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2013, aurreko urteak bezala, Hirukide osa tzen dugun fa-
milia askoren tzat urte zaila izan da. Krisi ekonomikoa eta 
langabezia e txe askotara iri tsi dira eta familiek seme-alaba 
helduak joan-etorrian ikusi dituzte lehen lan-aukeraren bila. 

Hirukiden ez gara errealitatetik kanpo egon eta 2013an 
gure mezu eta ekin tza nagusiak familia horiei lagun tzera bi-
deratu ditugu. Horrela eta gure ohiko Jardunaldi Familiarrak 
direla eta, Elikagaien Bankurako lehen mailako produktuak 
bil tzeko kanpainak sustatu ditugu, elikadura enpresa han-
dien lagun tzaz. Halaber, jardunaldi horiek solidarioagoak 
izan dira, Cáritasi ekin tza hartan bildutako diru-kopuruaren 
zati bat eman bai tzi tzaion.  

Hirukidetik, egungo krisialdi ekonomikoan familiaren irudia 
izaten ari den garran tzia azpimarratu nahi izan dugu. Fami-
lia gure jendartearen euskarria izaten ari da eta, hari esker, 
milaka per tsona aurrera egiten ari dira. Horregatik, hori izan 
da oihar tzun eta arrakasta handia izan duen “Familiartean, 
posible da” seigarren kongresuaren gai nagusia. 

Aipatu kongresuan, gure azken bideoa, “Familiarekin, 
emai tza iraul tzea posible da”, lehen aldiz eman genuen. 

Bideoan, modurik zuzeneko, hunkigarri eta zin tzoenean, 
Hirukideren iri tzia ez ezik, Euskadiko milaka familiarena 
ere labur ager tzen da. Zaila da bideoak izandako harrera 
ona eta hedapena azal tzea, eta jendeak berau ikusitakoan 
agerturiko esker ona eta identifikazio sentimenduak. Bi-
deoaren bidez, agerian gera tzen da agintariek lortu ezin 
dutena familiak lor dezakeela.   

Aurten, Elkarteari dagokionez, krisia lehenengo per tsonan 
pairatu dugu. Hala era, diru-lagun tza edo babesetan jasan-
dako murrizketez harago, hamabi hil hauetan mantendu 
edo gehitu egin ditugu gure ohiko zerbi tzuak. Horien artean 
nabarmen daitezke informazio eta aholkulari tza zerbi tzua, 
kon tziliazio zerbi tzua eta merkatari tza zerbi tzua. Horien bi-
dez, Hirukide osa tzen dugun 7.000 familia pasa txori lagun-
tzen saiatu gara, baita Euskadiko seme-alabak dituzten 
gainerako familiei ere.   

Hirukide osa tzen duzuen familia guztiei elkarte honetan 
jar tzen duzuen laguntasuna eta konfian tza eskertuta eta 
denon artean emai tza iraul tzea posible dela ziur baino ziu-
rrago, agur bero bat.

Ignacio Mª De Guinea Llop 
Hirukideren Presidentea

PRESIDENtEAREN GUtUNA
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Hirukide herri-onurako elkarte izendatu zuen Eusko Jaurlari tzak 2002an, bere 
ohiko jarduera eta fun tzioen bitartez Euskadiren interes orokorraren sustapenari 
lagun tzen diola iri tzita. Era berean, Ausarki (Araba), Lasterbide (Bizkaia) eta 
Liluraldi (Gipuzkoa) irabazi asmorik gabeko elkarteek osa tzen dute. Horiek guz-
tiak, oro har seme-alabak dituzten familien eta bereziki kide ugariko Euskadiko 
familien eskubideak defenda tzeko asmo irmoarekin sortu ziren, euren alda-
rrikapenak iri tzi publikoari zein agintariei helarateko. 

Hirukide irabazi-asmorik gabeko erakundea da eta bere helburua da kide uga-
riko familien kolektiboaren eskubideak defenda tzea, bizi tza politiko, instituzio-
nal, sozial, mediatiko eta enpresarialaren arlo guztietan. Kolektibo honen tzat, 
alegia, hiru seme-alaba edo gehiagoko familien tzat edo inguruabar ezberdine-
tako bi seme-alabako familien tzat, Hirukidek informazio eta aholkulari tza zerbi-
tzu iraunkorra dauka, eta, aldi berean, jendartea sen tsibiliza tzeko eta kon tzien-
tzia tzeko kanpainak gara tzen ditu. 

