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Gizarte Ekintzaren funtsa

”la Caixa”k lurraldearen garapen sozioekonomikoa lortzeko konpromisoa hartu zuen sortu zenean, eta, gero, 
gizartearen, kulturaren eta herritarren aldeko zerbitzuak eskaintzen hasi zen pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko.

MISIOA 

Gizarte hobe eta bidezkoago bat eraikitzea, gehien behar dutenei aukerak emanez.

BALIOAK 

> Konpromiso soziala

> Erantzukizuna

> Konfiantza

IKUSPEGIA 

Erreferentziazko erakunde bat izatea gizartearentzat, honelako konponbide iraunkorrak garatzeko:

> Talderik ahulenen oinarrizko beharrak asetzea.

> Gizartearen aurrerabidea bultzatzea, erantzun egokia emanez ikerketan, bikaintasuna lortzeko bidean eta 
hezkuntzan dauden erronka berriei.

> Zientzia eta kultura gizarte-alor guztietara hurbiltzea.

Pertsonen orainarekin eta etorkizunarekin konprometituak

Inpaktu eraldatzaile handia duten programetan arreta berezia jartzen dugu; adibidez, haurren pobrezia eta 
gizarte-bazterkeria borrokatzen duten programetan, enplegua sustatzen dutenetan eta ahulenen bizi-baldintzak 
hobetzen laguntzen dutenetan.

Gure jarduera beste eremu hauetan ere garatzen dugu: ikerketa medikoan, bikaintasuna sortzen, kulturan eta 
heziketan, oinarrizkoak baitira aurrerapena eta aukera-berdintasuna sustatzeko.

1. Barne harturik sozietate ez-kotizatu batzuetako partaidetzak, hala nola Vithas, Caixa Capital Risc eta Aigües de Barcelona.  
bn laburdurak mila milioi esan nahi du. 2017ko abenduaren 31ko datuak.

110 urte baino gehiago gizartearekin konprometituak

”la Caixa” Banku Fundazioa 2014an sortu zen, ”la Caixa” banku-fundazio bihurtu zenean. ”la Caixa” bera 1904an 
sortu zen, eta harrezkero konpromiso sozial irmoa eta interes orokorraren aldeko apustua izan ditu ardatz, bai bere 
finantza-jardueran, bai Gizarte Ekintzan, zeinak gizarte-, hezkuntza-, kultura- eta zientzia-jarduerak finantzatzen eta 
laguntzen baititu.

”la Caixa” Banku Fundazioak 20.000 milioi eurotik gorako balioa duten aktiboak administratzen ditu, eta zuzenean 
kudeatzen du ”la Caixa”k bere historian ezaugarritzat izan duen Gizarte Ekintza. Gainera, CriteriaCaixa atala du, eta 
bertan biltzen ditu ”la Caixa” Taldeak zer akzio-partaidetza dituen zenbait sektoretan, hala nola energia-sektorea, 
azpiegiturak, zerbitzuak, higiezinen negozioa eta CaixaBank, Espainiako merkatuko txikizkako bankaren finantza-
talde liderra.

9,4 bn € 2,8 bn €11,8 bn €

BANKU-
ZORROA

INDUSTRIA- ETA
ZERBITZU-ZORROA

HIGIEZINEN
NEGOZIOA

EZ-KOTIZATU 
BATZUK

1

24,4 % GAV 4,7 bn €

18,4 % GAV 3,4 bn €

5,9 % GAV 0,5 bn €

5,9 % GAV 0,3 bn €

0,1 % GAV 0,1 bn €

50,1 % GAV 0,2 bn €

40,0 % GAV 9,3 bn €

17,4 % GAV 1,7 bn €

9,1 % GAV 0,8 bn €

- GAV 0,2 bn €
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Euskadi: 
”la Caixa” Gizarte Ekintza

Euskadin, 2017an, 11 milioi euroko aurrekontua bideratu da guztira 
gizarteko pertsona eta talde ahulenak eta premia gehien dutenak 
artatzera.

EUSKADIKO BULEGO-SAREAN BERTAN 2017AN KUDEATUTAKO 
EKINTZAK

Aurrekontu oso horretatik, 1,5 M € baino gehiagoko inbertsioa izan 
duten 492 jarduera egin dira Euskadiko CaixaBank bulegoen bitartez 
eta toki-administrazioen eta gizarte-entitateen laguntzaz.

”la Caixa” Banku Fundazioa, Europako  
fundazio handienetako bat

Gizarte hobea eta bidezkoagoa lortzen laguntzeko, erakundeak bere lehentasunezko jarduera-ildoetan jardun du 
2017an, eta aukerak eskaini dizkie gehien behar dutenei. Hona adibide batzuk: 

> Haurren pobrezia gainditzeko  CaixaProinfancia programak 62.000 haur baino gehiago, eta haien familiak, artatu 
ditu, bazterketa-arrisku handiena duten auzo eta inguruetan jarririk indarra.

> Enplegua sustatzeko, 33.000 lan-aukera baino gehiago sortu dira.

> ”la Caixa” taldeak, zenbait ekimenen bitartez, 32.000 pisu baino gehiago ditu diru-baliabide gutxiago dutenei  
etxebizitza bat izatea errazteko.

> Osasunaren alorrean, gaixotasun bat fase aurreratuan duten pertsonen arretarako  programa bat garatzen ari 
gara, 123 ospitale-zentro eta etxez etxeko arretagunetan.

> EduCaixa 2,4 milioi ikasle baino gehiagorengana iritsi da.

> ”la Caixa”ren Bekak programari esker, 200 ikaslek, gutxi gorabehera, aukera dute Espainiako eta atzerriko 
unibertsitate onenetan trebatzeko.

> Bikaintasuneko ikerketaren eta dibulgazio kulturalaren alde egiten jarraitzen dugu.

GIZARTE-EKINTZAREN LANA INDARTZEN JARRAITZEKO ASMOZ, 2018KO AURREKONTUA 520 MILIOI 
EURORA HANDITU DUGU, UNEKO GIZARTE-PREMIEI ERANTZUN AHAL IZATEKO.

