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1. Nor gara? 

“MATIZ ELKARTEA –JENDARTE, EKONOMIA ETA INGURUMEN ARLOKO BIZIKIDETZA 
IRAUNKORRA LORTZEKO BALIOETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA–” erakunde apolitikoa, 
akonfesionala eta irabazizko asmorik gabekoa da, eta estatu osoko esparruan aritzen da. Izaera 
soziala duten eta irabazizko asmorik gabekoak diren mugimenduetan eta erakundeetan parte 
hartu dutelako esperientzia handia duten jendarte- eta hezkuntza-arloko lagunek eratzen dute. 

 

2. Zeregina eta balioak 

Gure elkarteak dagokien garaiko arazoekin engaiatuta dauden herritarrak nahi ditu, 
gogoetazaleak eta kritikoak diren herritarrak, era horretan, bizikidetza arduratsua, aktiboa eta 
engaiatua lortu ahal izateko, ekonomia-, jendarte- eta ingurumen-arloko garapen 
iraunkorraren esparruan.  

Hona hemen zein den MATIZ elkartearen zeregina: “Herritarrek ekonomia, jendarte eta 
ingurumeneko arazoak eztabaida ditzaten sustatzea, zentzuzko kritika eta tolerantzia erabiliz, 
eta, dauden baliabideak mugatuta daudenez, gure jendarteko ereduei funtsezko mugak 
jartzeko eta gure lehentasunak berriz antolatzeko dagoen beharra onartuta”. 

Bizikidetza iraunkorrerako hezkuntzaren esparru orokorrean, lantzen ditugun oinarrizko lan-
arloen artean, honako hauek nabarmendu behar ditugu: 

 Iraunkortasunerako hezkuntza. 
 Bizikidetzarako hezkuntza (parte-hartzea, gobernagarritasun demokratikoa, eragin 

politikoa eta komunitatearen lidergoa). 
 Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza. 
 Bakerako hezkuntza. 
 Ingurumeneko hezkuntza. 
 Kultura arteko hezkuntza (migrazioko mugimenduak, baterako hezkuntza eta 

jendarteratzea). 
 Berdintasunerako hezkuntza eta baterako hezkuntza. 
 Garapenerako hezkuntza (garapenerako lankidetza eta pobrezia arintzea). 
 Instituzioak eta tokiko gobernua indartzeko hezkuntza. 
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3. Zer egiten dugu? 

Helburu orokor hori betetzeko, jarduera hauek egiten ditugu:  
 

 Hainbat kolektibori zuzendutako hezkuntza-arloko proiektuak eta ekimenak 
diseinatzea eta abiaraztea, hezkuntza formalean, ez-formalean eta informalean. 

 
 Jendarteko errealitatea aztertzeko eta ikertzeko proiektuak diseinatzea eta 

betearaztea. 
 

 Material didaktikoak, azterketa monografikoak eta interes pedagogikoko argitalpenak 
prestatzea, balioetan oinarritutako hezkuntzaren alderdiak ezagutzera emateko eta 
horri buruzko prestakuntza errazteko. 

 
 Onura jasoko duten taldeei egokitutako hezkuntza-plamak diseinatzeko eta 

abiarazteko prestakuntza-arloan dauden beharrak antzematea. 
 

 Hezkuntza-arloko profesionalen espezializazioa eta balioetan oinarritutako 
hezkuntzako prestatzaileen trebakuntza sustatzea.  

 
 Sentsibilizatzeko eta eragin politikoa izateko ekintzak, kanpainak, lobbinga eta 

salaketak diseinatzea eta abiaraztea. 
 

 Sareko lana bultzatzea eta elkarlanean aritzea balioetan oinarritutako hezkuntzaren 
eta garapen iraunkorraren esparruan antzeko sentsibilitatea duten erakundeekin. 
 

 Hala behar duten erakunde publikoei eta pribatuei aholkularitza eta prestakuntza 
ematea. 
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4. Egitasmoak 

4.1. Etorkinak diren familiek euskal eskola publikoan parte hartzea: erronka eta aukera  

Egiteko egunak: 2013ko abuztutik 2014ko martxora arte. 
 
Finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila. 
 
Aurrekontua, guztira: 22.453,13 €. 
 

Ekimenaren helburua: Euskal jendartearen kultura arteko bizikidetza bultzatzea, Haur eta 
Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan aniztasuna kudeatzeko modua optimizatuz. 

