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2012 bukatu da, eta familia asko poztuko dira horregatik... 
Izan ere, azkenean ezaba dezakegu krisiaren egutegitik 
beste urtebete, eta jada badira bost. Nork esango zigun 
2008an, baikorrenek hil batzuetako edo pare bat urte-
ko kontua izango zela ziotenean. Hemen jarraitzen dugu 
itsasikara ekonomiko eta laboral honetan, hainbeste familia 
kaltetzen ari den honetan, ez dirudienak konponbide erraz 
edo azkarra izango duenik.

Hirukiden, gure profesionalen eta zuzendaritza-batzordeen 
lanari eta familia bazkideen babesari esker, hazi egin gara 
aurten ere. Bagara kide ugariko 6.700 familia baino ge-
hiago elkarte honetan, 36.000 bazkide inguru, Euskadiko 
erakunde jendetsuenetakoat osatuta. 

Diru-laguntza edo babesetan jasandako murrizketez hara-
go, 12 hilabete hauetan zehar mantendu edo gehitu egin 
ditugu gure ohiko zerbitzuak. Horien artean, informazio eta 
aholkularitza zerbitzua, merkataritzakoa, prestakuntzakoa 
eta berrikuntzakoa nabarmen daitezke.

Aurten, ahalegin handia egiten jarraitu dugu barne ko-
munikazioari dagokionez, gure aldizkaria eta web-gunea 

hobetuz eta are gehiago egonez sare sozialetan, izan ere, 
gero eta bazkide gehiagok eskatzen digute informazioa 
horietatik. Hedabide horien bitartez, hala nola gure news-
letterraren bidez, Hirukideko familia guztiekin etengabeko 
harremana izaten eta haiei informazioa eta aholkularitza 
ematen saiatu gara.

Hainbeste familia pairatzen ari diren egoera ekonomiko zai-
la dela eta, bikoiztu egin ditugu gure ahaleginak akordio 
eta deskontu bereziak bilatzeko orduan. Horretarako, urte 
osoan zehar, etengabeko bilerak izan ditugu enpresa eta 
denden arduradunekin, apur bat gehituta gure deskontuen 
planari atxikitakoen kopurua. 

Era berean, krisi ekonomikoarekin okerren pasatzen ari di-
ren familien ondoan egon nahi izan dugu, gure bitartekari-
tza eta aholkularitza eskainita, langabeziak, etxegabe-
tzeek, laguntzetan atzerapenek eta abarrek zigorturiko 
familiei lagunduta. 

Finean, oso urte bizia izan da berriz ere, eta espero dugu, 
ahal izan dugun neurrian, Euskadiko kide ugariko familiei 
lagundu izana.
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Aldi berean, inbertsio moduan ere 
gauzatzen da: gure seme-alabak 
izango dira etorkizunean kotizatuko 
dutenak eta zerbitzu publikoei eus-
ten lagunduko dutenak, eta hori ere 
erosteko ahalmen galera hori pai-
ratu ez dutenek baliatuko dute, era 
berean.  

KIDE UGARIKO 
FAMILIENTZAKO 
ZERBITZUAK

 Aholkularitza eta informazio osoa 
kide ugariko familia izaerarekin 
loturiko laguntza, eskubide edo abantailen eta abrren inguruko zalantza guz-
tiak argitzeko. 

 Informazio bidalketa gure hileroko newsletter eta hiruhileko aldizkariaren bi-
dez eta, ohikotasunez, elkartearen web-gunearen eta sare sozialetako kon-
tuaren bidez.

 Aholkularitza juridikoa edozein izapide, errekurtso edo zalantza legalekin la-
guntzeko, kide ugariko familia izatearen ondoriozko eskubideekin edo egun-
go egoerarekin zerikusia dutenean. 

 Jardueren antolaketa urte osoan zehar: ibilaldiak eta festa familiarrak, le-
hiaketak, zozketak eta aisialdiko hainbat txango beste familia batzuekin es-
perientziak partekatzeko. 

 Prestakuntza eta lana eta familia uztartzeko zerbitzuak gai desberdinei 
(hezkuntza, zergak, osasuna...) heltzen dieten prestakuntza zikloen bidez, 
eta seme-alabak oporraldietan dituzten familientzako jolastokiak. 

