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SARRERA 
 

 

2020. urtea COVID 19aren pandemiak markatu du. Erakunde modura gure mugak 

nabarmendu ditu, baina, batez ere, gure sendotasunak adierazi ditu. 

 

Pertsona askoren iritziz, telefonoa komunikatu eta esku hartzeko orduan bitarteko 

zaharkitua zen. Alabaina, pertsona kalteberei, beren ahultasun-egoeran; bakarrik edo 

larrituta daudenei; baita egoera bereziki mingarriak dituztenei ere laguntzeko, oinarrizko 

arreta-tresna dela frogatu da. 

 

Gure boluntarioen taldeak guretzat sendotasun bat dela egiaztatu du. Inguruabar berriei 

egokitzeko gai izan da eta beren konpromisoa zoragarria suertatu da, bai jarrerarengatik, 

bai txandak egiteko eskuragarritasunarengatik. Helburu nagusia biztanleen eskeei 

erantzutea zen. 

 

Pandemiaren lehenengo hilabeteetan (martxo-ekaina) arreta-zerbitzuak (900840845 eta 

aholkularitza psikologikoa) berrantolatzeko gaitasuna izan genuen. Xedea Gipuzkoako 

biztanleei hain hilabete gogor horietan entzuteko eta laguntzeko eske eta beharrei 

erantzutea zen. Izan ere, gure boluntarioen eta talde teknikoaren beraren gogoari esker, 

arretarako ordu-kopuru bikoitza eman genuen. 

 

Erakundean muga bat azaleratu da eta boluntarioen taldeak (batik bat, adinekoek) 

teknologia berriak erabiltzearekin zerikusia du. Nagusiki bilerak eta topaketak egiteko 

plataformez (Skype, Zoom) baliatzeaz ari gara. Gehienetan, ordea, oztopo hori salbatu 

dugu Gipuzkoako Itxaropen Telefonoan diharduen talde teknikoaren laguntza eta 
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aholkularitzari esker. Hala eta guztiz ere, 2021. urtean berariazko prestakuntzarekin 

alderdi horri aurre egin behar zaio. 

 

Boluntarioen taldean antzeman dugun eten digital bera aurkitu dugu GITra deitzen duten 

pertsona askoren artean. Batetik, ez dute gailu teknologiko egokirik (mugikorra  

 

interneterako atzipenarekin, ordenagailua edo tableta) eta, bestetik, behar bezala  

erabiltzeko prestakuntzarik eza hauteman da. Nolanahi ere, beharra hainbat 

administraziori (Erkidegokoa, Forukoa eta Tokikoa) helarazi diogu. 

 

Memoria honetan ikus daitekeen bezala, nahiz eta urte zaila izan den, Gipuzkoako 

Itxaropen Telefonoak herritarrentzako zerbitzuak ematen jarraitu du, 2019. urtean 

hasitako jarduketa eta proiektu batzuei eutsi dizkie eta berriak abian jarri ditu. 
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"Beharbada, une honetan, hor egongo  

da gure boluntarioetako bat telefono-dei bat  

egin duen norbaitekin hizketan.  

Zer ari ote da entzuten eta zer ari ote zaio erantzuten  

gure entzularia deitzaile anonimoari?  

Ez harritu, deitzailea bakardadez josia eta noraezean dabilen 

norbait baldin bada, edo,  

bere burua galbidean ikusi  

eta itxaropen txikiren bat nondik edo 

 handik aurkitu nahi duen 

 gizon edo emakume bat baldin bada". 

 
 
 
 
 
 



        2020ko Txostena 

 

 

 
5 

 
 
 
 

1. GIT-AREN ZENBAIT DATU  
 
1987 Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa sortu zen Donostian. 

1997  Caritasi esker, Arrasate kaleko gaur egungo egoitzara joan ginen. 

2006 Zerbitzuko Zuzendaritza Batzordea eta Zuzendaritza aldatu ziren. 

 Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatu zen hitzarmena, zerbitzuaren   

 barne-funtzionamendua bermatzeko. 

2007 Herritarrentzako 900 840 845 doako telefonoa ezarri zen. 

 Eusko Jaurlaritzak herri-onurako zerbitzu izendatu zuen. 

2008 40 boluntario geneuzkan, eta 40.000 dei jaso genituen ordurako. 

2011 Gipuzkoako Foru Aldundiak Borondatezko Lanaren Saria eman zigun. 

2012 GITen 25. urteurrena da, eta 50.000 dei erantzun ditugu. 

2014 Hiritar Merezimenduaren Domina eta Instalatzeko eta Jarduteko Osasun 

 baimen-eskaintza GIT-ari 

2015  GIT-aren 5.zerbitzua, “Transformate” plataforma, bakardadean dauden 

 pertsonen sare soziala. 

 Donostiako Udaletxeko Gizarte Kontseiluko kide hautatua izan da. 

2016   Gipuzkoako Foru Diputazioak mezenasgoko lehentasunezko jarduera izatea            

  aitortu digu. 

2017   GIT-aren XXX Urteurrena. 

2019   Donostiako Udaleko Gizarte Ekintzako Kontseilu Sektorialean sartzea. 

2020  Adinekoen artean nahi gabeko bakardateari/ei aurre egiteko eta gizarte nahiz 
erkidegoan loturak indartzeko estrategia taldean eraikitze aldera partaidetza- 
eta lurralde-prozesua bultzatzen ari den talde eragilearen kide izan gara. Prozesu 
horren buru Gipuzkoako Foru Aldundia (Adinberri fundazioa, Gizarte 
Politiketarako Saila eta Herritarren Partaidetza Zuzendaritza Nagusia) da. 
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2. NORTZUK GARA 

 
Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa, GIT delakoa, 1987an jaio zen, giza baliabide gisa. Bere 

egitasmoa oso argia zen: entzuteko premia zuen orori, telefonoaren bidez harreman erraz 

eta azkarra eskaintzea, honela, norbait izan zezan entzun, konprenitu eta laguntzeko 

prest.  

