -sentsibilizazioa lantzea, gizarte-bizitzaren esparru 
guztietan berdintasun eta partaidetza eraginkorra mugatuz edo eragotziz.  

AVIFES ELKARTEAK KUDEAKETA-EREDU ETIKOA, ARDURATSUA ETA PERTSONEKIN 
ENGAIATUA garatzen duenez, erakunde gaitua, eraginkorra eta erantzunkidea da. 

  

 

Gaur egun, AVIFESek 1.400 lagunetik gorako bazkide-oinarri zabala dauka, eta oinarri 
horrek, aldi berean, 6.000 pertsona biltzen ditu inguruan. Halaber, laguntza-sare zabala 
garatzen du, hainbat intentsitate eta egituratan antolatzen diren zerbitzu eta 
baliabideez osaturikoa deszentralizazio geografikoaren aldeko apustu garbia eginda, 
bizkaitar guztiek laguntza jasotzea izan dezaten herrian edo hirian bertan. Hala, Bizkaiko 
lurraldean, elkartea erreferentziazkoa da gaixotasun mentala duten pertsonei 
laguntzen eta euren bizimodua sustatzen.  

Buruko eritasunen bat duten pertsonak euren bizi-proiektuaren protagonista izateko eta 
bizi-kalitate maila handiagorantz eta hoberantz aurrera egiteko helburua gauzatu nahi 
dugu, hori guztia honako abiaburu hauetan oinarrituta: 

 Gaixotasun mentalen bat duten Bizkaiko pertsonen eta haien senideen 
ahalduntzea eta parte-hartzea, autonomia pertsonala, bizi-kalitatea eta 
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komunitateko inklusioa erdiesteko, eskubide osoko herritar direla ziurtatuz, 
pertsona guztiak norbere bizi-proiektuaren protagonista den aldetik.  

 Gizarte-estigmatizaioa gainditzea. 

 Arreta-eredu sortzaile eta berritzailea eskura izatea, buruko osasunean 
ardaztutako bizi-kalitatearen ereduan eta pertsona ardatz duen plangintzan 
oinarritua. 

 Kudeaketa-eredu etikoa, arduratsua eta pertsonekin engaiatzen dena 
hedatzea.  

Diagnostiko ugariko buruko eritasunak (eskizofrenia, nahasmendu bipolarra, depresioa, 
NOK edo nahasmendu obsesibo konpultsiboa eta abar) pairatzen dituzten 1.000 
pertsona inguru, hainbat adin-tarte eta gizarte- nahiz familia-egoera dituztenak modu 
aratapen egonkorra jasotzen dute urtero-urtero gure programa eta zerbitzuei esker.   

Horietan guztietan, ondokoak nabarmentzekoak dira: eguneko zentroen sarea, 
tutoretzapeko etxebizitzen zerbitzua, bizitza ez-mendekoari laguntzeko programak 
(Etxebest), aisialdi-zerbitzua eta Gorantza kirol-elkartea, gizarte-arloko parte-hartzea 
bultzatzeko eta elkarri laguntzeko guneak (Aurreraka), eta, jakina, familiei laguntzeko 
programak. Azkenetan, gaixotasun mentalen bat duten pertsonen 350 senidek baino 
gehiagok parte hartzen dute urtero.  

AVIFESen erronka beti izan da programa eta ekimen berritzaile eta bereziak abian 
jartzea, aniztasunari eta gizatalde ahulenei erantzun egokia emateko.  

Ildo horretan, erakundeak hautua eman dio genero-ikuspegia txertatzearen osasun 
mentalaren esparruan, eta, horren ondorioz, Emakume Arloa sortu da elkartean 
2014an; urte horretan bertan, Ondoan Tutoretza Fundazioa edo Gazteori programa 
sustatu ziren, osasun mentalari lotutako nahasmenduak dituzten pertsona gazteen 
arazoei irtenbidea eman eta halakoen egoera ikusarazteko xedez. Poztasun handi-
handia eman digun beste ekimen bat “¿ETA EGINGARRIA BALITZ?” dokumentala izan 
da, “Naranjo de Bulnes” mendira igotzen diren eskizofreniak jotako 5 pertsonaren 
abentura kontatzen duena.  