Hamalau urte hauetan, Hirukide seme-alabak dituzten familien beharren ingu-
ruko sen tsibilitate handiagoaren susta tzaile eta eragile izan da hainbat erakunde 
eta administrazioren artean, eta haiekin batera jardun du lanean. 

Misioa eta ikuspegia

Hirukideren helburu nagusia da jendarte zibilak barnera tzea familiak, oro 
har, eta kide ugariko familiak, bereziki, baloratu eta babestu beharreko 
ondare uniber tsala direla. Ikerketa soziologiko guztiek ziurta tzen dute fa-
milia dela gure jendartean hobekien baloratutako instituzio soziala, eta bere 
defen tsan guztiok ados egotea lortu behar dugu, edozein izanda ere per tsona 
bakoi tzaren kidetasun politiko edo sinesmen morala. 

Hirukidek ez du ez lagun tzarik eska tzen, ezta limosnarik ere, Justizia eta 
Aitor tza: baizik: seme-alaba asko izateak jendarte aurrerabideari egiten dion 
ekarpena egoki baloratu beharra dago. Gustura eskain tzen ditugun denbora 
eta ahalegin per tsonala, baita erosteko ahalmenaren murrizketa ere, jendar-
tearen gainerakoak balia tzen du. Etekin hori gastu publikoaren aurreztean 
gauza tzen da, familiak egiten duena Estatuak aurrezten baitu: seme-alaben 

A U R K E Z P E N A
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jendartera tzea, gaixoen zain tza, 
helduen arreta, seme-alaba lan-
gabeak manten tzea, etab. Aldi be-
rean, inber tsio moduan ere gauza-
tzen da: gure seme-alabak izango 
dira etorkizunean kotizatuko dute-
nak eta zerbi tzu publikoei eusten 
lagunduko dutenak, eta hori ere 
erosteko ahalmen galera hori pai-
ratu ez dutenek baliatuko dute, era 
berean.   

KIDE UGARIKO FAMILIEN-
TZAKO ZERBI TZUAK

 Aholkulari tza eta informazio osoa kide ugariko familia izaerarekin loturiko 
lagun tza, eskubide edo abantailen eta abarren inguruko zalan tza guztiak 
argi  tzeko. 

 Informazio bidalketa gure hileroko newsletter eta hiruhileko aldizkariaren bi-
dez eta, ohikotasunez, elkartearen web-gunearen eta Facebookeko kontua-
ren bidez . 

 Jardueren antolaketa urte osoan zehar: festa familiarrak, lehiaketak, zozketak 
eta aisialdiko hainbat  txango beste familia ba  tzuekin esperien  tziak parteka -
tzeko. 

 Ba tzar eta prestakun tza zikloen bidezko prestakun tza zerbi tzuak, Hirukideko 
bazkide diren familien intereseko gaien ingurukoak eta hiritar guztiei irekita.   

 Kon tziliazio-zerbi tzuak, hiru hiriburuetan eskola-oporraldi guztietan hiriko jo-
lastokiak antolatuz, lana eta bizi tza familiarra kon tzilia tzeko beharra duten 
familia guztiei zuzenduak.     

 “Eskaria-eskain tza” zerbi tzua kide ugariko familien artean; horren bidez, lana 
bilatu edo eskain daiteke, haurren tzako materiala, ibilgailuak, e txebizi tzak... 

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

 Deskontuen plana: Hirukidek 450 akordio baino gehiago lortu ditu enpresa 
pribatuekin; horien arabera, prezio edo baldin tza bereziak eskain tzen dizkie-
te kide ugariko familiei hainbat sektoretan (elikadura, erregaiak, hezkun tza, 
ostalari tza, arropa, aisialdia, osasuna...)

KOPURUTAN
“Hirukide berriak” aldizkariaren irakurleak

Newsletterren harpidedunak

Bazkideei eran tzundako galderak

Hirukide bazkide berriak

Agerpenak hedabideetan

Bazkideen tzako deskontu berriak

Bilerak Erakunde Pribatuekin

Bilerak Erakunde Publikoekin

Errekur tsoak, erreklamazioak...