 
Ekimenaren laburpena: Azterketa deskriptibo-interpretatiboa egin da (kualitatibo-
kuantitatiboa), etorkinak diren familiek euskal eskola publikoko Lehen eta/edo Bigarren 
Hezkuntzako zikloren batean izen emanda dituzten beren seme-alaben hezkuntza-prozesuaz 
duten pertzepzioari eta jakintzari buruzko informazioa izateko, eta, orobat, familia horiek 
euskal hezkuntza-sisteman duten engaiamendu- eta partaidetza-mailaren berri izateko.  

 
Ikerketa-prozesuaren ondorioz, aurreikuspenen arabera, dokumentu bat prestatuko da 2014ko 
apirilean, eta, bertan, komunitatearen ikuspegitik abiatuta, ondorioak, proposamenak eta 
gomendioak jasoko dira, baterako hezkuntzan oinarritutako eskola inklusiboa lortzeko, eta 
etorkinak diren ikasleak gure ingurunean txerta daitezen lortzeko.  
 
Etorkinen aldeko Jatorkin Elkarteak hartu du parte eta eman du aholkularitza proiektuan. 
Horrez gain, honako hauek proiektuarekiko interesa erakutsi eta bermea eman dute: Biltzen, 
Eusko Jaurlaritzaren Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzari 
dagokion Kultura arteko Bitartekotza eta Bizikidetzarako Euskal Zerbitzua eta UPV/EHUko 
CIVERSITY - Hiria eta Aniztasuna ikerkuntza-taldea.  
 
Era berean, garrantzitsua da azpimarratzea Matizeko ikerketak-taldeak ekimenaren berri 
emango duela Nazioarteko Migrazioei buruzko VIII. Biltzarrean. Dagoeneko, onartu egin dute 
bidalitako komunikazio-proposamena balioets dezaten. Granadan egingo da biltzarra 2015eko 
irailaren 16tik 18ra bitartean. 
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Murtziara joandako Matizeko taldea proiektua jendaurrean aurkezteko. 

 
Azkenik, azterketaren barruan aurreikusita dago 2015ean bigarren fase bat egitea, 
hezkuntzako beste eragile batzuei zabaldu eta haiek barne harturik, objektu aztergaiak izan 
daitezen. Zehatz-mehatz jatorri autoktonoko familiak izango dira aztergaiak. Jakin nahi da 
familia autoktonoek zer neurritan laguntzen edo oztopatzen duten familia immigranteek 
eskolan era aktiboan parte har dezaten. Gainera, lanaren bigarren zati bat ere aurreikusita 
dago, familiak parte hartzeko jardunbide egokiak gauzatzen interesa duten ikastetxeetan, 
ikerketa-taldeak lagundu eta aholkatu diezaien. 
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4.2. Desorekatuak eta kultura-aniztunak diren jendarteak mundu globalizatuan  

Egiteko egunak: 2013ko abuztutik 2014ko apirilera arte. 

Finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza 
Eskubideen Zuzendaritza eta Bilboko Udaleko Berdintasuna, Lankidetza eta Hirritarretako Saila.  
 
Aurrekontua, guztira: 24.001,49 € (bi urtean) 
 
Ekimenaren helburua: Euskal jendartearen kultura-arteko bizikidetza bultzatzea, 
aniztasunaren kudeaketa optimizatuz, eta, horretarako, pentsamendu kritikoa garatzea, 
etorkizuneko profesionalen prestakuntza espezializatua sustatzea, eta jendarteko eragileen 
lana egituratzea. 

Ekimenaren laburpena: Ekimenaren bidez, sektore sozialeko profil profesionalak sustatu nahi 
izan dira, gogoetazaleak eta egungo jendarteak dituen arazoekin engaiatutakoak. Horretarako, 
balioetan oinarritutako hezkuntzari buruzko online ikastaroa antolatzea proposatu da, 
etorkizuneko profesionalei zuzenduta, garapenerako hezkuntzaren eta kultura arteko 
hezkuntzaren aldeak barne hartuta, aniztasunaren kudeaketa arduratsua eta solidarioa lortu 
ahal izateko, gure egungo jendarteen testuinguru globalizatuan eta kultura-aniztunean. 
Deustuko Unibertsitateko Psikologia eta Hezkuntza Fakultateak interesa erakutsi du 
proiektuarekiko, eta Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHUk) bermea eman du, hautapen 
askeko kredituak emango baitizkie parte hartzen duten ikasleei. 