 “Eskaria-eskaintza” zerbitzua kide ugariko familien artean; horren bidez, lana 
bilatu edo eskain daiteke, haurrentzako materiala, ibilgailuak, etxebizitzak...

 Elkartasuna. Arabako Elikagaien Bankuarekin elkarlanean, hilero lehen mai-
lako elikagaiak banatzen ditugu kide ugariko familien artean. 

 Deskontuen plana: Hirukidek 350 akordio baino gehiago lortu ditu enpresa 
pribatuekin; horien arabera, prezio edo baldintza bereziak eskaintzen dizkie-
te kide ugariko familiei hainbat sektoretan (elikadura, erregaiak, hezkuntza, 
ostalaritza, arropa, aisialdia, osasuna...).

Hirukide herri-onurako elkarte izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak 2002an, bere 
ohiko jarduera eta funtzioen bitartez Euskadiren interes orokorraren sustapenari 
laguntzen diola iritzita. Era berean, Ausarki (Araba), Lasterbide (Bizkaia) eta 
Liluraldi (Gipuzkoa) irabazi asmorik gabeko elkarteek osatzen dute. Horiek guz-
tiak oro har seme-alabak dituzten eta bereziki kide ugariko Euskadiko familien 
eskubideak defendatzeko asmo irmoarekin sortu ziren, euren aldarrikapenak 
iritzi publikoari zein agintariei helarazita. 

Hirukide izaera apolitikoa eta akonfesionala duen GKEa da, eta bere helburua 
da kide ugariko familien kolektiboaren eskubideak defendatzea, bizitza politiko, 
instituzional, sozial, mediatiko eta enpresarialaren arlo guztietan. Kolektibo ho-
nentzat, hiru seme-alaba edo gehiagoko familiek edo inguruabar ezberdinetako 
bi seme-alabako familiek osatua, Hirukidek informazio eta aholkularitza zerbitzu 
iraunkorra dauka, eta, aldi berean, jendartea sentsibiliztatzeko eta kontzientzia-
tzeko kanpainak garatzen ditu. 

13 urte hauetan, Hirukide seme-alabak dituzten familien beharren inguruko 
sentsibilitate handiagoaren sustatzaile eta eragile izan da hainbat erakunde eta 
administrazioren artean, eta haiekin batera jardun du lanean. 

Misioa eta ikuspegia

Hirukideren helburu nagusia da jendarte zibilak barneratzea familiak, oro har, 
eta kide ugariko familiak, bereziki, baloratu eta babestu beharreko ondare uni-
bertsala direla. Ikerketa soziologiko guztiek ziurtatzen dute familia dela gure 
jendartean hobekien baloratutako instituzio soziala, eta bere defentsan guztiok 
ados egotea lortu behar dugu, edozein izanda ere pertsona bakoitzaren kideta-
sun politiko edo sinesmen morala.

Hirukidek ez du ez laguntzarik eskatzen, ezta limosnarik ere, Justizia eta Aitor-
tza baizik: seme-alaba asko izateak jendarte aurrerabideari egiten dion ekar-
pena egoki baloratu beharra dago. Gustura eskaintzen ditugun denbora eta 
ahalegin pertsonala, baita erosteko ahalmenaren murrizketa ere, jendartearen 
gainerakoak baliatzen du. Etekin hori gastu publikoaren aurreztean gauzatzen 
da, familiak egiten duena Estatuak aurrezten baitu: seme-alaben jendarterat-
zea, gaixoen zaintza, helduen arreta, seme-alaba langabeak mantentzea, etab. 

A U R K E Z P E N A KOPURUTAN
“Hirukide berriak” aldizkariaren irakurleak

Bazkideei erantzundako galderak

Newsletterren harpidedunak

Hirukide bazkide berriak

Agerpenak hedabideetan

Bazkideentzako deskontu berriak

Errekurtsoak, erreklamazioak…

Bilerak Erakunde Pribatuekin

Bilerak Erakunde Publikoekin

Bilerak Alderdi Politikoekin

Antolaturiko jarduerak

29.500
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6.522

775 
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112

24

35
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15
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6.700 familiak baino gehiagok osatzen dute Hirukide; elkarteko kide izateko Kide 
Ugariko Familia Titulua edukitzea edo eduki izana eta Euskal Autonomi Erkide-
goan bizitzea dira bealdintza bakarrak. Egun, indarreko titulua duten familien 
%30 dira Hirukideko bazkide. 