2. CaixaBanken bulegoen aurrekontua lurraldeko aurrekontu orokorrean sartuta dago.

520 M € 
2018KO AURREKONTUAREN BANAKETA

59 %
GIZARTEA

23 %
KULTURA ETA 
HEZKUNTZA

18 %
IKERKETA ETA 

BEKAK

”LA CAIXA” BANKU FUNDAZIOAK 50.000 JARDUERA INGURU SUSTATU DITU 2017AN, ETA 
JARDUEROK 11 MILIOI ONURADUN BAINO GEHIAGO IZAN DITUZTE

AURREKONTU OROKORRA  
11 M €  

EUSKADIN

CAIXABANKEN BULEGOEN 
AURREKONTUA2  

1,5 M € BAINO GEHIAGO 
EUSKADIN
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Haurren pobrezia > Euskadin egindako ekintzak

CAIXAPROINFANCIA

Gehien behar duten unean pertsonen egotea da gure eguneroko zeregina, eta horretarako, egoera zailak 
gainditzen laguntzen dieten gizarte-ekimenak bultzatzen ditugu, eta arreta berezia eskaintzen dugu pobrezian bizi 
diren pertsonei.

Halaber, Espainiako haurren pobreziari ere aurre egiten saiatzen gara. Gurasoetatik seme-alabengana transmititzen 
den eredua hausteko, pobrezian edo gizarte-egoera ahulean dauden 0-18 urteko seme-alabak dituzten familiei 
zuzendutako ekintzak eta ekimenak garatzen ditugu.

LAGUNTZAK 

> Hezkuntza-errefortzua

> Haurren elikadura eta higienea

> Arreta psikoterapeutikoa

> Hezkuntza ez-formala eta astialdia

> Familientzako hezkuntza-babesa

LAN-ILDOAK

> Haurren, nerabeen eta haien familien gizarteratze- eta autonomia-
prozesuak hobetzeko gaitasunak garatzearen alde egiten dugu.

> Haurren eta nerabeen gizarte- eta hezkuntza-garapena sustatzen 
dugu familia-, eskola- eta gizarte-testuinguruan.

> Gizarte-ekintzaren eta hezkuntzaren arloko eredu integrala garatzen 
eta martxan jartzen dugu haurren eta haien familien garapenerako 
aukerak hobetzeko.

> Gizartea haurren pobrezia desagerraraztearen inguruan sentsibilizatzen 
eta mobilizatzen laguntzen dugu.

ERAKUNDE 
KOORDINATZAILEAK 

176 ESPAINIAN

ERAKUNDE 
KOLABORATZAILEAK  

433 ESPAINIAN

ARTATUTAKO HAURRAK  
597 EUSKADIN

INBERTSIOA  
830.000 €  
EUSKADIN

HAURREN POBREZIAREN 
AURKAKO BORROKA DA 

GURE LEHENTASUNETAKO 
BAT

JARDUERA SOZIALA

Premiarik handiena duten pertsonei egoera zailak gainditzen laguntzen 
diegu aukera berriak eskainiz, eta arreta berezia jartzen dugu bazterketa-
arriskuan bizi direnen kasuan.

2017 EUSKADI  TOTALA 
  ESPAINIA 

HAURREN POBREZIA 

ARTATUTAKO HAURRAK  597  62.254
INBERTSIOA 830.000 €  51,4 M €

ENPLEGUA3

LANPOSTUAK  943 33.6474

ARTATUTAKO ONURADUNAK  2.258  85.5414

ENPRESAK, GUZTIRA 490 11.4534

ETXEBIZITZA

ETXEBIZITZA SOZIALAK  392 32.0005

ADINEKOAK

EGINDAKO JARDUERAK 501 17.583
ERABILTZAILEAK 31.444 821.532

BORONDATEZKO LAN KORPORATIBOA

BOLUNTARIOAK  231 10.498
JARDUERAK 42 3.225

GAIXOTASUN BAT FASE AURRERATUAN  
DUTENENTZAKO ARRETA INTEGRALA

ARTATUTAKO PAZIENTEAK 759 24.094 
ARTATUTAKO SENIDEAK 923  29.555

KOMUNITATEKO KULTURARTEKO  
ESKU-HARTZEA

PARTE-HARTZAILEAK 26.797  228.500
JARDUERAK  105 2.428

GIZARTE-EKIMENEKO PROIEKTUETARAKO  
LAGUNTZAK

PROIEKTUAK  17 839
INBERTSIOA 416.140 € 19,7 M €

Soziala

Kontrakoa adierazi ezean, gida honetako datuak beti izango dira 2017koak.

2017

2017ko datuen iturria: ”la Caixa” Gizarte Ekintza.

3. Hauek barne: Incorpora, Naturaguneak, ”la Caixa” Gazte Enplegua eta ”la Caixa”ren Enplegu gehiago programak, Europako Gizarte Funtsak   
kofinantzatuak.  
4. Kopuruan, Incorporaren atzerriko programako 1.368 lanpostuak, 3.337 onuradunak eta 618 enpresak ere sartuta daude.  
5. Programa hauetako etxebizitzak ere sartuta daude: Modu Oneko Alokairua eta Alokairu Solidarioa (zentralizatua eta deszentralizatua), ”la Caixa” Gizarte 
Ekintzak kudeatuak, eta, halaber, Etxebizitzen Gizarte Funtsa eta 500 €-tik beherako alokairu-kuotekin merkaturatutako etxebizitzak (CaixaBank Taldea).
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Enplegua > Euskadin egindako ekintzak

Banakoaren eta gizarte-talde osoaren aurrerabidearen alde egiteko, ezinbestekoa da arazoak dituzten 
pertsonei lana lortu ahal izateko aukerak ematea.

> Sareko lana sustatzen dugu, eta gizarte-entitateen eta enpresen arteko zubi-lana egiten dugu.

> Enpresen eta langileen laneratze-prozesua errazten dugu.

> Laneratzen laguntzeko teknikariak trebatzen ditugu.

> Enpresen gizarte-erantzukizun korporatiboa bultzatzen dugu.