 

               
Kartelak “Kultura-artekotasuna eta globalizazioa” online ikastarorako 

 

Era berean, Bilboko Udalaren, eta, berriz ere, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen 
Zuzendaritzaren lankidetzari esker, ikastaroak zelanbaiteko bigarren zati bat ere izan du, 
multzo praktikoa, kultura-aniztasuna lan-inguruneetan kudeatzeari buruz.  

Multzoak hiru prestakuntza-modulu ditu, “Kultura-artekotasuna, globalizazioa” izenekoaren 
bigarren zati gisa aurkezten da, edo ikastaro independente gisa, kultura-aniztasunaren 
kudeaketari buruz ezagutza handiagoa dutenentzat; horrek moldagarriagoa egiten du.  
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Kartelak “Kultura-aniztasuna lan-inguruneetan kudatzea” online ikastarorako 

 

4.3. Getxoko Udalak abiarazitako estrategiaren barruan zurrumurruen aurkako eragile gisa 
elkarlanean aritzea  

Egiteko egunak: 2013ko maiatzetik 2014ko abendura arte 

Finantzatzen duen erakundea: Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Saila.  

Ekimenaren helburua: Ekimenaren bidez, “zurrumurruen aurkako eragileen” sarea eratu nahi 
izan da, immigrazioari eta kultura-aniztasunari buruz dauden estereotipo txarrei, topikoei eta 
zurrumurru faltsuei aurre egiteko. Izan ere, eragin-trukea eta elkarbizitza zaildu baizik ez dute 
egiten, eta, gainera, bereizkerian eta xenofobian oinarritutako jarrerak sorraraz ditzakete.  

Ekimenaren laburpena: Getxoko Udalak komunikazio eta sentsibilizazioko programa pilotu bat 
bultzatzen du, Bartzelonako “zurrumurruen aurkako estrategiaren” esperientzia oinarritzat 
hartuta. Sareko proiektu baten barruan garatzen ari da programa, Sabadell, Fuenlabrada eta 
de Tenerifeko kabildoarekin batera, Bartzelonako Udalaren esperientzia eredutzat hartuta, eta 
arrazakeria eta xenofobiaren aurkako Open Society programan sartuta (Brusela). Kultura 
arteko Hirien Sarean (RECIn) batera egindako ekintzen erakusgarri ona da. Getxoko Udalak 
sare horretan parte hartzen du. 

Proiektua garatzeko, Bartzelonako metodologia gure lurraldeak dituen bereizgarrietara egokitu 
da. Horren bidez, ikuspegi kritiko zorrotzez zehaztu, aztertu eta eztabaidatu nahi dira etorkinei 
eta kultura-aniztasunari buruz udalerri honetan bolo-bolo ibiltzen diren estereotipo zehatz, 
topiko eta zurrumurru faltsu nagusiak. Horrez gain, tresna eta trebetasun komunikatiboak eta 
psikologikoak eskaini nahi dira, komunikazio eraginkorra errazteko.   

Getxoko zurrumurruen aurkako estrategia indartzen laguntzeak Matizeko taldeari aukera 
eman dio immigranteei buruzko zurrumurru faltsuen zabalkundeari lotuta lan-arlo berriak 
aztertzeko, esaterako: komikia. Izan ere, Udalak, azaroko estrategiaren barruan, 
Zurrumurruaren aurkako komiki-tailerra antolatu zuen, eta Matizek prestakuntza-saio batean 
lagundu zuen.  
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       Asociación Matiz - Educación en Valores Zurrumurruaren kontrako Komiki  
                                Tailerarekin. Bigarren saioan Sara Maza-arekin. 

  

https://www.facebook.com/AsociacionMatiz
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4.4. “Gure kultura-artekotasunaren eredua eraikitzen: euskal hiritar askotariko eta 
barneratzaileen alde” (1. zatia)” 

Egiteko egunak: 2014ko azarotik 2015eko azarora.  

Finantzatzen duen erakundea: Obra Social “la Caixa” 

Aurrekontua, guztira: 20.040,00 € 
 
Ekimenaren helburua: Handitu Euskadiko hezkuntza-eragileek eta gizarte-eragileek kultura-
artekotasunean egiten duten lanaren eragina.  
 
Ekimenaren laburpena: Ekimenaren helburua da kultura-arteko gune birtuala sortu eta 
martxan jartzea, plataforma birtuala diseinatuko da eta batu egingo ditu Euskadin kultura-
artekotasunaren aldeko baliabideak eta esperientziak, eta kultura-artekotasunaren aldeko lan 
egiten duten askotariko erakunde publiko eta pribatuak. Horrekin guztiarekin nahi da esparru 
honetan egiten dena ezagutarazi, jakintza eta esperientzien trukea sustatu, sarean lan egin, 
eta borondatezko lankidetza eta parte-hartzea erraztu.  
 
