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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:	

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

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

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

Helburu	orokor	hori	betetzeko,	jarduera	hauek	egiten	ditugu:		
	

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

	
Ø Jendarteko	 errealitatea	 aztertzeko	 eta	 ikertzeko	 proiektuak	 diseinatzea	 eta	

betearaztea.	
	

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

	
Ø Onura	jasoko	duten	taldeei	egokitutako	hezkuntza-planak	diseinatzeko	eta	abiarazteko	

prestakuntza-arloan	dauden	beharrak	antzematea.	
	

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

	
Ø Sentsibilizatzeko	 eta	 eragin	 politikoa	 izateko	 ekintzak,	 kanpainak,	 lobbinga	 eta	

salaketak	diseinatzea	eta	abiaraztea.	
	

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

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

4.1.	 “Gure	 kultura-artekotasunaren	 eredua	 eraikitzen:	 euskal	 hiritar	 askotariko	 eta	
barneratzaileen	alde”	

Egiteko	egunak:	2018ko	urtarriletik	abendurarte.		Proiektu	iraunkorra.		
	
Finantzatzen	duen	erakundea:	Obra	Social	“la	Caixa”,	Getxoko	Udaleko	Immigrazio	eta	kultur	
arteko	unitatea,	Eusko	Jaurlaritzako	Biktimen	eta	Giza	Eskubideen	Zuzendaritza	eta	Emplegua.	
	
Aurrekontua,	guztira:	26.615,65	€	
	
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.		
	
Gaur	egun	abian	jartzeko	prozesuan	dagoen	ekimen	honetako	onuradun	zuzenak	dira,	lehenik	
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.		

Proiektu	 hau	 gauzatzeko	 osatutako	 Matizeko	 taldeak	 plataforma	 birtualaren	 hedapena	
sustatzeko	hainbat	material	sortu	ditu:	www.amalgama.eus 

	
AMALGAMA	aurkezteko	liburuxka.	
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Eragile	eta	erakunde	horiek	modu	aktiboan	parte	hartuko	dutelakoan,	proiektu	hori	abian	jarri	
eta	gauzatzeak	honako	eragin	hauek	izango	dituela	aurreikusita	dago:	
	

• Autonomia	eta	probintzia	mailan	kulturartekotasunaren	arloan	garatzen	den	 lana	
gizarte-	eta	hezkuntza-eragile	guztiek	gehiago	ezagutzea.	

• Kulturartekotasuna	 zehar-lerro	 izaera	 hain	 nabarmena	 duen	 gaia	 izanik,	 eragile	
publiko	eta	pribatu	guztien	artean	koordinazio	eta	konexio	zuzena	izatea.		

• Eragile	guztien	artean	lana	artikulatzeko	prozesuak	sorraraztea,	saihestu	ahal	izan	
dadin	esperientzia	eta	proiektuak	bikoiztea,	erabilitako	baliabideak	eraginkorrak	ez	
izatea,	 onuradunak	 izan	 daitezkeen	 taldeak	 saturatzea,	 hezkuntza-esparrua	 eta	
gizarte-esparruaren	 artean	 konexiorik	 ez	 izatea,	 eraginkortasunik	 eta	 eraginik	 ez	
izatea.		

• Kulturartekotasunaren	 esparruan	 lanean	 dabiltzan	 eragile	 guztientzako	 parte	
hartzeko	mekanismo	eta	gune	bateratuak	finkatzea.	

• Herritarren	artean	sarean	lan	egitea	eta	borondatezko	parte	hartzea	bultzatzea	eta	
berezko	lidertzak	sorraraztea.	

• Euskal	 herritar	 guztiengana	 iristea,	 prestakuntza,	 sentsibilizazio,	 gizarte-
kontzientziazio	 eta	 abarreko	 proiektuak	 bitarteko	 hartuta,	 kultura	 arteko	 gizarte	
eredu	bat	eraikitzen	era	aktiboan	inplika	daitezen.	

• Euskal	 Herrian	 inplikatutako	 hezkuntza-	 eta	 gizarte-eragileek	 kulturartekotasun	
arloan	egiten	duten	lanaren	eragina	areagotzea.	

	
Aurten	 MOODLE	 formakuntza	 plataforma	 bat	 diseinatu	 da	 eta	 “Kulturarteko	 esperientziak	
Europa	 mailan”	 kurtsoaren	 lehenengo	 edizioa	 abiarazi	 da.	 Formakuntza	 ekintza	 horrek	
hezkuntza	 eta	 komunitate-arloetan	 kultura-aniztasunari	 eta	 gizarte-inklusioari	 buruzko	
proiektuen	 kudeaketarekin	 zerikusia	 duten	 hainbat	 profil	 teknikoa	 duten	 profesionalei	
zuzenduta	dago.		
	
	
							 	

	
	
	

Halaber,	 azaroan	 zehar	 “Inklusioa	
kulturarteko	 ikuspegitik	 gizarte-proiektuen	
kudeaketan”	 aurrez-aurreko	 formakuntza	
garatu	 da,	 bere	 ekintzak	 Getxoko	
udalerrian	 garatzen	 duten	 bertako	
erakunde	 eta	 entitateetako	 langile	
teknikoei	eta	boluntarioei	zuzenduta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ekintza	hedatzeko	kartela		
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4.2.	“Labastida	HLHIko	bizikidetza	hobetuz,	kulturarteko	ikuspegitik	abiatuta”	

Egiteko	egunak:	2017ko	maiatzatik	gaur	egunera.	Jarraitutasun-proiektua.	