INCORPORA

”la Caixa” Gizarte Ekintzaren lehentasunezko programetako bat da 
Incorpora. Baztertuta gelditzeko arriskua duten pertsonak lan-munduan 
sartzeko helburua du batez ere:

> Desgaitasunen bat duten pertsonak

> Baztertuak izateko arriskuan dauden gazteak

> Langabezian denbora asko daramatenak

> 45 urtetik gorako pertsonak

> Pertsona immigratuak

> Genero-indarkeriaren biktimak

Haurren pobrezia 

HAURREN TXERTAKETA

Gavi the Vaccine Alliance-rekin batera, eta ISGlobalen lankidetzarekin, 
haurrak txertatzeko programa bat sustatzen dugu, errenta baxuko 
herrialdeetan 5 urtetik beherako haurren txertaketa bermatzen laguntzeko 
eta herrialde horien osasun-sistemak indartzeko. Gaur egun, oraindik ere, 
20 segundoan behin haur bat hiltzen da txerto faltagatik.

Horregatik, haurren txertaketarako aliantzaren alde egiten dugu, 
aukera ematen baitie enpresei haurren heriotzaren aurkako borrokan 
laguntzeko beren gizarte-erantzukizun korporatiboko programen bidez. 
Horrez gain, gure erakundearen bezero, langile eta partikularrek ere 
ekarpenak egin dituzte.

EUSKADIN INCORPORA PROGRAMAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAKUNDEAK 

Lan-munduan sartzeko programak sustatzen ditugu Euskadiko 14 erakunde hauekin:
ARABA
> SARTU Álava birgizarteratze-elkartea
> Arabako Hiesaren Kontrako Herritarren Batzordea
BIZKAIA
> Elkarbanatuz Elkartea
> FEKOOR. Desgaitasun Fisikoa edota Organikoa duten
 Pertsonen Bizkaiko Federazio Koordinatzailea
> Gizakia Fundazioa
> Lantegi Batuak Fundazioa
> Peñascal, gizarte-ekimeneko sozietate kooperatiboa

GIPUZKOA
> Erroak SARTU birgizarteratze-elkartea
> Gipuzkoako Gurutze Gorria
> Ikaslan Prestakuntza Zentroa Fundazioa
> Gipuzkoako Peñascal Fundazioa
> GUREAK Itinerary
> KATEA LEGAIA, SLL

HAUXE DA INCORPORA PROGRAMAREN EUSKADIKO ERAKUNDE KOORDINATZAILEA: 

> Bilboko Elizbarrutiko Cáritas Diocesana de Bilbao

Erakunde honek bere lurraldeko entitate-sarea koordinatzen du.

LANPOSTUAK  
874 EUSKADIN

ENPRESA 
KOLABORATZAILEAK  

432 EUSKADIN

TXERTATUTAKO HAURRAK  
2,5 MILIOI BAINO GEHIAGO 
PROGRAMA HASI ZENETIK 

10 URTE INCORPORA AINTZATESPENAK,  
EUSKADIN

> Aintzatespena, programari atxikitako enpresa dekanoari  
ALDECA SL 

> Aintzatespena, gizarteratze-kopuru handia lortzeagatik nabarmendu 
den enpresari 
CLYMAGRUP JCT, S.L. (CLYMA LIMP Y SERVACE)

> Aintzatespena, Incorporaren onuradunek lana aurkitzeko aukera 
gehiago izan ditzaten bereziki jardun duen enpresari 
STEF IBERIA 

> Aintzatespena Incorpora ekintzaileari 
NAROA VERDE JIMÉNEZ (V&J Manualidades)

> Aintzatespen berezia 
IRUÑA OKAKO UDALA
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Enplegua > Euskadin egindako ekintzak

REINCORPORA

Programa honek presoak gizarteratzea sustatzen du, eta, horretarako, 
lan-munduan sartzeko eta gizarteratzeko ibilbide bat prestatu du:

> Programan parte hartuko duten pertsonak hautatzea.

> Enpleguari dagokionez kokatzea, garapen pertsonal eta  
profesionalaren prozesuan lagunduz.

> Trebakuntza-ikastaroak eta lanez kanpoko praktika profesionalak.

> Komunitaterako zerbitzuak.

> Enplegua eta laneratzea aktiboki bilatzea, parte-hartzaileari lagunduz.

”LA CAIXA” GAZTE ENPLEGUA ETA ”LA CAIXA”REN ENPLEGU GEHIAGO

”la Caixa” Banku Fundazioak, Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako Gazte Enplegua programa operatiboaren 
eta Gizarte Inklusio eta Ekonomia Sozialaren programa operatiboaren bitarteko erakunde gisa, bi deialdi egin ditu. 
Enplegu egonkorra eta kalitatekoa sustatzea, enpresa-jarduera dinamizatzea eta pobreziaren eta diskriminazioaren 
kontra borrokatzea dituzte helburu bi deialdiek:

> ”la Caixa” Gazte Enplegua enpresei 
bideratutako laguntza bat da, 
gazteak kontrata ditzaten (16 eta 29 
urte bitartekoak, biak barne), talde 
horretako langabezia-tasa murrizteko.

> ”la Caixa”ren Enplegu Gehiago 
programak gizarte-bazterketa jasaten 
duten eta/edo jasateko arriskua 
dutenen gizarteratze aktiboa 
ahalbidetuko duten neurriak 
ezartzera bideratutako proiektuak 
hautatzen ditu, eta lan-munduan 
txertatzeko ibilbide integralak 
ezartzen ditu pertsona horiek lan-
merkatura irits daitezen.

AUTOENPLEGUA

Programa honen bidez, autoenpleguaren bidez lan-merkatuan sartu nahi dutenei laguntzen diegu. Negozio-
ideia bat izan eta gauzatu nahi dutenei zuzendua dago, askotan ez baitute izaten ekintzailetzaren ingurumarien berri: 
zer izapide egin behar diren, zer diru-laguntza eska daitezkeen, etab.

Horretarako, teknikari espezializatu batzuk ditugu, ekintzaileei lagunduko dietenak, prozesu osoan gidatu eta 
lagunduko dietenak negozioa ireki eta sendotu arte.