Ekimenaren onuradun zuzenak dira, lehengo eta behin, kultura-artekotasunaren eta 
immigranteak gizarteratzearen alde lan egiten duten euskal gizarte-eragileak. Hau da, 
erakunde publikoak, gizarte-erakundeak eta hezkuntzakoak, immigranteen elkarteak, 
hezkuntzako eta prestakuntzako ikastetxe publiko eta pribatuak, unibertsitateak, akademiak, 
etab.  

Gaur egun Matizeko proiektuaren lantaldea lantzen ari da plataforma birtualaren lehen 
proposamenaren diseinu eta garapen tekniko eta informatikoa, eta eragile nagusiei ekimena 
aurkeztu eta ezagutarazten ari da.  

 
Bi erakundeetako arduradunak hitzarmena sinatzean 
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4.5. “Web-ingurunean landu, diseinatu eta editatu gatazkak era baketsuan konpontzeko 
katalogo-gida ” 

Egiteko egunak: 2014ko azarotik abendura  

Finantzatzen duen erakundea: Vitoria-Gasteizko Udaleko Gazteria Atala 

Aurrekontua, guztira: 4.739,00 € 
 
Ekimenaren helburua: Web-ingurunean landu, diseinatu eta editatu gatazkak era baketsuan 
konpontzeko katalogo-gida, arlo formaleko eta ez-formaleko hezitzaile eta bitartekariei 
zuzenduta, egiten duten lana erraztea da helburua.  
 
Katalogo-gidak heldu egiten dio 12 urtetik 20ra bitarteko gazteen arteko eta gazteen eta 
hezitzaileen arteko gatazkak era baketsuan konpontzeari, hainbat ikuspuntutatik. 
 
Ekimenaren laburpena: Matizeko lantaldearen koordinazio zientifiko eta teknikopean, 
prestigio ezaguneko aditu biren lankidetza espezifikoa izan dugu, euren ezagutza eta 
esperientziarekin, gidari forma osoa eman eta eduki teorikoak idazteko. Era berean, lau 
kolaboratzailek osatutako bitartekari-talde bat ad hoc osatu da, gidan parte hartu, koordinatu, 
eta gidaren alderdi praktikoak landu eta idazteko. Alderdi horiek nabarmentzea merezi du, 
gidaren alma mater dira-eta, eta, gainera, horixe da gidaren balio erantsi nagusia. Gida 
oraindik ez da jendaurrean aurkeztu.  

 

4.6. “Osasuna eta Immigrazioa: arreta soziosanitarioan eredu barneratzailea bultzatu” 

Egiteko egunak: 2014ko martxotik abendura.  

Finantzatzen duen erakundea: Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza. 

Aurrekontua, guztira: 2.061,16 € 
 
Ekimenaren helburua: Euskal jendartearen kultura-arteko bizikidetza bultzatzea, 
aniztasunaren kudeaketa optimizatuz, eta, horretarako, pentsamendu kritikoa garatzea, 
jendarteko eragileen lana egituratzea eta sustatu sektore soziosanitarioko etorkizuneko 
profesionalen prestakuntza espezializatua. 
 
Ekimenaren laburpena: Proiektu horren bidez, online ikastaro hau diseinatu eta martxan jarri 
da: “Osasuna eta Immigrazioa: arreta soziosanitarioan eredu barneratzailea bultzatu”. 
Bereziki zuzenduta dago osasun-sektoreko profesionalei eta osasun-arloko unibertsitateko 
ikasleei. Prestakuntza berezia eskaintzen du kultura-arteko elkarbizitzako eta harremanetako 
osagai nagusiak ezagutzeko, eta osasun-arloan aniztasuna kudeatzeko alderdi praktikoei 
ekiteko eduki behar diren gaitasunak eskuratzeko. 
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Horrela, proiektuak eskaintza bat du, sektore soziosanitarioko ikasle eta profesionalen 
prestakuntzarako, aukera izan dezaten, batetik, globalizazio-prozesua eta hark merkatuan, eta 
beraz, pertsonengan, dituen ondorioak ulertzeko, eta, bestetik, zehatz-mehatz lanari begira, 
teorian eta praktikan aniztasuna kudeatzeko kontuan hartu behar dituzten harremanei eta 
bizikidetzari loturako faktore nagusiak.  
 

