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Sareen Sarea Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 
erakundeen sareak biltzen dituen elkartea da. Sorrera 
formala 2014ko apirilaren 8an izan bazuen ere, hura 
sortzeko ideia urte batzuk lehenago sortu zen, Euskadiko 
Elkarrizketa Zibilerako Mahaian. 

Historian, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 
erakundeek sakabanatuta eta atomizatuta egon izan 
dira. Hori dela eta, azken urteetan presentzia, aitorpena, 
elkarrizketarako gaitasuna eta eragin politikoa handitzen 
laguntzen dieten sare eta federazioetan artikulatzeko 
ahalegina ikus daiteke.

Sareen Sarea hainbat alorren eta lurralderen bat 
egitearen adierazpide agerikoena da. Euskadiko 
Hirugarren Sektore guztia batzeko helburuz sortu zen, 
eta kohesio eta parte-hartze handiagoa dituen gizarte 
justuago eta solidarioago baterantz aurrerapausoak 
emateko helburuz. Esklusiboki alderdi ekonomikora 
bideratuta dagoen eta pertsonei erreparatzen ez 
diren garapen-eredu baten aurrean kritikoagoa den 
gizarte bat du helburu, eta gizarte-eredu gizatiarrago 
baterantz aurrerapausoak emateko proposamenak eta 
alternatibak sortu nahi ditu kolaborazioaren bidez.
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Sare bazkideak
2021ean, guztira, 16 sarek osatu zuten Sareen Sarea:
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Balioak

Elkartasuna

Eraldaketa

Babesgabeenen eskubideen erantzukizuna.

Eraldaketa sozialarekin erantzukizuna eta konpromisoa, eskubideen 
aldarrikapena eta defentsa, hiritarren parte-hartze eta erantzukizun 
aktiboa sustatuz.

Misioa

Gizarte kohesionatua, inklusiboa, solidarioa eta parte-hartzailea sustatzea, pertsona 
guztien eskubideak berdin errespetatuko dituena, zaurgarrienei arreta berezia 
eskaintzen diena, eta ongizate kolektiboaren eta eraldaketa sozialaren bidez, hiritar 
guztien konpromiso aktiboa sustatzea. Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala bateratua, 
sendoa eta aitortua izan dadin lan egiten dugu, eta hark gaitasuna izan dezan gizarteko 
eta instituzioetako eragileetan eragiteko eta haiekin elkarrizketak izateko.

Ikuspegioa, misioa eta balioak
Ikuspegia

Sareen Sarearen helburua hau da: gizarteak Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 
erreferente eta aglutinatzaile gisa ikustea, gizarte- eta politika-alorreko hainbat 
eragilerengan eragiteko eta haiekin hitz egiteko gai dena; gizarte justua, kohesionatua, 
inklusiboa, solidarioa, parekidea, parte-hartzailea eta demokratikoa eraikitzen 
laguntzen duena; inklusio soziala, bizi-kalitatea hobetzea eta pertsonen eskubideak 
efektiboki betetzea defendatzen duena; sektorearen egituraketan ekarpena egiten 
duena Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala indartsuagoa eta kohesionatuagoa izan 
dadin, betiere duen aniztasunari erreparatuta.
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Gardentasuna

Kooperazioa

Pluraltasuna

Independentzia

Demokrazia

Autonomia

Kudeaketan erantzukizunez jokatzea; horretarako, erabakiak hartzean 
eta informazioa maneiatzean gardenak izatea eta erakunde-kideek, 
administrazio publikoek, gizarte-eragileek eta gizarteak bertara 
sartzeko aukera izan dezaten bermatzea. 

Hirugarren sektoreko erakundeekin (eta beren artean), 
administrazioarekin, eta hiritarrekin, hiritarren helburu komunak eta 
esperotako misioa betetzen direla bermatzeko.

Sareen Sarearen baitako aniztasuna eta sektoreko aniztasuna 
aitortzea, eta barne-demokraziaren eta parte-hartzearen bidez beren 
ordezkagarritasuna bermatzea.

Pentsamenduan eta ideologian eta independentzia instituzionala, 
politikoa eta ekonomikoa, gizarte-eragileekin duen harremanean eta 
eraginean faktore horiek nahas ez daitezen.

Erantzukizun komuna eta parte-hartze ekitatiboa eta inklusiboa 
sustatzea misioari eta ikuspegiari dagokionez, eta erabakiak elkarrekin 
hartzea kide guztiak ados dauden diskurtso, posizionamendu eta 
akordioak lortzeko.

Sare bakoitzaren errealitatearekiko autonomia eta Sareen Sarearen 
diskurtsoa, posizioa eta aldarrikapenekiko errespetua, interes 
komunen aldeko lan eginez.
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Biltzar Nagusia

Zuzendaritza Batzordea

Erakundea

Sareen Sarearen Biltzar Nagusia erakundearen erabakitzeko organo gorena 
da. Gutxienez urtean behin elkartzen da, eta entitate bazkide guztiek 
osatzen dute.

Zuzendaritza Batzordea, Batzar Nagusiaren xedapen eta arauei jarraikiz 
elkartearen interesak zuzentzen, kudeatzen eta ordezkatzen dituen 
gobernu-organoa da. Entitate bazkideek bakarrik izango dute gobernu-
organoan parte hartzeko aukera. Zuzendaritza Batzordea entitate bazkide 
guztiek osatuko dute, eta bakoitza berak aukeratu duen pertsona fisiko 
batek ordezkatuko du. Gutxienez hiru hilean behin egin beharko dute 
bilera, jarduera sozialen garapenak ahalbidetzen badu. Orain hilean behin 
egiten dute bilera.



Talde teknikoa

Lan-batzordeak

2021ean bi pertsonek osatu dute talde teknikoa: koordinatzailea eta 
komunikazioa eta kudeaketan laguntzeko teknikaria.

Komunikaziorako eta sentsibilizazio sozialerako Batzordea
Eragin Politikotako Batzordea
Barne Sendotzerako Batzordea
Legegintza garatzeko Taldea
Haurren eta Nerabeen Eskubideen Batzordea
Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Sistemaren Batzordea
GJH eta 2030 Agendaren Batzordea
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2021ean egindako Zuzendaritza Batzordearen 
hamar bileretan eta Batzar Nagusian jorratutako 
gaiak, COVID19aren eraginaz baldintzatuta egon dira 
oraindik. Hala ere, eraginkorrak izan dira sarearen 
barruan lan egiteko modua finkatzeko, irizpideak 
adostea eta erabakiak arin hartzea lortuz eta EHSSko 
sareen arteko lankidetza sustatuz.