MicroBank eta ”la Caixa”ren Incorporaren arteko hitzarmenari esker, 
negozio-ideia on bat duten pertsona ahulenek aukera izango dute ideia 
hori gauzatzeko.

HASITAKO IBILBIDEAK  
28 EUSKADIN

IBILBIDEA BUKATUTAKOAN 
LANEAN HASITAKO 

KASUAK  
28 EUSKADIN

KONTRATATUTAKO 
GAZTEAK  

69 EUSKADIN

ENPRESA ONURADUNAK 
58 EUSKADIN 

HAUTATUTAKO 
PROIEKTUAK   
67 ESPAINIAN

ARTATUTAKO PERTSONAK  
5.885 ESPAINIAN 

LAN-MUNDUAN SARTZEA6  
2.010 ESPAINIAN 

6. Egindako kontratu-kopuruari dagokion zenbatekoa.

SORTUTAKO ENPRESAK  
46 EUSKADIN

Etxebizitza > Euskadin egindako ekintzak

Etxebizitza bat eskuratzea gizarte-premia bat da. Horregatik, babes ofizialeko etxeen araubidean ezarritakoa baino 
errenta txikiagoa duten alokairuko etxebizitzak ditugu, Espainia osoan, gazteentzat, adinekoentzat, familientzat eta 
diru-sarrerak murriztu zaizkienentzat, programa hauen bidez:

MODU ONEKO ALOKAIRUA

Helburuak: 

> Gazteen emantzipazioa (18 eta 35 urte bitarte) sustatzea.

> Adinekoentzako etxebizitza duina bermatzea (65 urtetik 
gorakoentzat).

> Familiei etxebizitza eskuragarriak eskaintzea (18 urte baino gehiago). 

Eskuratzeko baldintzak: 

> Espainiar herritartasuna edo epe luzerako egoitza-baimena izatea.

> Etxebizitzarik ez izatea jabetzan.

> Diru-sarrerak ez izatea urtean 41.600 € baino handiagoak (IPREMen 
balio haztatua halako 4,5). 

ALOKAIRU SOLIDARIOA

Programa honek bi modalitate ditu:

Alokairu Solidario zentralizatua. Helburu hauek ditu: 

> Bizitoki bat eskuratzen laguntzea diru-sarrerak murriztu zaizkien pertsonei.

> Gehienez 300 €/hil-eko alokairua duen etxebizitza bat eskuratzen laguntzea. ”la Caixa” Gizarte Ekintzak zenbateko 
horren % 50 laguntzen du diruz; beraz, maizterrak 150 €/hil baino ez du ordaintzen.

Alokairu Solidario deszentralizatua. Helburu hauek ditu: 

> Hipotekaren exekuzioa jasan ondoren ohiko etxebizitzan jarraitu nahi dutenei etxea eskuratzen laguntzea.

> Ordainean emateko kasuetarako irtenbidea bilatzea, hala behar badute.

Alokairu Solidario programan (zentralizatua eta deszentralizatua) sartzeko baldintzak: 

> Espainiar herritartasuna edo epe luzerako egoitza-baimena izatea.

> Etxebizitzarik ez izatea jabetzan.

> Bizikidetza-unitatean gutxienez 5.000 € eta gehienez 18.640 €-ko diru-sarrerak izatea urtean (IPREMa halako 2,5, gutxi 
gorabehera).

WORK4PROGRESS

India, Mozambike eta Perun, ahultasun-egoeran dauden gazte 
eta emakumeentzat enplegu iraunkorra eta kalitatekoa sortzeko 
nazioarteko programa bat da.

Lurraldean elkarrekin diharduten erakundeen sarea dugu helburu, prototipoak tokian bertan garatzeko, haien 
bideragarritasuna egiaztatu ahal izateko eta, ondorioz, enplegua sortzen duten ekimenetan berritzaileenak eta 
eraginkorrenak identifikatu ahal izateko.

ONURADUNAK  
8.581

ETXEBIZITZA SOZIALEN 
PARKEA7  

32.000 ESPAINIAN

MODU ONEKO 
ALOKAIRUAN ETA 

ALOKAIRU SOLIDARIOAN  
392 ETXEBIZITZA EMAN 

DIRA EUSKADIN

7. Programa hauetako etxebizitzak ere sartuta daude: Modu Oneko Alokairua eta Alokairu Solidarioa (zentralizatua eta deszentralizatua),  
”la Caixa” Gizarte Ekintzak kudeatuak, eta, halaber, Etxebizitzen Gizarte Funtsa eta 500 €-tik beherako alokairu-kuotekin merkaturatutako 
etxebizitzak (CaixaBank Taldea). 
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Borondatezko lana > Euskadin egindako ekintzak

> Borondatezko lan korporatiboa: gizartearen mesedetan diren ekintzetan parte hartu nahi duten ”la Caixa”ko 
langileen, erretiratuen, aurretik erretiratutakoen eta bezeroen lana sustatzen dugu.  

 Gure konpromisoa eta laguntzeko grina gidari, gehien behar duten pertsonei zuzendutako ekintza solidarioak 
egiten ditugu. ”la Caixa”ren boluntarioen helburua da gizartea eraldatzen laguntzea, mundu hobe eta bidezkoago 
bat lortzeko.

> Adineko pertsonen borondatezko lana: adinekoen rol aktiboa 
sustatzen dugu, beren eskarmentua transmititu eta partekatu ahal 
izan dezaten, eta gizarte-egoera ahulean dauden taldeak gizarteratzen 
lagundu dezaten.

> Borondatezko lan espezializatua: gaitasun jakin batzuk behar 
dituzten proiektuak bultzatzen ditugu (gaixotasuna aurreratua 
dutenentzako arreta integrala, etab.). 

”LA CAIXA”KO BOLUNTARIOEK GIZARTE-EKINTZAKO  
PROGRAMEI EGINDAKO EKARPENA

Boluntarioek jardute-eremu hauetan hartzen dute parte aktiboki:

> Haurren pobrezia eta gizarte-bazterketa. CaixaProinfancia programarekin batera, gizarte-egoera ahulean 
daudenen garapen integrala eta gizarte-inklusioa, batez ere haurrena, ahalbidetzea da helburua. Adibideak: 
pobrezia-egoerak arintzea, elikagaiak banatzea, hezkuntza-errefortzua, etab.

