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MARGOTU irabazi asmorik gabeko elkartea da. 
Helburu nagusia zailtasun bereziak dituzten 
kolektiboen gizarteratzea da.   

Profesionalen eta boluntarioz osatua, gure 
jarduera honako arlo hauetan garatzen dugu. 

• Formakuntza
• Gizarte esku-hartzea
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EMAITZAK

Jarraian aurkezten ditugun datuak ikasketak 2020 ikasturtean amaitu dituzten 
ikasleei egiten diegu erreferentzia. Ikasleen %92,3 lanean edo prestakuntza 
mailan sartu dira.

2020an lan egin dugun ikasle kopuruaren %95ak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
gainditzera iritsi dira. Honako grafikoan agertzen da,  sexuaren arabera:

Oinarrizko Lanbide Hezkuntzaren irakaskuntzak honako helburu hauek ditu:

•  Hezkuntza sisteman ikasleen iraunkortasuna erraztu, garapen pertsonalerako 
eta profesionalerako aukera gehiago eskaini.

•  Lanbide Heziketako oinarrizko prestakuntza-zikloen iraupena 2.000 ordukoa 
da, bi ikasturteko iraupena. 

• Oinarrizko Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloak ondokoak modulu 
profesionalak barne hartzen ditu:

•  Gaitasun profesionalak eskuratzea helburu duten ezagutza teoriko-
praktikoetako arloek osatzen dituzten moduluak. 

•  Ohiko blokeekin erlazionatuta dauden moduluak, bizitza osoan zehar 
gaitasun pertsonalak, sozialak eta etengabeko ikaskuntzak garatzea 
bermatzen dituzten blokeak:
 - Komunikazio modulua eta Gizartea. 
 - Zientzia Aplikatuen Modulua

• Prestakuntza modulua, lantokietan.

Eskaintzen diren profil profesionalak

• Estetika
• Pelukeria
• Administrazio Zerbitzuak
• Elektrizitatea eta Elektronika

Zentroaren hezkuntza proiektuaren barruan, zeharkako programak garatu 
ditugu, arrisku egoerak aurkitu, aurreikusteko, murrizteko eta arintzeko. 
Honako hauek dira:

•  Droga menpekotasunen Arriskuak Murrizteko eta Prebentziorako Programa, 
gizarte bazterkeria arriskuan dauden gazteentzat.

• Sentsibilizazioa eta kultur arteko bitartekotza,  arrisku egoeran dauden 
gazteentzat.

•  Bereziki arrisku egoeran dauden gazte eta familientzat,  emakumeen aurkako 
jokabide indarkeriarako kontzientzia eta prebentzio programak.

OINARRIZKO LANBIDE 
HEZKUNTZA ZENTROA

HARTZAILEEN 
KOLEKTIBOA

Bigarren hezkuntza 
gainditu ez duten eta 
15 urte baino gutxiago 
duten gazteak.

PARTE 
HARTU DUTE

1

EMAKUMEAK GIZONAK

ERDI MAILAKO ETA 
BATXILERGOKO IKASKETAK

PRESTAKUNTZA 
TXERTATUTAKOAK

EMAKUMEAK

GIZONAK

%100

%92

%100

%88,40

%96

%95,60

175 
IRAKASLEAK

115 MUJERES 
59 HOMBRES 
1 BESTE BATZUK
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LANGABETUENTZAKO 
KURTSOAK

ETENGABEKO LANBIDE
PRESTAKUNTZA KURTSOAK2 3

2020an Euskal Enplegu Zerbitzuan, LANBIDEn, izen eman duten langabetuei 
zuzendutako lana lortzeko prestakuntza ekintzak garatu ditugu 1824 ordu 
teoriko-praktiko eskeini dira.

Honako profesionaltasun ziurtagiriak banatu dira:

Ile apainketa laguntzaile zerbitzua.
(1go mailako profesionaltasun-ziurtagiria) 210 ordu teoriko eta120 ordu praktiko.

Estetika laguntzaile zerbitzua.
(1go mailako profesionaltasun-ziurtagiria) 240 ordu teoriko eta120 ordu praktiko.