2021ean, aurrera egin dugu indartzeko, 
egituratzeko eta barne-antolaketako gaietan 
(sektoreko erakundeek gizarteari ematen dioten balio 
osoa eta balio erantsia autoebaluatzeko tresnaren 
aurkezpena eta hedapena; Garapen Jasangarrirako 
Helburuen eta 2030 Agendaren Batzordea sortzea; 
Sareen Sarearen Plan Estrategikoaren 4. ildoaren 
eztabaidaren lehen zirriborroa idaztea...).
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2.1. Euskadiko hirugarren sektore 
soziala indartzea eta dinamizatzea

Zer egin dugu 
2021ean?

2
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Honako hauek dira aurten oso modu aktiboan lanean jarraitu duten  
batzordeak eta lantaldeak:

Komunikaziorako eta Sentsibilizazio Sozialerako batzordea: 
hamabost sareetatik lauk osatzen dute, eta bederatzi aldiz bildu da. Bes-
teak beste, komunikazio-kanpaina eta EHSSren Egunaren prestaketak, 
EITBrekiko hitzarmena, Covid-19aren aurreko komunikazio-kanpaina 
eta EHSSren aldeko manifestua landu ditu.

Barne Sendotzerako Batzordea, lau sarez osatua, zazpi aldiz bildu da 
hirugarren sektore soziala indartzeko, egituratzeko eta barne-kohesioa 
lortzeko. Bileretako bik izaera zabalagoa izan dute EHSSren Plan 
Estrategikoan lan egiteko.

Haurren eta Nerabeen Eskubideen Batzordea. Hamahiru aldiz bildu 
da, eta gai hauek jorratu ditu, besteak beste: Gazteriaren Lege-proiektua, 
lantaldearen egituraketa eta helburuak, batzordearen lan-planaren 
2021eko balantzea eta 2022rako lan-proposamenak.

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Sistemaren Batzordea 
2021ean berraktibatu da, eta hiru aldiz bildu da, Diru-sarrerak 
Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren lege-aurreproiektua 
aztertzeko, Jaurlaritzaren eta sektorearen arteko batzorde misto bat 
aktibatzeko eskatzeko EEZMren esparruan, eta proposamenak egiteko 
esparru horren barruan.

GJH eta 2030 Agendaren Batzordea, 2021eko udazkenean sortua eta 
bi aldiz bildua, besteak beste, batzordearen helburuak eta lan-plana 
jorratzeko edo Eragileko Anitzeko Foroaren osoko bilkuran ordezkaritza 
izateko.
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Sareen Sarearen Plan Estrategikoa

EHSS Sustatzeko Estrategia

Barne Sendotzerako Batzordea Sareen Sarearen 2020-2023 Plan 
Estrategikoa hedatzeko dokumentu bat prestatzen ari da udazkenetik, 
arreta berezia jarriz 4. ildoan – Iraunkortasuna indartzea – Sareen Sarearen, 
egituraketa, gardentasuna eta malgutasuna (egitura, lanbide-taldea, 
parte-hartzea, kohesioa, gardentasuna) – Eta 1.1, 2.4 eta 3.5 helburuetan – 
Barne eztabaidarako eta EJrekin partekatzeko dokumentua, EHSSren lehen 
promozioaren bidez.

Sektorea indartzeko laguntza sendo horretan, Bizkaiko sare eta erakundeei 
laguntza ematen lagundu dugu, Bizkaiko Elkarrizketa Zibilerako 
Mahaiaren funtzionamendua hobetzeko. Ekainaren 11n bilera bat izan 
genuen haiekin, elkarrizketa zibilaren ikuspegi partekatua bultzatzeko 
eta eragile bideratzaile gisa dugun zeregina azaltzeko, ekarpenak egin 
ditzakegun eta behar gaituzten eta eskatzen gaituzten gaietan.

Lantalde eta lan-batzordeetan egindako lanari esker, EHSSa Sustatzeko 
Estrategiaren 2021-2024 Legegintzaldiko Plana diseinatzen lagundu 
dugu. Programazio horiek eraiki dira Sareen Sareak EHSS Sustatzeko 
Estrategiaren jarraipen-batzorde mistoari emandako zirriborroak kontuan 
hartuta, lau aldiz bilduta.
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Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren guztizko balioa eta 
balio erantsia

Azpiegitura sozialen beharrak EHSSn

Azken urteotan, erakundeen balioa sistematikoki neurtzeko ahalegina egin 
dugu, sektorearen eta erakunde bakoitzaren balio osoa eta erakunde horiek 
zerbitzuen hornidurari, bereziki erantzukizun publikoari, erantsitako balioa 
bereiziz. Sektorearen ekarpenari buruzko hausnarketa eta adierazle-siste-
ma bat sortu dugu, ekarpen hori modu sistematiko eta objektiboan neurtu 
ahal izateko.

2021ean Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Guztizko Balioa eta 
Balio Erantsiaren balorazio-tresna aurkeztu eta hedatu dugu, eta online 
galdetegi batera egokitu dugu. Jasotako datuekin, txosten bat egin da, eta 
2022ko otsailean aurkeztu behar da, Gabonetako oporraldiaren ondoren.

Sare Sareak jarraipena egin dio 2020an EHSSko erakundeetan Azpiegitura 
Sozialek dituzten premiei buruzko txostenari. Horretarako, Etxebizitzako 
Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzarekin bildu gara. Ekintza 
hori EHSSren Sustapen Estrategiaren 17. jarduketan txertatzen da.
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Berrikuntza EHSSko erakundeetan

Innobasquerekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, urrats sendoak 
eman ditugu 2021ean EHSSko erakundeetan berrikuntza sustatzeko 
proiektuan. Kataluniako Isocial Fundazioko Toni Codinaren laguntzarekin, 
urtarrilean bilera telematikoak egiten jarraitu dugu, eta otsailean 
zirriborroak posta elektronikoz trukatzen, enpresa-berrikuntzari buruzko 
Europa mailako galdetegia hirugarren sektorearen idiosinkrasiara egokitzen 
amaitzeko. Apirilean etapa berri bati ekin genion diagnostiko-fasean, 
galdetegiaren egokitzapena amaituta: elkarrizketa-zikloari hasiera eman 
zaio, tamaina, eremu, lurralde eta berrikuntza-esperientzia desberdineko 
32 erakunderekin. Egindako tresnarekin pilotaje bat egitea, parte hartu 
duten erakundeen eta ez duten beste batzuen artean, tresna horren aurre-
test bat egiteko eta, ondoren, orokortzeko.

Hurrengo urratsa diagnostiko eta estrategia partekatu batetik abiatzea 
izango da, TSSren berrikuntza kuantifikatzea eta laguntza-tresnak garatzea 
ahalbidetuko digun prozesu bat garatzeko. Azken helburua sektorean be-
rrikuntza sustatzeko sistema bat sortzea da.