Horien baitan, familia mota asko daude: %95 Kategoria Orokorreko familiak dira 
(hiru edo lau seme-alaba) eta %5, berriz, Kategoria Berezikoak (bost seme-
alaba edo gehiago). 

Hirukideko familia bazkideak ideologia, erlijio, alderdi eta arraza desberdine-
takoak dira, eta guztiak biltzen dituena da gainerakoek baino seme-alaba gehia-
go dituztela, horrek dakartzan kezka, poz eta beharrekin. 

Hirukiden badakigu “batasunak indarra egiten duela”, eta urtetik urtera lanean 
dihardugu ahalik eta kide ugariko familia gehien batzeko elkarte honi, denon 
artean justizia eta aitorpen handiagoak lortzeko lan egiteko.

B A Z K I D E A K

HIRUKIDE 2012
6725

2010 2011 2012

62906500

7000

bazkide kopurua
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Informazio eta aholkularitza zerbitzua 

Familiei eskaintzen diegun informazio eta aholkularitza zerbitzuak Hirukideren 
oinarrietako bat izaten jarraitzen du. Aurten ere Euskadi osoko kide ugariko fa-
milien eg¡hunka galdera eta eskaera erantzun ditugu. Era berean, behar izan 
duten familia guztien eskubideak defendatzeko errekurtsoak eta administrazio 
edo legezko egintzak egin ditugu Euskadiko administrazio eta erakunde ugari-
ren aurrean. 

Horrekin batera, ahalegin berezia egin da bazkide guztiei informazioa helaraz-
teko, web-gunearen, hileroko newsletterraren, hiruhileko aldizkariaren eta pos-
taren bitartez. 

Gainera, elkarte honentzat garrantzi berezia izan du sare sozialetan egindako 
sustapenak, gehiago agertuta bertan eta ohikotasunez jarraitzen gaituzten fami-
lien kopurua ere gehituta. 

XIV. Festa Familiarra

Beste behin, eta badira hamalau, gure Festa Familiarrak ospatu genituen hiru 
hiriburuetan. Elkartearen jarduerarik zaharrenak berriz bildu zituen, maiatza, 
ekaina eta irailean, jolas eta festa izaerako egun paregabea gozatzeko gogotsu 
zeuden milaka familia; festa horietan, gainera, Familiaren Nazioarteko Eguna 
oroitu ohi dugu. 

Festa hauek ezin hobeak izaten jarraitzen dute gainerako jendarteari kide uga-
riko familien egoera, beharrak eta aldarrikapenak ezagutzera emateko, hala 
nola bazkideon artean elkar ezagutu eta gure bizipen eta esperientziak parte-
katu ahal izateko. 

Festak data eta leku hauetan egin ziren: 

- Maiatzaren 14an Gasteizko Boulevard zentro komertzialean.

- Ekainaren 19an Donostiako Anoeta futbol zelaiaren kanpoaldean.

- Irailaren 17an Bilboko Casilda Iturritzar parkean. 

J A R D U E R A K  E TA 
E K I T A L D I A K
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Prestakuntza zikloak

Biurteko prestakuntza zikloak, kide ugariko familiak hainbat esparru eta gaitan 

informatzen eta prestatzen saiatzen direnak. Urtean zehar (martxoan, ekainean, 

irailean eta azaroan) hiru hiriburuetan emandako lau hitzaldi izan dira,  eta ha-

mar bat familiak jaso dituzte. 

- Nobedadeak PFEZen eta abantailak beste zerga batzuetan

- Sare sozialak, telefonia eta komunikazioa

- Hezkuntza estiloak

- Jaten irakastea heztea da. Zure senideen osasuna zure eskuetan dago

Hiriko Jolastokiak

500 haur baino gehiagok hartu dute parte urte osoan zehar egindako hainbat 

jolastokitan. Zerbitzu hori emanda, urtetik urtera finkatzen ari garena, lana eta 

familia uztartzen lagundu nahi izan diegu familiei. Oraingoan, Aste Santuan eta 

Pazkoan egin dira, hala nola ikasturte hasiera eta bukaeran, udan eta Gabone-

tan, hiru euskal hiriburuetan.  