Finantzatzen	 duen	 erakundea:	 Arabako	 Foru	 Aldundiko	 Berdintasun,	 Lankidetza	 eta	
Kulturartekotasun	 Zerbitzua	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzako	 	 Biktimen	 eta	 Giza	 Eskubideen	
Zuzendaritza.		
	
	
Aurrekontua,	guztira:	11.075,58	€	
	
Ekimenaren	helburua:	Kulturarteko	bizikidetza	hobetu	udalerrian	eta	jadanik	dauden	gatazken	
kudeaketan	eragina	izan,	bere	testuinguru	eta	ekintza-eremutik	abiatuta		
	
Ekimenaren	 laburpena:	 	Ekimen	honen	bidez,	Matizeko	 taldeak,	 ikastetxearekin	elkarlanean,	
ikastetxean	 bizikidetza	 hobetzeko	 zuzendutako	 ekintza	 ezberdinak	 martxan	 jarri	 ditu;	
zurrumurruen	 kontrako	 estrategia,	 ikastetxean	 familien	 partaidetza	 aktiboa	 sustatzeko	
berariazko	 neurriak	 eta,	 ikastetxeko	 irakaslegoari	 eta	 langileei	 zuzenduta,	 berariazko	
formakuntza	 ekintzak	 gatazken	 kudeaketa	 positiboari	 eta	 aniztasun	 kulturalaren	 kudeaketari	
buruz,	besteak	beste.	
	
	

	
Xabier	Aierdi-rekin	irakasleetako	saio	hezigarria,	kolaboratzaile	adituarekin.	

	

4.3.	"Aniztasuna	berdintasunean"	

Egiteko	egunak:	2018ko	urtarriletik	abendurarte.		
	
Finantzatzen	duen	erakundea:	Bilboko	udala,	Bizkaiko	Foru	Aldundia	eta	Eusko	Jaurlaritzako	
Gazteria	Zuzendaritza.		
	
Aurrekontua,	guztira:	27.739,00	€	
	
Ekimenaren	helburua:	Berdintasunezko	eta	biolentziarik	gabeko	harremanak	sustatzea,	baita	
gazte	euskaltarrengan	sexualki	anitzak	diren	taldeekiko	onespena	eta	begirunea	ere.		
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Ekimenaren	 laburpena:	 	Ekimen	honek	populazio	gazte	eta	nerabea	hezi	eta	 sentikortu	nahi	
du,	 gizon	 eta	 emakumeen	 arteko	 disparekotasuna	 eta	 bikote	 harreman	 “osasungaitzak”	
sustatzen	laguntzen	duten	jarrerak,	aurreiritziak	eta	portaerak	identifikatu	ditzaten.	Bestalde,	
populazio	 horiei	 aniztasun	 sexuala	 hurreratzea	 naturalki	 eta	 artifiziorik	 gabe,	
desberdintasunaren	 ulermenean	 oinarrituta	 aniztasunaren	 onespen	 eta	 balioztatze	
begirunetsuak	sustatzearren.		

Horretarako,	bi	 jardunbide	osagarri	mahaigaineratu	dira:	alde	batetik,	“equAPPeal”,	hedatzea	
eta	 bere	 lehenengo	 optimizazio	 prozesua	 gauzatzea,	 orain	 dela	 gutxi	 sortutako	 aplikazio	
informatikoa,	 gazteria	 bizkaitarrari	 zuzenduta,	 sexuen	 arteko	 berdintasuna	 lantzeko.	
Optimizazio	prozesua	aplikazioaren	irisgarritasun	eta	nabigazioari	buruzko	zehaztasun	batzuen	
hobekuntzan	 datza,	 baita	 test	 formatua	 duten	 edukien	 zabalkuntza	 ere,	 “Proba	 ezazu	 zure	
burua”	eta	“Aztertu	ezazu	zure	mundua”.	Eduki	horietan	aplikaziora	sartzen	diren	gazteek		ea	
harreman	 toxiko	 edo	 matxista	 duten	 balioetsi	 dezakete	 galdera	 sorta	 baten	 bidez,	 baita	
gustukoen	duten	abestiak,	filmak	edo	telesailak	aztertu	berdintasunaren	ikuspegitik.		

	

	

	“EquaAPPeal”	logoa	

	

Bestalde,	 ludiko	 izaera	duen	material	didaktikoa	diseinatzea,	neurri	handiko	taula	formatuan,	
“antzara-jokoa”	 eta	 “trivial”aren	 funtsak	 bateratuz	 aniztasun	 sexuala	 lantzearren.	 Taula	 hori	
tamaina	 erraldoian	 inprimatu	 da(30	 m2)	 partehartzaileak	 “fitxak”	 izanik	 lauki	 ezberdinetatik	
mugituz.	