Berrikuntzarekin lotuta, urtarrilean bilera bat izan genuen Ship2 
Fundazioarekin, eta bertan parte hartzeko eskatzen digute. Onartzen dugu 
irabazi-asmorik gabeko proiektuetan berrikuntza eta jasangarritasuna 
sustatzeko BValue programa bat zabaltzea EHSSko sare eta erakundeen 
artean.

14

Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokia

Urtarrilean, Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokiak antolatutako 
saio batean parte hartu genuen, EHSSren Liburu Zuriaren azterketan 
jasotako informazioa kontrastatzeko. Behatokiak hausnarketak eta 
proposamenak biltzen ditu, eta dokumentu bat itzultzen digu azterlanaren 
ondorioekin, otsailean erantzuna bidal dezagun.

Behatokiarekin batera, ekainaren 29an, Esku-hartze Sozialaren eremuko 
Eredu Mistoari (lankidetza publiko-sozialari) buruzko txostenean parte 
hartu dugu.

Ekainean, halaber, Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala sustatzeko 
neurriei buruzko txostenaren aurkezpen-jardunaldian parte hartu genuen 
Bilboko Bilborock aretoan (aurrez aurrekoa eta streaminga), hiru erakunde-
mailen, enpresa-esparruaren eta banku-fundazioen ordezkaritzarekin.
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Bilerak beste sare eta plataforma batzuekin

Sareen Sarearen aldetik, lehendakaria, diruzaina eta koordinatzailea, 
ekitaldian eztabaida-mahai batean parte hartu zuten.

Txosten horren helburua informazio eguneratua biltzea da sektore 
publikoak zein sektore pribatu/enpresarialak EHSSko erakundeak eta 
sareak garatzeko, hobetzeko eta indartzeko bultzatutako neurriei buruz. 
Aldizkako txosten hori EHSSren Legean eta EHSS Sustatzeko Estrategian 
jasota dago. Irailean, Behatokiak elkarrizketa egin zigun, txostenaren 
emaitzetan oinarrituta ezarri beharreko neurriak bideratzeko.

Azaroaren 30ean, Behatokiak antolatutako webinar batean parte hartu 
genuen: “Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala 2030 Agendaren 
erronkaren aurrean”. Bertan, Sareen Sareko koordinatzaileak, POASeko 
zuzendariak eta Eusko Jaurlaritzako Gizarte Trantsiziorako Idazkaritza 
Nagusiko eta 2030 Agentziako Gizarte Berrikuntzako zuzendariak parte 
hartu zuten, besteak beste.

2021ean bilerak egin ditugu Sareen Sarean sartzeko aukera izateko 
informazioa bildu nahi duten sare eta plataformekin:

Otsailaren 2an, ESEN sarearekin (Espetxe Sarea Euskadi Nafarroa), EAEn 
eta Nafarroan espetxe-eremuan jarduten duten hogei bat erakundek 
osatua.
Maiatzaren 19an, Euskadiko Adikzioen Arretarako Sarearekin 
(Unad). Euren lan-esparrua azaldu digute, duela 36 urtetik hona, bai 
eta hura ikusarazteko eta sektorea eraikitzeko interesa ere. Gaur egun 
14 erakunde biltzen dituzte
Maiatzaren 27an, Bitartekaritza Komunitarioko Elkarte Profesionalarekin 
Zuen Alde.
Azaroaren 22an, Umeekin Federazioarekin bildu ginen (Haur eta 
Nerabe Onkologikoen Gurasoen Euskal Federazioa).
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2.2. Gobernantza eta eragin proaktiboa

Sareen Sareak 24 kontseilu eta fororen, Estatuko eta Europako 35 
plataformari buruzko informazioaren transmisioa eta trukea errazten ditu. 
Horietan, Euskadiko sareok ere presentzia dugu.

Gainera, Sareen Sareak laguntza eta koordinazioa eskaintzen die Elkarri-
zketa Zibilerako Mahaian eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoe-
tarako Batzordean (EEGAB) parte hartzen duten pertsonei eta sareei. Sa-
reen Sareako koordinatzaileak 2021ean egin ziren EZMren 4 ohiko saioetan 
eta ez-ohiko saio batean ere parte hartu du.

Sareen Sareko koordinatzailea, Sareen Sareko Zuzendaritza Batzordeko 
bi kiderekin batera, Sareen Sareko eta EEZMko presidentea barne, lau 
aldiz bildu da 2021ean, EHSSren Sustapen Estrategiaren Jarraipen 
Batzordearen edo Lantaldearen zati soziala osatuz.

Sareen Sareak koordinatuta jarraitzen du Euskadik Europar Batasunerako 
duen ordezkaritzarekin, eta bertatik bidaltzen dituzte EHSSren 
jarduerarekin zerikusia duten gai guztiak. Sareen sareko koordinatzaileak 
gaiak aztertzen ditu eta bazkide diren sareei informazioa ematen die, 
interes-eremuaren arabera.
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Bereziki garrantzitsua da Gobernantzarekin, eta administrazio publikoetako 
maila guztiekin elkarrizketan eta lankidetzan, Sareen Sareak lanean 
jarraitzen du 2018tik OGP Euskadi Gobernu Irekiaren Foro Erregularrean, 
Foro Irekian eta OGP Euskadi 2021-2024 ekintza-planarekiko bost 
konpromiso-taldeetako batean, zeinetan gizarte zibilaren ordezkari gisa 
parte hartzen dugun, beste sei gizarte-eragilerekin batera.

OGPren bileren dinamikan eta formatuan ere eragina izan du pandemiak. 
Martxoan, OGP Euskadiren Foro Erregularra Talde Motorrak (EJ-diputazioak-
Eudel) eskatuta bildu zen 2018-2020 Plana ebaluatzeko, jasotako 
galdetegietan eta hurrengo planean (2021-2024) lan egiteko herritarrek 
egindako 175 proposamenetan oinarrituta.

Foro Erregularra ekainean bildu ginen OGP Euskadi 2021-2024 Planaren 
estrategia, helburuak eta bost konpromisoak lantzeko. Sareen Sareak 
bigarren taldean parte hartzen du, aurrekontu publikoak ulergarriagoak 
eta lagunkoiagoak egingo dituen tresna komun bat lantzea helburu duena.