Bilerak Alderdi Politikoekin

Antolaturiko jarduerak

34.200

7.215

4.724

675 

440

144

78

24

19

16

15
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Udalerrietako kanpaina

2013an, hiru hiriburuetan bizi ez diren familienga-
na hurbildu nahi izan genuen. Hori dela eta, Eus-
kadiko zazpi udalerritan egon ginen eta udaleko 
arduradun eta hainbat merkatari elkarterekin bildu 
ginen.   

Elkartasuna 

Jardunaldi Familiarrak direla eta, Elikagaien 
Bankua, Eroski eta BM-rekin akordio bat lortu 
genuen Jardunaldien aurreko astean elikagaiak 
bil tzeko. Era berean, Cáritasi ekitaldian bildutako 
dohainak eman zi tzaizkion, hala nola Hirukidetik 
egun horietan bildutako diru-kopuruaren zati bat. 
Beste aldetik, 2013an, handitu egin genuen beha-
rra duten Arabako kide ugariko familiei zuzendu-
tako elikagai banaketa.  

Sen tsibilizazioa 

Aurten, krisiaren eragina gehien jasan duten per-
tsonen zain tza eta arretan familia joka tzen ari den 
paper garran tzi tsua azpimarratu eta nabarmendu 
nahi izan dugu. Horretarako, beste behin, sen-
tsibiliza tzeko bideo bat egin dugu, “Familiarekin, 
emai tza iraul tzea posible da” izenekoa, iri tzi pu-
blikoaren aldetik arrakasta handia lortu duena. 

Bilera instituzionalak 

Euskadi osoko hainbat erakunde eta adminis-
traziorekin 25 bilera baino gehiago egin ditugu, 

1.000 biztanle baino gu txiagoko Alkate tzetatik 
Eusko Legebil tzar, Aldundi edo Jaurlari tzara. Ho-
riei guztiei kide ugariko familien zein oro har se-
me-alabak dituzten familien beharren berri eman 
zaie.  

Kon tziliazioa eta Prestakun tza 

Hiru hiriburuetan, eskola-oporraldi guztietan, hi-
riko jolastokiak burutu ditugu, ia 600 ume artatuta.

Iaz, gure VI. Kongresua egin genuen, arrakasta 
eta partaide tza handia lortuta, hizlarien goi-maila-
ri eta, lehen aldiz, igandera arte luza tzeari esker. 
Luza tze horren ondorioz,  txango familiarra egin 
genuen, ostatu merkeak jarrita guztion eskura. 

Presen tzia hedabideetan

Urte osoan, Hirukidek jarraitu egiten du hedabi-
deen aurrean kide ugariko familien eta seme-
alabak dituzten familien bozeramale lana egiten. 
Pren tsa-ohar, zuzendariari gutun, elkarrizketa eta 
artikuluen bidez, familien interesekoak diren gai 
nagusien inguruan iri tzia eman dugu eta, astero, 
bi irratitan parte hartu dugu.

Deskontu plana

2013an lortutako deskontu guztiak bil tzen dituen 
Hirukideren Deskontuen Gida burutu dugu, eta 
urte osoan, hilero, 11 akordio lortu dira batez bes-
te; ondorioz, 450 deskontu baino gehiago ditugu 
dagoeneko Hirukideko bazkideen tzat.

2013an LORTUTAKO HELBURUAK
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Gaur egun, 7.200 familiak baino gehiagok osa tzen dute Hirukide; elkarteko kide 
izateko, Kide Ugariko Familia Titulua eduki tzea edo eduki izana eta Euskal Au-
tonomia Erkidegoan bizi tzea dira baldin tza bakarrak. Era berean, kide ugariko 
familiak ez direnak ere kide izan daitezke, Hirukidek buru tzen dituen helburu edo 
jarduerei lagun tzeko. Egun, indarreko titulua duten familien % 30 dira Hirukideko 
bazkide. 

Horien baitan, familia mota asko daude, eta guztiak bil tzen dituena da gaine-
rakoek baino seme-alaba gehiago dituztela, horrek dakar tzan kezka, poz eta be-
harrekin. % 95 Kategoria Orokorreko familiak dira (hiru edo lau seme-alaba edo 
bi, haietariko bat desgaitua bada edo familiak beste berezitasun ba tzuk bete tzen 
baditu), eta % 5 Kategoria Berezikoak (bost seme-alaba edo gehiago). 