> Osasuna eta adinekoak. Desgaitasuna, buruko osasuna eta ospitaleko osasuna dituzte helburu, Ospitaleetako 
CiberCaixa programarekin lankidetzan. Adibideak: ospitale-laguntza, zahartze aktiborako jarduerak, gaixo 
kronikoentzako laguntza, aniztasun funtzionala dutenentzako jarduerak, etab.

> Enplegua eta laneratzea. Gizarte-egoera ahulean erortzeko arrisku 
gehien dutenei laguntzeko, Incorpora programarekin batera. Adibideak: 
bazterkerian dauden helduak birgizarteratzea, enpleguaren bidez, 
presoak gizarteratuz, etab.

> Finantza-heziketa. Jendeak finantzei eta autoadministrazio ekono-
mikoari buruzko oinarrizko ezagutzak izatea da helburua. Adibideak:  
trebakuntza eskoletan, helduekin, ekintzaileei laguntzea, etab.

> Caixa kooperanteak. Ekimen honi esker, boluntarioek nazioarteko  
kooperazio-proiektuetan parte hartzeko aukera dute.

Adinekoak > Euskadin egindako ekintzak

Adinekoen bizi-kalitatea hobetze aldera, haien jarrera aktiboa 
sustatzen dugu, eta, hori lortzeko, prestakuntza eta parte-hartze 
soziala bultzatzen dugu, eta arreta berezia ematen diegu gizarte-
egoera ahulean dauden adinekoei. Horregatik, haien esperientzia eta 
balioak oso baliotsuak zaizkigu, lagungarri baitira banakoaren eta 
gizarte osoaren aurrerabiderako. Hona hemen eskaintzen ditugun 
zerbitzuak:

> Adinekoen parte-hartze aktiborako zentroak, Espainia osoan banatuak. 
Jarduera-aukera zabala eskaintzen dute, bai zentro propioetan, bai 
administrazio publikoekin hitzarmena duten zentroetan.

> Ongizateari eta osasunari buruzko tailerrak eta jarduerak.

> Garapen eta hazkunde pertsonala indartzen duten ibilbideak, horren 
aldeko estrategiak eta baliabideak erabiliz.

> Informazioaren eta komunikazioaren teknologietan trebatzeko jarduerak.

> Parte-hartze soziala eta borondatezko lana sustatzea.

> Borondatearen kontrako bakardadea artatzea.

BOLUNTARIOAK 
16.000 BAINO GEHIAGO 

ESPAINIAN

BOLUNTARIO 
KORPORATIBOAK  

231 EUSKADIN

EGINDAKO JARDUERAK  
42 EUSKADIN

BOLUNTARIO 
KORPORATIBOAK  
10.498 ESPAINIAN

EGINDAKO JARDUERAK  
3.225 ESPAINIAN

EGINDAKO JARDUERAK  
501 EUSKADIN

ERABILTZAILEAK  
31.444 EUSKADIN

ADINEKOEN PARTE-HARTZE AKTIBORAKO ZENTROAK, HITZARMEN BIDEZ ATXIKIAK- 
EUSKADI 

Adinekoek gizartean parte-hartze aktiboa izatea sustatzen dugu Euskadiko 18 zentro hauen laguntzarekin:
BIZKAIA
> Abandoko erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea
> Boluetako erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea
> Iralako erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea
> Larraskituko erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea
> Errekaldeberriko erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea
> Santutxuko hirugarren adinekoen 
 elkartea - Bonaparte zentroa

GIPUZKOA
> Makila erretiratuen elkartea - Irun
> Beasaingo erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea
> Erdialde erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea - Idiakez
> Gure Bizitza erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea - Amara
> San Joxepe erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea - Bergara
> Udaberria erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea - Zarautz

> Untzaga erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea - Eibar
> Zuhaizti erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea - Ordizia
> Buztintegi erretiratuen eta 
 pentsiodunen elkartea - Legazpi
> Beti Bizkor pentsiodunen elkartea 
 - Errenteria
> Iturriza adinekoen elkartea - Tolosa
> Gure Egunsentia Adineko Elkartea

HITZARMENEKO 
ZENTROAK  

18 EUSKADIN
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OSPITALEAK ETA ETXEZ ETXEKO ARRETARAKO TALDEAK

Gaixo daudenentzako arretarako programaren arreta psikosozialeko  
taldeak (APST) Euskadiko osasun-zentro hauetan aritzen dira:
1   ARABA
> Arabako Unibertsitate Ospitalea
Etxez etxeko laguntzako 1 talde

2   BIZKAIA
> Santurtziko San Juan de Dios 
Ospitalea
Etxez etxeko laguntzako 3 talde

3   GIPUZKOA
> Argixao Zentro Gerontologikoa 
> Asunción klinika 
> Debagoieneko Ospitalea 
> Bidasoako Ospitalea
> Mendaroko Ospitalea
> Ricardo Bermingham Ospitalea  
> Donostiako Unibertsitate Ospitalea
Etxez etxeko laguntzako 6 talde

CIBERCAIXA GUNEAK DITUZTEN OSPITALEAK 

ARABA

> Arabako Unibertsitate Ospitalea

BIZKAIA

> Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea

> Basurtuko Unibertsitate Ospitalea 

GIPUZKOA

> Donostiako Unibertsitate Ospitalea

> Zumarragako Ospitalea

ARTATUTAKO PERTSONAK  
6.866 EUSKADIN

Gaixotasun bat fase aurreratuan dutenentzako arreta integrala  
> Euskadin egindako ekintzak

GAIXOTASUN BAT AURRERATUA DUTENEI  
ARRETA INTEGRALA ESKAINTZEKO PROGRAMA

Denok merezi dugu alboan norbait izatea, unerik latzenetan bereziki. Horregatik, bizitzaren azkenean laguntza 
integrala eskaintzen diegu bai gaixo daudenei eta baita haien senideei ere. Halaber, Administrazioak 
zainketa aringarrien esparruan duen jardunbidea honako zerbitzu hauen bidez osatzen dugu:

> Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) bermatutako programa.