Uztailaren 12an, OGP Planaren proposamena FORO IREKIAN aurkeztu 
ziguten, plan horretan jasotako bost konpromisoez gain. Eta irailean, 
2. konpromiso-taldea (Aurrekontuen arloko Gardentasun eta Kontuak 
Emateko Tresna) eratzeko bileran parte hartu genuen. Bilera horretan, 
taldearen osaera aurkeztu zen, eta haren funtzionamendua eta proiektuaren 
plangintza zehatza erabaki ziren.
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COVID-19: Inor atzean utzi gabe

Jaurlaritzaren eta sektore sozialaren arteko lankidetza-prozesu bateratuaren 
ondorioz, 10 milioi euroko funtsa sortu da (Inor atzean utzi Gabe), bai eta 
COVID-19ak eragindako krisiaren eragin soziala eta ekonomikoa arintzeko 
8 proiektu ere, bazterkeria, pobrezia eta ahultasun egoera berezian 
dauden pertsonei zuzenduta. Hirugarren sektore sozialeko erakundeek 
aurkeztutako proiektuak dira, hainbat eremu eta lurraldetatik elkarlanean 
aritzen direnak aipatutako helburua betetzeko.

Martxoaren 17an, Sareen Sareko koordinatzaileak, EEZMko bazterketa 
batzordearen ordezkari gisa, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia 
eta Gizarte Politiketako Sailak antolatutako prentsaurrekoan eta lan  
jardunaldian parte hartu zuen, Inor Atzean Utzi Gabe funtsarekin 
pandemian zehar hedatutako esku-hartze sozialeko programen datuak 
ezagutarazteko. Beatriz Artolazabal Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako sailburuak eta Gorka Urtaran EUDELeko presidenteak ere parte 
hartu zuten.

2021eko ekainean, batzorde mistoa bildu zen, Inor Atzean Utzi Gabe funtsa 
osatzen duten zortzi programen balorazio positiboa egiteko, eta haren 
jarraipena urte amaierara arte luzatu zen. Sareen Sarean bildutako gizarte-
erakundeek aurreikuspen ekonomikoak pasatu behar dizkiote Jaurlaritzari 
urte amaierara arte, eta 2022ra begira, aurre egin beharreko erronkak 
aztertu behar dituzte, zer premia eta erantzun diren egiturazkoak eta 
zeintzuk ez.
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Trantsizio Sozialerako eta 2030 Agendarako Eragile Anitzeko Foroa

2021eko azaroan, GIZARTE-TRANTSIZIORAKO ETA 2030 AGENDARAKO 
ERAGILE ANITZEKO FOROA eratu zen. Foro horretako ordezkaritza ugarien 
artean, hirugarren sektoreko hiru ordezkari titular eta Sareen Sareak 
izendatutako hiru ordezko daude.

Euskadiko Trantsizio Sozialerako eta 2030 Agendarako Eragile Anitzeko 
Foroa lankidetza eta aholkularitza organoa izango da, Euskadiko politika 
publikoetan 2030 Agenda harmonizatzen eta garatzen laguntzeko. 
Sareen Sarearen Zuzendaritza Batzordeak ekainean onartu zuen GJHen eta 
Agenda 2030en Batzordea sortzea.

Osoko Bilkuran Sareen Sareak dituen hiru ordezkariez gain, Batzorde 
Iraunkorrean ordezkari bat dugu, eta Gizarte Eraldaketarako Taldean beste 
bat.

COVID-19aren eraginaren aurrean EHSSaren aldeko manifestua

2020an, Sareen Sareak adierazpen bat egin du, COVID-19ak Euskadiko 
Hirugarren Sektore Sozialean duen eraginari aurre egiteko, dokumentu 
horretako proposamen nagusietan oinarrituta, eta gizarte-eragileak eta 
pertsona partikularrak batu ahal izango zaizkio. Manifestua eta atxikitzeko 
webgunea 2020ko abenduan gaitu ziren eta atxikitzeko kanpaina 2021eko 
urtarrilean hasi zen, 1.074 atxikimendu lortuz.

Jatorrizko dokumentua 
2020an bidali zitzaien 
Eusko Jaurlaritzari eta 
Eusko Jaurlaritzako talde 
parlamentarioei. Bilera 
erronda 2021eko urtarri-
lean itxi zen Elkarrekin  
Podemosekin.
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Orain arte esandakoaz gain, 2021ean bilerak eta harremanak izan ditugu 
Jaurlaritzarekin eta Legebiltzarrean ordezkaritza duten hainbat talde poli-
tikorekin, proposamenak aurkezteko, eztabaidatzeko eta politikoki eragite-
ko. COVID-19aren eragina nabarmendu egin da. 
Hala eta guztiz ere, honako hauek azpimarratu ditugu:

 
Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren 
Legea. 
Gazteriaren Legea.
OGP Euskadi 2018-2020 ekintza-plana eta OGP Euskadi 2021-2024 
ekintza-plana.
2018-2020 Legegintzaldiko Plana (ebaluazioa) eta EHSSa Sustatzeko 
Estrategiaren 2021-2024 Legegintzaldiko Plana (diseinua).
Etxebizitza Plan Zuzentzailea.
Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurraldearen Arloko Plana: Eko-
nomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak eskatuta.
Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Legearen aurre-
proiektua: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sai-
lak eskatuta.

Nabarmentzekoa da Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Eus-
kal Sistemaren Lege-batzorde mistoa aktibatu dela EEZMren esparruan. 
Batzorde horretan, hainbat bileratan egindako proposamenak eta alega-
zioak eta zirriborroei buruzkoak aztertzen dira.

Eusko Jaurlaritzarekiko harremanen esparruan, apirilaren 19an bilera bat 
izan genuen Gizarte Politiketako sailburuorde Lide Amilibiarekin eta haren 
lantaldearekin. Bilera horretan, bizitza osoko gizarte-zainketen politika-
rako esparru-planteamendu bat azaldu ziguten. Gizarte-zainketen politika 
eta zainketen eredu berri baterako trantsizioa, osasunaren eta hezkuntza-
ren sistemekin partekatutako zeharkako eta sektore arteko izaera jasotzen 
duena. Gobernuak balioetsi egin zuen EEZMk egin dezakeen lana.
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Gazteriaren Legea

Nabarmentzekoa da, halaber, Sareen Sareak Gazteriaren Legearen 
proiektuari buruz Eusko Legebiltzarreko Gazteria eta Gizarte Politiken 
Batzordean egindako agerraldia. Sareen Sareko presidenteordeak eta 
Haurren eta Nerabeen Eskubideen Batzordeko bi kidek Sareen Sarearen 
proposamenak aurkeztu dituzte batzordean. Proposamenen dokumentua 
bi hizkuntza ofizialetan bidali zitzaien Jaurlaritzari eta talde parlamtarioei. 
Prentsa-ohar bat argitaratu zen eta horri buruzko hainbat irrati-elkarrizke-
ta egin ziren.