Material	 didaktiko	 hori	 Bizkaiko	 probintzian	 erabili	 izan	 da	 aisialdirako	 hainbat	 taldeekin	 eta	
bere	 begirale	 eta	 boluntarioekin,	 adibidez:	 Bizkaiko	 Gurutze	 Gorriko	 Gazteria,	 Kiribil	 Sareko	
erakundeak,	Getxoko	Gaztelekuko	erabiltzaile	gazteak,	Harribide	Fundazioa,	Ausartzen	lkartea	
eta	 Umeak	 Kalean;	 baita	 ikastetxe	 batzuetan	 ere,	 BHI	 Ignacio	 Ellacuria-Zurbaran	 eta	 BHI	
Rekaldeberri,	besteak	beste.		

Araban	 egon	 gara	 ere	 bai	 Arabako	 Gurutze	 Gorriko	 Gazteriaren	 begirale	 eta	 boluntarioen	
taldearekin	eta	Kolore	Guztiak	elkarteko	gazteekin	Gipuzkoan.		
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Begirale	eta	aisialdirako	taldeak	edota	elkarteak.	

	

4.4.	 “Bere	 lekuan	 jarri.	 Aniztasun	 kulturala	 ezagutu,	 aintzatetsi	 eta	 gure	 burua	 bertan	
antzeman”	
	
Egiteko	egunak:	2018ko	urtarriletik	abendurarte.		

Finantzatzen	 duen	 erakundea:	 Bizkaiko	 Foru	 Aldundiko	 Berdintasuna,	 Lankidetza	 eta	
Herritarren	 Eskubideetarako	 Zuzendaritza	 Nagusia	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzako	 Giza	 Eskubide,	
Bizikidetza	eta	Lankidetzaren	Idazkaritza	Nagusia.	Biktimen	eta	Giza	Eskubideen	Zuzendaritza.		

Aurrekontua,	guztira:	3.080,00	€	
	
Ekimenaren	 helburua:	 Bizkaiko	 populazioarengan	 elkarkidetasuna	 eta	 enpatia	 sustatu	 gaur	
egungo	errefuxiatuen	krisiarekiko,	aniztasun	kulturalaren	aberastasuna	erakutsiz	ere	bai.		
	
Ekimenaren	 laburpena:	 	 Aniztasun	 kulturalaren	 aintzatespena	 eta	 bere	 garrantzia	
nabarmentzea	errazteko,	proiektu	honek	gizarte-kontzientziazio	eta	sentsibilizazioari	buruzko	
ekintzak	 martxan	 jartzen	 ditu	 kulturarteko	 hezkuntza	 eta	 garapenerako	 hezkuntzaren	
dimentsioak	 batuz.	Horretarako,	 kulturarteko	 gaiari	 buruzko	 sentsibilizazio	 programa	 globala	
garatu	da	aurreikusitako	hiru	gizatalde	bakoitzarekin	berariazko	ekintza	mota	bat	garatuz,	hau	
da,	 haur-,	 nerabe-	 eta	 heldu-	 populazioak.	 Ekintzak	 Getxo,	 Bilbo,	 Lekeitio,	 Berriatua	 eta	
Barakaldon	garatuko	dira.		

	

“Bere	lekuan	jarri”	programaren	irudia.		
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									Argazki	erakusketa	“A	pie	de	valla”	(“hesian	bertan”)	Rekaldeko	Udaltegian	

	
	

			
	
	

											 	
Getxoko	liburutegietan	haur	tailerrak.	

	
	
	
4.5.	“KIDEZ	KIDE	Programa”	

Egiteko	egunak:	2018ko	irailetik	2019	ekainerarte.	
	
Finantzatzen	 duen	 erakundea:	 Gasteizko	 Udaleko	 Garapenerako	 Lankidetza	 eta	 Gazteria	
Zerbitzuak.		
	
Aurrekontua,	guztira:	14.848,75	€	
	
Ekimenaren	 helburua:	 gazte	 kritiko,	 arduratsu	 eta	 solidarioak	 heztea,	 bai	 maila	
internazionalean	 bai	 tokiko	 mailan	 gizataldeen	 artean	 dauden	 disparekotasun	
sozioekonomikoen	aurrean	kontzientziatzeko	eta	hori	kontuan	izanda	jokatzeko	gai	direnak.	
	
Ekimenaren	 laburpena:	 	 KIDEZ	 KIDE	 programak	 gazteei	 gure	 bizitza-estiloengan	 eta	
bizimoduengan	bete-betean	eragina	duten	egungo	gai	soziokultural	eta	ekonomikoei	buruzko	
ezagutzak	handitzeko	aukera	 luzatu	nahi	die,	hala	nola	globalizazioa,	migrazio-mugimenduak,	
kulturarteko	bizikidetza	edo	eguneroko	gatazkak	kudeatzeko	dugun	era.		
	