 

Bere sorreran ezarritako helburua: “Gipuzkoan ez zedila inor ere bakarrik sentitu bere 

itxaropena kinka larrian jarriko zuen arazo baten aurrean”. 

 

Laguntza-harremanaren inguruko entzuteak, sendatu eta indarberritu egiten du 

beharrean dagoen persona oro.  

 

Hona hemen gure Estatutuaren 2. Artikua. 

Artículo 2.- Los fines de esta Asociación son:  
 

1. El Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa / Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa se constituye 
como respuesta a la problemática cada vez más aguda y creciente de personas solas y 
vulnerables, incapaces de enfrentarse a sus problemas sin un apoyo terapéutico adecuado. 
Según todos los análisis, seguirán creciendo en la sociedad urbana los problemas de 
incomunicación, soledad, desarraigo, depresión, pérdida de identidad o inestabilidad psíquica. 
El número creciente de suicidios es sólo el síntoma extremo de la crisis de personas abocadas a 
la autodestrucción. 

 
2. La desestructuración de la familia, la crisis de la pareja, la ausencia de relaciones cálidas, 
el estilo de vida acelerada, la movilidad social o el fracaso profesional seguirán haciendo crecer 
en el futuro la vulnerabilidad de no pocos. Por otra parte, fenómenos concretos como el 
maltrato a la mujer, el alcoholismo, las drogas, el consumismo compulsivo, las ludopatías o la 
adicción a Internet agudizan la crisis y el desvalimiento de personas que no sólo necesitan 
encontrar una solución a su problema sino, antes incluso, la capacidad de reaccionar y 
enfrentarse a su deterioro personal con coraje y realismo. 

 
3. El Teléfono de la Esperanza que promueve la Asociación es un servicio de urgencia, de 
acceso fácil e inmediato, siempre dispuesto a escuchar y ayudar a toda persona que, en un 
determinado momento, no tiene a quién acudir para enfrentarse a su problema. Este Teléfono 
de la Esperanza realiza tareas de orientación, apoyo sicológico, información de recursos y 
facilitación de gestiones, pero su ayuda más específica se caracteriza por dos rasgos: la escucha 
activa como terapia para reconstruir a la persona y el fortalecimiento de su esperanza como 
factor básico para enfrentarse a sus problemas. 

 
4. Lo que define, por tanto, al servicio del Teléfono de la Esperanza no es la atención a un 
determinado campo de problemas, sino la ayuda inmediata y urgente a cualquier persona que, 
desbordada por su propio problema, sea de la naturaleza que sea, ve amenazado el sentido de 
su vida y la esperanza de futuro. 
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5. Para garantizar mejor la atención a la persona en crisis, el Teléfono de la Esperanza se 
caracteriza por algunos rasgos básicos que lo diferencian de otros servicios. El Teléfono es de 
carácter absolutamente gratuito, lo que le permite ser un servicio abierto y accesible a todos. Es 
un servicio apolítico que no depende de ninguna ideología política ni forma parte de institución 
partidista alguna, sino que actúa con autonomía propia sin otro interés que la mejor atención a 
la persona en crisis. Es un servicio aconfesional que no pertenece a institución religiosa alguna 
ni promueve ningún tipo de proselitismo. El Teléfono es confidencial y anónimo para garantizar 
y favorecer una comunicación más confiada y eficiente. 

 
 

6. Con el fin de que la sociedad guipuzcoana cuente con un servicio de calidad para atender 
la problemática arriba señalada, la Asociación promoverá, desarrollará y potenciará el servicio 
del Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa / Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa, asegurando los 
medios económicos y la publicidad necesaria, y velando por su adecuado funcionamiento 
conforme a la filosofía y rasgos fundamentales de los Teléfonos de la Esperanza.  

 
 
 

7. La Asociación podrá también crear y desarrollar otros servicios semejantes (por ejemplo, 
un Centro de Escucha) con la misma finalidad de ayudar a personas en crisis y luchar contra la 
soledad, la incomunicación, la depresión o la desesperanza. La Asociación podrá asimismo 
desarrollar iniciativas encaminadas a concienciar a la sociedad sobre este tipo de problemática 
realizando una labor de carácter orientador y preventivo. 

 
 Sin perjuicio de las actividades descritas anteriormente, la Asociación, para el cumplimiento de 

sus fines podrá: 
 

• Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus 
fines o a allegar recursos con ese objetivo. 

• Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar actos 
y contratos de todo género. 

• Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos. 

 
 

Antolamendua  

Zerbitzua honela dago osatua  

 

 
      

 
 

 

 
 
 

 

 

BATZAR OROKORRA 
(lehendakaria, lehendakariordea, 

diruzaina, idazkaria eta 6 
batzorkideak) 

ZUZENDARI TALDEA 
(zuzendaria eta koordinatzailea ) 

BOLONDRES TALDEA 
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3. GIT-
AREN ZERBITZUAK 
 

Gipuzkoako Itxaropen Telefonoaren zerbitzuak.  

Horretarako, eta atentzioa kalitatekoa dela bermatu ahal izateko, GITko zerbitzuak 

presarik gabeko entzunaldi lasaia bezain erosoa eskaintzen du bere zerbitzu guztietan. 

GIT-aren nortasun ezaugarriak hauek dira: 

GIT-aren  zerbitzuak 

ENTZULE TALDEA 
(27 pertsona. Urte osoan 

zehar -365 egunetan- 
deiak jasotzen dituzte) 

PSIKOLOGO TALDEA 
(2-3 psikologo. Kasu 

larrienak lantzen ditu 
zuzendariarekin batera) 

Telefono deiaren bitartez  900 840 845/  943 42 97 42 

Urteak dituen 365 egunetan zehar.  Entzule taldearen ardurapean. 

 

Laguntza psikologikoa sedean. 

 4 saio, zailtasunei hobeto aurre egiteko beste 4 saiotara luza 

daitezkeenak.. Pertsonak bere egoerari  hobeto aurre egin diezaion 

egokiak iruditzen zaizkigun baliabidetara bideratzen ditugu. 