Berdintasunaren aldeko itun soziala eta herritarra

Apirilaren 26an, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak antola-
tutako ekitaldira joan ginen, euskal gizartea 1995ean sinatutako Beijinge-
ko Ekintza Plataforma betetzen eta berdintasunaren aldeko eta indarkeria 
matxistaren aurkako itun sozial eta herritarraren alde inplikatzeko di-
seinatu duten proiektua aurkezteko. Eusko Jaurlaritzak, Berdintasun, Justi-
zia eta Gizarte Politiketako Sailaren bitartez eta Emakunde-Emakumearen 
Euskal Erakundearen bultzadarekin, bat egiten du Nazio Batuek bultzatu-
tako Generation Equality (Berdintasunaren Belaunaldia) ekimen globala-
rekin. Ekimen horren helburua gobernuak eta eragile politiko, ekonomiko 
eta sozialak mobilizatzea da, benetako berdintasunaren lorpena bizkortze-
ko, bai maila globalean, bai Euskadin. Emakundeko zuzendaritzaren gon-
bidapena jaso genuen Generation Equality nazioarteko proiektuan parte 
hartzeko, eta harekin bat egin genuen.
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EEZMko Haur, Nerabe eta Gazteen Batzordea

Ekainaren 21ean, Sareen Sareak eta Gizarte Politiketako Sailburuordetzak 
Haurtzaro eta Gaztaroari buruzko gune baten konfigurazioa EEZMra era-
mateari ekin zioten, Sareen Sarearen Haurren eta Nerabeen Eskubideen 
Batzordea oinarri hartuta. Urriaren 18ko bileran, EEZMren barruan 
Haurtzaro, Nerabetasun eta Gazteria Batzordea sortzea onartu zen.

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren Legea

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Le-
gea aldatzeari dagokionez, otsailean, Sareen Sarea Idoia Mendia lehen-
dakariorde eta Lan eta Enplegu sailburuarekin eta Alfonso Gurpegui 
Enplegu eta Gizarteratze sailburuordearekin bildu ginen, EEZMren ba-
rruan gai horretarako gaitutako batzorde mistoa aktibatzeko eta elkarri-
zketa zibilari balioa emateko.
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Uztailaren 6an, Sareen Sarearen batzordeak bilera egin zuen Alfonso 
Gurpegui Enplegu eta Gizarteratzeko sailburuordearekin, Arantza 
González aholkulari juridikoarekin eta Sara Buesa Lanbideko Prestazio eta 
Gizarteratze zuzendari berriarekin. Horrela, Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzeko Batzorde Misto berria eratuko da, EEZMri atxikia. Sareen 
Sareak eskatuta, erabaki da batzordea ez dela Legea onartzeko epera 
mugatuko soilik, baizik eta parte hartzeko eta hitz egiteko bide hori irekita 
egongo dela Legearen ezarpenean eta garapenean laguntzeko. Batzordea 
urriaren 28an bilduko da berriro.

Euskadi Next

Maiatzaren 13an Europako Funtsei buruzko bilera bat izan genuen Jordi 
Campás Ekonomia eta Europako Funtsen sailburuordearekin eta Yur-
dana Burgoa Ekonomia eta Ogasun Saileko Kabinetearen zuzendariarekin. 
Sektoreak sail horrekin harremanak izateko bide bat ireki da, ez bakarrik 
Europako funtsetarako, baita politika fiskal eta ekonomikorako ere. Solaski-
detzat hartzen gaituzte eta aldebiko elkarrizketa aitortzen digute, EEZMren 
esparruan.

Gizarte-azpiegituren lagapena

Azaroaren 11n, Sareen Sarea Mario Yoldi Etxebizitzako Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen zuzendariarekin eta Nagore Otazua teknikariarekin 
bildu zen. Gizarte-azpiegiturak lagatzeko planaren jarraipena egiteko 
interesa dute biek, eta plan horren gainean lan egin dugu zure sailak eta 
Sareen Sareak, EHSSa Sustatzeko Mahaiaren eta Estrategiaren esparruan. 
Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea eta Etxebizitzaren Itun Sozial baten sailaren 
prestaketei buruz hitz egin genuen.
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Trantsizio energetikoa eta aldaketa klimatikoa

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailak Euskadiko Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Le-
gea egiteko Oinarrizko Dokumentua kontrastatzeko prozesua ireki du. Gi-
zartearen partaidetza izateko asmoz, parte-hartze prozesu bat antolatzen 
dute erakundeen, ekonomiaren eta gizartearen jarduerekin tailerrak egi-
nez, Oinarrizko Dokumentua kontrastatzeko. Oinarrizko dokumentu honek 
Lege honen eta bere helburu nagusien premia eta egokitasuna testuin-
guruan kokatzen ditu. Sareen Sareako koordinatzaileak gizarte-eragileen 
taldean parte hartzen du.

Bilerak alderdi politikoekin

Alderdi politikoekin izandako harremanei dagokienez, martxoaren 25ean 
Nerea Melgosa EAJren EBBko gizarte-politiken arduradunarekin komu-
nikazio bide egonkor bat ireki da. Bi bilera izan ziren 2021ean (bigarrena, 
irailaren 13an) eta hainbat kontaktu telematiko.

Azpimarratzekoa da Sareen Sareak maiatzean antolatutako online bilera. 
Bilera horretan, Sareen Sareko koordinatzaileaz gain, 2020an Eusko Jaur-
laritzarekin lanean ari ginen Prestakuntza eta Enplegu batzordean parte 
hartu zuten sare/erakundeek ere parte hartu zuten, Melgosarekin kontras-
tatzeko Enpleguaren Estrategia eta Enpleguaren Lege berria.
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2.3. Harremanak eta aliantzak

2021ean, beste sektore-plataforma batzuekin, gizarte-eragileekin eta 
unibertsitateekin dugun harremana sendotu dugu.

Kataluniako Hirugarren Sektore Sozialaren Entitateen Taula eta Hiru-
garren Sektoreko Plataforma (PTS)

Ekainaren 15ean online bilduko dira Kataluniako Hirugarren Sektoreko 
Taulako eta Sareen Sareko zuzendaritza-batzordeak. Bilera, bi platafor-
metako zuzendaritza-batzordeen berrikuntzaren testuinguruan hainbat 
gairi buruzko lankidetza zigilatzeko antolatu zen.

Eta baita puntu kritikoak zentratzeko eta Sareen Sarean Plan Estrategi-
koaren 4. ildoari buruz eztabaidatzeko eta abiapuntu bat ezartzeko ere: 
Sareen Sarearen iraunkortasuna, egituraketa, gardentasuna eta malguta-
suna indartzea (egitura, talde profesionala, parte-hartzea, kohesioa, gar-
dentasuna). Plan Estrategikoak berak jasotzen du beste erakunde homolo-
gagarri batzuen espedienteei buruzko ikerketa.