Profesionaltasun-ziurtagiriak jasotze aurreko prestakuntza kurtso.
(1go maila: Estetikaren oinarrizko zereginak) 240 ordu teoriko.

Ile apainketa kurtso.
(2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria) 590 ordu teoriko eta120 ordu praktiko.

Profesionaltasun-ziurtagiriak jasotze aurreko prestakuntza kurtso.
(1go maila: Ile apainketaren oinarrizko zereginak) 160 ordu teoriko.

Lanbidek, Fundaek eta Hobetuzek  diruz lagundutako prestakuntza 
ekintzak garatu ditugu, langileen konpetentzia eta kualifikazioak 
hobetzeko asmoz.

2020an 76 ordu teoriko eman ditugu honako hezkuntza ekintzekin:

• Arriskuan edo bazterketa egoeran dauden familia eta pertsonen lagun 
egite psiko-hezitzailea.

• Konpetentzia emozionalen eragina zaurgarritasunean eta bazterketa-
sozialean .

• Zibersegurtasuna: Informazioaren Segurtasuna.

• Ikasketa-Zerbitzu  metodologiara sarrera.

• Tutore eskola

• Alexia plataforma eta Alexia Classroom

• Giza eskubideen ikuspegia aintzat hartuz ebaluatzea.

• Familiatik komunitatera, kidetasunetik sare afektibora: begirada eta 
esku-hartzea eraldatzen.

HARTZAILEEN 
KOLEKTIBOA

LANBIDEN izen eman 
duten langabetuak

HARTZAILEEN 
KOLEKTIBOA

Langileak

PARTE 
HARTU DUTE

PARTE 
HARTU DUTE

89 
PERTSONAK

73 EMAKUME
16 GIZONAK

43
PERTSONAK

34 EMAKUME
9 GIZONAK
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Arriskua eta gizarte bazterketa pairatzen duten emakume eta familien 
gizarteratzea sustatzeko programa integrala eta espezializatua da. 
Laguntza sozio- hezitzaile eta psiko- sozialaren bitartez, familia erabiltzaileak 
lan munduan txertatzea sustatzen da, horrela beraien bizi kalitatea hobetuz, 
emakumearengan eragina duten faktore guztiak kontuan izanik, hauek 
arrisku larrian eta desabantailan kokatzen bai dituzte emakumeak eta beraien 
zaintzapean dauden adin txikikoak. 
Auzo baliabideak  eta sare lanak koordinatuz, orientazioa, gizabanakoari 
laguntza, haurrentzako jarduera sozio- hezitzaileak, bai eta indartze ekintzen 
eta gizarte parte-hartzearen  bitartez, zerbitzu integrala eskaintzen du. 

GIZARTEAN ETA LAN 
MUNDUA TXERTATZEKO
EMAKUME ETA 
FAMILIENTZAKO ZENTROA

HARTZAILEEN 
KOLEKTIBOA

Arrisku edo gizarte 
bazterkeria egoeran 
dauden emakume eta 
familientzako.

LURRALDE 
ESPARRUA

1

SUPRATERRITORIALA

PARTE 
HARTU DUTE

253 
PERTSONAK 

107 EMAKUME 
15 GIZON
57 NESKA
74 MUTILA

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK
• Konpetentzia pertsonalak: autoestimua eta kudeaketa 

emozionala
• Antolaketa konpetentziak: lan harremanaren legezko 

alderdiak
• Konpetentzia pertsonalak: autoezagutza
• Antolaketa konpetentziak: lana bilatzeko teknika 

berritzaileak
• Konpetentzia digitalak: Internet eta enpleguaren 

bilaketa aktiboa
• Konpetentzia digitalak: Microsoft Word eta Excel
• Konpetentzia digitalak: 0 maila

OINARRIZKO KONPETENTZIA INSTRUMENTALAK, 
PERTSONALAK, SOZIALAK ETA DIGITALAK 
HOBETZEKO PRESTAKUNTZA-EKINTZAK

91 EMAKUME 
TREBATU

9 PRESTAKUNTZA 
EKINTZA

120 
TREBAKUNTZA 
ORDU

CaixaProinfancia programaren helburua da pobreziaren 
belaunaldien arteko transmisio-zirkulua haustea eta 
haurrei etorkizunerako aukerak eskaintzea. Horretarako, 
esku-hartze integrala egiten dugu, haurrei eta haien 
familiei ondasun eta zerbitzu hauek eskainiz:

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK
• Hezkuntza-errefortzua
• Hezkuntza ez-formala eta denbora librea
• Laguntza psikoterapeutikoa
• Familiaren hezkuntza-laguntza
• Haurren elikadura eta higienerako laguntzak.
• Eskola ekipamendurako laguntzak

CAIXA PRO INFANCIA PROGRAMA ARRETA JASO DUTEN  31 
FAMILIA

17 HAURREK ETA 19 NESKEK 
JASO DUTE HEZKUNTZA-
ERREFORTZUA

6 HAURREK ETA 10 NESKEK 
HARTU DUTE PARTE AISIALDIKO 
JARDUERETAN

16 FAMILIAK HARTU DUTE 
PARTE FAMILIENTZAKO 
HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
TAILERRETAN

BANAKAKO ETA FAMILIAKO 14 
TERAPIA.

96 ESKOLA-EKIPAMENDU 
ENTREGATU DIRA

HAURREN ELIKADURA ETA 
HIGIENERAKO 32 LAGUNTZA 
EMAN DIRA

Programaren helburu orokorra egoera ahulean edo gizar-
tean bazterturik dauden emakume eta guraso bakarreko 
familien gizarteratzea eta ongizate psiko-soziala sustat-
zea da.

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK
• Lagun egite psiko-soziala.
• Ahulduntzeko taldeko lagun egite psikoterapeutikoa
• Bakarkako eta taldeko lagun egite sozio-hezitzailea
• Laguntza eta inguruko parte hartze sozialerako sareak 

sortzea
• Adingabeen eta  menpekotasuna duten  pertsonen 

zaintza beharretan laguntzea
• Ahulduntze jarduerak eta komunitate-partehartzea
• Bakarkako eta taldeko lagun egite soziolaborala 
• Bitartekotza laborala enpresekin 

EMAKUMEAK ETA GURASO BAKARREKO 
FAMILIAK GIZARTERATZEKO PROGRAMA

ARRETA JASOTZEN DUTEN 
EMAKUMEEN  %60 GURASO 
BAKARREKO FAMILIAK DIRA

96  GIZARTERATZEKO IBILBIDE 
EGIN DIRA

2.011 SAIO PSIKOHEZITZAILE 
EGIN DIRA

%60 HOBETU EGIN DU 
LAGUNTZA-SARE SOZIALA

%50EK EGOERA PSIKO-SOZIALA 
HOBETU DU

%65EK ENPLEGAGARRITASUNA 
HOBETU DU EDO ENPLEGUA 
AURKITU DU

159 LAN-BITARTEKARITZA

MARGOTU  •  GIZARTE ESKU-HARTZEA
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Programa honen helburua da emakumeen 
gizarteratzea eta laneratzea eta jabekuntza 
sustatzea, genero-indarkeriaren ondoren, 
gizarteratze eta laneratze ibilbideen, 
enpresa-sarearekiko bitartekaritzaren eta 
sareko lanaren bidez.

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK
• Banakako eta taldeko laguntza sozio-

laborala
• Lan-bitartekotza enpresekin
• Garraiorako laguntza
• Adingabeak eta/edo mendekotasuna 

duten pertsonak zaintzeko beharrei 
laguntza

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK
• Pertsona Behartsuei Laguntzeko Europako Funtsaren 

Programa Operatiboaren, Banaketa Erakunde Elkartua 
(OAR) garenez, premia handiena duten pertsonei doan 
banatzen dizkiegu elikagaiak, neurri osagarriekin 
batera.

• Arropa eta jostailuak ematea inplikazio 
komunitarioaren bidez.