GITaren nortasun ezaugarriei esker, halako zerbitzua eskaini dezakegu: 

doakoa, anonimoa, isilpekoa, apolitikoa eta akonfesionala. 

Aholkularitza psikologikoa eta jarraipen telefonikoak 

Egoitzako aholkularitzek dituzten ezaugarri berak dituzte, baina 

telefonoaren bidez egiten dira. 

Mugikortasunarekin, ekonomiarekin, familia bateragarri egitearekin, 

anonimotasunari eusteko premiarekin edo hala eskatzen duen beste 

edozein zirkunstantziarekin lotutako zailtasunak dituzten pertsonei 

zuzendua.. 
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COVID-19aren ondorioz 2020ko martxoan osasun-larrialdiaren egoera aitortu zen 

martxotik ekainera bitartean eta hainbat jarduera egin behar izan genituen, Gipuzkoako 

biztanleei gure zerbitzuak ematen jarraitzeaz gain, hain egoera berezian behar zuten 

pertsona gehienetara iristeko. Nolanahi ere, hori guztia boluntario-taldearen osasun 

fisikoa eta mentala babestuta egin behar zen. Horregatik, GITk honako neurri proaktibo 

hauek jarri zituen abian: 

 

− Telefonoaren Arreta Zerbitzuaren jarraipena ziurtatzea: deiak 900 840 845 

telefono-zenbakitik boluntarioen telefono-zenbakietara desbideratzea eta, bide 

batez, euren anonimotasuna ziurtatzea nahiz osasuna babestea. 

− Telefonoaren Arreta Zerbitzua indartzea. 

o Txanda bakoitzean 2 boluntarioen presentzia ziurtatzea. Horrekin arreten 

kopurua bikoiztu dugu. 

o Jaiegunetan (martxoak 19, ostegun santua, ostiral santua eta Pazkoko 

astelehena) arreta-ordutegia zabaltzea eta astegunetako ordutegi bera 

ematea. 

− Pertsona kalteberenenak banan-banan jarraitzea (gutxienez astean bitan). 

− Aholkularitza psikologikoa emateari eustea, bakarrik telefonoz. 

− Gure boluntarioak gehiago jarraitzea eta beraiekin harreman handiagoa izatea: 1) 

laguntza emozionala; 2) koronabirusaren krisiari lotutako jarraibideak egitea; 3) 

lana koordinatzea. Lehenengoz Skype erabili dugu komunikazio-tresna gisa. 

− Etorkizuneko entzunaldien prestakuntzari eustea, urtarrilaren amaieran hasi 

ostean: lan-metodologia aldatzea (etxerako zereginak, banako tutoretzak eta 

taldeko klaseak Zoom plataformaren bitartez). 
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 3.1. Gure zerbitzuetan sartutako hobekuntzak 
 

Sartutako hobekuntzen zati garrantzitsuak gure ebaluazio-sistemari eragiten dio. Zehatz-

mehatz esanda, ebaluazio- eta balorazio-adierazleei dagokienez, informazioa biltzeko 

datu-basea hobetu dugu, 2019. urtean horiek erabiltzen hasi ostean. Hobekuntza horri 

esker, datuak errazago aztertu dira. 

 

2018. eta 2019. urteetako datuekin ebaluazioaren inguruko konparaziozko txostenak 

egiten hasi gara, bai 900 840 845 zerbitzuan, bai aholkularitza psikologikoaren zerbitzuan 

arreta jaso duten pertsona berriei buruz. 

 

900 840 845 telefono-zenbakiaren arreta-zerbitzura deitu ostean, pertsonen deribazio-

protokoloan zenbait aldaketa egin ditugu. Hau da, batzuetan, pertsonen arazoen arabera, 

aholkularitza psikologiko profesionala jasotzeko aukera ematen zaie; beste kasu 

batzuetan, berriz, arazoei aurre egiteko udalerrian edo lurraldean dituzten baliabide sozio-

komunitarioak jakinarazten zaizkie. 

 

2020. urtean 4 boluntario berri hasi dira telefonoaren arreta-zerbitzuan eta, ondorioz, 

zerbitzua sendotu da. 

 

Aholkularitza psikologiko profesionalaren zerbitzuari dagokionez, 2021eko urtarrilean 

taldean boluntario modura psikologo berri bat hasiko da eta doluan aditua da. 
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4. HERRITARRENTZAKO JARDUERAK 

 

4.1 GIT hedatzea 
 

− Gipuzkoa Solidaria erakundeak antolatutako “Elkartasun Haziak” proiektuan parte 
hartzea. 
 

Urriaren 16tik azaroaren 12ra sareko 180 elkartek, besteak beste, Gipuzkoako Itxaropen 

Telefonoak, egiten duten lan garrantzitsua aditzera emateko erakusketa antolatu zuen 

Gipuzkoa Kutxa Solidarioak. 

 

Gure elkartea, beste 72 elkarterekin batera, Gizarteratze atalean sartuta zegoen. 

 

 
 

 

− Standa Elgoibarren 

 

Azaroaren 13ko goizean zehar Elgoibarrera hurbildu ginen herritarrei gure zerbitzuen 

berri emateko. Gainera, udalerriak dituen 4 farmazietara eta Udaltzaingora joateko 

aprobetxatu genuen. Helburua zerbitzu eta ordutegiekin txartelak eta, besteak beste, 

erruari eta bakardade-sentipenari buruzko argitalpenak uztea zen. Aurrekoaren harira, 

gure bisitaren inguruan herrian iragarritakoa eta hainbat argazki erantsi ditugu. 
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4.2. Komunikabideak, sare sozialak eta bestelako hedapen-formatuak 

 

Irratia: 

 

Urtarrilaren 27an Radio Pasaian bakardadeari eta Gipuzkoako Itxaropen Telefonoari 

buruzko elkarrizketa izan genuen. 

