
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toki xume askotan jende xume askok 

gauza xume asko eginez, mundua alda dezake. 
 
 

URTEKO TXOSTENA 2020   



2 

 
AURKIBIDEA 
                Orrialdeak 
 
1- Patronatu Junta: urteko bilerak        3 

 
2- Delegatuen bilerak         3 
 
3- Urteko kanpaina: Garapen eta Sentsibilizazio kanpaina    4 
 
4- Garapen hezkuntzako beste jarduerak       6 
 
5- Sustatu triptikoa          18 
 
6- Tandanacui Taldeak         18 
 
7- Udako boluntariotza proiektuak        18 
 
8- Txosten ekonomikoa         20 
 
9- Garapenerako Lankidetza Proiektuak       21 
 
10- Erantzukizun sozio-korporatiboa        26 
 
11- Eragin politikoa          26 
 
12- Beste GGKEekiko harremanak        27 
 
  



3 

1. PATRONATU JUNTA, URTEKO BILERAK 
 
Patronatu Junta 2020ko ekainaren 11n berritua, pertsona hauek osatzen dute:  

- Jose Roman Perez Conde, Presidente 
- Francisco Javier Lorenzo Campo, Presidenteorde 
- Fernando Casas Gallego, Diruzain 
- Jose Mari Calvo Cilla, Idazkari 
- Jose Manuel Agirrezabalaga Odriozola, Batzordekide 
- Itziar Muniozguren, Batzordekide 
- Ana Maria Ruiz, Batzordekide 

 
Urtean zehar Juntak hiru bilera egin zituen Proegaren Egoitzan. Landutako gai garrantzitsuenak 
honako hauek izan ziren: 

- Martxoaren 30eko bileran: 2019ko diru-kontuen baiespena, Urteko jardueren plana: 
Sentsibilizazio-kanpaina, Udako boluntariotza, 2019ko Garapen Proiektuen 
aurreikuspena.  

- Ekainaren 11ko bileran: Patronatu Juntako kideen eta karguen berritzea (gorago jarri 
dena), 2019-2020 ikasturtearen ebaluazioaren aurkezpena, Memoria 2019 eta Sustatu 
25aren aurkezpena, 2020 udako boluntariotzari buruzko informazioa, 2019-2020 
ikasturteko egutegia. 

- Abenduaren 19ko bileran: 2020ko aurrekontuaren baiespena, 2020ko Garapen 
Proiektuen kudeaketa, aurreikuspena. 

 
 
2. PROEGAKO DELEGATUEN BILERAK 
 
Urtean hiru aldiz bildu ziren Delegatuak Proegaren Egoitzan. Gipuzkoakoak bertaratuz eta 
Bizkaikoek bideokonferentziaz parte hartuz. Proegako Kudeaketa taldetik Jose Manuel 
Agirrezabalaga eta Idoia Azpilicueta egon ziren. Hara jorratutako gai garrantzitsuenak: 
 

- Urtarrilaren 27ko bileran: Ordezkaritzei dagozkien Urteko Planaren lehentasunak eta 
praktika onak partekatu genituen eta Kudeaketa taldekoek Proyde-Proegaren Juntaren 
azken bilerako hainbat informazio eman zuten. 

- Apirilaren 30eko bileran denok bideokonferentziaz parte hartu genuen Proegaren 
egoitzan elkartzea ezinezkoa zelako pandemiagatik: Covid-19a larrialdi proiektuaren 
berri eman zen eta maiatzaren 9an ospatzekoa zen Bidezko Merkataritzaren Mundu 
Egunaren berri ere. 

- Urriaren 5eko bileran: Urteko Plana aztertu eta azpimarratzeak egin genituen: 
Sentsibilizazio kanpaina, Jende Xumea taldeak eta udako boluntariotza proiektuak eta 
komentatu ziren funtsak eskuratzeko praktika onak.  
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3. URTEKO KANPAINA: GARAPEN ETA SENTSIBILIZAZIO KANPAINA:  
   “Etorkizuna eraikitzen dugu; hezkuntza gure tresna”. 
 
Urtero, Proyde-Proegak sentsibilizazio kanpaina bat sustatzen du. Kanpainako orientabidea eta 
materialak “Salletar GGKEen koordinakundearen” (Proyde, Proyde-Proega, Proide, Edificando eta 
Proideba) eta Sed, Proclade-Yanapay eta Proclade Fundazio GGKEen arteko Prestaketa Taldeak 
eginak dira. Kanpaina hau tokian tokiko Ordezkaritzetan egiten da, Euskadiko Salletar ikastetxe eta 
zentroetan txertaturik dauden Ordezkaritzetan, alegia. 
Hauek dira gure giza multzoari, ikastetxe eta hezkuntza erakundeetako ikasle eta erabiltzaileen 
kopuruari, buruzko datuak:  
 

IKASTETXEAK UDALERRIAK IKASLE KOPURUAK 
La Salle Berrozpe Andoain 1295 

La Salle Beasain 672 
La Salle Bilbo 1175 
La Salle Donostia 932 

La Salle San Luis Donostia 339 
La Salle Isasi Eibar 513 

Nuestra Señora de Azitain Eibar 340 
Irungo La Salle Irun 1260 

Begoñako Andra Mari Sestao 722 
La Salle San Jose Zarautz 670 
La Salle Legazpi Zumarraga 568 