**Ikusi gure ZERBITZU ETA PROGRAMEN SAREA 

 

 

                                                                             

Avifes irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa eratu zen 1986ko ekainean, eta Eusko 
Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan inskribatu zen urte horretako urrian. Eusko 
Jaurlaritzak gizarte-interesekotzat eta onura publikokotzat jo du, eta Emakunde-
Emakumearen Euskal Erakundearen entitate laguntzailea ere bada.  

Elkarteak Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 
7/2007 Legearen manuei eta elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 
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1/2002 Lege Organikoak xedatutakoei men egiten die, bai eta gaur egun indarrean 
dagoen legeriara egokituta dauden erakundearen estatutuei ere. 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Erregistroan inskribatuta dago; izan ere, 
Eguneko Arreta Zerbitzua eta Laguntzadun Etxebizitzen Zerbitzua foru-erantzukizun 
publikoko gizarte-zerbitzuak dira eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin itunduta eskaintzen 
dira. Ildo horretan, haren definizioa eta funtzionamendu-araubidea Euskadiko Gizarte 
Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta hura garatzen duen araudian 
ezarrita daude, bereziki, urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen Zorroari buruzkoan.  

Gainera, programa eta zerbitzu bakoitzari gagozkiola, barne-araubideari buruzko 
araudia eta kexa eta iradokizunen sistema daude, eta erabiltzaileen eta euren familien 
asebetetzea neurtzeko inkestak egiten dira urtero, ematen diren zerbitzu guztietan. 

Datu pertsonalen tratamendua babesteko, AVIFESek nahitaez hartu beharreko 
segurtasun-neurriak ezartzen ditu. Neurri horiek Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (DBLO) eta 15/1999 Lege Organikoa 
garatzeko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege 
Dekretuan daude jasota. 

 

 

                                                                                         

BAZKIDEEN BATZAR NAGUSIA 

Elkartearen organo gorena da eta bazkide guztiek osatzen dute; 2020an 1.350 bazkide 
izan dira.  

ZUZENDARITZA BATZORDEA 

Elkartearen interesak kudeatu eta ordezkatzen dituen ordezkaritza-organoa da, Batzar 
Nagusiaren xedapenak eta zuzentarauak garatzeko.  

Elkarteburua: Jose Ignacio Martínez 

Idazkaria: Edurne Solupe 

Diruzaina: Mª Jesús Martín 

Kideak: Juani Padilla, Mª Carmen Barreto, Melodi Martín eta Mª Angeles Ortega 

Elkarteak ez die inolako ordainsaririk edo prestaziorik ordaintzen Zuzendaritza 
batzordeko kideei, eta 2020ko abenduaren 31n ez zegoen aurrerakinik edo emandako 
krediturik, ez eta kide horiekiko pentsioei edo bizi-aseguruei lotuta harturiko 
betebeharrik ere. 

PROFESIONALEN LANTALDEA 
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Itziar Ceballos kudeatzailearen eta 4 pertsonaz (hiru emakume eta gizon bat) 
osatutako zuzendaritza-taldearen esanetara, AVIFESek 59 pertsonaz (47 emakume eta 
12 gizon) osatutako diziplina anitzeko profesionalen taldea baliatzen du bere 
programak eta zerbitzuak garatzeko. Pertsona horien guztien % 79k kontratu 
mugagabea du. Gainera, aipatu beharra dago boluntarioek ere laguntzen dutela 
hainbat programa eta jardueratan. 

Aplikatzen den hitzarmen kolektiboa Desgaitasuna duten Pertsonei Laguntzeko Zentro 
eta Zerbitzuen XV. hitzarmen kolektibo orokorra da. 

Era berean, elkartearen goi-zuzendaritzak 2020ko ordaindutako lansarien zenbatekoa 
183.968 eurokoa izan da. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzeko helburuari oratuta, gure programa eta zerbitzuen 
plangintzan eta garapenean gero eta eraginkorragoak eta eragingarriagoak izaten 
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aurrera egiten dugu. Hala, bikaintasuna helburu, erakundearen kudeaketaren kalitate-
sistema ezarri genuen 2005ean, eta orduz geroztik ISO 9001-2015 ziurtagiriari eutsi diogu.  