Hirumaps

Hirukidetik sakelako eta tabletetarako aplikazio bat garatu dugu gure bazkideen-
tzako deskontuak erraz eta azkar topatu ahal izateko. Mapa hau deskontuak 
ikusteko gure web-guneko beste mapa batzuei gehitu zaie, are gehiago erraztu-
ta gailu mugikorretatik egindako bilaketa. 

Behin instalatuta, norberak hautaturiko hizkuntzan (euskaraz/gazteleraz) egin 
dezake bilaketa, eta sektorearen arabera edo denden zerrenda batean, ordena 
alfabetikoan, bila dezake. Era berean, norbera dagoen tokiaren inguruko des-
kontuak ikusteko aukera hauta daiteke. 

Hirumapsek Hirukidetik Euskadi osoko enpresa eta komertzioekin lorturiko akor-
dio eta deskontu bereziak jasotzen ditu, 350etik gora. Deskontu hauek sektore 
ugaritako enpresek egiten dituzte: elikadura, automobilgintza, hezkuntza, ase-
guruak, energia, osasuna, arropa, oinetakoak, aisialdia eta abar, eta, kasu ba-
tzuetan, prezioa %30 ere murrizten da.
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Haur eta Nerabearen Eskubideen XXIII. Urteurrena

Haur eta Nerabearen Eskubideei buruzko Itunaren oroitzapenak, urtero aza-
roaren 20an ospatzen denak, berriz ere bildu zituen hainbat elkarte eta kolektibo 
Gasteizko Udalarekin elkarlanean.

Hirukide izan zen horietako bat, eskulan tailer bat antolatuta, non etxeko txikie-
nek hartu zuten parte. 

Elikagaien bankua

Zerbitzu honen bitartez, lehen mailako elikagaiak banatzen dira Gasteizko ba-
liabide urriko kide ugariko familien artean. Duela hamabi urte egiten dute elkar-
lanean Arabako elkarteak (Ausarki) eta Arabako Elikagaien Bankuak.

Bazkide, egizu bazkide bat kanpaina

Bi urtetik behin egin ohi dugun bezala, Hirukidetik beste kanpaina bat abiarazi 
dugu bazkideak erakartzeko, familia bazkideen euren laguntzarekin. Hirukide 
sortu zenetik, bazkide guztiei jakinarazi diegu ahalik eta familia gehien biltzea-
ren garrantzia. Oraingoan, familia ugarik hartu dute parte, eta guztion artean 
6.700 familia bazkidera iritsi gara.

Partaidetza Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioak (FEFN) 
antolaturiko Lehiaketetan 

Beste behin, Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioak antolaturiko le-
hiaketetan parte hartu dugu. Oraingoan, kide ugariko familiek Ipuinen III. Le-
hiaketa Nazionalean eta Gabon-txartelen VII. Lehiaketan hartu dute parte. 
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HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK 2012 GOBERNUA ETA EUSKO 
LEGEBILTZARRA

Loli García, Familia eta Komunitate 
Politikaren Zuzendaria

Mari Paz Larrumbide, Etxebizitza 
Sailburuordea 

Ignacio de la Puerta, Etxebizitza 
Zuzendaria

Amaia Arregui, EAJko legebiltzar-
kidea 

Laura Garrido, 
PPko legebiltzar-
kidea

Mª Teresa La-
espada, PSEko 
legebiltzarkidea 

HIRUKIDE 
ERAKUNDE 
ETA ALDERDI 
POLITIKOEKIN

Urriaren 21eko Hauteskunde Autonomikoak zirela eta, alderdi politiko gehiene-
kin bildu eta gure aldarrikapenak aurkeztu genizkien: 

Antonio Basagoiti, Arantza Quiro-
ga eta Laura Garrido, PPkoak

Gorka Maneiro,  UPyDkoa

Raquel Modubar, Ezker Batua-
Berdeakekoa

Mikel Arana, Ezker Anitzakoa

Aitor Olaizola eta Amaia Arregi, 
EAJkoak

Juanjo Agirrezabala eta Mikel San-
tiago,  EH-BILDUkoak

Daniel Martínez eta Manuel Saline-
ro, PSE-EEkoak

ALDUNDIAK

José Zurita 
Arabako Ogasun eta Finantza 
Diputatua

Helena Franco 
Gipuzkoako Ogasun eta Finantza 
Diputatua

Xabier Olano 
Gipuzkoako Finantza Sailaren 
Zuzendari Nagusia
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HIRUKIDEK ONDOKO 
HAUETAKO KIDE DA