 
Martxoaren 17an Onda Vasca: 
https://www.ondavasca.com/?fbclid=IwAR3FrJ8_1Gu-

iPonmeA70Hkq_JuV3TRCGQPlnq6pBOFMJeafdlo__MbhAcU#/audios/el-telefono-de-la-esperanza-en-

gipuzkoa-escucha-activa-en-tiempos-de-crisis 
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“Pertsona bat, erronka bat” proiektua hedatzeko: 
 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/7217753/una-persona-reto-

maribel-pizarro-directora-telnefono-

esperanza/?fbclid=IwAR315UqsT8SNcD9c83jNyl3Z7OuxjFhVWOSGgeoVYAv8Vt2oB-DPPoA_e5E 

 

Telebista: 

 
✓ Martxoaren 25ean Teledonostin (56:30 minutu): http://www.teledonosti.tv/gipuzkoa-

diario/video/6144752589001/ 

✓ Martxoaren 30ean Noticias de Gipuzkoan: 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/03/30/bakardadeari-

telefonoz-aurre-egiten/1021766.html 

✓ Maiatzaren 26an ETB1en, nahi gabeko bakardadeari buruz “Ur Handitan” programan:  

https://www.eitb.tv/eu/bideoa/ur-handitan-5-

denboraldia/6589/173903/bakardadeak/?fbclid=IwAR0XHWE7A6ngSd1d78G5ogazOpRjJ

C6jH9ICddDfppLNzTjkIBfOBt5ce6A 

✓ Ekainaren 1ean Teledonostin, “Aitona. Amona. Maite zaitut” programan: 

http://www.teledonosti.tv/especiales-td/video/6160869642001/ 

 

 

Facebook: 

Sare sozial hau gure jarduerak eta herritarrei aditzera eman nahi dizkiegun gai 

interesgarriak argitaratzeko aprobetxatzen dugu. Gaur egun 845 jarraitzaile ditugu. 

 

Instagram: 

#unapersonaunreto proiektu berria abian jartzeari esker, Instagramen agertzen hasi 

ginen. Hala, profil berri bat egin genuen eta jarraitzaileak bilatu genituen. Une honetan 

114 jarraitzaile ditugu. 

 

Korporazioaren materialak: 
 
2020. urtean GITk hainbat material editatzen jarraitu ditu: aurkezpen-txartelak eta 

korporazioaren liburuxka. 
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Bestelakoak:  

Ohikoa denez, GITri buruzko informazioa eta gure zerbitzuekin harremanetan jartzeko 

modua, besteak beste, hurrengo gune hauetan argitaratuta ageri da: Gipuzkoako 

Boluntariotzaren Gida (Gizalde), Gipuzkoa Solidarioa, gure webgunea (wwww.telesgi.org) 

eta Diario Vasco egunkariko telefono interesgarri eta larrialdiko telefonoen zerrenda. 

Halaber, Donostiako erkidegoko baliabideen eta osasunerako aktiboen mapan azaltzen 

gara. 

 

Gainera, 2011z gero, Osakidetzaren Osasun Zentro eta Zerbitzuen Gidan sartu zaigu, baita 

Donostiako Udalaren hainbat tokitan (Turismo Donostiako erregistroan, osasuna 

sustatzeko Donostia.org webgunean zintzilikatuta dagoen mapan, Gaztedi Saileko 

baliabideen gidan) eta Goiener Sarean ere.  

 

4.3. Sentsibilizazio-jarduerak 
 

− Pertsona bat, erronka bat  

 

 

 

Jarduera apiril eta maiatzaren artean gauzatu zen eta Kutxa Fundazioaren nahiz Gipuzkoa 

Solidarioaren laguntza izan zen. 

 

Modu batean edo bestean konfinamenduaren egoera gainditu eta bestelako 

inguruabarrean egingo ez luketen zerbait gauzatu duten pertsona guztien bozgorailu 

izateko ikusi zuen argia proiektu honek. Maiz, errealitate horri, hau da, egindakoari edo 

lortutakoari pertsonek ez diogu baliorik ematen eta berez gure biziei ongizatea ematen 

dizkioten ekintzak ez ditugu aintzakotzat hartzen. 
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Aurrekoari eutsiz, eredutzat jotzeko, gure elkarteak proiektu horren bidez bi erronka ditu: 

 

• Nahiz eta txikia izan, lortutakoari balioa emateko pertsonak kontzientziatzea. 

• Konfinamenduan pertsonek lortutako gainditze-kontakizun guztiak 

#UnaPersonaUnReto hashtag pean biltzea, GAINDITZE-KONTAKIZUN HANDIA 

eraikitzeko. 

Jarduera zabaltzeko, oso positiboki balioetsi dugu Gipuzkoako Itxaropen Telefonoaren 

presentzia komunikabideetan: 

 

“Una persona un reto” 
webgunea 

https://unapersonaunreto.com/?fbclid=IwAR3omuU2bph0GJEV-
4oAOh0N0d9GJY35LyKvqnY-HE_7lxMyDVnoPnQVYB0 

Instagram GIT instagram.com/telefonoesperanzagipuzkoa/ 

Facebook GIT  

Radio Euskadiren 
Boulevard. EITB 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-
euskadi/programas/boulevard/detalle/7217753/una-persona-reto-
maribel-pizarro-directora-telnefono-
esperanza/?fbclid=IwAR315UqsT8SNcD9c83jNyl3Z7OuxjFhVWOSGg
eoVYAv8Vt2oB-DPPoA_e5E 

Instagram Gipuzkoa 
Solidarioa 

Hainbat sarrera kanpainaren aldian 

Facebook Gipuzkoa 
Solidarioa 

2020ko maiatzaren 5a 

Newsletter Gipuzkoa 
Solidarioa Kutxa 

https://gipuzkoasolidarioa.wordpress.com/2020/05/05/konfinamen
du-honetan-zerbaitekin-gainditu-al-zara-kontaiozu-gipuzkoako-
itxaropen-
telefonoari/?fbclid=IwAR1S26MUbVvK5HG6n_UqaeikAuXOheTHJT7I
mmhElc3H4P1_7Wq0jDVGR-U 
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− Entzutearen Nazioko Eguna (azaroak 15) 

 

150 kartel ipini ziren Donostiako autobusetan, DBusi esker, entzuteak duen garrantziaren 

eta gure elkartearen zereginaren inguruan kontzientziatzeko. Aurten ekitaldi horretarako 

kartel berria diseinatu genuen eta hitzari garrantzia eman genion, gure egunerokoan 

funtsezko tresna baita. 