 

Kartelak “Osasun-arloan kultura-aniztasuna kudeatzea” online ikastarorako 

 
 
 
 
4.7. “Giza Eskubideei buruzko heziketa-programa, Getxoko Liburutegietako ume 
erabiltzaileentzat” 

Egiteko egunak: 2014ko irailetik abendura  

Finantzatzen duen erakundea: Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza. 

Aurrekontua, guztira: 993,27 € 

Ekimenaren helburua: Hezkuntza-jarduerak garatu, hauek ardatz hartuta: denen ona 
errespetatu eta zaindu, desberdintasunak errespetatu, elkar onartu eta elkarri ulertu, 
gizarteratzen laguntzeko kultura-artekotasuna barne hartu eta bizikidetza indartu, kulturak 
ezagutu eta kulturen arteko trukea, ume onuradunen artean balioak transmititu.  
 
Ekimenaren laburpena: Proposamena “Elkarbizitzarako liburutegiak” izenpean diseinatu da. 
Horrekin, Giza Eskubideei lotutako heziketa-programa bat martxan jarri da, izaera ludikoarekin, 
Villamonte eta Gobelako liburutegietako ume erabiltzaileei zuzenduta; izan ere, liburutegiak 
dira udalak umeen harremanak sustatzeko erabiltzen dituen guneak, besteak beste. Hainbat 
ekintza egin dira hauei bidea emateko: 
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 Lagundu denen ona garrantzitsua dela azpimarratzen, eta, era berean, lagundu 
azpimarrazten denok erabiltzen ditugun baliabide eta gune publikoak errespetatu eta 
zaintzea garrantzitsua dela. 

  Bultzatu pertsona guztiak ez diskriminatzeko eskubidea; eta, modu berean, bultzatu herrian 
umeak elkarrekin kultura-artekotasunean bizi daitezen, etorkizuneko helduak izango dira-
eta.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ekimena ezagutzera emateko kartelak. 

 

 
 
 

4.8. “Zurrumurruen aurkako eragile gisa lan egin, Bilboko Udalak Deustun martxan jarritako 
estrategiaren barruan” 
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Egiteko egunak: 2014ko irailetik abendura  

Finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udaleko 
Berdintasun, Lankidetza eta Hiritarreko Saila 

Ekimenaren helburua: Helburu nagusia da Bilbon 
dugun bizikidetza hobetzea, immigranteei 
lotutako estereotipoei aurre eginez, balio 
demokratikoak eta begirunekoak sustatuz, 
bizikidetzan gizarte-kohesioa sustatzerakoan 
dauden zailtasunak aurkitu eta berauek lantzeko. 
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Ekimenaren laburpena: Bilboko Udalak parte hartzen ari da “Communication for Integration-
C4I” Zurrumurruen aurkako Europako estrategian; Europar Kontseiluaren eta Europar 
Batzordearen gidaritzapean, atzerritarrei buruzko zurrumurruei eta estereotipoei aurre egitea 
du helburu. Ekimenaren gakoa da ideal honen inguruan batzen diren hiritarren, elkarteen, 
pertsonen eta profesionalen artean sareak sortzea: diskriminaziorik gabeko hiri tolerante eta 
askotarikoa eraikitzea. 
 
Matizek parte hartzen du udalak antolatutako hainbat ekintzetan, eta horiek jendaurrean 
zabaltzen, sentsibilizatzen eta prestakuntza ematen; izan ere, udal proposamenaren barruan 
diseinatutako eduki eta material didaktikoen online prestakuntza eskaintzen du Matizek.  
 

5. Behin-behineko beste jarduera batzuk  

5.1. Sare sozialetan parte hartzea  
 
Gure erakundea hasieratik ari da lan garrantzitsua egiten, hezkuntza-arloan dugun lanari lotuta 
dauden izaera sozialeko hainbat gai salatzeko. Gainera, laguntza ematen du erkidegoan, 
estatuan eta nazioartean dauden beste erakunde batzuek egindako jarduerak ezagutzera 
emateko, Facebook, Twiter, Linked-in eta Google + baliabideen bidez.  
 
Horrez gain, Facebook-en bitartez, aukera izan digu giza eskubide, ingurumen eta hezkuntza 
inklusiboaren arloan nazioarteko erakundeek eta jendarte zibileko elkarteek abiarazi dituzten 
hainbat kanpainarekin bat egiteko. Gaur egun, Matiz elkartearen Facebook-ek 299 lagun eta 
erakunde jarraitzaile baino gehiago ditu, eta 2014an kopuru hori ia bikoiztu egin dugu. 
 