Berdintasunarekiko konpromisoa: II. Berdintasun Plana garatzen gabiltza eta 
emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko Emakunderen 
erakunde laguntzailea gara, emakumeen osasun mentalaren aldeko ekintza ugari 
egiten ditugula. 

Gizarte-interesa: Eusko Jaurlaritzak gizarte-interesa aitortutako erakundea da Avifes. 

Berrikuntza, gure jardueraren ardatz nagusia: Elkarte malgua, bultzatzailea eta 
errealitatea eraldatzen duena sortu dugu, pertsona bakoitzaren beharrei eta asmoei 
sormenez erantzuteko ekimen berritzaileak darabiltzana. 

Ezagutzaren Kudeaketarekiko konpromisoari esker, tresna, dokumentu, argitalpen eta 
ikerlan ugari landu eta garatu ditugu, hala nola:  

 Gaixotasun mentala duten pertsonen eskubideen eta betebeharren gutuna 

 Avifes: konpromiso etikoa. Garatzeko tresnak  

 Apuntes Avifes bilduma: eskizofreniari buruzkoa; nortasun-nahasmenduari 
buruzkoa; nahasmendu obsesibo konpultsiboari buruzkoa; nahasmendu bipolarrari 
buruzkoa; kudeaketa emozionalari buruzkoa; doluaren kudeaketari buruzkoa: 
galerei nola aurre egin; gatazken kudeaketari buruzkoa eta komunikazio-
trebetasunei buruzkoa 

 Familia Avifes elkartean 

 AVIFESen Osasun Plana 

 AVIFESek darabilen osasun mentaleko bizi-kalitatearen eredua 

 Avifes elkarteko kide diren pertsonen etxebizitza-premiei eta -lehentasunei eta 
jarduteko ildo potentzialei buruzko azterlana. 2008 

 Euskadin gaixotasun mentala duten pertsonen gizarte-estigmatizazioari buruzko 
proiektua (FEDEAFES eta Ararteko). 2013 

 Gaixotasun mentala duten pertsonen zahartzeari buruzko azterlana. Orainari eta 
etorkizunari begira. 2015 

 Bizkaian, buruko nahasmendu larria duten haur eta gazteentzako esku-hartzeari 
buruzko gogoetak. 2015 

 “Kirolaren funtzioa eta balioa gaixotasun mentala duten pertsonengan" artikulua. 
2017 

 Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko azterlana (FEDAFES). 2017 
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 Focus In: Gizarte-oinarria eraikitzen. (Jardunbide egokiak elkartze-dinamizazioan) 
2019 

 Basoko bainuak: buruko gaixotasuna duten pertsonen osasunaren gaineko 
eragina. 2019 

 #SUPPORTINGWOMEN: gaixotasun mentala duten emakumeen bizi-kalitateari 
buruzko ikerketa. 2019 

 Basoko bainuak: buruko gaixotasuna duten emakumeen osasunaren gaineko 
eragina. 2019 

 Aisialdia eta osasun mentala. Etorkizuna proiektatuz. 2019 

 Bizkaian gaixotasun mentala duten pertsonek bizitegi-eremuan eta bizitza 
independentean dituzten beharrei buruzko azterlana. 2020 

 Apuntes Avifes bilduma senideentzat: emozioen kudeaketa, gatazken kudeaketa, 
erruduntasunaren kudeaketa… 2020  

Urte hauetan guztietan, hainbat sari eta aintzatespen jaso ditu AVIFESek, besteak 
beste: 

 IMSERSO SARIA, 1999 

 BIZITZA ANONIMO EREDUGARRIAK SARIA, 2001. Antonio Menchaca de la Bodega 
Fundazioa 

 UTOPIA SARIA, 2003. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak emandako saria 

 2003. URTEKO BOLUNTARIOENTZAKO FEGEVOL SARIA. Getxoko Boluntarioren 
Erakundeen Federazioa 

 UDAL ETXEBIZITZAK SARIA. 2009. Bilboko Udalaren sariketaren IV. edizioa 

 PIEZA GRAFIKO ONENAREN SARIA, 2012, “ALDATU TXIPA” KANPAINAGATIK. 
Bartzelonako Gizarte Publizitatearen Nazioarteko Jaialdia 