LAGUNTZA SOZIO-LABORALEKO PROGRAMA 
GENERO-INDARKERIA JASATEN DUTEN 
EMAKUMEENTZAT

FEAD-FEGA EUROPAKO ELIKAGAIEN 
LAGUNTZA-PROGRAMA, ARROPA ETA 
JOSTAILUAK EMATEA:

GIZARTEAN 
ETA LAN 
MUNDUA 
TXERTA-
TZEKO
EMAKUME 
ETA 
FAMILIEN-
TZAKO 
ZENTROA

1

15 EMAKUME ARTATU 

225 GIZARTE- 
ETA LAN-
AKONPAINAMENDU 
SAIO EGIN DIRA

%86K LANA 
AURKITZEKO AUKERAK 
HOBETU DITUZTE EDO 
LANA AURKITU DUTE

49
LAN-BITARTEKARITZA

120 ONURADUN

39 EMAKUME, 17 GIZON,

32 HAUR ETA 32 NESKA

3.537  KILO ELIKAGAI

17 NESKAK ETA  14 MUTILEK 
JASO DITUZTE JOSTAILUAK 
ETA ARROPA

Programaren helburua da genero-indarkeria prebenitzea 
da, emakumeekin, haurrekin, bakarka, taldean eta 
familian gaituz, indarkeriarik gabeko bizikidetza-
espazioak eraikiz, elkar zaintzeko, tratu ona emateko 
eta hezkidetza lantzeko.

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK
• Banakako eta taldeko saioak
• Familientzako tailerrak
• Jabekuntza eta partaidetza komunitarioko jarduerak

ALDATUZ PROGRAMA, ARRISKUAN 
ETA/EDO GIZARTEAN BAZTERTURIK ETA 
BEREIZKERIA ANIZKOITZEAN DAUDEN 
HAURRAK DITUZTEN EMAKUMEEN 
AURKAKO INDARKERIAZKO PORTAERAK 
PREBENITU ETA SENTSIBILIZATZEKO:

72 EMAKUME PARTE-
HARTZAILE

30 NESKA ETA  26 MUTIL 
PARTE-HARTZAILE 

EMAKUMEEKIN EGINDAKO 
PREBENTZIOKO 90 TALDE-SAIO

PREBENTZIORAKO  TALDEKO 
80 SAIO HAURREKIN  

2 FAMILIA-TAILER EGIN DIRA
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Zaurgarritasun handiko edo gizarte-bazterketa egoeran dauden gazte eta familiak 
laguntzeko zerbitzua da hau. Orekatua eta aberasgarria den helduarorako 
bideratzea, pertsona mailako, gizarte mailako eta lan mailako autonomia sustatzen 
duena. Gainera, ESKUBIDE IKUSPUNTUA duen hezkuntza proiektua da, ahalmenak 
eta gaitasunak garatzen dituena.

Garatzen ditugun ekintzak::

1. TOPAGUNEA: Babesteko, biltzeko, prebenitzeko eta erreferentziak izateko 
errekurtsoa da, babes alderdiak garatzea sustatzen duena. Horretarako, 
honako ekintzak garatzen dira: hezkuntza indartzea, jolasteko ekintzak, 
gizarte-hezkuntzazko ekintzak eta ahaldundutzeko eta parte hartzeko 
ekintzak.

2. FAMILIA BITARTEKOTASUN PROGRAMA: Familiekin egiten den 
lanak ikuspuntu positiboa garatzea du helburu, guraso-ahalmenak eta 
etxean hezkuntza ekintzak garatzeko.

3. LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA: Terapia eskaintzen diogu behar duten 
gazteei gizarte-hezkuntzatik haratago joan behar denean.

4. PARTAIDETZA ETA KOMUNITATE-LANA: Bete-beteko hiritartasun 
aktiboa sustatu nahi da esparru guztietan: ekonomiko, gizarte eta kulturala. 
Garatzen diren ekintzek hiritar gisa duten erantzukizuna ulertzea dute 
helburu, eta hori lortzeko, beste errealitate, esperientzia eta baita norberaren 
ingurugiroa ezagutarazten zaie.

5. ETXEBIZITZA LORTZEKO GIZARTE LAGUNTZA: Behar-
beharrezkoak diren lehengaiak lortzeko diru-laguntzen bidezko laguntza 
ekonomikoak ematen dira. Era berean, kasu bakoitzera moldatutako laguntza 
ematen da gizarteratze prozesu osoan, kalean bizi diren edo zaurgarritasun 
egoera duten gazteentzat.