 

 

 

 
 

- Palmera Monteron “Erruaren Sentimendua” hitzaldia Irunen, Gizarte Zerbitzuak 

Arloaren laguntzarekin. Izan ere, iragartzez arduratu ziren. 
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- Abenduaren 15ean Irunen “Zergatik sentitzen gara errudun?” hitzaldia gauzatu 

zen. Carmen Maganto Mateo Psikologia Klinikoan doktoreak eman zuen eta 

Irungo Cadena SER irratian elkarrizketa bat antolatu zen gaiari buruz hitz egiteko. 

 

 

 
 
 

4.4. Ezagutza gizarteratzea 
 

 

- Udalerri horretan bakardadearen gaia lantzeko Zumarragako Udalak antolatu 

zuen “Bakardadearen Talaia” foroan parte hartzea. 

 

Apirilean GITko talde teknikoaren pertsona batek aipatutako foroan parte hartu zuen eta 

nahi gabeko bakardadearen gaiari buruz arazo hau duten pertsonei arreta emandako urte 

hauetan lortu den ezagutza azaldu zuen. 

 

Halaber, Tabakaleran 2019ko azaroaren 7an egindako jardunaldian taldean ateratako 

ondorioak aditzera eman zituen. Horretan 40 erakundek (sozialek eta tokiko nahiz foruko 

administrazio publikoek) parte hartu zuten. 
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− “Nahi gabeko bakardadea eta gizarteak baztertutako pertsonak” azterlanaren 

ondorioak aurkeztea. 

 

GITk, zenbait erakunderekin (Cáritas Gipuzkoa, EMAÚS fundazio soziala, UPV/EHU eta 

Gipuzkoako Foru Aldundia) batera, “nahi gabeko bakardadea eta gizarteak baztertutako 

pertsonak” ikerketa-azterlanaren ondorioak aurkezteko jardunaldia antolatu zuten. 

 

Ekitaldia abenduaren 1ean egin zen Antonio Beristain auditoriumean (Carlos Santamaría 

eraikina) eta Fernando Fantovaren laguntza berezia izan zen.  

 

Oso erakunde eta eremu desberdinetako 165 pertsonak eman zuten izena. Hainbat 

komunikabidetan jardunaldiaren oihartzuna izan zen: Teledonosti, Onda Vasca eta Radio 

Nacional de España. 

  

- “Nor ez da inoiz errudun sentitu?” argitalpena egin eta zabaltzea 
 

Materiala Carmen Maganto Mateo psikologo klinikoak egin du. 400 ale gaztelaniaz eta 400 

ale euskaraz argitaratu dira eta zenbait udalerritan banatzen hasi gara. 2021. urtean 

zeregin horrekin jarraituko dugu. 
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− Miriam programarako (Cáritas Gipuzkoa) Entzute Aktiboari buruzko prestakuntza-

tailerra. 

3 orduko aurrez aurreko tailerra izan zen eta 2020ko uztailean egin zen. 7 pertsonak 
parte hartu zuten eta oso ondo balioetsi zen. 
 
 

− Adinekoentzako telefono-laguntzari buruzko prestakuntza-tailerra (Espainiako 

Cáritas). 

2 orduko online tailerra izan zen eta 2020ko abenduan egin zen. Zenbait autonomia 

erkidegotako 180 pertsonak parte hartu zuten. Modu errazean landu zen entzute aktiboa 

eta, batez ere, bakardadean dagoen pertsonaren deiari nola erantzun. Bertaratutakoen 

aldetik oso balioztapen positiboa izan zuen. 

 

 

 
 

 

− “Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa: 30 urte baino gehiago bakarrik sentitzen diren 

pertsonei emozioen eta gizartearen ikuspegitik lagunduz” ponentzia 

 

Arartekoak antolatu ostean, “Nahi gabeko bakardadea. Politika publikoen ereduak eta 

herritarren konpromisoa” izenburupeko udako ikastaroen barruan egin genuen (2020ko 

irailak 23-24). 200 pertsonak parte hartu zuten. 

 

Era berean, ikastaroko ponentzia guztiekin argitalpen bat gauzatu da. 

Oso balioztapen positiboak jaso genituen. 
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5. BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN HARREMANAK 
 

5.1. Beste erakunde batzuekin batera garatutako proiektuak 

 
- Bakardadea Konektatzen: 

Gipuzkoan adinekoengan nahi gabeko bakardadearen/en erronkari aurre egiteko eta 

nagusiki belaunaldien artean gizarte- nahiz erkidego-loturak indartzeko estrategia taldean 

eraikitze aldera partaidetza- eta lurralde-lanean buru den talde eragilearen kide gara. 

 

- Bizilagun, Bizipozak: 

Saiaz eskualde, Deustuko Unibertsitate eta Donostiako Udalarekin batera, GIT proiektu 

honen buru da. Etorkizuna Eraikiz deialdiak finantzatu du eta bere helburua pandemian, 

bai aurrez aurre, baita tresna digital edo telefonoaren bitartez ere, gertuko nahiz 

elkarrekiko harremanak ezagutzea da, funtsezkoak suertatzen ari baitira ahulezia-, 

kalteberatasun- edo larrialdi-egoeran dauden pertsonei babesteko. 

GIT, batetik, diseinuan eta, bestetik, herritarren partaidetzan laguntzen dihardu. Hala, 

talde eragile bat hartu du, hain zuzen, Amaran erkidego esku-hartzearen pisua eramango 

duena. 

 

- Postalak 2020: 

Donostiako Udalak gonbita luzatu zigun “Postalak 2020. Pandemiaren garaiko postalak, 

emozioetatik idatziak” proiektua garatu duen taldearen kide izateko. 

