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Beste urte bat i txi dugu; igaro diren hamabi hilabeteetan, 
ziurgabetasuna eta kezka izan dituzte bidaide kide ugariko 
familia askok, zori txarrez. Krisialdi ekonomikoa eta bere 
ondorio lazgarriak familia askorengan kaltea eragiten ari 
dira, ezintasunez ikusten baitituzte hilabeteak igaro tzen, 
euren lanaren eta ekonomiaren egoera noiz argituko zain. 
Hirukiden, errealitate horren lekuko gara, eta horrek bul tza-
tzen gaitu lanean jarrai tzera, familiengandik gero eta hur-
bilago egoten eta erakundeei eta administrazio publikoei 
euren beharren berri ematen. 

Errealitate horren jakitun izanik, 2014an Euskadiko sei 
udalerritara jo dugu elkartea aurkeztera, eta bertan eza-
gutu ahal izan ditugu lehen per tsonan kide ugariko familia 
asko eta euren beharrak. Gainera, euren eskubideen berri 
ere eman diegu. Bilera horiek duten garran tziaz jabetuta, 
baita udalerri bakoi tzeko udal agintariekiko egindakoenaz 
ere, datorren urtetik aurrera bilera horiek ugari tzea erabaki 
dugu. 

Urtean zehar, gure zerbi tzuak ematen eta jarduerak egiten 
jarraitu dugu; horien berri xeheagoa ematen da memoria 

honetan. Horien artean, iri tzi publikoan eragin berezia izan 
du gure sen tsibilizazio bideoak. Oraingoan, amaren irudi 
garran tzi tsua du arda tz, eta horietako askok euren e txeari 
emandako denbora eta ardurari balioa eman nahi izan dio-
gu, sarritan hori guztia ez baita balora tzen behar bezala 
gure gizarte honetan. Guk ez daukagu zalan tzarik: Ama 
izatea plus bat da. 

Urtero bezala, elkarte barruko jarduera ere oso bizia izan 
da, baina an tzekoa izan da erakundeen alorrean egindako 
lana: udal, aldundi, Eusko Jaurlari tza eta Eusko Legebil-
tzarreko kargu publiko askorekin egin ditugu ba tzarrak. Eta 
gizarte eragileekiko kontaktua zabal tzeko helburuarekin, 
patronalarekin eta sindikatuekin ere bildu gara. Guztiei he-
larazi diegu seme-alaba dituzten familien, oro har, eta kide 
ugariko familien, bereziki, beharrak. 

Agurtu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet Hirukideren 
parte diren familia guztiei, elkarte honetan ipin tzen duten 
konfiantzagatik eta ematen dioten bultzadagatik, eta es-
kerrik asko halaber babesa eman diguten entitate guztiei, 
ordaindu ezin den lagun tzagatik.

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Hirukideren Presidentea

PRESIDENtEAREN GUtUNA
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Hirukide irabazi-asmorik gabeko erakundea da eta bere helburua da kide ugariko 
familien kolektiboaren eskubideak defenda tzea, bizi tza politiko, instituzional, so-
zial, mediatiko eta enpresarialaren arlo guztietan. Kolektibo honen tzat, alegia, hiru 
seme-alaba edo gehiagoko familien tzat edo inguruabar ezberdinetako 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 kanpai-
nak gara tzen ditu.

Hirukide herri-onurako elkarte izendatu zuen Eusko Jaurlari tzak 2002an, bere 
ohiko jarduera eta fun tzioen bitartez Euskadiren interes orokorraren sustapena-
ri lagun tzen diola iri tzita. Era berean, Ausarki (Araba), Lasterbide (Bizkaia) eta 
Liluraldi (Gipuzkoa) irabazi asmorik gabeko elkarteek osa tzen dute. Hamabost 
urteotan, Hirukide seme-alabak dituzten familien beharrizanekiko sentiberatasun 
handiagoaren bul tza tzaile eta motor izan da erakunde eta administrazio ezberdi-
nen artean, eurekiko elkarlanean arituta.

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. Familia da lehen mailako jendartera tze sare oi-
narrizkoena eta ezinbestekoena, eta jendartean ordezkaezinak diren hainbat 
fun tzio bete tzen ditu, heziketari, afektibitateari eta harremanei dagokienez. 
Baina gure jendartean paper garran tzi tsu hori jokatu ahal izateko, behar-
beharrezkoa da botere publikoek seme-alabak dituzten familiak babestea, 
lagun tza-politika zeha tzen bitartez. Beraz, Hirukidek Justizia eta Aitor tza, 
eska tzen du, seme-alabak eduki tzeak jendartearen aurrerapenari egiten dion 
ekarpena egoki balora dadin.