Ildo horretan, Sareen Sareko koordinatzaileak bi elkarrizketa izan zituen 
Hirugarren Sektoreko Plataformako zuzendaritzarekin gai berari buruz 
ekainean eta abuztuan.

Kataluniako Hirugarren Sektoreko 
Taularen, Hirugarren Sektoreko Plata-
formaren eta Sareen Sarearen lehen-
dakaritzek maiatzaren 24an Hirugarren 
Sektore Sozialeko Euskal Behatokiak an-
tolatutako webinar batean parte hartu 
zuten: “COVID-19aren eragina Euskadiko 
Hirugarren Sektore Sozialeko erakundee-
tan urte baten ondoren”.
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Espainiako Hirugarren Sektoreko Plataformari (PTS) dagokionez, Alar-
mako Estatuaren Adierazpenaz geroztik, Sareen Sareak PTSeko Lurralde 
Koordinaziorako Batzordean parte hartzen du (11 bilera 2021ean), eta Ka-
taluniako Taulak ere parte hartzen du bertan. Bizi dugun krisi globalak go-
mendatzen du ahaleginak koordinatzea, informazioa, proposamenak eta 
balio-esperientziak trukatzea larrialdi-egoera horri aurre egiteko. Bai Sa-
reen Sareak, bai Kataluniako Taulak, 2020ko apiriletik parte hartzen dugu 
foro honetan, nahiz eta organikoki plataformakoak ez izan. Batzorde ho-
rretan, plataforma autonomikoetako lehendakaritzak eta PTSeko presiden-
teak parte hartzen dute, besteak beste. Ekarpenen trukearen balorazioa 
positiboa da.

REPS Biltzarra

Sareen Sareak Gizarte Politiken Espainiako Sarearen VIII. Kongresua-
ren Batzorde Antolatzailean parte hartu du; azkenean, Bilbon egin zen, 
2021eko martxoan, pandemiak eragindako atzerapenaren ondoren. Ekital-
di honetan, Sareen Sareaz gain, Deustuko Unibertsitatea, Euskal Herri-
ko Unibertsitatea eta SIIS ere hartzen dugu parte antolatzaile gisa. Sa-
rean bi ordezkari ditugu EHSSren ordezkari gisa. 
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Gizarte Politikako Espainiako Sarearen Kongresuak balio- osoaren eta 
balio erantsiaren gure proiektuari buruzko aurkezpen-proposamena 
egin zuen. Sareen Sareko koordinatzaileak egin zuen azalpena. Ondoren, 
antolatzaileek eskatuta, gaiari buruzko artikulu bat idatzi zuen, eta beste 
argitalpen batzuekin batera jaso da.

27

Unibertsitateak

2021ean Sareen Sareak behin baino gehiagotan parte hartu du euskal 
unibertsitateekin:
Gizarte Zerbitzuetako Kudeaketa eta Berrikuntza graduondokoa, 
(EHUk eta Eusko Jaurlaritzak antolatua). Sareen Sareak EHUko Gizarte  
Langintzako Fakultatean graduondokoa aurkezteko Gasteizko ekitaldian 
parte hartu zuen urriaren 6an. Ikasturte berriko ikasleen aurrean, Eusko 
Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuetako zuzendariak (finantzazioa), Lan 
Harremanen eta Gizarte Lanaren Fakultateko dekanordeak (antolatzailea) eta 
Sareen Sareko koordinatzaileak eta SIISeko ordezkari batek (laguntzaileak) 
parte hartu zuten.

EHUko Gizarte Lan eta Lan Harremanen Fakultateko dekanoak eskatuta, 
maiatzean, Gazte Basic Income Gaztebi proiektuan laguntzea onartu 
genuen. Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bati buruzko proiektua da, 
gazteek beren bizi-proiektua baldintza hobeagoetan gara dezaten.
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Sareen Sareko koordinatzaileak irailaren 15ean parte hartu zuen EHUko 
Udako Unibertsitateko ikastaroetan, “2030 Agendarako Erronkak eta In-
darguneak” ikastaroaren barruan, “Hirugarren sektorearen, elkarteen eta 
gizarte-mugimenduen zeregina” atalean. Ikastaro berean, gizarte-ekono-
miaren, garapenerako lankidetzaren eta euskal administrazio publikoen 
ordezkariek parte hartu zuten.

EHUko Gizarte Psikologia Saileko irakasle Olaia Larruskainek eskatuta, 
lankidetza-hitzarmen bat sinatu dugu irabazi-asmorik gabeko erakun-
deen arteko lankidetzaren arrakasta-faktoreen inguruko ikerketa-la-
nerako: gizarte-berrikuntzaren ikuspegia, irabazi-asmorik gabeko erakun-
deak aztergai dituena.

28

2021eko memoria
Sareen Sarea



CEBEK

Beste gizarte-eragile bat, kasu honetan enpresa-eragilea, martxoan 
CEBEK Bizkaiko enpresa-patronalarekin lankidetza izan genuen. CEBEKeko 
proiektu berriak garatzeko zuzendaria, Nieves Gamiz, harremanetan jarri 
zen Sareen Sarearekin, 2020ko Sareen Sarearekin lankidetza berritzeko eta 
formalizatzeko, eta Bizkaiko erakundeei boluntario-programa eskaintzeko. 
Programa hori enpresa-langile adituek eman zuten, eta deialdi bat egin 
zuten.

Sareen Sareak Probono Birtualaren deialdia jakinarazi zien sare eta 
erakundeei, eta berriz ere erantzun bikaina jaso zuen sare eta erakunde 
horien aldetik.

Uztailean berriro jarri ziren harremanetan apirileko edizioan izandako 
arrakastagatik, eta, beraz, irailaren 3rako beste deialdi bat ireki zuten. 
Apirileko edizioan hogei profesionalek hartu dute parte, Bizkaiko 16 
enpresatakoak, eta komunikazioan eta giza baliabideetan adituak diren bi 
taldek osatu dute, bi gizarte-erakunde indartzeko: Bidesari eta Zubietxe. 
Voluntairek, boluntarioen nazioarteko sareak, boluntariotza probonoaren 
jardunbide egoki gisa azaldu du programa.

29

2021eko memoria
Sareen Sarea



Sareen Sareak 2021ean antolatu dituen edo parte hartu duen ekitaldien 
errepasoa eginez, dagoeneko azaldutakoez gain:

Ekainaren 14an eta 16an, Sareen Sareko koordinatzaileak bi irrati-
emanalditan parte hartu zuen Sareen Sarearen egoitzatik, Onda 
Vasca eta Cadena Ser irratiekin, hurrenez hurren, Inor Atzean Utzi Gabe 
programari buruz, eta esku-hartze sozialeko programak kudeatzen ari 
diren sektoreko erakundeek ere parte hartu zuten.