Hirukiden badakigu “batasunak indarra egiten duela” eta urtetik urtera lanean 
dihardugu ahalik eta kide ugariko familia gehien a txiki tzeko elkarte honi, denon 
artean justizia eta aitorpen handiagoak lor tzeko. 
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Informazio eta aholkulari tza zerbi tzua

Familiei eskain tzen diegun informazio eta aholkulari tza zerbi tzua erakunde ho-
nen helburu nagusietariko bat da. Aurten ere Euskadi osoko kide ugariko fa-
milien ehunka galdera eta eskaera eran tzun ditugu. Horrekin batera, ahalegin 
berezia egin da bazkide guztiei informazioa helarazteko, web-gunearen, hile-
roko newsletterraren, hiruhileko aldizkariaren, postaren eta, aurten bereziki, 
sare sozialen bitartez. Era berean, behar izan duten familia guztien eskubideak 
defenda tzeko errekur tsoak eta administrazio edo legezko egin tzak egin ditugu. 

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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VI. Kongresua

Gasteizen, “Familian, posible da” izenburupean, Euskadiko Kide Ugariko Fa-
milien Seigarren Kongresua egin genuen. Alex Rovira, Christian Felber eta 
More Magoa izan genituen hizlari eta euren hi tzaldiekin i txaropen guztiak bete 
zituzten. Jardunaldi handia izan zen: 600 heldu eta ume inguru bildu ginen, eta 
haurrek, egun osoan, haur tzaindegi zerbi tzua izan zuten jarduerak, jolasak eta 
irteerak egiteko.     

Lehen aldiz, ekitaldia igandera arte luzatu genuen, familiei aterpetan ostatu 
emanda eta Gesal tza-Añanako Ga tz Haranerako bisitak antolatuta, non Hiruki-
deko ehunka bazkidek egun paregabea igaro genuen. 

11
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15. Jardunaldi Familiar Solidarioa

Egungo egoera ekonomikoa dela eta, gure Jardunaldi Familiarrei izaera solida-

rioagoa eman nahi izan genien eta Cáritas eta Elikagaien Bankuarekin akordio 

batera iri tsi ginen euren beharrei eran tzuten lagun tzeko.   

Jardunaldi Familiarraren egunean bertan zein aurreko astean, elikagaiak bil-

tzeko “kilo operazioa” burutu zen Eroski eta BM-ren partaide tzarekin. Eragiketak 

arrakasta handia izan zuen: 45.000 kilo jaki eta haurren tzako produktu bildu zi-

ren. Era berean, Cáritasen tzako dohainak bildu ziren eta Hirukidetik ekitaldietan 

bildutako diru-kopuruaren zati bat eman zi tzaion. 

Jardunaldi Familiar horiek maia tza, ekaina eta irailean egin ziren, hiru lurral-

de historikoetako milaka familia deituta. Era berean, ekitaldi horiek aukera pa-

regabea izaten jarrai tzen dute jendartearen gainerakoei kide ugariko familien 

egoera, beharrak eta aldarrikapenak helarazteko, baita gure eskarmentua eta 

bizipenak parteka tzeko ere.

12
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Hiriko Jolastokiak 

2013an ere, Bilbon, Donostian eta Gasteizen gure Hiriko Jolastokiak egin ziren. 
Hiritar guztiei irekita, Aste Santuan eta Pazko astean, ikasturte bukaeran, uztai-
lean, ikasturte hasieran eta Gabonetan egin ziren. Berrikun tza gisa, ingelesezko 
eskola ludikoak gehitu zaizkie euskaraz eta gaztelaniaz ematen direnei. 500 
umek baino gehiagok hartu zuten parte urte osoan egindako hainbat jolastoki-
tan, eta 345 familiak baliatu zuten zerbi tzu hori. 

“Familiarekin, emai tza iraul tzea posible da” bideoa 

Bideo honek arrakasta handia izan du hedapenari dagokionez, zorion eta go-
respen asko lortuta. Bertan, langabezian dagoen aita betek semeari eta honen 
ikaskideei azal tzen die zertan eta nola aritu den, eta, familiaren lagun tzari esker, 
aurrera egiten duela eta bere egoera gaindi tzen saia tzeko indarrak dituela. Bi-
deoaren mezu nagusiak agerian uzten du agintariek lortu ezin dutena familiak 
lor dezakeela.     