 
 

 
Facebook-eko orriaren azala. 
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6. Kanpainetan parte hartzea 

6.1. “Un Día para Dar” kanpaina (Egun bat emateko):  

Egiteko egunak: 2014ko abenduaren 2an. 

Ekimenaren helburua: #undiaparadar mundu-mailako mugimenduaren xedea pertsonen 
ekintza onak ugal daitezen lortzea da.  

 

 

Laburpena: 2012an #givingtuesday izeneko mugimendua sortu zen Estatu Batuetan 
(asteartea-emateko), horren aurretik zeuden Black Friday (ostiral beltza) eta Cyber Monday 
(astelehena online erosteko) izeneko erosketa-egunen ordain gisa. Egun horretan, “emateko” 
eguna ospatzeko gonbidapena egin zieten jendarteko erakundeei, enpresei, norbanakoei eta 
familiei, elkartasuna agertzen zuten era askotako ekintzen bidez.  
 
2014an egun hori abenduaren 2an izan zen eta aurten, ekimena beste herrialde batzuetara 
hedatu da (Australia, Kanada, Singapur eta Mexikora), eta espainieraz hitz egiten den 
herrialdeetara #undiaparadar izenpean iritsi da. Erakundeei eta enpresei gonbidapena egin 
zitzaien, izena eman eta parte har zezaten, mundu-mailako mugimendu hau agerikoago 
jartzeko, eta urterik urte handitzen laguntzeko. Askatasunez eta doan parte hartu ahal izan da, 
eta sustapen-taldeak eratu dira, hala Latinoamerikan nola Espainian, ekimena ezagutzera 
emateko, eta ahalik eta erakunde gehienek parte har dezaten bultzatzeko; guztira, 1.134 
erakundek izena eman eta bat egin dute kanpainarekin. 
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Eta hunkigarriena zera da: Giving Tuesday kanpaina mundu-mailako mugimendu bilakatu 
zela! 
 

 
 

Gure elkarteak parte-hartzea islatzen duen ekimenaren web orria. 
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7. Txosten ekonomikoa 

Aurton, Matizek eusteaz gain apur bat handitu egin du 2013ko ekitaldiko aurrekontua, hau da, 
elkartearen bigarren jarduera-urteko aurrekontua. Finantzaketa pribatuak handitu ditu, batez 
ere, 2014an proiektuak gauzatzeko diru-sarrerak: hirugarrenei zerbitzuak emanez eta beste 
finantzaketa-erakundeen lankidetza pribatuaren bidez. 
 

Sarreren bilakaera Matiz elkartea eratu zenetik 
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Zehatz-mehatz, urteko finantzaketa osoaren %71 “la Caixa”-ko Gizarte Ekintzaren lankidetzatik 
etorri da, eta zerbitzuen fakturazioa %5 handitu da iazkoarekin alderatuta, aurton %15 izan da. 
Pertsona elkartuen ekarpenek eta dohaintza zehatzek ere gora egin dute apur bat: %3tik 
%5era. Horrek guztiak joera aldatu du, 2013ko memoria ekonomikoarekin alderatuta. 
 

Sarreren xehetasuna, finantziazio-motaren arabera (eurotan) 
 

 
              

 
 
 
Behean ageri dira Matizen 2014ko aurrekontu-ekitaldien diru-iturriak banakaturik: 
 
 

Sarreren xehetasuna, finantziazio-iturriaren arabera (eurotan) 
 

2014 FINANTZIAZIO ITURRIA KOPURUA (€) 

Zerbitzuak kontratatzea 5.874,00 

Kideen ekarpenak eta emaitzak 1.750,00 

Diru-laguntza publikoak 11.352,40 

Diru-laguntza pribatuak 20.040,00 

Sarrerak, guztira 39.016,40 
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Sarreren xehetasuna, finantziazio-iturriaren arabera (ehunekoak) 
 

 
 
 

Finantzaketa-motak gogoan hartuta, banaketak erakusten digu kanpoko finantzaketa pribatua 
dela diru-sarrera nagusia, aurrekontu osoaren %51koa, hain zuzen, eta horren ostean, kanpoko 
finantzaketa publikoa, ekitaldiko aurrekontuaren %29rekin. Produktuen eta zerbitzuen 
fakturazioak eta, orobat, jaso diren ekarpen pribatuek eratzen dute finantziazio pribatua, eta, 
guztira, %20 izan da denboraldi horretan.  
 
 
 

 
 
 