Bereganatutako	 ezagutzak,	 bere	 errealitatea	 eta	 parte	 hartzen	 duten	 ikasleek	 erabili	
dezaketen	sormen	dosia	abiapuntutzat	hartuta,	neska-mutilak	bere	ikaskuntzaren	protagonista	
izango	dira	 hiru	 arlotan	 bizikidetza	 hobetzeko	dituzten	 ideiak	 eta	 proposamenak	 abian	 jarriz	
(komunitatean,	udalerrian,	eta	nazioarteko	mailan	kokatzen	dena).		
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Horrez	 gain,	 bere	 lanaren	 emaitzak	 eta	 ahalegina	 bukaerako	 jai	 batekin	 sarituko	 dira,	 non	
herritarrei	 garatutako	 proposamenak	 aurkeztu	 ahal	 izango	 dieten	 eta	 non	 guztiok	 batera	
jarduera	ludiko	eta	kultural	ezberdinetan	parte	hartuko	dugun.	
	
	

		 	
KIDEZ-KIDE	saioa	Gasteizko	Federico	Baraibar	institutoan.																																																								Logo	Programa	KIDEZ-KIDE	

	

5.	Online	prestakuntza	

5.1.	 Online	 prestakuntza:	 Desorekatuak	 eta	 kultura-aniztunak	 diren	 jendarteak	 mundu	
globalizatuan		

	
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.	

Gauzatzeko	epealdia:	Iraunkorra.	Urteko	edozein	momentutan	matrikula	egiteko	aukera.		

Finantzatzen	duen	erakundea:	Bizkaiko	Foru	Aldundia,	Eusko	 Jaurlaritzako	Biktimen	eta	Giza	
Eskubideen	Zuzendaritza	eta	Bilboko	Udaleko	Berdintasuna,	Lankidetza	eta	Hirritarretako	Saila.		
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Kartelak	“Kultura-artekotasuna	eta	globalizazioa”	online	ikastarorako	

	

5.2.	Online	prestakuntza:	“Kultur-aniztasuna	lan-inguruetan	kudeatzea”	

Ekimenaren	laburpena:	Ikasketetako	azken	urteak	egiten	ari	diren	gazte	unibertsitarioentzako	
ikastaroa	 da.	 Lan	 arloan	 kulturen	 arteko	 harremanerako	 eta	 elkarbizitzarako	 elementu	
nagusiak	ezagutzeko	eta	profesional-	zein	enpresa-esparruetan	aniztasuna	kudeatzeko	alderdi	
praktikoak	 jorratzeko	behar	diren	konpetentziak	eskuratzeko	berariazko	prestakuntza	biltzen	
ditu.	
	
Prestakuntza	 horrekin	 lortu	 nahi	 den	 helburua	 euskal	 gizartean	 kulturen	 arteko	 elkarbizitza	
bultzatzea	 da,	 aniztasunaren	 kudeaketa	 optimizatuz,	 horretarako	 bitarteko	 hartuta	
pentsamendu	 kritikoa	 garatzea,	 enpatia	 bultzatzea	 eta	 etorkizuneko	 profesionalentzako	
prestakuntza	espezializatua.		
	
Proiektuak	 Euskal	 Herriko	 Unibertsitatearen	 bermea	 dauka	 (UPV/EHU),	 parte	 hartzen	 duen	
ikasleei	aukera	askeko	kredituak	emanez.	
	

Gauzatzeko	epealdia:	Iraunkorra.	Urteko	edozein	momentutan	matrikula	egiteko	aukera.		

Finantzatzen	duen	erakundea:	Bilboko	Udala.	

	

	
Kartelak	“Kultura-aniztasuna	lan-inguruneetan	kudatzea”	online	ikastarorako	
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5.3.	Online	prestakuntza:	“Osasun-arloan	kultur	aniztasuna	kudeatzea”	

Ekimenaren	 laburpena:	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.	 Kolektiboz	
kolektibo	 dauden	 ezberdintasun	 kulturaletara	 hurbiltzea	 proposatuz,	 talde	 etniko	
nagusienetako	 bakoitzean	 gizarte-osasun	 arloko	 elementu	 nagusiei	 ekinez,	 genero	
arrazoiengatik	gertatzen	diren	desberdintasunak	nabarmenduz.	

Gauzatzeko	epealdia:	Iraunkorra.	Urteko	edozein	momentutan	matrikula	egiteko	aukera.		

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

	
	

	

“Osasun-arloan	kultura-aniztasuna	kudeatzea”	on-line	ikastaroa	hedarazteko	kartelak	
	
	
5.4.	Online	prestakuntza:	“Hezkuntza-arloan	kultur	aniztasuna	kudeatzea”	
	

Ekimenaren	 laburpena:	 Prestakuntza-segidari	 jarraipena	emanez,	 “Hezkuntza-arloan	 kultura-
aniztasuna	kudeatzea”	berariaz	 irakasle,	hezitzaile	eta	hezkuntza	arloko	 ikasleei	bideratutako	
ikastaroa	 da.	 Berariazko	 prestakuntza	 biltzen	 du	 bai	 kulturen	 arteko	 harremanetako	 eta	
elkarbizitzako	 elementu	 nagusiak	 ezagutzeko	 eta	 baita	 ikasgelan	 zein	 hezkuntza-gune	 ez	
formaletan	aniztasuna	kudeatzeari	 aurre	egiteko	beharrezko	konpetentzia	 teoriko-praktikoak	
eskuratzeko	ere.	Kurtso	hau	guztiz	edo	neurri	batean	garatu	daiteke,	bakarrik	kurtsoaren	eduki	
teorikoak	 (lehenengo	 hiru	 moduluak)	 edota	 atal	 praktikoa	 (azkenengo	 hiru	 moduluka)	
garatzeko	aukera	izanik.			