 

Halaber, proiektu berdinaren buru Tabakalera, Emaús fundazio soziala eta Kutxa Kultur 

erakundea dira. Helburu bikoitzez sortu zen: 1) Pandemia garaian nola sentitzen garen eta 

emozioak partekatzeko hausnarketa-lana egitea. Hala, indibiduo eta gizarte modura gure 

kalteberatasuna bera antzeman eta onesteak ematen duen indarra esperimenta 

dezakegu. 2) Krisiaren emozio-eragina ikusgai bihurtzea eta erkidegoaren erresilientzia 

eraikitzeko orduan emozioak taldean kudeatzeak ematen duen ahalmen eraldatzailea 

arakatzea. 

Proiektua ondorengo webgunean azalduta dago: http://2020postalak.eus/es/ 

 

http://2020postalak.eus/es/
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5.2. Topaketak Gipuzkoako elkarte eta bestelako erakundeekin 

 

TEKNIKA. Urtarrilaren 8an TEKNIKAko arduradun eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide 

Heziketarako sailburuordearekin bilera bat izan genuen, egoera kalteberan edo ahulean 

dauden gazteekin zerikusia duten zenbait ideia abian jartzen hasteko. Pandemia dela eta, 

kontaktu honi 2021ean berriz eutsiko zaio. 

 

CEAR Gipuzkoa. Urtarrilaren 24an asiloa eskatu duten 11 pertsonako taldea eta CEARko 

bi arduradun GITren instalazioetara gerturatu ziren gure funtzionamendu eta doako 

zerbitzuei buruzko informazioa jasotzeko. Ordu eta erdiko solasaldia egin genuen eta bere 

instalazioetan ipintzeko hedapen-materiala eraman zuten. 

 

LAGAEL. Otsailaren 11n atsegin handiz hartu genuen LAGAEL elkarteko 3 emakume 

arduradunen bisita, elkarteari eta bere zerbitzuei buruz hitz egiteko. GITk doako 

zerbitzuen informazioa eman zuen, entzunak izan nahi duten emakumeak bideratze 

aldera. 

 

ADINBERRI. Harreman hau 2019. urtearen amaieran hasi zen errotzen eta 2020. urtean 

proiektu baten bidez egituratu da. Helburua Gipuzkoan nahi gabeko bakardadearen aurka 

estrategia egitea da, arestian aipatu dugun bezala. 

 

Donostia Lagunkoia. Lkaleak (Egia auzoan erkidegoaren prozesu parte-hartzailea) talde 

eragilearen hainbat saiotan parte hartu dugu. 

 

SAREGINEZ erakundeak abenduaren 5ean, boluntariotzaren egunean, “Siembra 

voluntariado/Erein boluntariotza” jarduera antolatu zuen, pandemiarengatik segurtasun- 

eta higiene-neurrietara egokituta eta, ondorioz, jarduera guztia sareen bitartez gauzatu 

zen. 

 

GITk testuarekin batera argazki hau ipini zuen, boluntariotza ereiten jarraitzearen beharra 

sinbolizatzeko. Era berean, talde teknikoko pertsonek taldearen beharrak zaindu behar 
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dituztela adierazi nahi zuen. Hala, Gabonetako zuhaitzak boluntarioen taldeko kideen 

nahi bakoitza adierazten du. 

 

 

 

MATIAZALEAK. Borondatez proposatzen dizkiguten ekimen guztietan elkarlanean 

jarraitzen dugu. 

 

EMAKTIVA, emakumeentzako motibazioa, aukerak eta enplegagarritasuna. Urriaren 

28an bitarteko berri honen arduradunekin topaketa izan genuen. Izan ere, lan-merkatuan 

sartzeko zailtasunak dituzten emakumeentzat da. Ildo horri eutsiz, 2020. urtean 

dagoeneko emakume bat deribatu dugu. 

 

5.3. Gipuzkoako elkarteekin koordinatzea eta elkarlanean jardutea 

2020. urtean bi elkarterekin alde bietara koordinazio- eta elkarlan-loturak zehaztu ditugu 

kasuak jarraitu eta koordinatzeko. 

 

ADINKIDE. Erakunde honek adinekoen nahi gabeko bakardadea lantzen du. Aurrez aurre 

laguntzen du eta orain, pandemia dela eta, baita telefonoz ere. Gainera, beste erakunde 
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batzuekin batera, Pasaian erkidego-proiektu bat bultzatzen ari da. Aurten modu 

koordinatuan lan egin dugu 3 pertsona (2 emakume eta 1 gizon) jarraitzeko. 

 

AGIFES. Erakunde honek ikuspegi desberdinetatik osasun mentaleko arazoak lantzen ditu. 

Modu koordinatuan lanean aritu gara gizon baten kasuan. 

 

5.4. Lankidetza-hitzarmenak 

 

Atal hau amaitzeko, azpimarratu nahi dugu 2018az gero GITk hainbat unibertsitaterekin 

lankidetza-hitzarmenak sinatu dituela, unibertsitateetako ikasleek (gradukoek edo 

masterrekoek) praktikak egiteko. 2020an praktika-hitzarmen bat izenpetu dugu hurrengo 

unibertsitate hauekin: 

 

− UPV/EHU: 

UPV/EHUko Psikologia Fakultatea: psikologiako ikasle batek praktikak egin zituen 

otsailetik ekainera. Bizitako osasun-krisiaren egoera kontuan hartuta, ikasleak online 

gauzatu zituen horiek. 

 

− Deustuko Unibertsitatea: 

DEUSTUKO Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea uztailaren erdialdean GITrekin 

harremanetan jarri zen Gizarte Lana Graduko ikasleek GITn praktikak egiteko. Ikasle bat 

urriaren erdian hasi zen eta 2021eko maiatzean amaituko du. 