 GIZARTE-LANAREN AITORPENA, 2013. Bilboko Udaleko Osasun eta Kontsumo Arloko 
Sarien IV. Edizioa 

 CONVIVE SARIA, Etxebest programagatik, elkarteen kategorian. Psikiatriako eta 
Osasun Mentaleko Espainiako Fundazioa     

 INTERNET EUSKADI BUBER SARIA, 2014, Proiektu solidarioaren web-orri onenagatik. 
BUBER SARIAK 

 ERAKUNDE LAGUNTZAILEARENTZAKO SARIA, 2016. Osakidetzaren Barrualde-
Galdakao ESI  

 “SANTUTXU Y +” SARIA, 2016, elkarteen kategorian. Santutxu+ egunkaria 
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 INIDRESS SARIA, 2017, pazienteen elkarteen kategoriaN, Familiei Laguntzeko 
Programagatik. Zaintzailearen Aitorpenaren IV. edizioa 

 SOMOS PACIENTES SARIA, 2017, sare sozialetako ekimen edo kanpainaren 
kategorian, “Cada vida, un desafío” kanpainagatik  

 SOMOS PACIENTES SARIEN III. edizioa . “JARDUNBIDE EGOKIAREN” AITORPENA  

 Espainiako Osasun Mentaleko Konfederazioaren Saria "ENCANTADAS DE 
HABLARTE” ekimenagatik, jardunbide egokitzat aitortuta. 2017  

 "ENPRESAN BARDIN 2017" SARIA, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna 
sustatzeko gure ekimenengatik. CEBEK 

 ELKARTASUN EKIMEN ONENAREN SARIA, 2017, "¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?/ETA 
EGINGARRIA BALITZ?” DOKUMENTALAGATIK. CORREO FARMACEÚTICO 

 MENDI- KULTURA SARIA, ‘CUENTAMONTES’, 2017: “¿Y SI TE DIJERAN QUE 
PUEDES?/ETA EGINGARRIA BALITZ?” DOKUMENTALAGATIK. CESAR PEREZ DE TUDELA 
SARIA 

 “¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?/ETA EGINGARRIA BALITZ?” dokumentala aukeratu 
zuten Italiako hainbat hiritan ikusteko, 2018ko TRENTOKO GOI-MENDIKO 
JAIALDIAREN 66. edizioan (ITALIA) 
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Hitzarmena Administrazioa Xedea Iraupena Zenbatekoa Prozedura 

Laguntzadun 
etxebizitzak 

Bizkaiko Foru 
Aldundia – 
Gizarte Ekintza 
Saila 

Laguntzadun 
etxebizitzen 
zerbitzua 
ematea 
2020an 

2020/01/01 
2020/12/31  

734.167,70 € 

2016ko abenduaren 27an, 
BFAk eta AVIFESek 2020rako 
tutoretzapeko etxebizitzen 
zerbitzua emateko 
sinatutako lankidetza-
hitzarmena luzatzea 

Eguneko 
Arreta 
Zentroen 
zerbitzua 

Bizkaiko Foru 
Aldundia – 
Gizarte Ekintza 
Saila 

Eguneko 
Arreta 
Zerbitzua 
ematea Bilbo, 
Santurtzi, 
Portugalete, 
Zalla, 
Durango eta 
Gernikako 
eguneko 
zentroetan 

 

2020/01/01 
2020/12/31 

1.120.309,52 € 

BFAk eta AVIFESek 2020rako 
eguneko arreta-zerbitzua 
emateko sinatutako 
lankidetza-hitzarmenak 
luzatzea 
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Hona hemen administrazio publikoek 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra 
bitartean emandako dirulaguntzak: 

Erakunde 
publikoa 

Xedea Zenbatekoa Prozedura 

Bizkaiko Foru 
Aldundia – Gizarte 
Ekintza Saila 

Dirulaguntza izenduna, 
gaixotasun mentala duten 
pertsonentzako Aisialdiko 
eta Partaidetza Sozialeko 
Programa gauzatzeko 