“BILAKATU” ZERBITZUA:
ZAURGARRITASUN HANDIKO 
EDO GIZARTE-BAZTERKETA 
EGOERAN DAUDEN GAZTE 
ETA FAMILIAK HELDUARORA 
IRAGATEKO LAGUNTZA

HARTZAILEEN 
KOLEKTIBOA

Zaurgarritasun 
handiko edo gizarte-
bazterketa egoeran 
dauden eta 15-23 
urte dituzten gazte 
eta familiak.

LURRALDE 
ESPARRUA

2

SUPRATERRITORIALA

PARTE 
HARTU DUTE

PRESTATUTAKO ERREKURTSOEN 
BANAKETA109 

GAZTE 

68 EMAKUME 
41 GIZON

25 
FAMILIA

35

30

25

20

15

10

5

0

EMAKUME

GIZON

LAUDIO

4

16

ZENTRO 
IREKIA

5

32

ETXEBIZITZA
LORTZEKO
GIZARTE

LAGUNTZA

4

14

GAZTEENTZAKO 
LAGUNTZA 

PSOKOLOGIKOA

10

18
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Zerbitzuaren helburua etorkinak gizartean eta lan munduan barneratzea 
da. Horretarako, norberarentzako GIZARTEAN ETA LAN MUNDUAN 
BARNERATZEKO PLANA garatzen da, gizarte, ekonomia eta kultura bizitzan 
behar bezala parte hartzeko baliabide eta aukerak sustatzen dituzten 
ekintzak eramaten dira aurrera. Horretarako, honako ekintzak garatzen dira:

Para ello, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

•  Laguntza eta gizarte mailako bitartekotasuna
•  Lan bitartekotasuna
•  Laguntza psikologikoa
•  Gizarte partaidetza

Victor Tapia eta Dolores Sainz Fundazioari esker, 2020an zehar egoera 
zailean dauden 44 familiei 170 laguntza ekonomikoak eman diegu 
oinarrizko beharrak betetzeko. Laguntza horiek familia hauekin egiten 
dugun gizarteratzea osatzen laguntzen dute. 

Boluntariotzaren partaidetzak hiritarrek gizartean parte-hartzeko 
bidea da. Erakundeak gizartearekin batera egoteko puntua bermatzen 
du. Fidelak gara erakundearen balioei: elkartasuna eta konpromisoa. 
Hein horretan, gizarte elkartuago eta bidezkoagoa sortu nahi dugu. 
Horretarako, lankidetzarako espazioa eskaintzen dugu, gizartean parte 
hartzean oinarritzen dena. 2020an zehar boluntariotzan lan egin dute 
gurekin 25 pertsonek. 21 emakume eta 4 gizon.

2020 urteko boluntarioren egoera:

Aurten 36 familiei egin zaie arreta. Programan parte hartzearen arrazoiak 
gehien bat eskola, familia eta etorkin izatearekin erlazionatutako mailako 
arazoak.

OSATU ZERBITZUA :
ETORKIN GAZTE ETA FAMILIAK 
GIZARTEAN ETA LAN 
MUNDUAN BARNERATZEKO 
ZERBITZUA 

ARRISKU-EGOERAN ETA/
EDO GIZARTE-BAZTERKERIAN 
DAUDEN PERTSONAK ETA 
FAMILIAK GIZARTERATZEKO 
LAGUNTZA EKONOMIKOAK

GIZARTE  PARTAIDETZA 
ETA BOLUNTARIOTZA

HARTZAILEEN 
KOLEKTIBOA

19 – 35 urte bitarteko 
atzerritarrak eta 
haien familiak.

3

PARTE 
HARTU DUTE

69 
GAZTE 

27 
FAMILIA

43 EMAKUME 
26 GIZON

4

5

HARTZAILEEN 
KOLEKTIBOA

Langileak

PARTE 
HARTU DUTE

44  FAMILIA 

170 LAGUNTZA

RESULTADOS DE 
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

Arazo Pertsonalak
%63 %100

Umeen arrisku Jokabidea
%42 %100

Eskola-mailako Arazoak
%37 %100

Etorkin  izatearekin erlazionatutako arazoak

%84 %100

%84

%16

EMAKUME

GIZON
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Hona hemen lan batzuk:

“REFLEXIONES EN FASE 0” IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA
Ikasleen parte hartzea sustatzea du helburu elkarrizketa bideo txiki baten 
bidez, bertan  nola sentitzen diren, zer ikasi duten eta zer pentsatzen duten 
azaltzen da. 
https://www.youtube.com/watch?v=P-CYIowpK3g&t=10sv

IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA “EZ DUT ULERTZEN
Gure ikasleen ahotsa entzun dadin, eta, hala, gizarte gisa gauden gizarte- eta 
osasun-krisian parte har dezaten, ikus-entzunezko proiektu hau egin dugu. 
Proiektu horretan, ikasleek beren beldurrak kontatzen dizkigute, ikastetxera 
itzultzean, zer egin zitekeen eta zer ez kontrolatzeko fase-aldaketan bizi izan 
duten nahasmena, eta abar.
https://www.youtube.com/watch?v=GNspdTcVueA&t=32s 

ARGAZKI LEHIAKETA, MARGOTUKO PAISAIA. 
Jarduera honen helburua izan da kultur eta gizarte aniztasuna islatzea, 
desberdina dena,  giza balioak, nortasuna eta lurraldearen kultur aberastasuna 
landuz, eta hori guztia egindako argazkietan islatuz.

IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA 20N HAURREN ESKUBIDEEN 
NAZIOARTEKO EGUNA
Margotu Elkarteak NNAek entzuteko eta beren iritziak kontuan hartzeko duten 
eskubidearen alde egiten du, batez ere COVID-19 krisian. Hori dela eta, bideo bat 
egin dugu haiekin, inportatzen eta eragiten dieten gai guztiak adieraz ditzaten, 
eta helduengan emozioa, pentsamendua eta sentsibilizazioa sor ditzaten, NNAk 
kontuan hartzeak eta gizartearen parte aktibo gisa integratzeak duen garrantziari 
buruz. 
https://www.youtube.com/watch?v=SPLyX70fEuM&t=1s 

#SUMATEALVIRUSBUENO SENTSIBILIZAZIO-KANPAINA
 Estatu mailako haur eta nerabeen hainbat gizarte-erakundek, EDUCO osatzen 
dutenak, sare sozialetan (Facebook, Twitter, Instagram) abian jarritako kanpaina 
batean parte hartzen dugu, COVID 19ren krisian haurrak eta nerabeak ez direla 
entzuten sentitu, eta gizartea partekatzeko beharra dutela aditzera emateko.
Estatuan haurtzaroan eta nerabezaroan 40 erakunde baino gehiagotako neska-
mutilek bideoak partekatu zituzten beren mezuekin eta kanpaina diseinatu duen 
nerabe taldeak diseinatutako hashtagarekin: #sumatealvirusbueno.
https://twitter.com/MargotuElkartea/status/1283716517914345472
https://twitter.com/MargotuElkartea/status/1283709304349097984 
https://twitter.com/MargotuElkartea/status/1283717107348312064 

TRATU ON EKIMENA
HeziZerb erakundeak sustatutako ekimena. Espainia osoko nerabeekin 
sentsibilizazio-topaketa birtualak egin ziren HAURREN ETA NERABEEN 
ESKUBIDEEN ERRESPETUARI buruz, edozein unetan eta egoeratan. Bere 
oinarrizko eskubideetako bati leku nagusia emanez PARTE HARTZEKO, IRITZIA 
EMATEKO ETA KONTUAN HARTZEKO ESKUBIDEA. 

Gai hauek landu ziren:

• Nola sentitu diren
•  Nola baloratzen dute beren eskubi-

deak errespetatu edo urratu direla?
• Zein une izan dira bereziki gogorrak 

edo politak?
• Nolakoa izan da on-line klasean ego-

tea?
• Nola ikusten duten uda eta zer eska-

tuko lieketen politikariei
• Nola imajinatzen duten ikastetxera it-

zultzea, iristean beharko luketena.

BIENTRATARTE6
BIENTRATARTE 
proiektuaren helburua da 
haur eta nerabeen babesa 
eta tratu ona sustatzea 
eskubideen ikuspegitik, 
haur eta nerabeen 
eskubideak ezagutuz, eta 
gazteei gizartearekiko 
konpromisoan eta 
komunitatearekiko 
zerbitzuan oinarritutako 
ikasketa-esperientzia 
esanguratsuak emanez. 