Gauzatzeko	epealdia:	Iraunkorra.	Urteko	edozein	momentutan	matrikula	egiteko	aukera.		

Finantzatzen	duen	erakundea:	Bizkaiko	Foru	Aldundiko	Gizarte	Ekintza	Saila,	Bilboko	Udaleko	
Berdintasun,	 Lankidetza	 eta	 Hiritargo	 Saila	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzako	 Biktimen	 eta	 Giza	
Eskubideen	Zuzendaritza.		
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“Hezkuntza-arloan	kultura-aniztasuna	kudeatzea”	on-line	ikastaroa	hedarazteko	kartelak	

 

	

“Hezkuntza-arloan	kultura-aniztasuna	kudeatzea”	on-line	ikastaroa	hedarazteko	kartelak	eremu	PRAKTIKOA.	

	
	

	
5.5.	 	 Online	 prestakuntza:	 “Sexismorik	 gabeko	 gizarteak:	 nerabeen	 arteko	 indarkeria	
matxistaren	prebentzioa	eta	detekzioa”	
	
Ekimenaren	 laburpena:	 Ekimen	 honen	 helburua	 profil	 profesionalen	 garapena	 sustatzea	 da,	
batez	 ere,	 hezkuntza	 arloan	 (irakasleak,	 hezitzaileak,	 pedagogoak,	 etab.)	 balioetan	
oinarritutako	 hezkuntzari	 buruzko	 kurtso	 online	 baten	 bidez.	 Kurtso	 honek	 garapenerako	
hezkuntza	 eta	 baterako	 hezkuntza	 batzen	 ditu	 nerabeen	 artean	 indarkeria	 matxistaren	
prebentzioa	 eta	 detekzioa	 sustatzeko,	 bai	 hezkuntza	 formalean	 bai	 ez-formalean.	 Kurtso	
honen	 bidez	 indarkeria	 matxistak	 dituen	 zailtasuna	 eta	 alderdi	 anitzeko	 ezaugarriak	
nabarmenduko	 ditugu.	 Honen	 iturria	 emakume	 eta	 gizonezkoen	 arteko	 berdintasun	 falta	 da	
eta,	beraz,	berau	errotik	kentzeko	sentsibilizazioa,	prebentzioa,	aintzatespena	eta	erantzunen	
doikuntza	lantzen	jarraitu	behar	dugu.	

Gauzatzeko	epealdia:	Iraunkorra.	Urteko	edozein	momentutan	matrikula	egiteko	aukera.		

Finantzatzen	duen	erakundea:	Eusko	Jaurlaritzako	Biktimen	eta	Giza	Eskubideen	Zuzendaritza.		
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“Sexismorik	gabeko	gizarteak:	nerabeen	arteko	indarkeria	matxistaren	prebentzioa	eta	detekzioa”	on-line	ikastaroa	hedarazteko	

kartelak	
	
5.6.	 	 Online	 prestakuntza:	 "Hezitzaileentzako	 Gatazkak	 modu	 baketsuan	 konpontzea	
hezitzaileentzat”		

Gauzatzeko	epealdia:	Iraunkorra.	Urteko	edozein	momentutan	matrikula	egiteko	aukera.		

Finantzatzen	duen	erakundea:	Eusko	Jaurlaritzako	Biktimen	eta	Giza	Eskubideen	Zuzendaritza.	
	
Ekimenaren	 helburua:	 Ezagutaraztea	 eta	 eta	 trebetasunak	 lortzeko	 berariazko	 formakuntza,	
non	 kudeaketa	 baketsua	 tresna	 erabilgarria	 izango	 den	 komunikazioa,	 eskola	 giroa	 eta	
elkarbizitza	hobetzeko.		

Ekimenaren	 laburpena:	 “duIN”	 gida,	 Matiz	 Elkarteak	 2015ean	 Gasteizko	 Udalako	 Gazteria	
Zerbitzuarentzat	 sortutako	 materiala,	 oinarri	 hartuz,	 formakuntza	 birtuala	 proposatu	 da	
hezkuntza-arlo	 formal	 eta	 ez-formaleko	 profesionalei	 tresna	 erabilgarriak	 eskaintzearren.	
Profesionalak	honako	hauek	dira:	 irakasleak	eta	ikastetxeetako	edozein	langile	espezializatua,	
baita	 aisialdirako	 beste	 guneetakoak	 ere	 (aisialdirako	 begiraleak,	 besteak	 beste),	 gizarte	
hezitzaileak	 eta	 nerabe	 eta	 gazteen	 hezkuntza	 eta	 dinamizazioan	 parte	 hartzen	 duten	 profil	
ezberdinak.	 Berariazko	 formakuntza	 jaso	 du	 beharrezkoak	 diren	 ezagutzak	 eta	 gaitasunak	
erdiesteko	 hezkuntza	 arloan	 gauzatzen	 diren	 gatazkei	 erantzun	 ematearren,	 konponbide	
baketsua	 erabiliz	 komunikazioa,	 ikastetxeko	 giroa	 eta	 bizikidetza	 hobetu	 dezakeen	 tresna	
erabilgarria	baita.		