A U R K E Z P E N A

2014 KOPURUTAN
“Hirukide berriak” aldizkariaren irakurleak

Newsletterraren harpidedunak

Artatutako kon tsultak

Hirukide bazkide berriak

Agerpenak hedabideetan

Bazkideen tzako deskontu berriak

Bilerak erakunde pribatuekin

Bilerak erakunde publiko, beste entitate eta alderdi politikoekin

Antolatutako jarduerak

Helegiteak, erreklamazioak...
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Bazkide- txartela 

Hirukidek hiru lurraldeetako elkarteen tzako bazkide- txartel 
bateratua dauka, bazkide diren familien egiazta tze-agiri 
gisa balio duena.  txartela per tsonala da, eta bestere-
nezina, eta bazkide direnei dagozkien abantailez goza-
tzeko aukera ematen du, Hirukideren Deskontu Planaren 
barruan. Gainera, berau erabil daiteke bazkide diren 
familien tzako deskontuak balia tzeko beste autonomia 
erkidego ba tzuetan, Estatu guztirako  txartel bateratua 
baitaukagu.

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 Facebook-eko kontua-
ren bidez .

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

 Ba tzar eta prestakun tza zikloen bidezko prestakun tza zerbi tzuak, interese-
kogaiezberdineningurukoak(gurasotasunpositiboa,fiskalitatea,hezkuntza,
etab.).

 Kon tziliazio-zerbi tzuak, hiru hiriburuetan eskola-oporraldi guztietan hiriko 
jolastokiak 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. Elikagaien Bankuarekin elkarlanean, hamabostean behin lehen 
mailako elikagaiak bana tzen ditugu kide ugariko familien artean. 

 Deskontuen plana: Hirukidek 550 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...).
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Udalerrietako kanpaina 

2014an, Hirukide aurkezteko kanpainarekin jarraitu 
dugu Euskadiko udalerri ezberdinetan, familiekin, udal 
arduradunekin eta merkatarien elkarteekin bil tzeko. 
Hala, hiru lurraldeetako sei udalerritan egon gara. 

Elkartasuna 

Aurten, Stop Sanfilippo Fundazioarekin lan egin dugu 
gure Jardunaldi Familiarren bitartez. Hiru hiriburuetan 
egindako jaialdietan lortutako diruaren zati bat bideratu 
diogu fundazio horri. Era berean, Araban behar gehien 
duten kide ugariko familiei elikagaiak banatu dizkiegu, 
eta Gipuzkoako hainbat elkarterekin kontaktua egin 
dugu, inguru horretan beharra duten kide ugariko fami-
liek eurengana jo dezaten elikagaiak bil tzeko. 

Sen tsibilizazioa

Oraingoan, ama guztiek duten paper garran tzi tsua na-
barmendu nahi izan dugu, euren seme-alaben zain tzari 
eskaini dioten eta eskain tzen dioten denbora eta aha-
leginari balioa emanez. Horretarako, sen tsibiliza tzeko 
bideoa egin dugu, “Ama izatea plus bat da” izenekoa, 
eta arrakasta handiz izan du autonomia erkidegoko, es-
tatuko eta nazioarteko iri tzi publikoan. 

Bilera instituzionalak 

Euskadi osoko hainbat erakunde eta administraziorekin 
30 bilera baino gehiago egin ditugu. Izan garen udale-
rrietako alkateekin bil tzeaz gain, Eusko Legebil tzarreko 
eta hiru Aldundietako kargu publikoekin eta Eusko 

Jaurlari tzako hainbat sailetakoekin bildu gara, baita sin-
dikatu eta patronalaren ordezkariekin ere. Horiei guztiei 
eman diegu kide ugariko familien beharren berri, baita 
seme-alabak dituzten familien berri ere, oro har. 

Kon tziliazioa 

Beste urte batez, hiru hiriburuetako udalekuak egin di-
tugu, eskola-oporraldi guztietan, eta deskontu garran-
tzi tsuak izan dituzte Hirukideko familiek. 

Prestakun tza

Prestakun tza-zikloak egin ditugu aurten, Gurasotasun 
Positiboa arda tz izan dutenak. Lau hi tzaldi egin ditugu 
hiru hiriburuetan, zein baino zein interesgarriagoa, eta 
horren adierazle dira hi tzaldietan izan diren 1.500 per-
tsona baino gehiago. 

Presen tzia hedabideetan

Urte osoan, Hirukidek jarraitu egiten du hedabideen 
aurrean kide ugariko familien eta seme-alabak dituzten 
familien bozeramale lana egiten. Pren tsa-ohar, zuzen-
dariari gutun, elkarrizketa eta artikuluen bidez, familien 
interesekoak diren gai nagusien inguruan iri tzia eman 
dugu. 