 

− Beste autonomia erkidego batzuetako unibertsitateak: 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Kanpoko tutore gisa lankidetzan dihardugu eta 

elkartearen barruan Psikologia Practicuma garatzeko jarduerak erraztu genizkion ikasle 

bati. Nolanahi ere, ikasleak praktiketan 90 ordu eman behar ditu. 
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− Universidad de Navarra: 

Bi proiekturekin (gizarte- eta erkidego-baliabideei buruzko datu-basea eta itxaropenerako 

txata) zenbait hilabetez lankidetzan aritu ondoren, 2020ko uztailean TECNUN eta GITk 

lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, zentroko ikasleen eta profesionalen boluntariotza 

indartzeko. TECNUN zentroko boluntariotza-jarduera Tantaka, Campuseko Denbora 

Solidarioaren Bankua, erakundearen bitartez bideratzen da. Duela 3 urte sortu zen 

unibertsitate-erkidegoaren denbora gizarte-erakundeen zerbitzura jartzeko. 

 

 

 

https://tecnun.unav.edu/noticias/detalle-noticia/-
/asset_publisher/twhgoQYKbDi1/content/2020_07_20_noticia_tecnun-telefono-
esperanza/10174?redirect=https%3A%2F%2Ftecnun.unav.edu%2Fnoticias%2Fdetalle-
noticia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_twhgoQYKbDi1%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&tituloNoticia=el-telefono-de-la-esperanza-de-
gipuzkoa-y-tecnun-firman-un-convenio-de-colaboracion&fechaNoticia=20-07-2020 
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6. HAINBAT ERAKUNDE PUBLIKOREKIN GITK DITUEN 
BETEBEHARREI ETA KONPROMISOEI LOTUTAKO TOPAKETA ETA 
BILERATAN PARTE HARTZEA 
 

Donostiako Udaleko Gizarte Ekintzaren Sektoreko Kontseiluan sartzea 

Sektoreko Kontseilu honen helburua hiriko partaidetza-egitura eta -erakundeen artean 

topaketa-gune izatea da, Donostiako herritarren gizarte-kohesioa eta bizi-kalitatea 

hobetzeko orduan batera lan egiteko. 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Sailak antolatutako jardueretan parte 
hartzea 

 

− Sareko arduradunen zenbait bileratara joan gara eta bereziki landu dira gure memoriatan 

sartu behar ditugun aldaketak eta ebaluazio-adierazleak. 

 

− Bilera garrantzitsuak izan dira hirugarren sektoreko erakundeen barruan COVID-19aren 

ondorioz hartu behar ziren neurriei buruzkoak. 

 
− Elkar-Ekinen Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako bileretan parte hartzea. Horietan 

GITk, bai barnean, bai kanpoan, euskara erabiltzearekin duen harremana aztertu dugu. 2 

bileratan parte hartu genuen. 

 

Antolatutako bi saioetan BEGIZTEK-Kafean (Teknologia Sozialerako Foroa) 
eraginkortasunez parte hartzea. 
 

− Martxoaren 3an nahi gabeko bakardadea arintzeko teknologiak izan dezakeen 

zeregina landu zen. 

 

− Apirilaren 24an saioa online egin zen “konfinamenduan zehar teknologiek gure 

egunerokoan izan duten zereginari” buruz hitz egin eta hausnarketak 

partekatzeko. 
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Gizalderen laguntzaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen duen “Boluntariotzari 

Sarian” epaimahaiko kide modura parte hartzea.  

 

2020. urtean, 2019. urtean bezala, GIT epaimahaiko kide izan zen, une horretan erakunde 

edo pertsona aipagarrienari 2020ko boluntario izendatzeko. Azkenean, saria BEGISARE 

erakundeari eman zitzaion hain ohiz kanpoko urtean. 
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7. 2020. URTEAN HASITAKO PROIEKTU BERRIAK 
 

− 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzako zerbitzua: 

Biztanleenganako arreta-zerbitzu berria definitzeko prozesua hasi dugu. Horretarako, 

urtarriletik abendura, 2 aholkularitza-enpresen laguntzaz, prozesu parte-hartzailea gaitu 

dugu eta 18 eta 27 urte arteko 3 gazte-taldek parte hartu dute. Helburua halako 

zerbitzuaren egokitasunari buruz beren iritziak eta balioztapenak ezagutzea zen. Halaber, 

ezaugarriak, hedatzeko kanal eta edukiak, zerbitzuaren izena, etab. jakin nahi ziren. 3 

gazte-taldeak aniztasunaren irizpidepean eratu dira: adina, generoa, hiri- edo landa-

ingurunea, migranteak/bertakoak, ikasleak/langileak/langabetuak. 

 

Gazte-taldeen hausnarketetatik antzemandako ondorioak azpiko irudian ageri dira. Bertan 

18-30 urteko gazteentzako zerbitzu berriak izan behar dituen oinarrizko elementuak 

azaltzen dira. 
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8. GITREN BARNEKO FUNTZIONAMENDUAREKIN ZERIKUSIA DUTEN 
JARDUERAK 
 

8.1.  Boluntariotza-taldea 

 

Boluntariotza-taldeari dagokionez, 2020. urtean GITk gauzatu dituen prestakuntza eta 

zaintza emozionala azpimarratu nahi ditugu. 

 

Boluntariotzaren prestakuntza: 

Denboraldi honetan prestakuntzak, nagusiki, “laguntza-harremanean” oinarritutako 

arreta-eredua (entzute aktiboa, jarrerak eta trebetasunak) indartzen jarraitzean funtsatu 

dira. Talde txikietan (5-7 pertsona) lan egin dugu. Izan ere, metodologia hori telefono-

arretarekin eta deiak kudeatzearekin zerikusia duten zenbait alderdi lantzeko egokiagoa 

da. Era berean, nork bere burua beste egin eta bakardadeari buruz UPV/EHUk 

antolatutako udako ikastaroen dokumentazioa jakinarazi eta helarazi da eta gauza bera 

egin da Centro de Humanización de la Salud erakundeak antolatutako doluaren 

ingurukoarekin. Boluntariotza-taldeko pertsona gehiegik ez dute parte hartu ikastaro 

horietan, baina guztiei materialak eta aztergaien powerpointa eskuratu zaizkie. 