IKASLEAK GUZTIRA  8486 
GIZARTE-

HEKUNTZAZKO OBRAK UDALERRIAK ERABILTZAILEAK 

Elkarbanatuz Bilbo 1727 
Artizar Sestao 82 

EGOITZAK   
La Salle  

Egoitza Unibertsitarioa Donostia 68 

ERABILTZAILEAK GUZTIRA 1877 
GUZTIRA  10363 

 
La Salle zentroen kokapena: 
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Kanpainan, ikasleekin, irakasleekin eta gurasoekin erabiltzen ditugu Prestaketa Talde horrek 
egindako material didaktikoak, Proegak euskarara itzuli eta egokitutakoak.  
Ikasturteko kanpainaren goiburu motibagarria hau izan zen: “Etorkizuna eraikitzen dugu; 
hezkuntza gure tresna” 
Hezkuntza tresnarik boteretsuena da pobreziaren eta horren ondorio suntsitzaileen aurka 
borrokatzeko eta gizarte bidezkoago bat lortzeko.  
Baina, azken urteetan aurrerapenak egin diren arren, 265 milioi neska-mutil baino gehiagok eskolatu 
gabe jarraitzen du eta 10etik 6k ez du oinarrizko ezagutzarik irakurketan eta matematikan.  
Garapen Iraunkorrerako Helburu (GIH) desberdinen inguruko lanarekin jarraituz, GIH 4ri buruz 
gogoeta egitera bideratu nahi izan du ikasturte honetako kanpainak. Horren helburu nagusia izanik 
2030era arte hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa bermatzea eta bizitza osoan eta 
pertsona guztientzat ikaskuntza aukerak sustatzea. Izan ere, etorkizun iraunkorra eraikitzeko, denok 
balio dugu. 
Pertsona guztientzako hezkuntza inklusibo, bidezko eta kalitatezkoaren alde gaude. 
 
 
  



6 

4. GARAPEN HEZKUNTZAKO BESTE JARDUERAK 
 

2020. urteko egoera oso berezia izan da Proegan ere, bereziki martxotik aurrera. Pandemiaren 
ondorioz, bai Kudeaketa taldeak, bai Ordezkaritzek, programatutako ekimen asko, bertan behera 
geratu izan dira.  
Ondoren arloz arlo azalduko ditugu urte honetan egindako jarduera batzuk. 
 
 
4.1 Justizia eta Bakearen Asteak. (2020ko urtarrilak 25 – 31) 
 
Ordezkaritza ezberdinetan burutu izan dira. Adibidez: 
 
- Irungo La Sallen: 
Bakearen astea HH eta LHko ikasleek ikastetxean bertan ospatu zuten, azken ekintza nagusia, 
urtarrilaren 31n, uso zuri bat askatzea izan zen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gainera, urtero bezala Irungo San Juan plazan ekintza berezia egin zen Kristau Eskolako 
gainontzeko ikastetxeekin batera. Kasu honetan DBHko ikasleek hartu zuten parte. 
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- Beasaingo La Sallen 
Justizia eta Bakea Astea beste Erakundeekin harremanetan jarrita egin da: Arangoiti zaharren 
Egoitza, Gautena, ONCE, Elbarrituen Kirol Elkartea, Ordiziako GUREAK, Atzegi: Txolarte programa, 
Caritaseko nekazaritza tailerra (Lazkaoko Beneditarrak), ATERPE.  
Ukitzeko Artea: Arte Ederren Bilboko museoak ikusmen urritasuna dutenei eskainitako programak, 
koadroen hiru dimentsioko bertsioak egiten dituen programa, 2020ko urtarrilaren azken astean eta 
otsaileko lehen astean garatu da ikastetxean. 

 
- Bilboko La Sallen 
Urtero bezala, Bakearen kanpaina urtarrilaren azken astean ospatu zuten eta geletan ekintza 
bereziak antolatu ziren. Bakearen egunean, urtarrilaren 30ean, Haur eta Lehen Hezkuntzakoak 
kiroldegian bildu ziren (familiak gonbidatuta) bakearen aldeko otoitza egiteko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horrez gain, maila askotan justizia esperientzia bat antolatzen da ikasturtean behin, nahiz eta aurten 
haietako asko egin gabe geratu diren pandemiaren arazoa dela eta. 
DBHko 4.mailako ikasleek Elkarbanatuz elkartearen erabiltzaileen errealitatea ezagutu zuten, haien 
langile batek aurkeztutako ekintza baten bidez. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1zfBCrJ3OTZ_1Yx2_Ru-x8wzFEvHg2IeI?usp=sharing
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- Donostiako La Sallen: 
Bakearen Nazioarteko eguna barnean hartuz, urtarrileko azken astean zehar Giza Eskubideak 
gogoratu zituzten eta sentsibilizazio ekintzak egin: hitzaldiak, tailerrak eta eskolako kide guztien 
arteko Bake Keinua urtarrilaren 30ean. 
 

 

 
- Donostia La Salle San Luisen 
Bakearen asteko kartelak Tandanacui taldekoek egin zituzten. Hara bi: 
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- Sestao Begoñako Andra Mari 
Urtarrilaren 30ean ospatu zuten Bakearen eta Biolentzia-ezaren eguna Ikastetxe osoak elkarrekin 
eta gurasoak ere gonbidatuz. Ospakizun horretan egin zen keinuak zerikusia zeukan GIHko 5. 
Helburuarekin, Proega kanpainan landuko zen helburua. 

 
4.2 Proegaren astea (martxoak 9-13, zenbait tokitan urtarrilaren 27-31) 
 
- Beasaingo La Sallen 
Ikasleekin eta gurasoekin honako jarduerak egin zituzten: 

- Ikasgai ezberdinetan aurtengo leloa landu, triptiko eta kartelaren laguntzaz. 
- Eguneroko gaiari buruzko Goizeko Gogoetak egin. 
- Astean zehar Guatemalako Nchmon yol-en proiektua sustatzeko diru laguntza antolatu. 

Guatemala 19-20 bideo ikusi. 
- Aste honetako ostegunerako “Bizkotxo solidarioa” antolatua zen, baina pandemiaren 

eraginez bertan behera utzi zen. 
 