Bideoa hainbat hizkun tzatara i tzuli eta mundu osora zabaldu da, Internet eta 
sare sozialetan izandako hedapenari esker. Ehunka dira nabarmendu eta ko-
mentatu duten blog eta webguneak; askotariko herrialde, eduki eta orienta-
ziokoak: hezigarriak, enpresarialak, motibaziozkoak, kirolekoak, ekonomikoak, 
sozialak, familiarrak, etab. 

13
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II. Argazki Lehiaketa

Hirukideko familien tzako bigarren argazki lehiaketa antola-
tu genuen. Bazkide diren familia guztiak elkarteko produk-
tuak ager tzen zituzten argazkiak bidal tzera gonbidatu ge-
nituen. Jasotako argazkietan, pegatinak,  txapelak, baloiak, 
pol tsak... ager tzen ziren.

Parte hartu zuten guztien artean bi argazki aukeratu ziren 
irabazle.  

Partaide tza FEFN-k antolaturiko Lehiaketetan

Beste behin, FEFN Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioak antolaturiko 
lehiaketetan parte hartu genuen. Azpimarra tzekoa da Gabon- txartelen VII. Le-
hiaketan eta V. Argazki Lehiaketan izandako partaide tza. Bietan, irabazlea Arte-
txe Aramendia familia izan zen, Hirukideko bazkidea dena.    

Elikagaien bankua 

Arabako Elikagaien Bankuarekin batera, arabar hiriburuko kide ugariko familiei 
elikagaiak banatu dizkiegu aldian-aldian. 2013An, banaketa kopurua handitu 
dugu eta familiak hamabostean behin hurbildu dira gure egoi tzara janari sortak 
jaso tzera.

14
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Udalerrietako kanpaina 

Badakigu elkartetik sor tzen diren jarduera eta informazio gehienak hiru hi-
riburuetan ardazten direla. Horregatik, aurten Euskadiko hainbat udalerrita-
ra mugi tzea erabaki genuen, bertan elkartea aurkeztu eta udalerri horietako 
eta inguruetako familien beharrak eta kezkak ezagu tzeko. Horrela, Erandio, 
Azpeitia, Laudio, Portugalete eta Barakaldon egon ginen gure burua ezagu-
tzera emateko, baita beste zenbait udalerritan ere, besteak beste, Azkoitia, 
Zestoa, Amurrio, Sestao edo Santur tzin. Familiekin egoteaz gain, bilerak egin 
genituen udal bakoi tzaren arduradunarekin eta inguru bakoi tzeko denda eta 
enpresekin.

Haur eta Nerabearen Eskubideen XXIV. Urteurrena 

2013an ere Gasteizko Udalarekin lan egin genuen urtero azaroaren 20an 
ospa tzen den Haur eta Nerabearen Eskubideei buruzko Itunaren oroi-
tzapenean. 

Hirukidek parte hartu zuen eskulan tailer bat antolatuz, non, eguraldia gorabe-
hera, handiek zein  txikiek hartu zuten parte egun berezi hori hainbat elkarte eta 
Gasteizko Udalaren hainbat sailekin ospa tzeko.
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HIRUKIDE 
ERAKUNDE 
EtA ALDERDI 
POLItIKOEKIN

EUSKO JAURLARI TZA

Juan Mª Aburto, Enplegu eta Gizar-
te Gaietako sailburua

Iñigo Pombo, Gizarte Gaietako sail-
buruordea 

José Luis Madrazo, Familia eta Ko-
munitate Politikaren Zuzendaria 

Lide Amilibia, Gizarte Zerbitzue-
tako zuzendaritza

2013n zehar Hirukidek bilera ugari izan zituen Administrazio Publikoetako ar-
duradunekin, zein kargu politikariekin, horien aurrean kide ugariko familien zein 
seme-alabak dituzten familien ohiko min tzakide eta bozeramailea baita hainbat 
gairi dagokienez: familia, garraioa, hezkun  tza, e txebizi tza...