110.000 € 

Bizkaiko Foru Aldundiak 
izapidetutako PEJU MI SD 2020/0012 
espedienteari dagokion Foru 
Dekretua 

Bizkaiko Foru 
Aldundia – Gizarte 
Ekintza Saila  

Diru-laguntza izenduna 
Etxebest - Bizitza 
independentea sustatzeko 
zerbitzua emateko  

100.000 € 

Bizkaiko Foru Aldundiak 
izapidetutako PEJU MI SD 2020/0010 
espedienteari dagokion Foru 
Dekretua 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

Sentsibilizazioa eta 
Zabalkundea 

5.094,52 € 
2020ko abenduaren 30eko Foru 
Dekretua – 31. Foru Dekretua 

Diputación Foral 
de Bizkaia 

Esku-hartzea eta/edo 
laguntza espezializatua 

12.469,92 € 
2020ko abenduaren 30eko Foru 
Dekretua – 31. Foru Dekretua 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

Elkarte-jarduera 30.776,74 € 
2020ko abenduaren 30eko Foru 
Dekretua – 31. Foru Dekretua 

Eusko Jaurlaritza – 
Osasun Saila 

Familiak: buruko 
gaixotasunen erronka 

 

4.202,95 € 

Ebazpena, 2020ko irailaren 25ekoa, 
Osasuneko sailburuordearena, 
zeinaren bidez laguntzak ematen 
baitira Euskal Autonomia 
Erkidegoko gaixoen eta haien 
familien kolektiboen bizi-kalitatea 
hobetzera bideratutako irabazi-
asmorik gabeko gizarte-ekimeneko 
elkarteentzat 

Eusko 
Jaurlaritza – 
Gizarte 
Politiken Saila 

Esku-hartze sozialeko 
jarduerak pertsona, 
familia, talde eta 
komunitateekin 

 

9.442 € 

Ebazpena, 2020ko irailaren 21ekoa, 
Gizarte Zerbitzuen zuzendariarena, 
Enplegu eta Gizarte Politiken 
sailburuaren 2020ko otsailaren 12ko 
Aginduaren babesean 
aurkeztutakoa. Agindu horren 
bidez, abenduaren 4ko 271/2012 
Dekretuan araututako deialdia egin 
zen 2020. urterako 

Eusko 
Jaurlaritza – 
Gizarte 
Politiken Saila 

Gizartean esku hartzeko 
ezagutza kudeatzeko 
jarduerak 

5.124 € 

Ebazpena, 2020ko irailaren 21ekoa, 
Gizarte Zerbitzuen zuzendariarena, 
Enplegu eta Gizarte Politiken 
sailburuaren 2020ko otsailaren 12ko 
Aginduaren babesean 
aurkeztutakoa. Agindu horren 
bidez, abenduaren 4ko 271/2012 
Dekretuan araututako deialdia egin 
zen 2020. urterako 

Eusko 
Jaurlaritza – 
Gizarte 
Politiken Saila 

Esku-hartze sozialean 
ekintza boluntarioa eta 
parte-hartze asoziatiboa 
indartzea 

5.036 € 

Ebazpena, 2020ko irailaren 21ekoa, 
Gizarte Zerbitzuen zuzendariarena, 
Enplegu eta Gizarte Politiken 
sailburuaren 2020ko otsailaren 12ko 
Aginduaren babesean 
aurkeztutakoa. Agindu horren 
bidez, abenduaren 4ko 271/2012 
Dekretuan araututako deialdia egin 
zen 2020. urterako 
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Eusko 
Jaurlaritza - 
Emakunde 

Emakumea eta gaixotasun 
mentala: lehen pertsonan 

7.200 € 

Ebazpena, 2020ko ekainaren 16koa, 
Emakunde-Emakumearen Euskal 
Erakundeko zuzendariarena, 
zeinaren bidez dirulaguntzak 
ematen baitzaizkie emakumeen 
aurkako indarkeriazko portaerei 
buruzko sentsibilizazio- eta/edo 
prebentzio-jarduerak bultzatzen eta 
sustatzen dituzten erakunde, elkarte 
eta fundazioei, 2020. urtean 