- Donostia La Sallen 
Solidaritzaren astea deituriko aste honen ardatza Proegak laguntzen duen proiektu baten aldeko 
diru-bilketa da. 2020an Guatemalako proiektu bat lagundu dugu diruz. Helburua izan da, Hezkuntza 
integralari esker neska nerabeen haurdunaldi goiztiarrak saihestea. Aste honetan zehar 

https://drive.google.com/file/d/1HS07qHoePmvQyiIbyAZIRvIr7MMFQwf1/view?usp=sharing
https://youtu.be/nTf4pGXf86Q
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Pandemiaren eragina handia izan da, kanpainaren erdian geundela erabateko konfinamendua etorri 
baitzen. Jasotako dirua 5.000€ ingurukoa izan da, aurreko urtetakoa baino askoz ere ahulagoa. 
 
- Eibarko La Sallen 
Martxoan ekin zioten Proegaren urteko kanpainari ikastetxean. Asmoa, besteak beste, ikasleak eta 
gurasoak sentiberatzea eta informatzea Argentinako Malvinas Angertinasen, Eibarko udalaren diru-
laguntzari esker, aurrera daramaten proiektuaz, herri horretako haur eta gazte zaurgarrientzat 
eraikitzen ari diren Ertainetako Ikastetxeari buruz. 
Martxoaren 4 eta 5ean, Proega eta Farmacook-en arteko lankidetzari esker, hitzaldi batzuk antolatu 
zituzten, herritar guztiei zabalik Isasi ikastetxean, kontsumo arduratsu eta elikadura osasuntsuari 
buruz. 
Bat batean, ordea, Covid 19ak haien bizitzak aldatu zituen. Farmacook-ek antolalutako tailerrak on-
line egin behar izan zituzten eta, hala ere, zabalkuntza handia izan zuten sallenet plataformari esker.  
Baina, Jolas Solidarioak Azitainen eta Proega Eguna ezin izan ziren egin aurreikusitako egunetan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zumarragako La Salle-Legazpin 
Kanpaina martxoaren 9tik 13ra izan zen. Beste urteetan bezala, proiektua gogoratu (LHko 3. mailako 
ikasleek aurkeztu zuten Gabonetako postalekin batera), goizeko gogoetak eta tutoretza saioetan 
landu eta dirua jasotzeko sobretxoak banatu eta astean zehar jaso. Ostegunean, martxoak 12an, 
Eusko Jaurlaritzaren agindupean, eskolako jarduera eten egin zen. Horren ondorioz, oso diru-
kopuru txikia jaso da aurten. 
Aurretik mokadu solidarioa egin zen, martxoaren 3an, LHko Pastoral arduradun eta LHko guraso 
batzuei esker burutu da ekintza hau, PROEGA kanpainari laguntzeko. Familiek patata tortila edo 
bestelako pintxoren bat ekarri eta banatu egin dute ikasleen patio ordutan. Truke, borondatea jaso 
da eta diru kopuru polita bildu da, aurtengo proiektuan laguntzeko. 
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DBH 3. mailako ITB proiektuaren inguruan, kultura desberdinen azoka antolatu zen, egoera eta 
ohitura desberdinetaz jabetzeko. Dena prestatuta zegoenean, ezin izan zen burutu, 
pandemiarengatik. 
Era berean, DBH 3. mailako ikasleekin ere, Biologiako ikasgaiaren barruan, elikagaiak 
kontserbatzeko teknikak landu dira, elikagairik ez botatzeko helburuarekin, jateko ez dutenak 
gogoan izanik. 
LHko ikasleen maila desberdinetan kultura desberdinen ohiturak ezagutzeko saioak ere egin dira. 
 
- Donostia La Salle San Luisen 
Proegaren kanpainan familiei gutuna helarazi zien urte horretako diru bilketa zertarako den azalduz. 
Horrez gain, PROEGA astearen aurreko ostegunean (martxoak 5) hamaiketako eta merienda 
solidarioak antolatu zituzten. 
Martxoak 12rako azoka solidarioa zuten antolatua (Bidezko Merkataritzako produktuekin) baina 
segurtasunagatik (covid-19) bertan behera geratu zen. 
 
- Zarauzko La Sallen 
Proega Kanpaina - Hamabostaldia 
1.go Astean 
Tutoretza saioak egin dituzte, Proegako web gunea landuz. 
Proiektua zabaldu dute sare sozialetan. 
Guatemalara joateko hegazkinak egin eta pasilloetan zintzilikatu. 
Hemengo egoera eta Guatemalako egoerak aztertu eta alderatu dituzte. 
Argazkiak ikusi, mahai gainean jarri zer nahi dugun beraientzat. 
Guatemala geografikoki landu. 
Posterrak jarri eta bideoak ikusi. 
https://www.youtube.com/watch?v=sXUz70PY7Dw / https://www.youtube.com/watch?v=cTYZ-
U8vKlI 
Pertsonen esperientziak: https://www.youtube.com/watch?v=tlqq2TgweOQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-kGjMvZhXgk 
Goizeko gogoetan gaia txertatu dute. Eta sobreak banatu eta diru bilketa egin dute. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sXUz70PY7Dw
https://www.youtube.com/watch?v=cTYZ-U8vKlI
https://www.youtube.com/watch?v=cTYZ-U8vKlI
https://www.youtube.com/watch?v=tlqq2TgweOQ
https://www.youtube.com/watch?v=-kGjMvZhXgk
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2. Astean 
Sallenetetik hartutako unitate didaktikoak jarraituz bertako jarduerak burutu dituzte. 
Eta baloien inguruko lan proposamena konfinamendu garaian egin zuten LH 5-6 eta DBH 2 mailetan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Ordezkaritzetako beste zenbait jarduera 

 
- Irungo La Sallen (2020-12-14/21): 
Abenduan Gabonei begira Kilo kanpaina egin zuten. Eta kanpainako argazkiekin bideo bat prestatu 
(https://youtu.be/b6RUxHqEeNg).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/b6RUxHqEeNg
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- Andoaingo La Salle-Berrozpen 
 

  

Martxan jarri zuten urtero legez tapoi 
bilketa SEUR Fundazioarekin batera. 
Ikastetxeko bi tokitan: Berrozpeko 
sekzioko atarian eta Administrazio Zikloko 
irakasle gelaren aurrea. Arian-arian hiru 
aldiz eraman dira SEUR Fundazioaren 
egoitzara pilatutako tapoiak. 