Hirukideren eginkizunen artean, oro 
har seme-alabak dituzten familiak eta 
bereziki kide ugarikoak ordezkatzea 
dago kide den hainbat plataforma eta 
erakundetan, aktiboki parte hartuta al-
dizkako bileretan: 

Eusko Jaurlaritza:

 Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Kontseilua

 Familiaren Euskal Kontseilua 

 Familiaren Batzorde Iraunkorra

 Elkarrizketa Zibilerako Mahaia

 Haur-pobreziaren inguruko 
eztabaida taldea

Bestelako Erakunde/
Entitateak:

 Gasteizko Udaleko Gizarte Gaien 
Kontseilu Sektoriala

 Donostiako Udaleko Gizarte 
Kontseilua

 Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta 
Familia Batzordea

  2.0 Fundazioa 

 Kide Ugariko Familien Espainiako 
Federazioa

 Sareen sarea

UDALAK
Marian Castellanos, Gasteizko He-
rritarren Segurtasunerako Zinegotzia

Ainhoa Domaica, Gasteizko Gizarte 
Gaietako Zinegotzia

Iñigo Arcarazo y Jose Luís Arrue, 
Donostiako PPko zinegotziak

Peio López de Munain, Gasteizko 
PSEko zinegotzia

Eva Fernández, Irungo Ekonomia 
Garapenaren Zuzendaria

BESTELAKO ERAKUNDEAK

Iñigo Lamarca
Arartekoa 

Mª Luisa Aguirreche
Arartekoaren Familia Arloaren 
Zuzendaria

Juan Luis Isasi
Bizkaiko Garraioen Patzuergoa 

HIRUKIDEK PARTE HARTU DU

2012an, hainbat erakundek edo ad-
ministraziok elkartea gonbidatu dute 
txostengile edo gonbidatu izan da-
din. Besteak beste:

 Kide Ugariko Familien VII. Kongre-
su Nazionalak 

 Kide Ugariko Familien Espainiako 
Federazioaren (FEFN) Profesio-
nalen Jardunaldia 

 Fiskalitate Txostena Arabako Bat-
zar Nagusietan 

 Gurasotasun Positiborako progra-
mei buruzko jardunaldia 

 Familia eta Komunitate Politikari 
buruzko Kongresua

 Boluntarioen XV. Kongresu Esta-
tala
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Urteko Txosten honetan argi geratzen den bezala, ugariak dira Hirukidetik kide 
ugariko familiei eskaintzen zaizkien zerbitzu eta abantailak. Horien guztien ar-
tean, bazkideentzat pisu gehien dutenen arteko bat deskontuen plana da, izan 
ere, horren baitan deskontu eta akordio bereziak lortzen dira bazkide diren kide 
ugariko familientzat. 

2012an, akordio ugari lortu ditugu entitate eta erakunde pribatuekin, eta egun 
350 lankidetza-hitzarmen baino gehiago ditugu enpresa eta komertzioekin. 
Abantailak automobilgintzan, elikaduran, hezkuntzan, oinetakoetan, arropan... 
eta prezio merkeagoak aisialdi edo entretenimenduan; horiek dira Hirukideko 
bazkideek goza ditzaketen onuretako zenbait. 

Jarraian, Hirukidek edo Kide Ugariko Familien Federazioak 2012an zehar zein 
entitate edo enpresarekin lortu edo hobetu dituen lankidetza-hitzarmenak ikus 
daiteke:

AKORDIO 
PR IB ATUAK
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Hirukiden oso argi daukagu iritzi 
publikoaren eta horrek munduan 
jokatzen duen paperaren garrantzia, 
dela erakunde mailan, dela jendarte 
mailan. Kide ugariko familiok jendar-
tean dagokigun lekua izatea eta gure 
ahotsa eta beharrak entzutea elkarte 
honen lehentasunezko helburuetako 
bat da. 