Sareen Sareko koordinatzaileak parte hartu zuen EHSSa sustatzeko 
neurriei buruzko lehen txostena aurkezteko jardunaldian. EHSSren 
Euskal Behatokiak antolatu zuen, ekainaren 29an.

Sareen Sareko koordinatzailearen parte-hartzea EHSSri eta Garapen 
Jasangarrirako Helburuei buruzko webinarrean, Hirugarren Sektore 
Sozialeko Euskal Behatokiak azaroaren 30ean antolatua.

Sareen Sareko koordinatzaileak “Pertsonak gizarteratzeko sare, 
sistema eta sektoreak ehuntzen” jardunaldian parte hartu zuen, 
urriaren 14an, Sortarazi elkartearen 25. urteurrenean.

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak antolatutako Euskadiko 
Gizarteratzeari buruzko I. Jardunaldian Sareen Sareko lehendakariak 
parte hartu zuen, ekainaren 2an, Bilbon.
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Boluntariotzaren Euskal Kontseiluak gonbidatuta, Sareen Sareko koordi-
natzaileak parte hartu du Boluntariotzaren 2021-2024 Euskal Estrate-
gia egin aurreko sareetara eta erakundeetara irekitako lan-saio batean.

Sareen Sareko Zuzendaritza Batzordeko idazkariak Sareen Sarea or-
dezkatu du Ondareari buruzko Europako Jardunaldiak prestatzeko 
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak deitutako bileretara. Aurtengo gaia 
irisgarritasuna eta sartzea izan da, eta sektoreko beste sare batzuek, 
aldundiek eta toki-erakundeek parte hartzen dute.

Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialerako ha-
sierako dokumentu estrategikoei buruzko tailerretan Sareen Sareko 
koordinatzaileak parte hartu zuen, maiatzean eta azaroan, Ekonomia-
ren Garapen eta Lehiakortasun Sailak eta Energiaren Euskal Erakundeak 
(EEE) antolatuta.

Otsailaren 12an, EHSSko erakundeen jauzi digitalari buruzko minte-
gi batean parte hartu genuen, EDE Fundazioak antolatuta, gai berari 
buruzko azterlan batean parte hartzen aritu diren erakundeekin.

Gipuzkoako EIBE (Elkarteen Ikerketa eta Berrikuntzarako Ekosistema) 
elkarteak bultzatutako Elkar+ekin gara! Boluntariotza eta elkartegint-
za sustatzeko kanpaina zabaltzen laguntzea adostu genuen.

REAS Euskadirekin elkarlanean aritzea adostu genuen Feminismoz 
Blai II kanpaina zabaltzeko: ekonomia solidario feministago eta 
eraldatzaileago baterako proposamenak.

Sareen Sareko koordinatzailearekin elkarrizketa sareetan argitaratzeko, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Hezitzaileen Elkargo Profesiona-
lak 2020an komunikabideei eta Hirugarren Sektore Sozialari buruz 
antolatutako jardunaldiaren jarraipen moduan.
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Sareen Sareko koordinatzailea, BBK Family eta Athletic Fundazioaren 
Haurren Babeserako Arloak gonbidatuta, “Tratu ona haurrei eta 
nerabeei” kanpainaren aurkezpen-ekitaldira joan da.

Sareen Sareko lehendakaria eta koordinatzailea ekainaren 23an joan 
ziren Eusko Jaurlaritzaren Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkestaren (PGDI) aurkezpenera, Lakuan.

Sare Berdeak zabaltzen laguntzen du Sareen Sareak, herri mailan 
etorkizun iraunkorragoa eraikitzeko lan egiten duten komunitate 
berdeak eraikitzen laguntzen duen tresna. Global Action Planak (GAP) 
eta Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako proiektua da, Eusko Jaurlaritza 
Ingurugelaren bitartez eta UPV/EHU bere Jasangarritasun Bulegoaren 
bitartez dira erakunde sustatzaileak.

Urriaren 1ean, Sareen Sareko presidenteordea eta koordinatzailea BBK 
Kuna Kideak 2030 ekimenaren inaugurazioan izan ginen. BBK buru 
duen ekimena da, eta GJHen lorpena bizkortzea du helburu, Bizkaian 
aurrerapen inklusibo, justu eta iraunkorra ahalbidetuko duten proiektu 
berritzaileen bidez.

Urriaren 1ean, Sareen Sareko koordinatzailea Europe Direct Bizkaia 
Bulegoaren 2021-2025 epealdirako abiarazte-ekitaldian izan zen.

Urriaren 22an, Sareen Sareko koordinatzailea Euskadiko Arreta 
Soziosanitarioko Estrategia aurkezteko ekitaldian izan zen, BECen.

Sareen Sareko koordinatzailea Enpleguari buruzko IV. Biltzarrean izan 
zen azaroaren 15ean eta 16an, “Enplegua, inklusiboa eta kalitatezkoa” 
leloarekin.
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Ezinbestekoa da sektorearen sustapena eta aitorpena, eragin publikoa 
eta beste gizarte-talde batzuekin harreman estrategikoak, kolabora-
ziozkoak eta aliantzazkoak eraikitzea Sareen Sareak Euskadiko Hirugarren 
Sektore Soziala erreferentziazko gizarte-eragileen artean kokatzeko duen 
helburua betetzeko.

Gure mezua EAEko gizarteari zabaltzeko, topaketa eta komunikazioa 
errazten duten hainbat tresna erabiltzen ditugu: ekitaldi publikoak, ko-
munikabideak, informazioaren eta komunikazioaren eta ikus-entzunezko 
euskarrien teknologiak.

2021ean, hainbat mugarri esanguratsu izan dira Euskadiko Hirugarren 
Sektore Sozialaren posizionamenduari, sustapenari eta gizartera irekitzeari 
dagokienez. Pandemia globalak eta osasun-neurriek, logikoa denez, 
aurten ere Sareen Sarearen planak baldintzatu dituzte. Beste eraldaketa 
batzuen artean, elkartearen komunikatzeko moduak eta kanalak 
egokitzen jarraitu behar izan dugu, bai barrutik, bai kanpotik.

Pixkanaka gure jarduera presentziala berreskuratzen joan gara, 2021ean 
gaitutako sare telematikoak alde batera utzi gabe.

2.4. EHSSren posizio soziala
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2021ean Euskadiko 1205-EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALAREN 
EGUNA berreskuratuko dugu. Modu iragankor batean berriz hasi gara. 
Hain zuzen ere, 60 laguneko edukiera duen areto bat bete genuen Bilboko 
Euskalduna Jauregian, eta gainerako ikusleentzako streaming bidezko 
emisio bat antolatu genuen.