Urtarrilaren hasieran posible izan zen 
Andoaingo Udalak eta Hurria Sahara 
elkarteak bultzatutako “Elikatu 
itxaropena" sahararen aldeko karabanan 
parte hartzeko gonbidapenarekin bat 
egitea. 

 
Abenduan Gabonetako janari bilketa egin ohi dute herriko CARITASen alde. Aurten Gipuzkoako 
Caritas-ek bultzatutako kanpaina batek ordezkatu du: maskarak, garbikariak eta osasun produktuak 
jasotzea.  
 

  
Berrozpeko sekzioan jasoak Eraikuntza nagusian jasoak 

 
Pandemiak Gipuzkoako Odol Emaileekin lan gehiago egiteko aukera eman die. Urtero bezala, 
martxoaren 2an lehen aldiz odola emateko aukera emateko helburuz etorri ziren ikastetxera. 
Hamazortzi urte bete berri dituzten ikasleei zuzentzen zaie deia, baina adin horretatik gorako 
pertsonek (ikasleak, ikastetxeko langileek …) har dezakete parte. 27 pertsona baliatu zen aukeraz. 
Baina COVID19a dela eta erakunde horrek ezin izan du hilero Andoainen egiten duen odol ateratzea 
ohiko tokian egin. Ekainetik azarora arte ikastetxeak utzitako tokian jaso ditu odol dohaintzak. 
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- Bilboko La Sallen 
 
Gabonetako saski solidarioa: 
Abenduan saski bat osatu zuten bidezko merkataritzaren produktuekin, eta euro batean saldu 
zituzten papeletak. Jende Xumearen taldekoekin batera burutu zuten aktibitate hau. 
Oso arrakastatsua izan zen eta 1 600 boleto inguru saldu zituzten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elikagaien bankua: 
Abendualdian San Felicisimo parrokiara eman zituzten ikastetxean bildutako janari-kiloak, haien 
elikagai bankura. Baita euren inguruan lan egiten duten beste erakundeek ere. 600 kg baino gehiago 
jaso zituzten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikasle eta irakasle batzuek ere parte hartu zuten Elikagaien Bankuan supermerkatuetan antolatzen 
duen elikagaien bilketa azaroaren bukaeran. DBH eta Batxilergoko ikasleek geletan dirua bildu 
zuten, eta supermerkatuetara joan ziren baleak erostera. 
 
 
Gabonetako postal salmenta: 
850 postal eskatu eta saldu zituzten abendualdian. Zuzendariak irakasleentzako 150 erabili zituen 
eta beste guztiak geletan ikasleei salduak izan ziren. 3. mailako ikasle bakoitzak, proiektuan barne, 
bere postala idatzi eta haien proiektuetako kanpoko ume behartsuei bidali zizkieten. 
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- Eibarko La Sallen 
Ikastetxeko kanpainetan beste data hauek ere kontuan hartuak izan ziren: 
Urriak 17: Zero Pobreziaren eguna: ikasgela ezberdinetan zenbait aktibitate egin ziren gai hauen 
inguruan: etorkinak, errefuxiatuak, klima-aldaketa, etxerik gabeko pertsonak, gosea munduan, 
genero-bortizkeria… 
Azaroak 25: Haurren Eskubideen Konbentzioa, sentsibilizazio-materialak erabiliz, udalak emandako 
posterren laguntzaz baliatuz. 
Abenduak 10: Gogoan izan zuten Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, bai tutoretzan, bai 
hainbat ikas-arlotan. 
 
 
 
- Donostiako La Sallen 
 
Kilopila Kanpaina (abenduan). 
1000 elikagai jasotzea zuten helburu, Gipuzkoako elikagaien bankura bidaltzeko. Familiek, ikasleen 
bitartez egiten dute haien laguntza, klaseetara janaria ekarriz. Kanpaina honetan Antiguoko futbol 
taldeak antolatutako Eguberri txapelketako familiek ere parte hartu zuten eta aurreko urteetako janari 
bilketa bikoiztu egin zen. 
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- Donostia San Luisen 
Gabonetako kanpainarako, urtero bezala, Caritas erakundearekin lankidetzan jardun dira. 2020an, 
beste urteetan ez bezala bilketa berezia eskatu zieten (musukoak, gel hidroalkolikoa eta garbiketa 
pertsonalerako produktuak). 
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- Zarauzko La Sallen 
 
Kanpoko jarduerak, publikoak… 
Bidezko Merkataritzako denda herriko plazan ireki izan dute posible izan den bitartean. 
Bidezko Merkataritzako denda eskolan ostiraletan. 
Urteko herriko azoka solidarioan parte hartu dute. 
Hezkuntza elkarte osoari begira jai solidarioa egin dute, 
abenduan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste GGKEkin koordinatuta beste jarduera hauek egin dituzte: 
DBH3 mailan eta LHko mailetan: Aterpe, Caritas, Emaus, Aesleme, Elikagaien bankua, Aspanogi, 
Zaporeak, eta Salletar sarekoak diren Elkarbanatuz eta Artizarekin. 
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5. SUSTATU TRIPTIKOA 
 
Apirilean argitaratu zen Sustatu triptikoaren 25. zk, euskaraz eta gaztelaniaz. Ale gutxi batzuk 
bakarrik inprimatu genituen, hizkuntza bakoitzean. Izan ere, bidalketa Gipuzkoa eta Bizkaiko La 
Salle Ikastetxeetako familiei eta Fundazioko boluntario, lankide eta partaideei web orriaren bitartez 
egiten da.  
Triptikoan 2020an finantzatutako garapenerako lankidetza proiektuen taula ageri da eta urteko 
ekonomia-txostena. Zenbait garapen-proiektuen eta larrialdi-proiektuen informazioa ematen da. 
Helduen udako boluntariotza-proiektuena ezin eman, ezta “Jende Xume” gazte taldeena ere, 
pandemia zela-eta dena bertan behera gelditu baitzen. Dena den egin zuten ibilbidearen berri 
ematen da. 2019-2020ko sentsibilizazio kanpainaren berri ere ematen da. Gainera, bazkide egin 
edo diru-ekarpen bat egiteko bolante bat ere badakar. 
Triptikoa urteko txostenaren (memoriaren) laburpen bat da. Bere xedea da gure GGKEaren bitartez 
egiten diren Garapenerako Lankidetza proiektu eta jarduerak ezagutzera ematea La Salle 
Ikastetxeetako ikasleen familiei eta Proyde-Proega Fundazioaren partaide eta adiskideei, eta horrela 
herrialde pobretuez sentsibilizatzea.  
 