> Jakintza-alor anitzeko profesionalak: psikologoak, gizarte-langileak, 
erizainak eta boluntarioak.

> Aholkularitza eta arreta psikologikoa, soziala, emozionala eta 
espirituala.

> Borondatezko lana sustatzea.

> Familientzako eta zainketa aringarrien profesionalentzako laguntza.

Gaixotasuna aurreratua duten pertsonei eta haien senideei une zail 
horietan laguntzeko, esku-hartze psikologikoa, soziala eta espirituala 
eskaintzen diegu osasun-arretaren osagarri, arreta integrala izan dadin.

Programaren erronketako bat da ebidentzia zientifikoren bat lortzea, 
adierazten duena gaixoentzako eta haien senideentzako arreta 
eraginkorra eta efikaza dela.

Gainera, banakoen eta gizartearen aurrerabideari laguntzeko asmoz, arreta berezia eskaintzen diegu egoerarik 
ahulenean dauden taldeei, eta, hala, bat egiten dugu ”la Caixa” Gizarte Ekintzaren misioarekin, eta zaila bezain 
beharrezkoa den gizarte-gai bati heltzen diogu: pertsonentzako arreta bizitzaren amaieran.

ARRETA PSIKOSOZIALEKO 
EKIPOAK  

42 ESPAINIAN  
2 EUSKADIN

PAZIENTEAK  
759 EUSKADIN

ARTATUTAKO SENIDEAK  
923 EUSKADIN

OSPITALEETAKO CIBERCAIXA

Ospitaleetan dauden gune batzuk dira CiberCaixak. Erabiltzaileen 
profila kontuan hartuta diseinatu dituzte, eta, altzariei eta hainbat 
elementuri esker, giro alai eta argitsua sortzen ahalegintzen dira.

Irakurtzeko eta ikus-entzunezkoentzako txoko bat dute, eta liburuak, 
prentsa, bideoak eta DVDak daude han, adingabeentzat ez ezik, 
baita haien senideentzat ere, eta haurrentzako gune bat ere badute. 
Haurrentzako gune horrek jolasak, ipuinak eta beste baliabide batzuk 
biltzen dituen altzari eta material bereziak ditu, Maleta pedagogikoak 
adibidez. Erabiltzaileek antzerkiarekin, kolorearekin, musikarekin eta beste 
zenbait alorrekin lotutako hezkuntza-proposamenak dituzte han.

11

12

13

Komunitateko kulturarteko esku-hartzea   
> Euskadin egindako ekintzak

Gizarte kohesionatuago bat eta herritarren kultura arteko bizikidetza 
sustatuko duen esku-hartze sozialaren eredu bat bultzatzeko asmoz, 
herritarren bizi-baldintzak hobetzen ditugu hainbat jardun-eremutako 
ekimenen bidez, hala nola gizarte- eta hezkuntza-arloko ekimenak, 
osasun komunitarioaren arlokoak eta herritarren arteko harremanen 
ingurukoak:

> Lehentasunezko taldeentzako arreta: haurrak, gazteak eta familiak

> Gizarte-entitateei lotutako diziplina arteko taldeak

> Lurraldea hobetzea prozesu komunitarioen bidez

> Tokiko administrazio eta gizarte-erakundeekiko aliantzak

PARTE-HARTZAILEAK  
26.797 EUSKADIN

JARDUERAK  
105 EUSKADIN

ENPRESA 
KOLABORATZAILEAK   

1 EUSKADIN
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Haurren malnutrizioaren aurkako aliantza 

ACNURen laguntzarekin, errefuxiatu-eremuetan bizi diren haurren 
biziraupena areagotzeko lanean dihardugu, haurren nutrizio-
baldintzak hobetuz eta metodologia berritzaileak ezarriz.

Gizarte-ekimeneko proiektuetarako laguntza-programa 
> Euskadin egindako ekintzak 

GIZARTE-ERAKUNDEENTZAKO 2017KO LAGUNTZEN DEIALDIA

Zenbait herritan sortu diren gizarte-proiektuen bidez, milaka lagunen errealitatea eraldatu ahal izan da.

> 2017an, Euskadin egoera ahulean dauden 5.700 pertsona baino 
gehiagok hobetzeko aukera izan dute, ”la Caixa” Gizarte Ekintzak 
emandako laguntzei esker, eta ”la Caixa”ren Gizarte Ekimeneko 
Proiektuetarako Laguntza Programak urtero egiten dituen sei 
deialdien bidez.

> Hona hemen deialdiak: 

> Autonomiaren sustapena eta desgaitasunaren,  
gaixotasunaren eta mendekotasunaren arreta

> Haur-pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurkako borroka

> Gizarte-inklusioan laguntzeko etxebizitzak

> Gizartean eta lan-munduan sartzea

> Kulturartekotasuna eta gizarte-ekintza

> Baserri-eremuko gizarte-ekintza

PROIEKTU SOZIALAK  
17 EUSKADIN

INBERTSIOA  
416.140 € EUSKADIN

ProFuturo 

Telefónica fundazioarekin batera, ProFuturo programa sustatzen dugu, 
hezkuntza digitala eskainiz egoera ahulean dauden Afrika, Latinoamerika 
eta Asiako herrialdeetako haur eta gazteei.

ARTATUTAKO HAURRAK  
100.000 BAINO GEHIAGO 

ARTATUTAKO HAURDUNAK 
ETA TITIA EMATEN ARI 

DIRENAK  
20.000 BAINO GEHIAGO

HAUR ONURADUNAK  
5,6 M

Malariaren eta pneumoniaren kontrako aliantzak 

Bill eta Melinda Gates Fundazioarekin eta ISGlobalekin batera dihardugu, Mozambikeko hegoaldetik malaria 
desagerrarazteko. Unicefekin ere badihardugu, pneumonia lehenbailehen detektatu eta sendatzeko.
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EduCaixa > Euskadin egindako ekintzak

Hezkuntzak gizartean duen garrantziaz ohartuta gaudenez, EduCaixa 
programa indartu nahi dugu estatuko hezkuntza-sistemaren 
agente eraldatzailea izan dadin.