	

		 	
Zabalkunderako	kartelak	
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6.	Balioetan	Hezteko	prestakuntza	zenbait	erakundetan,	besteak	beste:	

Matiz	 Elkartean	 prestakuntzak	 osatzen	 dira	 bere	 funtsezko	 jarduera-arloen	 baitan,	 Balioetan	
Heztearen	esparru	orokorraren	barruan.	Beste	prestakuntza-jarduera	batzuen	artean,	2018an	
prestakuntzako	 berariazko	 programak	 osatu	 dira	 ikastetxetako	 ikasle,	 irakasle	 eta	 familiei,	
gizarte	 erakundeei,	 kultura	 eta	 aisialdiko	 guneei,	 batik	 bat	 ludotekak	 eta	 liburutegiak,	
hezkuntzako	 eremu	 forma	 eta	 ez	 formalari	 zuzendutakoak.	 Ekintza	 hauek	 erkidego	
autonomokoko	hainbat	tokitan	garatzen	dira.	Baten	bat	aipatzearren:		

6.1.	 “Gatazken	 ebazpen	 baketsua	 eta/edo	 genero	 berdintasunean	 eta	 hezkidetza	
formakuntzak	Elkarrekin	Bonoen	bitartez”		

Gauzatzeko	epealdia:	2018ko	urtarriletik	abendurarte.		
	
Finantzatzen	 duen	 erakundea:	 Eusko	 Jaurlaritzako	 Biktimen	 eta	 Giza	 Eskubideen	
Zuzendaritzako	Elkarrekin	2018	programaren	baitan.	
	
Ekimenaren	 helburua:	 Irakasleak,	 ikasleak	 eta	 familiak	 trebatu	 kulturarteko	 ikuspegitik	
generoen	arteko	berdintasuna	eta	gatazken	ebazpena	baketsua	sustatzeko,	haur	hezkuntzatik	
bigarren	hezkuntzararte,	euskal	hezkuntza-sistema	publiko	eta	pribatuetan	txertatuta.		
	

Ekimenaren	 laburpena:	 Prestakuntza-programaren	 ardatzak	 gatazkak	 era	 baketsuan	
konpontzea	 eta	 genero	 berdintasunaren	 sustapena	 dira	 eta	 Gipuzkoa	 eta	 Bizkaiko	
ikastetxeetan	 garatu	 dira,	 CEIP	 LABASTIDA	 HLHI,	 CEIP	 ZABALGANA	 HLHI,	 ATAUNGO	 CEIP	
JOXEMIEL	BARANDIARAN	ESKOLA,	CEIP	ELORRIO	HLHI,	IES	BERRIZ	BHI,	IES	REKALDEBERRI	BHI,	
IES	URRITXE	BHI	besteak	beste.  
 
 
 

	 	
Emanaldi	hezigarria	Joxemiel	Barandiaran	eskolako	ikasleentzat.	
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Emanaldi	hezigarria	Urritxe	BHI-ko	irakasleentzat.	

	
		
	

		
Emanaldi	hezigarria	Rekaldeberri	BHI-ko	ikasleentzat.		
	
	

	
6.2.	 “Zabalgana	 LHI	 ikastetxean	genero	berdintasunari	 eta	berdintasun	planaren	diseinuari	
buruzko	diagnostikoa	ikuspegi	feminista	abiapuntutzat	hartuta”.		
	
Gauzatzeko	epealdia:	2018ko	irailetik	2019ko	irailerarte.		
	
Finantzatzen	 duen	 erakundea:	 Eusko	 Jaurlaritzako	 Biktimen	 eta	 Giza	 Eskubideen	
Zuzendaritzako	 eta	 Bizkaiko	 Foru	 Aldundiko	 Berdintasun,	 Lankidetza	 eta	 Kulturartekotasun	
arloko	Elkarrekin	Bonoak	2018	programa.	

Ekimenaren	 laburpena:	 Ikastetxe	 mailan	 genero	 azterketa	 egitean	 datza	 “diagnostiko”	
formatua	 hartuz.	 Horrek	 dauden	 ezberdintasun	 nagusiak	 identifikatzea	 ahalbidetu	 du,	 baita	
non	 eta	 ze	 momentutan	 gauzatzen	 diren	 ere.	 Horren	 ondorioz,	 aurre	 egin	 behar	 zaien	
beharrak	 eta	 lehentasunezko	 jardun-eremuak	 antzeman	 ahal	 izan	 dira	 Berdintasun	 planean	
islatzen	den	bidezko	eta	hezkidetzako	 ikastetxe-eredua	sortzearren,	neskato	eta	emakumeen	
interes	estrategikoak	aintzat	hartuz.			
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ZABALGANA	HLHI	ikastetxeko	irakasleekin	eztabaida	taldeak.	

	

	

	

7.	Mugimendu	sozialetan	eta	kanpainetan	parte	hartu	

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

Egiteko	egunak:	2013ko	maiatzetik	gaur	egun	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.	
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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.			