Bilboko Udala 
– Gizarte 
Ekintza Saila 

Elkartegintza eta parte-
hartze soziala sustatzen 
duten programak 
babestea:PROGRAMA: 

Orientabidea eta laguntza 
buruko gaixotasuna duten 
Bilboko pertsonentzat eta 
euren familientzat 

1.867,32 € 
Bilboko Udaleko Gobernu 
Batzordearen 2020ko urriaren 28ko 
Erabakia 

Bilboko Udala 
– Gizarte 
Ekintza Saila 

Elkartegintza eta parte-
hartze soziala sustatzen 
duten programak 
babestea: 

PROGRAMA: Gizartean 
parte hartzeko aukerak 
sortzen gaixotasun 
mentala duten 
pertsonentzat 

1.908,36 € 
Bilboko Udaleko Gobernu 
Batzordearen 2020ko urriaren 28ko 
Erabakia 

Bilboko Udala 
– Bilbao Kirolak 

Bilbon kirol egokitua 
garatzeko dirulaguntza 

1.271,00 € 
Resolución de 2 de diciembre de 
2020 del Director Gerente de Bilbao 
Kirolak. 

Bilboko Udala 
– Osasun eta 
Kontsumo 
Saila 

Osasuna sustatzeko 
programak egiteko 
dirulaguntza (Familien 
Eskola Programa 2020) 

1.200,00 € 
Bilboko Udaleko Gobernu 
Batzordearen 2020ko uztailaren 
29ko Erabakia 

Bilboko Udala 
– Osasun eta 
Kontsumo 
Saila 

Osasuna sustatzeko 
programak egiteko 
dirulaguntza (Esperientziak 
partekatuz: tailerrak, 
Laguntza eta 
Autolaguntza Taldeak) 

2.320,00 € 
Bilboko Udaleko Gobernu 
Batzordearen 2020ko uztailaren 
29ko Erabakia 

Bizkaiko beste 
udal batzuk 

Amorebieta-Etxano, 
Arrigorriaga, Basauri, 
Durango, Galdakao, 
Getxo, Muskiz, Santurtzi eta 
Trapagarango udalek 
emandako diru-laguntzak 

14.419,84 €  
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2020ko ekitaldiari dagokion aurrekontua ikuskatutako urteko kontuetatik atera da, 
zehazkiago, galera-irabazien kontutik. 

 

 Euroak 

Likidazioa Likidazioa Likidazioa 

Sarrerak:    

Erakundearen jarduerari lotutako sarrerak 2.416.656 2.323.500 93.156 

Beste sarrera batzuk  14.546 3.650 10.896 
Ekitaldiko emaitzara eramandako kapital-
dirulaguntzak 49.654 38.995 10.659 

 2.480.856 2.366.145 114.411 
Gastuak: 

Langileen gastuak 1.481.126 1.475.000 6.126 

Beste gastu batzuk 907.442 805.500 101.942 

Finantza-gastuak 7.770 8.900 (1.130) 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura 70.096 59.568 10.528 

 2.466.434 2.348.968 117.466 

Emaitza 14.422 17.177 (3.055) 
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PKF Attest etxeak ikuskatu ditu 2020ko ekitaldiko urteko kontuak eta AVIFESeko 
Bazkideen Batzar Nagusiak onartu zituen 2021eko martxoan. 

 

 

2020ko 2019ko 

 

2020ko 

 

2019ko 

 
AKTIBOA ekitaldia ekitaldia ONDARE GARBIA ETA PASIBOA ekitaldia 

 

ekitaldia 

 AKTIBO EZ-ARRUNTA 933.985 991.773 ONDARE GARBIA 480.185 515.417

Ibilgetu ukiezina 130.257 171.605 BEREZKO FUNTSAK

Emakidadk 129.335 170.037 Sozietatearen funtsak 257.407 313.022

Aplikazio informatikoak 922 1.568 Soberakina

Ondare Historikoko ondasunak Ekitaldiko soberakina 14.422 (55.615)

Gune historikoak JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK

 
Ibilgetu materiala 749.821 768.061 Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 208.356 258.010

Lursailak eta eraikinak 731.835 753.720

Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu ez-materiala 17.986 14.341 PASIBO EZ-ARRUNTA

 