 
6. TANDANACUI TALDEAK 
 
La Salle Ikastetxeetako 14-20 urte bitarteko gazteek osatzen dituzte talde hauek. Astero edo bi 
astean behin elkartzen dira Garapenerako Lankidetzaren inguruko gaien gainean gogoeta egin eta 
jarduera ugariak burutzeko. Hezkuntza elkarteen sentsibilizazioan jarduten dute, horretarako 
kanpaina solidarioetan parte hartuz, informazio panelak jarriz eta ekitaldi solidarioak burutuz, hala 
nola, merkatu solidarioa, bidezko merkataritzako produktuen salmenta, bizkotxo solidarioaren eguna 
edo Elikagaien Bankuen laguntza. Aurtengo jarduerak murriztuak izan dira pandemiagatik. 
Tandanacui taldeak jardunean dira Donostiako La Sallen eta San Luis La Sallen, Eibarren, Bilbon, 
Sestaon eta Zarautzen. 
 
 
7. UDAKO BOLUNTARIOTZA PROIEKTUAK 
 
Pandemiagatik ezin izan ziren gauzatu. Hala ere, hara hemen emandako urratsak. 
 
Helduen boluntariotza taldeak 
2019ko abenduaren amaieran osatu ziren bi boluntario-talde: 
- 5 boluntarioz osatutako taldea Boliviako Trinidad-Beni proiektura joateko. 

Anai Jose Antonio Cemborain 
Maria Jesus Soriano 
Leyre Ramos 
Eva Nayas 
Marcos Arriazu 

Sestao La Salle  
Zaragoza Montemolín 
Zaragoza 
Tudela 
Murchante 

 
- Eta 3ko beste talde bat Abidjango kaleko haurren Akwaba proiekturako, Boli Kostan. 

Anai Jesus Mari Arrieta 
Periko Alkain 
Ursula Roy 

Beasain La Salle 
Donostia La Salle 
Zaragoza Montemolín 
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2020ko otsailaren 15ean egin genuen formazio-prestakuntzako lehen topaketa, San Asension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maiatzaren 25erako jarria genuen bigarren bilera. Baina bigarrena jada ez genuen egin proiektua 
bertan behera etorri zelako pandemiagatik. 
Eta hegazkin-txartelak aterata izan arren, martxoan pandemiagatik dena ezabatu behar izan 
genuenean. Lortu genuen, behintzat, ordaindutako billeteen kostua berreskuratzea. 
 
Jende Xumea taldeak 
Bilboko eta Gipuzkoako (Eibar-Zarautz) gazte-taldeek bi urte zeramatzaten talde gisa biltzen, 
2020ko udako boluntariotza-proiektuari begira. Nora joango ziren, proiektuaren lekuak ere 
bideratuta zeuden: Argentinan (Malvinas Argentinas) eta Bolivian (Santa Cruz de la Sierra). Udako 
proiektua bertan behera utzi arren taldeek jarraitzen dute elkartzen. 
 
  



20 

 
8. TXOSTEN EKONOMIKOA 
 
 

FUNTSEN BANAKETA 
JATORRIAREN ARABERA ERREKURTSO PROPIOEN JATORRIA 

 
 

 
 
 

 

GASTUEN BANAKETA FINANTZATUTAKO PROIEKTUEN  
BANAKETA GEOGRAFIKOA 

  
  

La parte de imagen con el identificador de relación rId59 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId59 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId59 no se encontró en el archivo.
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9. GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUAK 
 
Hara, 2020 urtean Proyde-Proega Fundazioak aurrera eraman dituen lankidetza-proiektuak. Askok diru-
laguntza publikoak jaso dituzte, besteak diru-laguntza pribatuekin eta Proyde-Proega Fundazioaren beraren 
funtsekin finantzatu dira.  

IZENBURUA HERRIALDEA Diru-laguntza eman 
duen erakundea  

Diruz 
lagundutako 

gastuak 

Proyde-
Proegaren 
ekarpena 

GUZTIRA 

1. Emakumeen, nesken eta nerabeen 
aurkako bortizkeriaren prebentziorako 
hezkuntza proposamena San Marcoseko 
herri eskoletan, Guatemala. 

Guatemala Bizkaiko Foru Aldundia 51.587,17 € 4.380,76 € 55.967,93 € 

2. Inklusio eta partehartzea duen eskola 
eraikiz Malvinas Argentinan, Cordoba. Argentina Eibarko Udala 46.080,00 € 4.160,00 € 50.240,00 € 

3. Akwabako (Abidjan) kaleko haurren 
birgizarteratze familiar, sozial eta 
laboralean laguntzea. 

Boli Kosta 
Orona Fundazioa 1.000,00 € 

16.400,00 € 35.440,00 € Zumarragako Udala 6.700,00 € 
Zarauzko Udala 11.340,00 € 

4. Maya-q'eqchis emakume nekazarien 
ahalduntze ekonomiko eta politikoa.  Guatemala Donostiako Udala 30.697,16 € 2.645,56 € 33.342,72 € 

5. Libanoko errefuxiatu siriar eta 
irakiarrak gizarteratzen laguntzea, batez 
ere gazteak eta emakumeak. 

Libano Caritas Bilbao 20.000,00 €  20.000,00 € 

6. Larrialdi-laguntza Beiruten izandako 
inpaktu masiboko leherketagatik.   Libano  14.856,48 € 1.932,00 € 16.788,48 € 

7. Larrialdi-laguntza Burkina Fason 
lekualdatutako pertsonentzat. Burkina Faso Donostiako Udala 15.000,00 €  15.000,00 € 

8. Togo iparraldeko haurrentzako lehen 
hezkuntzako programa. Togo Irungo Udala 9.550,00 € 2.500,00 € 12.050,00 € 

9. Argentina eta Paraguaiko populazio 
marjinaleko La Salle ikastetxeetako neska-
mutil eta nerabeentzako kalitatezko 
hezkuntza. 