	
Matiz	Elkartea	-	Balioetan	hezi	“Gatazken	ebazpena”	ri	buruzko	seminarioan	2016an.	

	

	

	

	
	
7.2	ZAS!	Zurrumurruen	Aurkako	Sarean	elkarlanean	ari	
	

	
	
	
Ekimenaren	laburpena:	Matizek,	ZURRUMURRUEN	AURKAKO	SAREAren	partaidea	da:	Hainbat	
eragile	 sozial	 eta	 instituzionalek	 osaturiko	 sarea	 da,	 gizarte	 eraldaketarako	 estrategia	 bat	
aurrera	eramaten	duena,	giza	eskubideen	eta	kulturartekotasunaren	aldeko	eta	arrazakeriaren	
aurkako	ikuspegitik.		
	

Egiteko	egunak:	2015eko	azarotik	gaur	egun	arte.			
	
Ekimenaren	 helburua:	 Praktika	 egokiak	 ezagutzeko	
eta	 aztertzeko	 lekua	 izatea,	 ZURRUMURRUEN	
aurkako	 estrategiarekin	 bat;	 helbide	 bat	 sustatu	
Euskadin	sorturiko	zurrumurruen	aurkako	ekimenak	
duten	 eragin	 sozialaren	 berri	 emateko	 eta	
indartzeko;	 elkarren	 arteko	 edo	 koordinaturiko	 lan	
esperientziak	sortu,	sarean	partekatzeko	modukoak	
eta	 beste	 erakunde	 eta	 instituzioei	 eskaintzeko	 eta	
eragile	sozial	eta	instituzional	berriak	gehitu,	haiekin	
esperientziak	eta	helburuak	partekatzeko.		
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2011	 urtetik	 aurrera	 hainbat	 ekimen	 sozial	 eta	 instituzional	 lanean	 ari	 gara	 bat	 eginda	
Zurrumurrurik	EZ	estrategiarekin	gizartea	sentsibilizatzeko.		
	
2011n	Eusko	Jaurlaritzak	Aurre	Egin	Zurrumurruari	abiarazi	zuenetik,	talde	finko	batek	eutsi	dio	
lanari	eta	gure	lurraldean	zurrumurruen	aurka	egin	diren	ekimen	ugari	elkarlotu	ahal	izan	ditu.	
Eragile	 instituzional	 eta	 sozialekin	 hainbat	 ekimen	 garatu	 dira	 eta	 leku	 ugaritan,	 aurreiritzi,	
estereotipo	edo	zurrumurru	 faltsoak	salatzeko.	Estatuko	eta	nazioarteko	antzeko	ekimenekin	
harremanak	 eta	 lan	 eremuak	 antolatu	 dira,	 Europako	 Kontseiluaren	 eta	 Integraziorako	
Europako	Funtsaren	laguntzarekin.		
	
Hala,	 Euskadiko	 lurralde	 osoan	 egin	 eta	 prestatu	 dira	 Zurrumurruen	 aurkako	 formakuntza	
tailerrak,	 antzerki	 tailerrak,	 ikus-entzunezkoak,	 bertsolaritza	 saioak,	material	 didaktikoak	 eta	
sentzibilizaziorakoa,	 literatura	 eta	 bestelakoak,	 gizarteko	 eremu	 askotara	 iristeko	 eta	 era	
integralean	lan	egiteko.		
	

	
ZAS!	Sarea	abian	jarriko	duen	aurkezpena	Donostiko	Udalan	2016an	

	
	
	
	
	
7.3.	ONGI	ETORRI	ERREFUXIATUAK-BIZKAIA,	Plataforman	parte	hartu.		
	

	 	
	
	
	
	
Ekimenaren	 laburpena:	Plataforma	hau	 gizarte-erakundeek	osatzen	dute,	 baita	 gaur	 egungo	
egoera	 sozio-politikoan	 errefuxiatuen	 eskubideen	 urratzeen	 aurrean	 hausnartzen	 duen	 eta	
kritikoa	den	biztanleriak	ere.	Honako	hauek	dira	bere	helburu	espezifikoak:			
	

Egiteko	egunak:	2016ko	otsailatik	gaur	egun	arte.			
	
Ekimenaren	 helburua:	 Bizkaiko	 biztanleria	
sentsibilizatzea	 errefuxiatuek	 bizi	 duten	 dramaren	
gainean,	pixkanaka	jendarte	solidarioagoa	sortzeko,	gure	
garai	 historikoko	 arazo	 handiak	 sumatzeko	 gai	 eta	
hainbat	 konpromiso	 personal	 eta	 kolektibo	 bere	 gain	
hartzeko		prest.		
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1. Informatzea,	 hausnartzea	 eta	 ikastea:	 errealitatea	 ezagutzea,	 bai	 egiturazkoa,	 bai	
unean	 unekoa,	 ahalegina	 eginda	 hedabideen	 arretari	 eusteko.	 Sakoneko	 arrazoiak	
ezagutzea	 eta	 horiei	 aurre	 egitea,	 esaterako,	 beren	 herrialdeko	 espoliazio	 historikoa	
edo	Mendebaldeak,	sustatzailea	izan	ez	denean,	etekina	ateratzeko	baliatu	izan	dituen	
gerrak.		