Erakundean bertan egin ditugun komunitate- eta 
partaidetza-lanez gain, estatu mailako partaidetza-
ekimenetan parte hartu dugu, EDUCO erakundearekin 
batera egiten dugun lanari esker. Hona hemen 2020. 
urtean Estatuan egin ditugun partaidetza- eta 
inpaktu-jarduerak:



ETENGABEKO 
KALITATE ETA 

HOBEKUNTZAREKIN 
GURE KONPROMISOA

MARGOTU ELKARTEA
ASOCIACIÓN MARGOTU
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1
BERDINTASUNA SARIA Bizkaiko Foru 
Aldundiak emandakoa, gure erakundeak gizonen eta 
emakumeen arteko berdintasunaren alde egindako 
lana aintzatetsiz. 

Interes orokorra bere jardueren garapenaren bidez 
sustatzen duenez,  MARGOTU ERABILERA 
PUBLIKOAREN ADIERAZLE de erakundea  
izendatua izan da. 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO 
AUKERA BERDINTASUNAREN ALORREAN 
EMAKUNDEREKIN LANKIDETZAN ARI DEN 
ERAKUNDEA gara.

FINALISTAK la Caixa Gizarte Ekintzaren Berrikuntzaren 
eta Gizarte Eraldaketaren Sarietan. 

UNE-EN-ISO  9001: 2015 ZIURTAGIRIA, MARGOTUK 
2006ko irailetik KALITATEAREN KUDEAKETA 
SISTEMAREN ZIURTAGIRIA du. Emandakoak 
Ikuskaritza, Auditoria eta ziurtagiritzak eskainia. IAC

UNE-EN ISO 14001:2015 Ikuskaritza, Auditoria eta 
Ziurtagiritzak eskainia. Adok ziurtarigia, 2020-05-28

Bi aldiz saritu da BELDUR-BARIK lehiaketan. Horren 
helburua gazteen artean sexu-indarkeria saihestea da 
eta berdinketaren aldeko gizartea sustatzea da.

SARIAK ETA 
ETENGABEKO 
HOBEKUNTZA

MARGOTU
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2 2020ko EKINTZARIK 
GARRANTZITSUENAK

MARGOTU, gizarte-aldaketarekin eta integrazioarekin eta aniztasunarekin duen 
konpromisoan, hainbat jarduera egin ditu:

BILBAO YOUTH EMPLOYMENT FORUM – BYEF 2020 PROGRAMAN 
PARTE HARTZEA. 
COVID altxatzeko saio berezia. Novia Salcedo Fundazioa. Margotutik, 
“Arrakastaren gakoak, enpresak eta gazteen talentua” mahai-inguruan parte 
hartu genuen, eta Reactívate de la fundación programan dugun esperientzia 
azaldu genuen.

“EZ ZAUDETE BAKARRIK: NO ESTAIS SOLOS/AS”  PROIEKTUA. 
Cristina Martín zirujauak Madrilgo La Princesa Ospitaleari emandako ekimenarekin 
bat egin nahi izan genuen, eta Bizkaiko Gurutzetako Ospitalearen ekimenarekin, 
ospitaleetan ingresatuta zeuden koronabirusa zuten gaixoek animo irudiak eta 
gutunak jaso zitzaten.
Elkartasun-mugimendu batean parte hartuz enpatia eta elkartasun-sentimendua 
sustatzeko eta gure ikasleei ahotsa emateko asmoz, COVID 19ko pazienteei 
laguntzeko gutunak eta marrazkiak idaztea proposatu genien, haiei afektua 
eta hurbiltasuna ematen saiatuz, egoera hori ahalik eta ondoen jasan zezaten. 
Proiektuaren amaiera gisa, hedabideek zabaldu zuten, Telebilbao albisteen 
azalean atera baitzen.
https://youtu.be/iQXrhMtIfDQ