2017KO JARDUERA-ILDOAK 

> Ikasleen gaitasunen garapena indartzea.

> Hezkuntza-komunitateari eraginkortasun frogatuko  
programak eta praktikak eskaintzea.

2017KO HEZKUNTZA-ESKAINTZA 

> EduCaixa.com irakasleei zuzendutako onlineko plataforma bat da. 
Eskolak prestatzeko askotariko baliabideak dituzte han, digitalak zein 
fisikoak, bai eta hainbat ezagutza-arlotako jarduerak ere, ikasgelan 
erabiltzekoak guztiak ere. Ikasleen gaitasunen garapena indartzea da 
helburua. 

> Hezkuntza-erakusketa ibiltariak, lurraldean zehar.

2017KO PROIEKTUAK 

> CaixaEscena programaren bidez, antzerkia sustatzen dugu 
nerabeen artean; hezkuntzaren eta kultura-dibulgazioaren tresna 
gisa antzerki-praktikak baliatzen dituzten hezitzaileei babesa ematea 
du helburu programak.

 Antzerkiak berdingabeko balioak transmititzen ditu:

> Haur eta gazteen garapen integrala ahalbidetzen du  
> Talde-lana eta erantzukizuna sustatzen ditu  
> Eskolako errendimendua hobetzen laguntzen du

CaixaEscenak baliabide espezializatuak, heziketa eta aholku-
laritza jarraitua eskaintzen ditu. Arlo artistikoko profesiona-
lekin dihardugu, eta irakasle eta ikasleentzako tailerrak eta 
topaketak antolatzen ditugu. Profesionalen arteko harremana eta 
haien ezagutza aberasteko aukera bat da, komunitatea indartzea 
ere bilatzen duena.   
• www.caixaescena.org

> BigData: datu-adimena. Espainiako programa aitzindari bat da, datu digitalen erabilera egokia bultzatu nahi 
duena. DBHko 3. eta 4. ikasturteetako, batxilergoko eta erdi mailako heziketa-zikloetako ikasleentzat dago 
diseinatua, eta, webgune eta aplikazio baten bidez, hainbat eduki eta jarduera jartzen ditu irakasleen eta 
ikasleen esku, teknologiekiko eta datu digitalekiko jarrera aktiboa, kritikoa eta errealista gara dezaten.   
• www.bigdata.educaixa.com 

> “(R)Evolución educativa” hitzaldi-zikloa. Munduko sei adituk hartuko dute parte. Gaurko eta biharko 
gizartearen erronka garrantzitsuenetako baten inguruan gogoeta eta eztabaida sortzea dute helburu.  
Hitzaldietan, hauek hartuko dute parte, besteak beste: David Johnson, hezkuntzan aditua; Bob Lenz, Kaliforniako 
Buck Institute-ko zuzendaria, eta Robert Slavin, ikaskuntza kooperatiboan mundu mailako aditua.   
• www.revolucioneducativa.org 

2017 EUSKADI  TOTALA 
  ESPAINIA

EDUCAIXA

ESKOLA PARTE-HARTZAILEAK 305  8.385 
IKASLEAK  49.888  2.411.797

ERAKUSKETA IBILTARIAK

ERAKUSKETAK 5 1138

BISITARIAK 133.465 2.601.0848

MUSIKA

KONTZERTUAK 1 622 
ENTZULEAK 2.004 194.525

Kultura eta hezkuntza

JARDUERA SOZIALA

Artea, antzerkia, musika, zientzia eta giza zientziak guztien eskura jartzeko 
lan egiten dugu, erakusketen, mintegien, kontzertuen, emanaldien eta 
beste hainbat jardueraren bitartez.

2017ko datuen iturria: ”la Caixa” Gizarte Ekintza.

8. Herri hauetan egindako erakusketen 98.277 bisitariak ere sartuta daude: Portugal (2), Italia (1) eta Turkia (1).

2017

Kontrakoa adierazi ezean, gida honetako datuak beti izango dira 2017koak.

ESKOLA PARTE-
HARTZAILEAK  
305 EUSKADIN

IKASLE ONURADUNAK  
49.888 EUSKADIN

CAIXAESCENAREN 
ONURADUNAK  
3.904 EUSKADIN
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EUSKADIN EGINDAKO ERAKUSKETAK  
ARABA

> “Picasso. Gernikaren bidaia”

GIPUZKOA

> “Sebastiaõ Salgado. Genesia. Artea kalean”

BIZKAIA

> “Heroi ezkutuak. Asmakizun apartak. Eguneroko 

    objektuak”

> “Picasso. Gernikaren bidaia”

EduCaixa > Euskadin egindako ekintzak

> Nazioarteko aliantzen sarea. Baliabideak sortzea, jendearentzako 
hitzaldi irekiak antolatzea eta hezkuntza-zentroetako zuzendariei 
zuzendutako mintegiak antolatzea dira helburuak. Hona hemen 
nazioarteko bazkideetako batzuk:

> Education Endowment Foundation (Londres, Erresuma Batua) 
> Cooperative Learning Centre (Mineápolis, AEB)  
> Buck Institute for Education (Novato, AEB) 
> Harvardeko unibertsitatea (Cambridge, AEB) 
> Center for Research and Reform in Education (Baltimore, AEB) 
> SUMMA Fundación Chile (Santiago Txileko, Txile)

> Hezkuntza-programen ebaluazioa. EduCaixak bere laguntza 
eskaintzen die ikasleen gaitasunak garatzera bideratutako 
hezkuntza-jarduerak ebaluatu nahi dituzten eta jardunbide egokiak 
hezkuntza-komunitatearekin partekatu nahi dituzten ikastetxeei. 
Izena emateko, sartu EduCaixan edo zuzenean webgunean.   
• www.revolucioneducativa.org

IKASGELARAKO  
BALIABIDE DIGITALAK  

ONLINEKO 800 BALIABIDE 

JARDUERAK 
ETA TAILERRAK 

CAIXAFORUMEN ETA 
COSMOCAIXAN ETA 

ERAKUSKETA IBILTARIAK 
15.000 ESPAINIAN 

Erakusketa ibiltariak > Euskadin egindako ekintzak

”la Caixa” Gizarte Ekintzak Euskadin zehar dituen erakusketek 
ezagutzeko gogoa pizten dute, eta publiko guztientzako topagune 
bihurtzen diren guneak sortzen dituzte, artea, zientzia eta kultura 
gizarte osoari hurbiltzeko.