Deskontu-plana 

2014ra arte lortutako deskontu guztiak bil tzen dituen 
Hirukideren Deskontuen Gidaren argitalpen berria egin 
dugu: orotara, 550 deskontu ditugu Hirukideko bazkide 
diren familien tzako. 

2014an betetako helburuak
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Gaur egun, ia 7.500 familiak osa tzen dute Hirukide; elkarteko kide izateko, Kide 
Ugariko Familia titulua eduki tzea edo eduki izana eta Euskal Autonomia Erkide-
goan 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 gainerakoek 
baino seme-alaba gehiago dituztela, horrek dakar tzan kezka, poz eta beharrekin. 
% 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 di-
hardugu ahalik eta kide ugariko familia gehien a txiki tzeko elkarte honi, denon ar-
tean JUStIZIA eta AItORtZA handiagoak lor tzeko. 

 
B A Z K I D E A K
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Informazio eta aholkulari tza zerbi tzua 

Familiei eskain tzen diegun informazio eta aholkulari tza zerbi tzua erakunde ho-
nen zerbi tzu nagusia da; lagun tza, hobari eta deskontuetan dauden berrikun-
tzen eta euren eskubideen berri ematen zaie familiei. Aurten ere Euskadi osoko 
kide ugariko familien ehunka galdera eta eskaera eran tzun ditugu; ohikoak dira 
bazkide izateko prozedurari buruzkoak, deskontu eta abantaila ekonomikoak, 
kide ugariko familia egoeraren aitor tza egoera per tsonalaren arabera, etab. 

Zerbi tzua hainbat bidetatik ematen da: telefono-deiak, webguneko formularioko 
mezu elektronikoak eta sare sozialak. Zen tzu horretan, komunikaziorako bide 
berria zabaldu Facebook-ek, publikoarekin zuzenean konekta tzeko aukera 
ematen baitu, edozein jardueraren berri emateko edota kolektiboaren errealita-
teari neurria har tzeko eta hainbat gairi buruzko iri tzia ezagu tzeko. Era berean, 
beharra izan duten kide ugariko familien eskubideak defenda tzeko erakundee-
kiko bitartekari tza lana egin dugu.

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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Gurasotasun Positiboa zikloak

2014an ere egin ditugu gure Prestakun tza-zikloak, oraingoan Gurasotasun Posi-
tiboa arda tz izan dutenak. Urtean zehar, launa hi tzaldi antolatu dira hiru hiriburue-
tan, eta 1.500 per tsona bildu dituzte, aitak eta amak, nagusiki. 

Lehen bi hi tzaldiak udaberrian izan ziren, Luis Angel Diaz Osasunaren Psiko-
logian eta Psikologia Klinikoan adituaren eskutik. “10 aholku praktiko haur eta 
nerabeen osasun psikologikorako” eta “Nola motibatu gure seme-alabak?” izen-
burupean, haur eta nerabeengan estresak duen jokamoldeaz jardun zuen, bai-
ta osasun psikologikoaren eta menpekotasunaren arteko loturaz edota euren 
buruekikokonfiantzaematekomoduazetaardurapertsonalazere.

Udazkenean egin genituen bigarren eta hirugarren hi tzaldiak, hiru hiriburuetan. 
Horietako lehena, “Afektibitatearen garran tzia familiarteko harremanetan” izen-
burua zuena, Gabriela Michel eta teresa Echeverria familia orienta tzaileek eman 
zuten.

Urteko azken hi tzaldia, “Eta gurasoak ez bagina perfektuak?” izenburukoa, 
teresa Echeverriak eman zuen, oraingoan Maria Gorostidi lagun zuela. Bi 
hi tzaldiak guraso eta seme-alaben arteko harremanak izan zituzten arda tz, 
baita horiei dagozkien bestelako faktoreak ere, hala nola autoritatea eta auto-
estimua. 
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Udalerrien kanpaina 

Aurten, Hirukide Euskadiko udalerri ezberdinetan aurkezteko kanpainarekin ja-
rraitu dugu. topaketa horien bitartez, herri horietako familiak lehen lerrotik ezagu-
tze da asmoa, euren egoeraren berri jakiteko eta eurei Hirukiden ematen ditugun 
zerbi tzu eta jarduerak helarazteko. 

Era berean, udal arduradunekin bil tzen gara, baita tokian tokiko merkatari tza-
elkarteekin ere, gure kolektiboaren berri emateko eta hobari edo deskontu berezi-
ren bat lor tzeko. Hala, 2014an zehar Elgoibarren, Agurainen, Ermuan, Sestaon, 
Basaurin eta Bergaran izan gara. Era berean, Dulan tzi, Eibar eta Arrasateko uda-
lekin ere bilerak egin ditugu urtean zehar. 