“I WANT TO BREAK FREE” IKUS-ENTZUNEZKO 8M PROIEKTUA 
EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA dela eta, I want to break free ikus-
entzunezko proiektua egin genuen gazteekin, Queenen bideoklipean oinarritua, 
non generoko rol estereotipatuez eta errealitate horren aukeraz sentsibilizatzen 
baitgenuen.
https://youtu.be/UM9p36dr2js

AUKERA SUSPERTZEN
Neska, mutil eta nerabe zaurgarrienekin dugun konpromisoa medio, 30 
familiekin egin dugu lan alarma-egoeran, Aukerak Suspertzen programaren 
bidez, eten digitala murrizteko eta eskola-arrakasta bultzatzeko, ikasgelatik 
kanpoko hezkuntza-errefortzuaren eta familiei emandako gizarte-hezkuntzazko 
laguntzaren bidez.

BELDUR BARIK 2020 LEHIAKETAN PARTE HARTZEA
Aurten “TRANSFORMA ZAITEZ, esteriotipoak apur itzazu” IKUS-ENTZUNEZKO 
PROIEKTUAREKIN parte hartu dugu, genero-estereotipoak ikusarazteko, 
maskulinotasun berriak sustatzeko…
https://youtu.be/NXE1fHh1xXg

“LA INFANCIA EN EL CENTRO” SARE NAZIONALA 
Elkartrukerako, lankidetzarako eta elkarri laguntzeko sare nazional bateko kide 
gara. Sare hori haurtzaroan eta nerabezaroan lan egiten duten hainbat gizarte-
erakundek osatzen dute, eskubideen ikuspegian oinarrituta.
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GEARING ROLES
Margotu GEARING ROLES proiektuan parte hartzen du Deustuko 
unibertsitatearekin batera: “Margotu Oinarrizko Lanbide Heziketako zentroan 
esperientzia bat” non Berdintasunean, emakumeen aurkako indarkeriaren 
prebentzioan eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikastetxean izandako lan-
esperientzia ezagutuko dugu. 
Artikulu hau “Gearing Rol” proiektuan parte hartu genuenetik sortu zen. Proiektu 
horretan, Europa osoko erakunde publikoek, erakundeek eta elkarteek parte 
hartzen dute, genero-rol tradizionalak zalantzan jartzeko eta maila hauetan 
aldatzeko: mikro, meso eta makro.
https://gearingroles.eu/category/articles/

ZUREKIN GAUDE
Bientratarte proiektuan, Margotuko 
Taldekideok bideo txiki bat egin 
dugu, gurekin lan egiten duten 
pertsonei gogorarazteko, nahiz eta 
distantzian egon haiek zaintzen 
jarraitzen dugula.
https://youtube/heHoJYRdtpw 

HOBETZEKO KOMPROMISUA
Margotu, Oinarrizko Lanbide Heziketaren kudeaketa egunez egun hobetzeko 
konpromisoan, 2020. urtean HETELen parte da.
HETEL irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta Euskadiko Lanbide Heziketako 26 
zentro biltzen ditu. HETELekin euskal LH hobetzeko lan egiten dugu, gure gazteen 
enplegagarritasuna eta gure enpresen lehiakortasuna hobetzeko.
HETEL zentro guztiak ABANTEAN zentroaren kontzeptuari dagozkio, hau da, 
zentro berritzaileak, LHren abangoardian daudenak eta emaitza onena izateko 
osagai bikainak dituztenak.

ACTIVIDADES

III BERDINTASUN PLANA 
Margotuk 2020-2023 urteetarako aurreikusitako III. berdintasun-plana onartu du
Plan berri honen helburua da lan-tresna erabilgarri berri bat izatea da, emakumeen eta gizonen 
arteko benetako berdintasuna lortzeko lanean jarraitzeko eta erakundearen gobernu onerako 
bidean aurrera egiteko.
Berdintasunaren arloan aurrera egiteko beste alderdi garrantzitsu bat Margotu elkarteak BAI 
SAREAn (Emakumeen eta gizonen berdintasunerako erakunde laguntzaileen sarea) parte hartzea 
da. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak sustatutako sarea
2020an, MARGOTU sareko KOMUNIKAZIO-TALDEAN sartu da, aurreikusitako helburuak lortzeko 
elkarrekin lan egiteko.
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