 

GITko talde teknikoak etengabe ikuskatu eta babesten du beren lana. 

 

Boluntarioak zaintzea (gune psikoemozionala) 

 

Beti bezala, eta, agian, une honetan behar handiagoaz, talde teknikoa boluntarioen 

ongizate emozionalaren inguruan adi egon da. Hala, entzute eta aireztapen 

emozionalaren beharrei erantzun die eta, batzuetan, beren txandak urruntzeko aukera 

eman zaie. Are gehiago, arnaste-denboraldia hartu ahal izan dute. 

 

Etengabe, boluntarioek hala eskatu dutelako ala talde teknikoak beharrezkotzat jo 

duelako, telefono-arretari lotutako zailtasunak edo zalantzak argitzeko elkarrizketak izan 

dira. 
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Urtean zehar taldeko pertsonen % 40k (n=12) baliabide hau gutxienez behin erabili du. 

Topaketa horietan, batik bat, arreta emandako dei bereziren batekin zerikusia duten gaiak 

aztertu dira. Dena den, kasu batzuetan, alderdi pertsonalak landu ditugu, boluntarioaren 

ongizate psikoemozionalean eragiten ari zirelakoan. 

 

2020. urtean, erakundean boluntarioen partaidetza-prozesuak hobetzeko, galdetegi bat 

egin genuen. Helburua arretarekin asetze-maila ezagutzea zen eta, aldi berean, beharrak 

eta hobekuntza-arloak antzeman nahi genituen. % 80k parte hartu zuen. Hala ere, esan 

behar da parte hartu ez zuten pertsonak azterlanaren une horretan arnaste-aldian 

zeudela (nagusiki gaixotasunarengatik eta gai pertsonalengatik). 

 

Ondoren, emaitzarik aipagarrienak aurkeztuko ditugu: 
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9. GITREN BARNE ANTOLAKETA ETA KUDEAKETAREKIN ZERIKUSIA 
DUTEN JARDUERAK 
 

− Zuzendaritza-batzordearen bilerak 

Bi bilera egin dira. Lehenengoa martxorako programatuta zegoen, baina bizitako osasun-

alarmaren egoeraren ondorioz, uztailera atzeratu zen. Bigarrena abenduan gauzatu zen. 

Bietan GITren jarduerak eta funtzionamendua, COVID-19aren ondorioz hartutako neurri 

berriak, gara litezkeen lan-lerro berriak eta egoera ekonomikoa jakinarazi dira.  

 

− Bazkideen Batzar Nagusiaren bilera 

Elkartearen estatutuak aintzat hartuta, urteko lehenengo hiruhilekoan Batzar Nagusia 

programatu zen urteko lan-plana eta urteko aurrekontu ekonomiko berria onesteko, 

baina, azkenean, Zuzendaritza Batzordearen bilera bezala, bertan behera utzi behar izan 

zen. Horrenbestez, data berria ipini zen uztailean. 

 

− Lan-arriskuen prebentzio-plana egitea 

Elkartearen lan-arriskuei buruzko prebentzio-plana gauzatu da eta zentroko langileen 

osasuna zaintzeko enpresa kontratatu da. Prebentzio-plana boluntario eta langile guztiei 

azaldu zaie. 

Horrez gain, talde teknikoko pertsona batek 50 orduko lan-arriskuen prebentzioari 

buruzko oinarrizko ikastaroa egin du. 

 

− Boluntariotza-plana gauzatzea:  

Ekainean boluntariotza-plana egin zen, praktiketan zegoen pertsonaren laguntzari esker. 

Horretan gure erakundean boluntariotzaren funtzionamendua, eskubideak eta 

eginkizunak nahiz boluntarioaren etapa desberdinak izan ditugu hizpide. 
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10. GIT-EN ZERBITZUAK BALIOESTEKO ERABILITAKO EBALUAZIO-
ADIERAZLEEI BURUZKO DATUAK 
 
Atal honi hasiera emateko, laburpen-taula hau osatu dugu, 2020an erabili ziren zerbitzuei 

buruzkoa. 

 Arreta telefonikoa (900 840 845) 

GIT-EN ZERBITZUEN ERABILERA 2020AN GUZTIRA ANDREAK GIZONAK 

900 840 845 ZENBAKIAN ARTATURIKO DEIAK 2510 1305 1205 

900 840 845 ZENBAKIAN LEHEN ALDIZ 
ARTATURIKO PERTSONAK 

204 149 (%73 55(%27) 

 
 
Servicios de asesoramiento psicológico 
 

GIT-EN ZERBITZUEN ERABILERA 2020AN GUZTIRA ANDREAK GIZONAK 

AHOLKULARITZA PSIKOLOGIKOA JASOTAKO 
PERTSONAK 

46 34 (%74) 12 (%26) 

JASOTAKO AHOLKULARITZA-MOTA Aurrez aurrekoa 118 

Telefono bidezkoa 186 

Skypen bidez 8 

 

Informazio gehiago jasotzeko, www.telesgi.org/estadísticas 
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11. ESKER ONAK 
 

GIZA BALIABIDEAK 

Zuzendaritza Batzar boluntarioa 

Boluntarioen entzute taldea 

GITan konfiantza izanda deitzen duten pertsonak 

 

LAGUNTZA EKONOMIKOAK 

Bazkideak 

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte Politikako Saila 

Eusko Jaurlaritza 

Enpresak (ORONA, IRIZAR) 

Kutxa Fundazioa 

Euskaltel 

 

UDALAK 

Aretxabaleta, Astigarraga, Azpeitia, Billabona, Donostia-San Sebastián, 

Eibar, Elgoibar, Errenteria, Eskoriatza, Hernani, Irún, Oñati, Orio, Pasaia, 

Urretxu, Usurbil, Zarautz, Zumarraga. 

 

¡ Eskerrik asko guztiori GITan sinesteagatik eta egunero 

funtzionarazteagatik! 


