MEMORIA
2019
Toki xume askotan
jende xume askok
gauza xume asko eginez,
mundua alda dezake.

GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUAK 2019
IZENBURUA

HERRIALDEA

Diru-laguntza eman
duen erakundea

Jasotako
diru-laguntza

ProydeProegaren
ekarpena

GUZTIRA

Eibarko udala

86.287,20 €

Ausolan Koop.

10.000,00 €

Guatemala

Gipuzkoako Foru
Aldundia

59.996,46 €

Togo iparraldeko haurrentzako lehen
hezkuntzako programa

Togo

Irungo udala

28.650,00 €

14.905,89 €

43.555,89 €

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

Boli Kosta

Imaz Fundazioa

15.000,00 €

18.000,00 €

33.000,00 €

Hego Sudaneko Riimenze-ko barne
migratzaileentzako laguntza humanitarioa.

Hego Sudan

Beasaingo udala

16.717,00 €

29,19 €

16.746,19 €

Rumbek-eko haurrentzako kalitatezko
oinarrizko hezkuntza bermatzea.

Andoaingo Udala

11.000,00 €

Hego Sudan

Bigarren Hezkuntzaren ezarpena Malvinas
Argentinaseko eskolan, Cordoba

Argentina

Guatemalako maya-q´eqch´s emakume
baserritarren ahalduntze ekonomiko eta
politikoa.

Zumarragako udala

1.800,00 €

11.050,00 €

107.337,20 €

59.996,46 €

12.800,00 €

GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUAK 2019
IZENBURUA

HERRIALDEA

Fratelli proiektuari laguntza, Libanoko siriar
eta irakiar nazionalitatea duten gazte
errefuxiatuen hezkuntza-beharrei laguntzeko.

Libano

Diru-laguntza eman
duen erakundea

Jasotako
diru-laguntza

Caritas Bizkaia

10.000,00 €

Zarauzko udala

4.280,90 €

ProydeProegaren
ekarpena

GUZTIRA

10.000,00 €

Libanon babes hartu duten siriar eta
irakiarren gizarteratzea sustatzea, batez ere,
gazteei eta emakume gazteei erreparatuz.

Libano

Pildesti Lanbide Eskola

Errumania

5.000,00 €

5.000,00 €

Larrialdi-laguntza Idai Zikloiaren ondorioak
arintzeko, Sofala eskualdean.

Mozambike

1.765,00 €

1.765,00 €

Kalitatezko hezkuntza Sandogo herrixkan

Burkina Faso

Orona Fundazioa

1.000,00 €

1.000,00 €

EpD: Kontsumo ohitura arduratsuak
bultzatzen Zarautzen.

Zarautz

Zarauzko udala

1.203,34 €

2.619,89 €

3.823,23 €

EpD: Kontsumo ohitura arduratsuak
bultzatzen Eibarren.

Eibar

Eibarko udala

1.200,00 €

3.177,92 €

4.377,92 €

248.815,84 €

57.547,89 €

306.363,73 €

6.961,84 €

Zumarragako udala

GUZTIRA

2.680,94 €

Bigarren Hezkuntzako Eskola, Malvinas Argentinas (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 hezkuntzaproposamena eskaintzea.
Urte batzuetako lanaren ondoren, orain bi urte bigarren
mailako hezkuntzaeraikina jasotzen hasi ziren, proiektu honi
esker jarraipena ematen diote. Elektromekanika eta
elikagaiindustria espezialitateak ematen dituzte bertan, bat
etorriz zonaldeak eskaintzen dituen lanaukerekin.
Eibarko Udalak jarraitzen du proiektu honi urtez urte
dirulaguntza eskaintzen. Oraingo honetan Ausolan Taldeak ere
bere ekarpena egin du.
Urtez urte finkatzen doan hezkuntza proposamen honekin
baliabideak eman nahi zaizkie gazteei biziibilbide egokiak izan
ditzaten pobreziak eskaintzen dizkien arriskuak ekidinez.

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxea Rumbeke-en
(Hego Sudan)
BIGAWestern 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. Orain mutilentzat egin nahi den ikastetxe berriarekin nerabeentzako eskaintza
hobeagotu nahi da La Salleren eskutik, Loretoko Ahizpekin elkarlanean.
Aniztasun handiko populazioa da, etnia ezberdin ugari, 20 tribu
baino gehiagotakoak. Berdintasunezko sarbidea ziurtatuko da
proposatutako jardueretan, diskriminatu dezakeen inolako
irizpiderik erabili gabe, etnia izan nahiz arraza edo erlijioa,
tokiko populazioaren aniztasuna errespetatuz eta kultur
dimentsioa suspertuz formazioprozesuetan.
Proiektu honek, konkretuki, Rumbekeko Bigarren Hezkuntzako
ikastetxe berrian bi putzu eta ura punpatzeko sistema bat
ezartzea du xede, eskola horren eraikuntzaren lehengo fasearen
barnean. Halaber, kalitatezko hezkuntza emateko gai izango
diren irakasleak prestatzea. Barnetegi txiki bat ere izango du.
Horretarako Andoain, Zarautz eta Zumarragako udalen
dirulaguntza jaso du.