Jarraiki, 2013n Hirukiderekin bildu ziren arduradun publiko eta politikarietako 
garran tzi tsuenak zerrendatuko ditugo:  

Covadonga Solaguren, E txebizi tza 

Sailburuordea 

Fátima Ansotegi, Eusko Jaurlari-

tzako Osasun Saileko Kabineteko 

zuzendaria

Miren Dorronsoro eta Jon Iñaki 
Betolaza, Osasun Publikoko zuzen-

daria eta Farmaziako zuzendaria  

Hirukide - Jarduera-txostena 2013Hirukide - Jarduera-txostena 201316
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ALDUNDIAK

Javier De Andrés, Arabako diputa-

tu nagusia  

Aitor Uribesalgo, Arabako Ogasun 

eta Finan tza diputatua 

José Mª Iruarrizaga eta Feliz 

Ayarza, Bizkaiko Ogasun diputatu 

eta zuzendaria 

Alicia Ruiz de Infante eta Juan 

Ramírez, Arabako Garraio diputatu 

eta zuzendaria

Ramiro González, EAJko bozera-

malea Arabako Bil tzar Nagusietan

Javier Lasarte eta Cristina Gon-

zález, PSE-EEko ba tzarkideak 

Araban

EUSKO LEGEBIL TZARRA

Norberto Aldaiturriaga, EAJko 
legebil tzarkidea 

Marian Beitialarrongoitia, BILDUko 
legebil tzarkidea 

Bixen I txaso González, PSOE-EEko 
legebil tzarkidea 

Nerea Llanos, PPko legebil tzarkidea 

Gorka Maneiro, UPyDko legebil tzarkidea 

17



Hirukide - Jarduera-txostena 2013

UDALAK

Javier Maroto, Gasteizko alkatea

Ibone Bengoe txea, Eudelen pre-

sidentea eta Bilboko Hezkun tza eta 

Kultura Saileko zinego tzia 

Eduardo Maiz, Bilboko Gizarte Poli-

tika Saileko zinego tzia

Marta Ajuria, Bilboko Ogasun Saile-

ko zinego tzia

Asier Abaunza, Gizarte Zerbitzue-

tako zuzendaritza

Manuel Uriarte, Gasteizko Ogasun 

Saileko zinego tzia

Gorka Urtaran eta Nerea Melgosa, 

EAJko bozeramalea eta zinego tzia 

Gasteizen

Nekane Burutaran, Donostiako 

Ogasun Saileko zinego tzia

Naiara Sampedro, Donostiako Kul-

tura Saileko zinego tzia

Ricardo Burutaran, Donostiako 

E txebizi tza eta Hirigin tza Saileko 

zinego tzia

Juan M. Artola, E txegin tzako zuzen-

dari kudea tzailea

Leire E txeberria eta Iban Narbaiza, 

Zestoako alkatea eta Gizarte Ongi-

zate Saileko zinego tzia

Eneko E txeberria, Azpeitiko alkatea

Alfonso García, Amaia Rojas eta 
Olga Santamaría, Barakaldoko alka-

tea, Gizarte Ekin tza Saileko zinego-

tzia eta Ogasun Saileko zinego tzia 
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Juan Luis Ilarramendi eta Iña-
ki Eizagirre, Zarauzko alkatea 
eta Ogasun eta Finan tza Saileko 
zinego tzia 

Jon Iñaki Leza, Legutioko alkatea

Josune Irabien, Amurrioko alkatea

Unai Gutiérrez, Zuiako alkatea

Joseba Goikouria, Erandioko 
alkatea

Mikel Torres, Portugaleteko 
alkatea

 Txari Balado, Laudioko Gizarte 
Ongizate Saileko zinego tzia

Ivan López Arenas eta Ain tzane 
Urkijo, Santur tziko alkateor-
dea eta Gizarte Ekin tza Saileko 
zinego tzia
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HIRUKIDEREN PRESEN TZIA

Hirukideren eginkizunen artean, oro 
har seme-alabak dituzten familiak 
eta bereziki kide ugarikoak ordezka-
tzea dago kide den hainbat platafor-
ma eta erakundetan, aktiboki parte 
hartuta aldizkako bileretan:

Eusko Jaurlari tzan: 

 Gizarte Zerbi tzuen Euskal Kon-
tseilua

 Familiaren Euskal Kon tseilua

 Elkarrizketa Zibilerako Mahaia

 Eta bestelako Lan-Batzordeak, 
Gizarte-Zerbitzuak, etab.