Argentina-
Paraguai 

Zumarragako Udala 2.400,00 €  
9.400,00 € 

Andoaingo Udala 7.000,00 €  

10. Nikaraguarako Larrialdi laguntza, ETA 
eta IOTA urakanen ondorioei aurre 
egiteko Bilwi eta Sasha-n. 

Nikaragua Beasaingo Udala 9.387,94 €  9.387,94 € 

11. #LaSalleCovid19 Larrialdia. Libano   9.107,00 € 9.107,00 € 
12. Rumbek-eko haurrentzako kalitatezko 
oinarrizko hezkuntza bermatzea. Hego Sudan Zarauzko Udala 5.400,00 €  5.400,00 € 

13. Pildesti-ko Lanbide Eskola. Errumania   5.000,00 € 5.000,00 € 
14. Maya-q'eqchis emakume nekazarien 
ahalduntze ekonomiko eta politikoa.   Guatemala Hondarribiko Udala 2.625,00 €  2.625,00 € 

15. Tamiko Landa Formazio Zentroko 
nekazarien familiei prestakuntza integrala 
ematen laguntzea. 

Togo   2.000,00 € 2.000,00 € 

16. Kiri eta Kongoussi-ko ikasleei 
laguntzea. Burkina Faso   1.000,00 € 1.000,00 € 

17. EpD: Bidezko elikadura sustatzen 
Eibarren, 2019.   Eibarko Udala 4.000,00 € 1.194,32 € 5.194,32 € 

18. EpD: Kontsumo ohitura arduratsuak 
sustatzen Eibarren, 2020.   Eibarko Udala  764,80 €  764,80 € 

19. EpD: Etorkizuna eraikitzen dugu: 
Hezkuntza gure tresna.   Zarauzko Udala 629,44 €  629,44 € 

   GUZTIRA 239.017,99 € 50.319,64 € 289.337,63 € 
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Hara hemen proiektu batzuen aipamen laburrak: 
 
 
1. Emakumeen, nesken eta nerabeen aurkako bortizkeriaren prebentziorako hezkuntza-
proposamena San Marcoseko herri eskoletan, Guatemala 

 
Proyde-Proegak urteak daramatza Guatemalako Prodessa 
asoziazioarekin lankidetzan. Prodessak herrialdeko populazio 
indigenen aldeko hezkuntza-proiektuak gauzatzen ditu, batez ere.   
Aipatutako hezkuntza-proposamena PLANOVI 2020-2029 deituriko 
planaren barruan kokatzen da. Proiektuaren onuradun izan dira 
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako 825 ikasle inguru (428 mutil 
eta 397 neska), Concepción Tutuapa eta Comintacillo udalerrietako 
10 eskola publikotan, San Markos Departamentuan. Gurasoek ere 
hartu dute parte sentsibilizazio jardueretan, 100 pertsona inguru (70 
emakume eta 30 gizonezko, gutxi gorabehera). Sexualitateko 
Hezkuntza Integralaren Estrategiaren barruan kokatuta dago 
Programa. Lan egin dute emakumeen, nerabeen eta nesken 
aurkako indarkeria prebenitzeko prestatutako hezkuntza-
programako materialetan oinarrituta. Emakumeen eskubideen 
sustapenean esperientzia duten eta bi udalerrietako biztanleekin 
harreman estua duten emakumeek inplementatu dute programa. 
Proiektuak Bizkaiko Foru Diputazioaren diru-laguntza izan du. 

 
 
2. Inklusio eta partehartzea duen eskola eraikiz Malvinas Argentinan, Cordoba (Argentina) 
 
La Salleko Anaiak 2002 urtean hasi ziren lanean Malvinas 
Argentinas herrian; Argentina Errepublikako Cordoba Probintzian 
dago kokaturik. Une hartan, 2001eko krisialdiaren ondoren, 
premia handikoa zen gizarteko sektore zaurgarrienei kalitatezko 
hezkuntza-proposamena eskaintzea.  
Urte batzuetako lanaren ondoren, orain hiru urte bigarren mailako 
hezkuntza-eraikina jasotzen hasi ziren, proiektu honi esker 
jarraipena ematen diote. Elektromekanika eta elikagai-industria 
espezialitateak ematen dituzte bertan, bat etorriz zonaldeak 
eskaintzen dituen lan-aukerekin. Eibarko Udalak jarraitzen du 
proiektu honi urtez urte diru-laguntza eskaintzen. 
Urtez urte finkatzen doan hezkuntza proposamen honekin 
baliabideak eman nahi zaizkie gazteei bizi-ibilbide egokiak izan 
ditzaten pobreziak eskaintzen dizkien arriskuak ekidinez. 
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3. Akwabako (Abidjan) kaleko haurren birgizarteratze familiar, sozial eta laboralean laguntzea 
(Boli Kosta)  
 