UDAKO BOLUNTARIOTZA PROIEKTUAK
“Jende xumea” taldeenak
2019ko udan gure artetik Jende Xumea bi talde joan dira. Batetik, Zaragozako Jende Xumea taldea
Argentinako Cordoba hiriko Malvinas Argentinas auzoko proiektuan izan zen: 9 gazte eta laguntzaile bat.
Bestetik, Andoaingo Jende Xumea taldea Boliviako Santa Cruz de La Sierran izan zen: 10 gazte eta 2
laguntzaile. Bi taldeek eguneroko bizitza partekatu zuten bertako hezitzaileei lagunduz, eta pozez beterik
bueltatu dira.

UDAKO BOLUNTARIOTZA PROIEKTUAK
Helduen taldeenak
Fratelli proiektuan (Libanon) Proegako boluntario
batek hartu zuen parte Hego Ameriketako eta
Europako beste zenbait boluntarioekin batera.
Boluntario taldeak, goizetan, Sahrani izeneko aterpe
batean bizi diren haurrekin lan egiteko aukera izan
zuen eta Fratelli proiektuan bertan, arratsaldetan.
Sahrani errefuxiatuentzako aterpe bat da eta bertan
errefuxiatu palestinarrak eta apatrida bezala
kontsideratuta dauden libanoarrak bizi dira.
AkwabaAbijan proiektuan (Boli Kostan) hiru boluntarioek
hartu zuten parte. Anaien komunitate txikiko partaide izan
ziren. Bertako haur eta gazte ia gehienak ezagutzen zituzten
eta gertutasun hori oso garrantzitsua izan zen
boluntarioentzat. Goizetan Akwabako eskolan ematen
zituzten klaseak eta arratsaldeetan, aldiz, futbol txapelketa
animatzen zuten. Azkeneko astetan monitore bezala ere
jardun zuten mutilek amestutako kanpaldian, hezitzaile
talde batekin.

UDAKO BOLUNTARIOTZA PROIEKTUAK
Helduen taldeenak
Beste talde batek, Trinidad Beninen (Bolivian) hartu zuen parte: 4
boluntario izan ziren, gizonezko 1 eta emakumezko 3. Bost proiektu
desberdinetan lagundu zuten: Mocoví kartzelan, Maná izeneko
erantzukizun penala duten nerabeen zentroan, Fabián Vaca Chávez
lehen hezkuntzako eskolan, Esperanza arauhausleen zentroan eta
Chetequije gizonezkoen zentro integralean

Kenyako Karemeno proiektuan Proegako 4 boluntarioek hartu zuten parte,
gizonezko 2k eta emakumezko beste 2k, Madrileko beste boluntario batzuekin
batera. Bertan, eraikin baten eraikuntzan lagundu zuten, eta Anaien
elkartearekin eta eskolan lo egiten zuten ikasleekin bizikidetasun eta elkar
trukatze handiko egunak bizi izan zituzten.

TXOSTEN EKONOMIKOA 2019
FUNTSEN BANAKETA
JATORRIAREN ARABERA

ERREKURTSO PROPIOEN
JATORRIA

TXOSTEN EKONOMIKOA 2019
GASTUEN BANAKETA

FINANTZATUTAKO PROIEKTUEN
BANAKETA GEOGRAFIKOA

SENTSIBILIZAZIO KANPAINA 2018-2019
Ikasturteko kanpainaren goiburu motibagarria hau izan zen: “Orain
eta beti aldaketaren protagonistak. Generoberdintasunaren eta
nesken eta emakumeen ahalduntzearen alde”.
Emakumeek eta neskek munduko biztanleriaren erdia ordezkatzen
dute, eta, beraz, biztanleriaren ahalmenaren erdia. Gainera,
gizarteko lehen mailan daude, eta bizi diren komunitateak
aldatzeko gaitasun handienak biltzen dituzte bakarka nahiz taldean.
Hala ere, generoen arteko desorekak bere horretan eusten dio
mundu osoan, eta gizartearen aurrerapena geldiarazten du.
Horregatik, 2030. urtearen aurretik Garapen Iraunkorrerako
Helburuak lortu nahi baditugu, funtsezkoa da generoarrakala
guztiak ixtea eta eskubide berak bermatzea neskentzat eta
emakumeentzat hezkuntza, osasuna eta kalitatezko enplegua
eskuratzeko orduan.
Orain eta beti, neskak eta emakumeak direlako aldaketaren
protagonistak.

BIDEZKO MERKATARITZAREN ALDEKO IKASTETXEA
Urriaren 27an jaso zuen Bilboko La Salle Ikastetxeak “Bidezko Merkataritzaren
aldeko Ikastetxea” izeneko Diploma. Proegako Jose Manuel Agirrezabalagak
eman zion Diploma Estibaliz Sarria Ikastetxeko Zuzendariari.
Ekitaldian izan ziren Itziar Urtasun, Bilboko
Udaleko lankidetzarako zinegotzia, eta
Javier Lorenzo Proegaren ordezkaria
Bizkaian.
Ikastetxeko jolastokian izan zen ekitaldia,
auzoan egin ziren neskamutil, gazte eta
helduen lasterketa solidarioen ondoren
eta jolastokian bertan txikien lasterketen
aurretik.

ESKERTZA
2019ko martxoaren 25ean Patxi Lapitz zendu zen.
Zenbait urtetan Patxi boluntario izan zen Proyde-Proegan
Erakundearen kudeaketa ekonomikoa eramanez.
Haren dedikazio eskuzabala eta altruista gure oroimenean
gelditu da.
MILA ESKER, PATXI. Goian bego.