Horretarako, Hirukide berriz izan da 
seme-alabak dituzten familien so-
laskide eta bozeramaile hedabideen 
eta agintarien aurrean, jendartea 
sentsibilizatuz eta familien benetako 
egoera, oro har, eta kide ugarikoe-
na bereziki ezagutzera emanez. 
2012an, Hirukide 300 aldiz baino ge-

 
H IRUKIDE 
HEDABIDEETAN

hiago agertu da hedabideetan, bes-
teak beste, zergak, etxebizitza, lana 
eta familia uztartzea edo jaiotze-tasa 
izanda hizpide.

Hedabideetan iritzi-artikulu, prent-
sa-ohar, jakinarazpen, zuzendariari 
gutun edo adierazpen eta elkarrizke-
ten bidez agertu gara. Horretarako, 
komunikazio zerbitzu iraunkorra 
daukagu, hala nola hainbat bozera-
maile familiarekin edo kolektiboare-
kin loturiko gaietan adituak. Era 
berean, eta ahal den neurrian, Hiru-
kidek  lagundu egiten die hedabideei 
familiekin harremanetan jartzen, 
elkarrizketak edo erreportajeak egin 
diezazkieten. 

AGERPENAK HEDABIDEETAN

AGERPENEN BIURTEKO KOPURUA

Prentsa

87  
agerraldiak

121 
agerraldiak

99  
agerraldiak

10  
agerraldiak

Internet

Telebista
Irratia

GUZTIRA: 317
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www.hirukide.com

Berri interesgarriek, gertakizunek, jarduerek, deskontuek, elkarrizketek eta aba-
rrek bihurtzen dute gure web-gunea kide ugariko familientzako topagune eta 
bisitatzeko leku. Bere dinamismoari eta etengabeko eguneraketei esker, gure 
bazkideentzako zein oro har jendartearentzako informazioa zabaltzeko bide na-
gusietako bat izaten jarraitzen du.

Orrialdea elebiduna da, euskaraz eta gazteleraz dago. 2012an 80.000 bisita bai-
no gehiago izan ditu. Aurten ere Hirukidek Facebookeko bere presentzia indartu 
du, jarraitzaile kopurua bikoiztuta, egunero izan baikara harremanetan haiekin.

Newsletterra

“Hirukide egunean” gure newslette-
rra, zalantzarik barik, kide ugariko fa-
miliei begirako gure hedabide azkar 
eta zuzenena da. Era berean, urteko 
12 hiletan bidaltzen diegu Euskadi 
osoko erakunde eta entitate ugariri. 
Hedabide arin eta merkea da, azken 
hileko berri interesgarrienen labur-
pena jasotzen duena, euskaraz eta 
gazteleraz. Horren bidez, elkarteak 
diru asko aurrezten du eta gutun eta 
liburuxka kopuru handiak igortzea 
ekiditen da, Hirukdiden beti nagusitu 
den ingurumenarekiko errespetuzko 
espirituarekin bat eginda.

Berriak, ohartarazpenak, agenda, 
deskontuak, eskari-eskaintza eta fa-
miliarteko aisialdia dira bertako eduki 
nagusiak. Egun, 6.000 posta baino 
gehiago daude alta emanda, eta ko-
puru hori hiletik hilera gehitzen da. 

Hirukide Berriak

12 urte eman ondoren argitaratzen, 
2012-13ko gure neguko alea 50.a 
izan da. Bai, berrogeita hamar aldiz-
kari, urtez urte Euskadiko milaka 
etxetara heldu izan dena, hala nola 
pertsonaia, erakunde eta entitate pu-
bliko eta pribatu ugarirengana.

Argitalpena oso osatuta dago, eta 
atal hauek nabarmentzen dira: azken 
nobedadeak laguntza publikoetan, 
federazioak lorturiko akordio priba-
tuak, egindako deialdi eta jardue-
rak, artikulu interesgarriak, aisialdi 
eta entretenimenduzkoak, hala nola 
elkarrizketak familia bazkideei eta 
pertsonaia publikoei.

A R G I TA L P E N A K
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Gure esker ona Hirukidetik 2012an 
gure zerbitzu eta jarduera guztiak 
garatzea ahalbidetu diguten erakun-
de publiko eta privatu guztiei.

BABESLEAK:

ANTOLATZAILEAK:
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