Bestelako Erakunde edo 
Entitateetan: 

 Gasteizko Udaleko Gizarte Gaien 
Kon tseilu Sektoriala

 Donostiako Udaleko Gizarte Kon-
tseilua

 Gasteizko Udaleko Haur tzaro eta 
Familia Ba tzordea

 Basques 2.0 Fundazioa

 Kide Ugariko Familien Espainiako 
Federazioa

BESTE BA TZUK

Mª Luisa Aguirreche, Arartekoaren 
Familia Arloaren Zuzendaria

Pa txi López, PSEren Idazkari Na-
gusia

Vicente Reyes, PSE-EEko Politika 
Publikoen Arduraduna

Manuel Tejada, Bizkaiko Garraio 
Patzuergoaren kudeatzailea

Marta Monfort, Gasteizko Kultur 
Jardueren Arduraduna

 

HIRUKIDEREN PARTAIDE TZA

2013. urtean, hainbat erakundek edo 
administraziok elkartea gonbidatu 
zuten  txostengile edo gonbidatu izan 
zedin. Besteak beste:

 Kide Ugariko Familien I. Topaketa 
Nazionala 

 FEFN-en Jardunaldi Profesio-
nalak 

 Ordutegien Arrazionalizaziorako 
VIII. Kongresua
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2013an, Ordutegien Arrazionalizaziorako 
VIII. Sarietan, Erakunde edo Instituzioen 
kategorian, lehen saria jaso genuen lana 
eta familia kon tzilia tzeko egindako ekarpe-
nagatik.

Saria Hirukideren Presidenteak jaso zuen 
Zaragozako Uniber tsitateko Paraninfoan, 
Espainiako Ordutegiak Arrazionaliza tzeko 
VIII. Kongresu Nazionalaren ekitaldien 
baitan. 

ORDUTEGIEN ARRAZIONALIZAZIORAKO SARIAK
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Urteko  txosten honetan argi gera tzen den bezala, ugariak dira Hirukidetik kide 
ugariko familiei eskain tzen zaizkien zerbi tzu eta abantailak. Horien guztien ar-
tean, bazkideen tzat garran tzi tsuenetako bat deskontuen plana da, izan ere, ho-
rren baitan deskontu eta akordio bereziak lor tzen baitira euren tzat.

Berrikun tza gisa, 2013. urtearen hasieran gure lehen Deskontuen Gida kaleratu 
genuen, ordura arte lortutako akordioak bil tzen zituena eta 7.000 familia bazki-
deei bidali geniena. Urte osoan, 100 deskontu baino gehiago lortu ziren enpresa 
eta komer tzioekin.

Ehunka erabil tzailek deskargatu zuten iaz Hirumaps aplikazioa. Horren bidez, 
azkar eta modu bisualean, enpresa eta komer tzioekin dauzkagun deskontuak 
topa daitezke. 

Jarraian, 2013an Hirukidek zein entitate edo enpresarekin lortu edo hobetu di-
tuen lankide tza-hi tzarmenak ikus daiteke:

AKORDIO 
PR IB AtUAK

Y ahora 
también 

disponible 
para

HIRUMAPSHI
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PANTONE©

412 
SIKKENS
CN.02.18

RAL
8019

52 C
59 M
45 Y
90 K

56 R
47 G
45 B 

33
2B
2A
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Hirukideren lehentasunezko hel-
buruetako bat da iri tzi publikoaren 
aurrean oro har seme-alabak dituz-
ten familien eta bereziki kide ugariko 
familien behar eta aldarrikapenen 
bozeramalea izatea, kide ugariko 
familiok jendartean dagokigun lekua 
izan dezagun eta gure aho tsa eta 
beharrak en tzun daitezen.  Hiruki-
deren lehentasunezko helburuetako 
bat da.

Horretarako, 2013an lanean jarraitu 
genuen hedabideen aurrean bozera-
male izateko, besteak beste, zerga, 
e txebizi tza, kon tziliazio edo jaio tze-
tasa izanda hizpide. Urte osoan, 
Hirukide ia 450 aldiz agertu zen he-

 
H IRUKIDE 
HEDABIDEEtAN

dabideetan, batez ere toki eta erki-
dego mailan. 