Askotariko gaiak lantzen dituzte, eta berritzaileak dira edukien 
tratamenduan. Hainbat formatu mugikor izan ditzakete —unitate 
tolesgarriak edo karpak—, eta kalean bertan ezar daitezke —artea 
kalean—, hirian hiriko espazio publikoetara egokituz.

Hala, gizartea sentsibilizatzen laguntzen dugu, eta kultura eta zientzia 
sustatzen ditugu hazkunde pertsonalerako eta gizarteratzeko 
tresna gisa.

Erakusketa horiek eskolei zuzendutako jarduera osagarriak dituzte, 
eta tokiko udalerriek utzitako gune adierazgarrietan instalatzen dira, 
bisitariekiko lotura zuzenagoa eta aberasgarriagoa izan dadin.

BISITARIAK  
133.465 

EUSKADIN

ERAKUSKETA  
IBILTARIAK  

5 EUSKADIN

Musika > Euskadin egindako ekintzak

Musikaren bidez bizikidetzarekin, parte-hartzearekin eta hurkoa errespetatzearekin lotutako balioak sustatzen 
ditugu, eta, horretarako, publiko-mota ororentzako eskaintza bat egiten dugu, musikaren interpretazioaren balio 
berrietan oinarritua. Gustu guztietarako musika-proposamen zabala egiten dugu, besteak beste:

> Kontzertu  partizipatiboak: zenbait abeslari afizionatuk hilabeteak 
ematen dituzte errepertorio sinfoniko eta koraleko lanak prestatzen, 
eta, gero, publikoaren artetik interpretatzen dituzte, izen handiko 
orkestra, abesbatza, solista eta zuzendari profesionalekin batera.

KONTZERTUAK  
1 EUSKADIN

IKUSENTZULEAK  
2.004 EUSKADIN

2017KO KONTZERTU PARTIZIPATIBOAK 

BIZKAIA

> Musikala
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Berrikuntza

Gizarteari ezagutza eta teknologia transmititzeko ahalegina sustatzen 
dugu. Gizarteari ikerketaren berri emateko ahalegina egiten duten 
proiektuak bultzatzen ditugu, oinarri zientifikoko enpresa berriak 
sortzen laguntzeko. CaixaImpulse programari esker egiten dugu. 

Ikerketa

Punta-puntako ikerketari eta bikaintasunari lagundu nahi diegu. 
Horretarako, inpaktu sozial eta balio handiena izan dezaketen ikerketa-
proiektuak lehenesten ditugu. Hori lortzeko, lankide-sare zabal bat sortu 
dugu herrialdeko ikerketa-zentro nagusiekin. 

Hauek dira ikerketa-ildo nagusiak: 

> Biomedikuntza eta osasuna: onkologia, neurozientzia, gaixotasun 
infekziosoak eta kardiobaskularrak, eta zeharkako proiektuak

> Zientzia eta teknologia

> Gizarte-zientziak

Gizarte Behatokia 

Gaurko gizartearen erronkak eta joerak 
aztertu eta haiei buruzko gogoeta sustatzen 
du.

Gizarte Behatokiaren egitekoa da publiko 
zabal baten aurrean modu erakargarri eta 
errazean zabaltzea gizarte-zientzien joera 
eta emaitza garrantzitsuenak, arlo bereziki 
sentikorretan (gizarteratzea, hezkuntza, 
zientzia eta kultura) sortzen diren gai 
garrantzitsuenak interpretatzeko tresnak 
izan ditzagun.

Bekak

Talentua eta ibilbide zientifikoa eta ikertzailea bultzatu nahi ditugu, 
munduko zentrorik onenen lankidetzarekin. Gure gizartea eraldatzeko 
gai izan daitezkeenei aukerak emateko gakoa bikaintasunaren heziketa 
da.

> Doktoretza ondoko bekak Espainian, ikertzaile espainiar eta 
atzerritarrentzat (Junior Leader)

> Doktoretza-bekak Espainian ikasle espainiar eta atzerritarrentzat 
(INPhINIT)

> Gradu ondoko bekak atzerrian (Europa, Ipar Amerika eta  
Asia-Pazifikoa) ikasle espainiarrentzat

IKERKETAREN ETA 
BERRIKUNTZAREN 

INBERTSIOA  
35 M € BAINO GEHIAGO 

ESPAINIAN

INBERTSIO TOTALA  
54 M € BAINO GEHIAGO 

ESPAINIAN

Bekak, ikerketa eta 
berrikuntza 

Biomedikuntzan, osasunean eta gizateriaren beste erronka handi 
batzuetan oinarritutako talentuan, ikerketan eta berrikuntzan inbertitzen 
dugu. Ezagutzan oinarritutako etorkizun baten alde egiten dugu. 

Kontrakoa adierazi ezean, gida honetako datuak beti izango dira 2017koak.

2017

EMANDAKO BEKAK  
197 ESPAINIAN 
ETA ATZERRIAN 

4 EUSKADIN

CAIXAIMPULSE 
PROIEKTUAK  
23 ESPAINIAN 
1 EUSKADIN



Euskadi 
”la Caixa” Gizarte Ekintza

> www.obrasociallacaixa.org
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© “HAURREN MALNUTRIZIOAREN KONTRAKO ALIANTZA” ATALEKO ARGAZKIA, ELISA CORTÉS/ACNUR/UNHCR
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GURE KONPROMISO SOZIALARI ESKER,
Espainiako lehen fundazioa gara,  

eta munduko hirugarrena