	
2. Garaiaren	 gainean	 eskumena	 duten	 EBko	 gobernuen	 jokabide	 krudela	 salatzea,	 eta	

presioa	eragitea	hainbat	itunetan	jasotako	giza	eskubideak	errespeta	ditzaten.	Bereziki	
nabarmentzea	EB-Turkia	akordia.		

	
3. Jende	gehiago	erakartzea	iheslarien	aldeko	konpromisora.		

	
Matiz	 elkarteak	 plataformatik	 sustatzen	 diren	 jardueretan	 parte	 hartzen	 du,	 ikastetxeetan	
migratzaile	 eta	 errefuxiatuen	 gaia	 lantzeko	 hezkuntza-materialen	 diseinua	 sustatuz,	 lehen	
hezkuntzan	 tailerrak	 ahalbidetuz	 eta	 sentsibilizazio	 eta	 salaketa	 ekintzetan	 parte	 hartuz.	
Halaber,	 bere	 jardueren	 hedapena	 sustatzen	 du	 AMALGAMA	 kulturarteko	 plataformaren	
bidez.	
	

	

Matiz	elkartea	Migratzaileen	Egun	Internazionalean	antolatutako	tailerretan	2016an.		
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8.		Behin-behineko	beste	jarduera	batzuk	

8.1.	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	1300	lagun	eta	
erakunde	 baino	 gehiago	 jarraitzaile	 ditu.	 Matizen	 twittereri	 dagokionez	 (@AsocMatiz),	 250	
jarraitzaile	ditugu	sare	sozial	honetan.			
	

	
Facebook-eko	orriaren	azala.	

	

Twitter-eko	orrialdearen	azala.	

	
	
	



	

22	 	

	

9.	Txosten	ekonomikoa	

2018an	 zehar,	 Matiz	 elkartearen	 ekintza	 kopurua	 garapen	 oso	 positiboa	 izaten	 jarraitu	 du,	
2016an	 zehar	 izandako	 lan	 eta	 diru-sartzeen	 igoerarekin	 jarraituz.	 2018	 urteko	 proiektuen	
gauzatzearen	 finantzazio	 iturri	 nagusia	 finantzazio	 pribatua	 izan	 da,	 bereziki,	 elkartearen	
zerbitzuen	kontratazioa,	guztizkoaren	%37,16a	izanik.	
	
	

Matiz	Elkartearen	sorreratik		egondako	diru-	sarreraren	eboluzioa		

	
	
	

	
	
	
	
Finantzazio	 osoaren	 %44a	 finantzazio	 publikoa	 izan	 du	 iturri,	 data	 horretararte	 izandako	
joeraren	 aldaketa	 garrantzitsua	 izanik,	 finantzazio	 publikoak	 finantzazio	 pribatuak	 baino	

0,00	
20.000,00	
40.000,00	
60.000,00	
80.000,00	
100.000,00	
120.000,00	
140.000,00	

0,00	

20.000,00	

40.000,00	

60.000,00	

80.000,00	

100.000,00	

120.000,00	

140.000,00	

Ingresos	
2012	

Ingresos	
2013	

Ingresos	
2014	

Ingresos	
2015	

Ingresos	
2016	

Ingresos	
2017	

Ingresos	
2018	



	

23	 	

	

ehuneko	 handiagoak	 izan	 bait	 ditu.	 Horrela,	 lehen	 aldiz,	 finantzazio	 pribatuak	 ehuneko	
handiagoa	du	elkartearen	gauzatze	arloan,	%56	izanik.		
	
	
	

Diru	sarreren	banaketa	finantziazioaren	arabera	(eurotan)		
	

	
	

	
	
	
Behean	ageri	dira	Matizen	2018ko	aurrekontu-ekitaldien	diru-iturriak	banakaturik:	
	
	
	

Sarreren	xehetasuna,	finantziazio-iturriaren	arabera	(eurotan)	
	

DIRU	SARREREN	ITURRIA	2018	 KOPURUA	(€)	
Zerbitzu-	kontratazioa	 45.022,38	
Bazkide	ekarpenak	eta	dohaintzak		 1.740,00	
Diru-	laguntzak	publikoak	 52.912,42	
Diru-	laguntzak	pribatuak	 21.470,00	
Diru	sarrera	osa	 121.144,80	

	
	

	
	
  
  
  
  
	
	 	

56%	

44%	 Financiación	privada	

Financiación	pública	
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Sarreren	xehetasuna,	finantziazio-iturriaren	arabera	(ehunekoak)	
	

	
	
	
Finantzazio	 motaren	 araberako	 diru-sarreren	 banaketa	 mota	 pribatuko	 diru	 sarreren	
sorreraren	 aldeko	 biraketa	 nabaria	 izan	 du,	 lehenago	 aipatu	 den	 bezala.	 Zerbitzu	 eta	
produktuen	kontratazioari	(%37)	eta	dirulaguntza	pribatuei(%18)	esker	lortu	da	aldaketa.		
	
Jasotako	diru-ekarpen	pribatuak,	bazkideen	edota	partikularren	dohaintza	gisa,	%1,44a	izan	da	
denbora	tarte	horretan.	
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