Proyde-Proega Fundazioak Akwaba Harrera-etxearen funtzionamendua sostengatzen jarraitzen du. 
Bere funtsekin eta erakunde pribatuen ekarpenekin, 
aurten Orona Fundazioaren eta Zumarraga eta 
Zarauzko udaletxeen ekarpenekin, Harrera-etxearen 
funtzionamendu gastuen zati bat bere gain hartzen du 
eta azpiegituren hobekuntzan ere laguntzen du zentroak 
zerbitzu hobea eskain dezan.  
Akwaba Etxeak kalean jasotako mutilei eta auzoan 
eskolatu gabe dauden neska-mutilei, gizarte baztertze 
arriskuan direnei, aholku eraginkorra, eskolatze egokia 
eta bizi-egitasmoa eskaintzen die, gizarteratzea eta 
familian integratzea ahalbideratuz. Hiru-lau urtez egon 
ohi dira egoitzan. Urte horietan familiara berriro itzultzea 
prestatzen da. Akwaba Harrera-etxeak sare moduan lan 
egiten jarraitzen du Abidjaneko haurren alde diharduten 
beste erakundeekin, arrisku egoeren prebentzioan 
 
 
4. Guatemalako maya-q’eqchi’s emakume nekazarien ahalduntze ekonomiko eta politikoa. 
 
Guatemalan, emakume indigena gehienak pobrezian eta baztertuta bizi dira, batez ere landa-
eremuetan. Quiché departamenduko Reina eremuan, herritarrak beren Eskubide ekonomiko, sozial 
eta kulturalen urraketa etengabean bizi dira, eta egoera horrek eragin handiagoa du 
emakumeengan. 
Proiektu honek Quiché departamenduko Uspatán 
udalerriko Maya Q'eqchi herriko emakume 
nekazarien ekonomia komunitarioa indartu du, eta 
gaitasun indibidual eta kolektiboak garatu ditu haien 
protagonismo politikoa indartzeko eskubide 
ekonomiko, sozial eta politikoen defentsan, 
gauzatzean eta sustapenean. 
Zehazki, Reina eremuko 5 komunitatetako 97 
pertsona helduren hezkuntza-maila hobetu da, 
gehienak emakumeak izanik. Ekoizpen 
agroekologikoko eta merkaturatzeko ekimen 
kolektiboak bultzatu dituzte 102 familiatan. Eta 
komunitate horietako emakume indigenen antolaketa 
eta kudeaketa politikorako gaitasunak indartu ditu. 
Ekimen horiek PRODESSAk (tokiko partaideak) bultzatu ditu, eta Donostiako Udalaren diru-
laguntzari esker egin ahal izan dira. 
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5. Libanoko errefuxiatu siriar eta irakiarrak gizarteratzen laguntzea, batez ere, gazteak eta 
emakumeak 
Proegak inplikaturik jarraitzen du Fratelli proiektuarekin, Salletar eta Maristen kongregazioek 2016. 
urtean Libanon abian jarri zuten proiektuarekin, alegia. Gizarte-hezkuntzazko proiektua da gerratik 

ihes egin eta arrisku larrietan aurkitzen ziren siriar 
eta irakiar haur, gazte eta emakume errefuxiatuen 
alde.  
Programa aurrera jarraitzen du komunitate siriarra 
eta irakiarra kokatuta dauden lekuetan. Lehena, 
Libanoko hegoaldeko eskualdean, Rmeileh-n. 
Komunitate irakiarra Beirut hiriburutik iparraldera 
dauden auzoetan Bourj Hammoud auzoan.  
Aurten, berriz ere, Bilboko Caritas-en diru-laguntza 
izan du.  
 

 
6. Larrialdi-laguntza Beiruten izandako inpaktu masiboko leherketagatik 
2020ko abuztuaren 4an, inpaktu handiko leherketa batek Beiruteko erdigunea suntsitu zuen, 
berrehun pertsona baino gehiago hil eta zaurituak 
milaka izan ziren. Leherketak Libanoko hiriburuko 
portualdea astindu zuen, eraikinak suntsitu zituen 
eta salletar hiru eskolei kalte handiak eragin. 
Proiektua modu koordinatuan planteatu genuen, 
Solidarietà Internazionale ONLUSek sustatutako 
#LaSalleForBeirut izeneko ekimenarekin. 
Jasotako dohaintzak Fratelli proiektuaren 
Libanoko arduradunei bidali zitzaizkien, sozio-
hezkuntzazko zerbitzuei eta kaltetutako 
azpiegiturei aurre egiteko eta, aldi berean, 
kaltetutako familiei laguntzeko. Azpimarragarri, 
gure artean, Bilboko Caritasen ekarpena. 
 
 
7. Larrialdi-laguntza Burkina Fason lekualdatutako pertsonentzat 
Burkina Fason eragina izan duten eraso jihadisten ondorioz, 2015eko apiriletik herrialdearen 
iparraldetik etorritako familiak Nouna eta Kongoussin dauden La Salleko Anaien eskolen inguruan 
kokatu izan dira.  
Desplazatutako pertsonek ostatua, elikadura, 
edateko ura, higiene- eta osasun-zerbitzuak eta 
tresneria behar zituzten. 
Behar hauen aurrean Proegak Donostiako 
Udalaren Larrialditarako Laguntza deialdira jo 
zuen, eta Udalak eskatutako laguntza eman zuen. 
Bidalitako diru-laguntzari esker kalitatezko 
hezkuntza eskaini ahal izan zaie Nounara eta 
Kongoussira etorritako 100en bat haurrei eta 
elikagaiak eta lotarako eta higienerako materialak 
100en bat familia desplazatuei. 
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8. Togo iparraldeko haurrentzako lehen hezkuntzako programa 

Irungo udalaren finantzaketari esker jarraitzen 
dugu proiektu honekin. Proiektu honek arazo 
larri bati aurre egiten dio: Sabanak Eskualdeko 
(Les Savannes) hezkuntza-errekurtsoen 
eskasiari.  
Oraingo honetan gure jarduerak bere gain hartu 
ditu bereziki:  
Irakasleen formazio iraunkorreko jarduerak: 10 
maisu-maistren formazioa 9 hilabetetan 
Dapaong-en, praktikak Lehen Hezkuntzako 
Eskoletan, Haurren eskubideei buruzko 
gaikuntza. 
Eskoletako kantinen programako jarduerak: 
Oinarrizko elikadurak lortzea, garraiatzea eta 
banaketa eta sareko kantinen funtzionamendua 