Komunikazio zerbi tzu iraunkorra 
daukagu, hala nola hainbat bozera-
male familia edo kolektiboarekin lo-
turiko gaietan adituak. Era berean, 
eta ahal den neurrian, Hirukidek he-
dabideei lagun tzen die familiekin ha-
rremanetan jar tzen elkarrizketak edo 
erreportajeak egin diezazkieten. He-
dabideetan, iri tzi-artikulu, pren tsa-
ohar, jakinarazpen, zuzendariari gu-
tun edo adierazpen eta elkarrizketen 
bidez agertu gara, eta, horrez gain, 
hainbat irra tsaiotan parte har tzen 
dugu familien inguruko gaurkotasun-
gaiak jorra tzen. 

Hirukide - Jarduera-txostena 2013Hirukide - Jarduera-txostena 201324
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AGERPENAK HEDABIDEETAN

Prentsa

88

130
212

10

On-line 
hedabideak

Telebista

Irratia

GUZTIRA: 
440
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www.hirukide.com

2013an, 185.000 bisita baino gehiago jaso zituen, bertara informazio bila sar-
tzen diren erabil tzaileen kopurua bikoiztu egin baita. Berri interesgarriek, gerta-
kizunek, jarduerek, deskontuek, elkarrizketek eta abarrek bihur tzen dute gure 
webgunea kide ugariko familien tzako topagune eta bisita tzeko leku.

Orrialdea elebiduna da, euskaraz eta gaztelaniaz dago. Etengabe berri tzen di-
ren atalak ditu, aipagarrienak deskontuak eta gaurkotasuna dira, eta, hain zu-
zen, erabil tzaileek horiek bisita tzen dituzte gehien.

A R G I t A L P E N A K
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Sare sozialak 

Sare sozialak komunika tzeko biderik 
zuzenekoenak izan daitezkeela ja-
kitun, Hirukidek Facebooken dituen 
jarrai tzaileen kopurua hirukoiztu egin 
zen iaz, bertan egunero zuzeneko 
komunikazioari eu tsita. Youtubeko 
kateak ere protagonismo handia izan 
zuen, elkarteak urtero buru tzen duen 
bideoa hor jarri bai tzen, soilik gure 
katean 350.000 bisita baino gehiago 
jasota.

Newsletterra

Hirukideko familiei eta lagun tzen du-
ten erakundeei elkartearen gaurko-
tasunaren berri emateko modurik 
zuzenetariko bat dugu hau. 2013an, 
bere irudia aldatu genuen, eta orain 
bisualagoa eta erakargarriagoa da. 
Eduki nagusiak mantendu egin dira 
eta berriren bat gehitu zaio, gomen-
datutako bideoak edo gure hiruhile-
roko inkestarako esteka, esaterako.  

Hedabide arin eta merkea da, zeinen 
bidez elkarteak diru asko aurrezten 
duen gutun eta liburuxka kopuru 
handiak bidal tzea saihestuz. Berriak, 
ohartarazpenak, agenda, deskon-
tuak, eskari-eskain tza eta familiar-
teko aisialdia dira eduki nagusiak. 
Egun, 7.200  posta elektroniko baino 
gehiago daude alta emanda.

Hirukide Berriak

Gure hiruhileroko aldizkariak 
Hirukideren ikur eta estandar-
teetariko bat izaten jarrai tzen du, 
bere kalitate, eduki eta hedapenari 
esker. Berrikun tza gisa, deskontuen 
katalogoa atera egin da bertatik, eta 
hiruhileko bakoi tzean lortutako akor-
dioen berri baino ez da ematen. Ho-
rrela, toki gehiago dago kide ugariko 
familien intereseko gaiak sakonago 
jorra tzeko.

2013an, VI. Kongresuan aritutako 
hiru hizlariak, Christian Felber, Alex 
Robira eta More Magoa, elkarrizke-
tatu genituen, baita kide ugariko fa-
miliako ama den Nuria Roca ere. 
Era berean, gure atal nagusiei eu-
tsi diegu, aipagarrienak Emandako 
Urra tsak, Familien tzako Lagun tza, 
Gaurkotasuna, Artikulu Interes-
garriak eta Familiarteko Aisialdia 
izanda. Bere edukien aniztasun eta 
gaurkotasunari esker, familiek eta 
lagun tzen duten erakundeek gehien 
balora tzen duten  Hirukideren he-
dabidea izaten jarrai tzen du. 
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Gure esker ona Hirukidetik 2013an 
gure zerbi tzu eta jarduera guztiak 
gara tzea ahalbidetu diguten babesle 
eta lagun tzaile nagusiei.

BABESLEAK:

ANTOLA TZAILEAK:
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