373.827 417.678

Epe luzeko inbertsioak taldeko entitate eta elkartutakoetan 24.637 29.274 Epe luzeko zorrak 373.827 417.678

Ondare-tresnak 20.000 20.000 Kreditu-erakundeekiko zorrak 373.827 417.678

Enpresei emandako kredituak

 

4.637 9.274

Epe luzeko finantza inbertsioak 29.270 22.833

Ondare-tresnak

 

5.854 5.854

Beste finantza-aktibo batzuk

 

23.416 16.979

AKTIBO ARRUNTA

 

273.794 355.440 PASIBO ARRUNTA 353.767 414.118

Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak 256.803 312.973 Epe laburreko zorrak

 

90.624 256.409

Salmenta eta zerbitzu-prestazioengatiko bezeroak 12.493 639 Kreditu-erakundeekiko zorrak

 

63.838 256.409

Hainbat hartzekodun

 

10.706 906 Beste finantza-pasibo batzuk 26.786

Administrazio publikoekiko bestelako zorrak

 

233.604 311.428 Epe laburreko zorrak taldeko entitate eta elkartutakoekin

Epe laburreko inbertsioak taldeko entitate eta elkartutakoetan

 

4.637 9.274 Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak 262.226 157.709

Enpresei emandako kredituak 4.637 9.274 Hainbat hartzekodun 83.771 49.752

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak 12.354 33.193 Langileria 85.553 22.032

Altxortegia 12.354 33.193 Administrazio publikoekiko bestelako zorrak 93.819 85.925

AKTIBOA GUZTIRA 1.207.779 1.347.213 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 1.207.779 1.347.213
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2020ko 2019ko 
ekitaldia ekitaldia 

EKITALDIKO SOBERAKINA

Berezko jardueragatik lortutako sarrerak 2.416.656 2.496.199

Elkartekide eta bazkideen kuotak 67.291 67.586

Erabiltzaileen ekarpenak 29.317 64.219

Sustapen, babesle eta lankidetzen sarrerak 1.897.913 1.893.521

Ekitaldiko soberakinari egotzitako dirulaguntzak 422.135 470.873

Jardueraren beste sarrera batzuk 9.380 6.564

Langileen gastuak (1.481.126) (1.569.799) 
Soldatak, lansariak eta antzekoak (1.100.352) (1.200.634) 
Gizarte-gastuak (380.774) (369.165)

Hornikuntzak

Beste ustiapen-gastu batzuk (907.442) (971.195)

Kanpoko zerbitzuak (906.584) (966.528)

Zergak (858) (1.939) 
Merkataritza-eragiketengatiko galerak, narriadurak eta hornikuntzen aldaketa (2.728) 
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk 
Ibilgetuaren amortizazioa (70.096) (59.568) 
Ekitaldiko soberakinera eramandako kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 49.654 38.995

Beste emaitza batzuk 5.166 10.732

JARDUERAREN SOBERAKINA 22.192 (48.072) 

Finantza-gastuak (7.770) (7.543) 
Hirugarrenekiko zorrak (7.770) (7.543) 

FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (7.770) (7.543) 
ZERGEN AURREKO SOBERAKINA 14.422 (55.615) 
Mozkinen gaineko zerga

Ekitaldiko soberakinean aitortutako  ondare garbiaren  aldakuntza 14.422 (55.615) 
Ondare garbiari zuzenean atxikitako diru-sarrera eta gastuak 108.000

Jasotako dirulaguntzak 108.000

Ondare garbiari zuzenean atxikitako diru-sarrera eta gastuengatiko aldakuntza ondare garbian 

 
Ekitaldiko soberakinari birsailkapena

Jasotako dirulaguntzak

 

(49.654) (38.995) 
Ekitaldiko soberakinari birsailkapenagatiko aldakuntza ondare garbian (49.654) 69.005

Ondare garbian zuzenean aitortutako ondare garbiaren aldakuntza diru-sarrera eta gastuengatik (49.654) 69.005

Ondare garbiari zuzenean egotzitako aldakuntzak sortze-zuzkiduran edo  sozietatearen funtsean 
GUZTIZKO EMAITZA, ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA EKITALDIAN (35.232) 13.390
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