 
 
10. Nikaraguarako Larrialdi laguntza, ETA eta IOTA urakanen ondorioei aurre egiteko Bilwi 
eta Sasha-n (Nikaragua) 
2020ko azaroaren 2an 4. mailako Eta urakanak eta azaroaren 16an Iota urakanak Bilwi eta Sasha 
herriak suntsitu zituzten Karibeko Eskualde Autonomoan, Nikaraguako iparraldean. Herritarrek 
euren etxebizitzak, eskolak eta laborantzak galdu zituzten. Kaltetu gehienak nekazariak izan ziren, 
indigenak eta afroak.  
Gertaera haren aurrean, Proyde-Proegak larrialdi-
proiektu bat aurkeztu zion Beasaingo Udalari, eta 
honek onartu egin zuen. 
Jasotako laguntzarekin, 197 familiari janari-
paketeak eman zitzaizkien, 15 familien etxeetako 
teilatuak konpondu ziren eta Lehen Hezkuntzako 2 
landa-eskola txiki ere konpondu ziren, 95 haurren 
hezkuntza ziurtatzeko. 
 
 
11. #LaSalleCovid19 Larrialdia 
 
Covid-19ren pandemiari erantzunez, Kristau Eskoletako Anaien Institutuak, bere Fondazione De La 

Salle Solidarietà Internazionale ONLUSen bidez, 
"#LaSalleCovid19" ekimena abian jarri zuen 2020ko 
apirilean. Kanpainak kontzientzia soziala sortu zuen 
salletar munduan, baita finantza-laguntza ere herri 
zaurgarrietan koronabirusak kaltetutako pertsonen eta 
gizarteen alde.  
Proyde-Proegak parte hartu zuen kanpainan, gainerako 
GGKEekin eta La Salleko erakundeekin batera. 225 
proiektu inguru inplementatu izan dira mundu osoan, 
9.500.000 euro inguruko diru-laguntzari esker.   
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12. Haurrentzako kalitatezko oinarrizko hezkuntza bermatzea Rumbek-en (Hego Sudan) 
Orain hiru urte hasitako proiektuari amaiera eman diogu Zarauzko udalari esker.  
Western Lake estatuan aurkitzen da Rumbek. 2013 urtean hasi zen gerrak ikastetxe batzuk suntsitu 
egin zituen. Arazo honi aurre egiteko Loretoko 
Ahizpek lehen mailako eskola jada izanik, bigarren 
mailako ikastetxea eraiki zuten neskentzat. Jada 
mutilentzat abian den ikastetxe berriarekin 
nerabeentzako eskaintza hobeagotu egin da La 
Salleren eskutik, Loretoko Ahizpekin elkarlanean. 
Berdintasunezko sarbidea ziurtatzen da 
proposatutako jardueretan, diskriminatu dezakeen 
inolako irizpiderik erabili gabe, etnia izan nahiz 
arraza edo erlijioa, tokiko populazioaren aniztasuna 
errespetatuz eta kultur dimentsioa suspertuz 
formazio-prozesuetan. 
 
 
 
10. ERANTZUKIZUN SOZIO-KORPORATIBOA (ESK) 
Proyde-Proega Fundazioak garapen global solidarioak eskatzen duen lankidetza ekonomikorako 
ildo serio eta eraginkorra eskaintzen die enpresa eta erakundeei. Proiektuak finantzatzeak egiazko 
globalizazioa burutzen lagundu egiten du, garapen solidarioaren bitartez. 
Proyde-Proegari laguntzen jarraitzen dioten enpresa gehienek anonimatuan segitzea eskatzen dute.  
 
 
 
11. ERAGIN POLITIKOA 
Azken urte honetan esku hartu dugu gutxi garatutako lurraldeen pobrezia eragiten duten egiturak 
aldatzeko egiten diren ekitaldietan, bai Euskadin bai Estatu mailan. Lan hau partaide garen 
koordinakundeetako batzordeen bitartez egin ohi 
dugu. Azpimarratzekoa Proyde-Proegaren 
partaidetza Euskadiko GGKEn Koordinakundeak 
antolatzen duen Jardunaldian: “Mundu zabala, 
errealitate anitz” programan eta beste zenbait lan 
taldeetan, adibidez, Donostiako Bidezko 
Merkataritzaren koordinakundean, Donostiako 
Pobrezia 0 Plataforman eta Zarauzko Solidaritate 
Koordinakundean.  
 “Lotu zaitez justiziaren alde” taldean 
integratutako “Planeta zaindu pobreziaren aurka 
egiteko” REDESen kanpainan parte hartu dugu. 
Gipuzkoako lan-taldea koordinatu dugu. 
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12. BESTE GGKE-EKIKO HARREMANAK 
Proyde-Proega Fundazioak solidaritate-sare hauetan hartzen du parte: 

 ARLEPeko (Espainia eta Portugal) salletar GGKEen koordinaziorako batzordean. 
 RELEMeko (Europa, Ekialde Hurbila eta Egipto-Sudan) salletar GGKEen 

koordinaziorako batzordean. 
 Euskadiko GGKEen Koordinakundean. 
 REDES izeneko sarearen Koordinakundean (Garapen Solidariorako Erakundeen Sarea), 

bereziki Gipuzkoan. 
 Lankidetza eta Garapenerako zenbait udal plataformetan (Donostia – Eibar – Zarautz). 
 Euskadiko Pobrezia Zeron. 
 Donostiako Bidezko Merkataritzaren Koordinakundean. 
 Lankidetza-hitzarmenak eginak ditu zenbait asoziazio eta GGKEekin (Proyde, 

Elkarbanatuz, Gipuzkoako Caritas, Bizkaiko Caritas). 