Ohi bezala, ekitaldian Iñigo Urkullu lehendakaria eta beste agintari batzuk 
izan ziren. #SAREIDOSKOPIO - Transformazio sozialeko unibertso bat 
lelopean, ekitaldia eta kanpaina sare sozialetan egin ziren hamar egunez.

Aurretik, otsailaren 25ean, Sareen Sareko hamabi eremutako erakundeen 
lanaren hartzaile diren pertsonek “sareidoskopio” kanpainaren ildoari 
lotutako ideia-tailer batean parte hartu zuten. Esperientzia parte-hartzaile 
hori formatu digitalera eraman behar izan genuen, osasun-larrialdiak hala 
eskatzen zuelako.

Kanpainak oso emaitza positiboak lortu ditu, ebaluazio-txostenetik 
ondorioztatzen denez.

Informazio guztia, bideoak barne, gure webgunean kontsulta daiteke.
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Sareen Sarea EITBn

Bigarren urtez jarraian, 8 komunikazio-kanpaina egin dira, 2019ko aben-
duan Eusko Jaurlaritzak eta EITB taldeak sinatutako hitzarmenari ja-
rraiki. Hitzarmena 2020an 8 spot emititzera mugatzen da, eta 2021ean 
beste 8 spot emititzera ETBren kanaletan eta irrati-iragarkiak euskal komu-
nikazio-taldeko irratietan. Sareen Sarea horien ekoizpenaz arduratzen 
da, eta Jaurlaritzaren laguntza izango du horiek finantzatzeko. Jarduera ze-
hatz horren xehetasunak abenduan aurkeztu dira dagokion diru-laguntza-
ren memorian.

Sareen Sareak zortzi iragarkien emisioarekin aurreikusitako ekintzak ba-
liatzen ditu sinergiak batzeko eta EITBn eragina handitzeko eta emisioa in-
dartzeko, sare sozialetan eta Sare Berri buletinean bideoak zabalduz.
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COVID-19aren eraginaren aurrean Sareen Sareak egindako 
manifestua

2021eko urtarrilean, COVID-19ak Euskadiko Hirugarren Sektore 
Sozialean duen eraginaren aurrean, Sareen Sarea manifestuari 
atxikitzeko kanpaina hasi zen, aipatutako dokumentuaren proposamen 
nagusietan oinarrituta, eta gizarte-eragileak eta pertsona partikularrak 
batu dakizkioke.

Atxikitzeko webguneaz gain, ekintza erraz bat dago Sareen Sarearen 
gizarte-hedabideetan, kanpaina zabaltzeko eta atxikimenduak lortzeko. 
Atxikitutako pertsona eta erakundeen artean 1.074 izan ziren.

Sare Berri: buletin digitala

2021ean, Sareen Sareak 
komunikazio tresna horrekin 
jarraitzen du, barneko eta kanpoko 
komunikazioa sustatzeko. 2021aren 
itxieran 12 newsletter bidali dira 
eta 510 pertsona daude informazio-
buletin honetan harpidetuta.
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Radio Popularrekin kolaborazio-hitzarmena

2021ean Radio Popularren «Es posible» programan parte hartzen jarraitu 
zuen Sareen Sareak; hari atxikitako sare eta entitate gehienek parte hartu 
zuten bertan. Juanma Jubera kazetariak zuzendutako programa honetan 
entitateek beren errealitatearen, egiten duten lanaren, dituzten proiektu 
berrien edota ekitaldi puntualen berri emateko aukera izan dute.



3

2021ean Sareen Sareak komunikabideetan egindako 
57 agerraldi zenbatu ditugu, gutxienez. Hautaketa 
honek bost garrantzitsuenetakoak  jasotzen ditu:

Radio Popular: Sareen Sarea, trabajando por la 
consolidación del Tercer Sector Social de Euskadi

El Correo: María Ángeles Arbaizagoitia, premio del 
Tercer Sector Social de Euskadi

ETB: Día del Tercer Sector Social de Euskadi

SER Euskadi: Programa especial Inor Atzean Utzi 
Gabe en Sareen Sarea  
El Diario Vasco: 38.000tik gora langile eta 138.000 
boluntario ditu Euskadiko Hirugarren Sektore 
Sozialak
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Zer komunikatu 
dugu?

Agerraldiak komunikabideetan

https://www.ivoox.com/sareen-sarea-trabajando-consolidacion-del-tercer-audios-mp3_rf_68434226_1.html
https://www.ivoox.com/sareen-sarea-trabajando-consolidacion-del-tercer-audios-mp3_rf_68434226_1.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/ayala/maria-angeles-arbaizagoitia-20210513181912-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/ayala/maria-angeles-arbaizagoitia-20210513181912-nt.html
https://www.ivoox.com/programa-especial-ser-euskadi-sareen-sarea-audios-mp3_rf_71538706_1.html
https://www.ivoox.com/programa-especial-ser-euskadi-sareen-sarea-audios-mp3_rf_71538706_1.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/38000tik-gora-langike-20210513143902-nt.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/38000tik-gora-langike-20210513143902-nt.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/38000tik-gora-langike-20210513143902-nt.html


461 txio | 493.400 inpresio | 6.874 interakzio
257 jarraitzaile berri

295 post | 159.416 pertsonako irismena
76 jarraitzaile berri

29 bideo eta 3.100 bistaratze

42 albiste eta 30.511 bisita
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Agerraldiak komunikabideetan

Sareen Sarea sare sozialetan

Sareen Sareak webgune bat, buletin digital bat eta hainbat sare sozialetan 
profilak ditu. Jarraian, 2021ean gure gizarte-sareetan izan dugun eraginari 
buruzko daturik garrantzitsuenak azaltzen dira.
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2021eko DIRU-SARRERAK
 
Bazkideen eta afiliatuen kuotak            16.000,00
Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 184.785,73
Bestelako diru-sarrerak                                  13.651,00

2021eko DIRU-SARRERAK GUZTIRA:                          214.436,73

2021eko GASTUAK:
 
Errentamenduak eta kanonak                       29.717,97 
Konponketak eta mantenimendua                 5.887,97 
Zerbitzu profesionalak                                21.803,14 
Aseguruetako primak                                           256,04
Banku-zerbitzuak eta antzekoak                         391,00          
Publizitatea, propaganda eta HH.PP.            38.950,59
Hornidurak                                                    1.612,40
Beste zerbitzu batzuk                                         3.961,64
Beste zerga batzuk                                                     0,00
Langileen gastuak                                          103.491,12 
Beste kudeaketa gastu batzuk                            116,70
Finantza-gastuak                                               285,21
Ibilgetu materialaren amortizazioa                 5.228,46

2021eko GASTUAK GUZTIRA:                                       211.701,96
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www.sareensarea.eus

http://www.sareensarea.eus