Hiriko Jolastokiak 

2014an 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.

Aurten, hirueletasuna indartu egin da, eta ekin tza gehiago egin dira ingelesez 
eta euskaraz. 500 umek baino gehiagok hartu zuten parte urte osoan egindako 
hainbat jolastokitan, eta 350 bat familiak baliatu zuten zerbi tzu hori. 
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16. Jardunaldi Familiar 
Solidarioa

Maia tzaren 17an izan zen, Gas-
teizen, ekainaren 21ean, Donos-
tian, eta irailaren 20an, Bilbon, 
eta beste behin ere seme-alabak 
dituzten milaka familia elkartu zi-
tuzten jai-giro solidarioan; Fami-
liaren Nazioarteko Eguna ospa-
tzen dugu horrela, maia tzaren 
15ean dena, eta aurten XX. ur-
teurrena zuena. 

Oraingoan, Stop Sanfilippo Fun-
dazioarekin elkarlanean aritu 
gara, eta jardunaldietan bildutako 
diruaren zati bat bideratu diegu. 
Aldi berean, jardunaldietara hur-
bildu ziren familia guztiei euren 
beharren eta aldarrikapenen be-
rri eman genien. 

Era berean, ekitaldi horiek auke-
ra paregabea izaten jarrai tzen 
dute jendartearen gainerakoei 
kide ugariko familien egoera, 
beharrak eta aldarrikapenak he-
larazteko, baita bazkideen ar-
teko ezagu tzan sakon tzeko eta 
gure eskarmentua eta bizipenak 
parteka tzeko ere. 
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“Ama izatea plus bat da” bideoa 

2014an, aldarrikapen sozialerako bideoa egin genuen, eta horren bitartez, 
ama askok euren seme-alaben zain tzari eskaini dioten eta eskain tzen dioten 
denbora eta ahaleginari balioa eman nahi izan genion. Euren tzako omenaldia 
izanda,denbora,ardura,maitasunaetasakrifizioajendartearenalorguztie-
tan baloratu beharreko ezaugarriak direlako. Maia tzaren hasieran zabaldu 
zen eta arrakasta handia izan zuen Interneten, hilabete eskasean milioi bate-
tik gora ikustaldi izan bai tzituen Youtuben. 

Bideoak milioika emakume hunkitu zituen, hainbat herrialdetan, eta Interne-
ten ikusienetako izan zen Amaren Eguna karietara. Estreinalditik, 25 herrial-
de baino gehiagotan zabaldu da hedabide, on-line komunikabide, blog edota 
sare sozialen bitartez.

Asko dira bideoan oinarrituta ida tzitako artikuluak, eta guztietan balora tzen 
zen mezua bera, baina baita errealizazio estetikoa ere. Izandako eskaera 
mordoa dela-eta, zabalpena heda tzeko asmoz eta mezua ahalik eta herrial-
de gehienetara heda tzeko asmoz, hainbat hizkun tzatan azpi-titula tzeaz gain, 
bideoa ingelesera bikoiztu dugu, “Being a mother is a extra advantage” izen-
burupean. 

F+F kanpaina

Bi urtean behin egiten dugun bezala, aurten ere bazkideak geuregana-
tzeko kanpaina egin du Hirukidek, oraingoan, bazkide diren familien 
lagun tzarekin. Hirukide sortu zenetik, bazkide guztiei helarazi diegu aha-
lik eta familia gehien bazkide izatearen garran tzia. Oraingoan, asko izan 
dira parte hartu duten familiak eta, hala, egun garen ia 7.500 familiatara 
iri tsi gara. 
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Haur eta Nerabeen Eskubideen 25. Urteurrena 

Azaroaren 22an, Haur eta Nerabeen Eskubideen Nazioarteko Egunaren ospaki-
zunean parte hartu genuen, Gasteizko Udalak antolatutakoa. Beste urte batez, 
 txikienei zuzendutako eskulan tailerra antolatuz lagundu genuen eta, hala, eure-
kin ospatu genuen Haur eta Nerabeen Eskubideei buruzko Konben tzioaren 25. 
Urteurrena. 

Goizean zehar, haur asko hurbildu ziren gure stand-a zegoen karpara, eta ber-
tan, familia-talde dibertigarriak egin zituzten harri  txikiak margotuz eta apainduz. 

Lehiaketak eta zozketak

Entitate lagun tzaileei esker, asko izan dira gure bazkideen artean egin ditugun 
zozketak (an tzerkirako sarrerak, erosketa-saskiak, baita hainbat produktu eta 
egonaldi ere). Aldi berean, Ipuinen IV.

Lehiaketa Nazionalean eta gure Gabon- txartelen Haur Lehiaketan parte hartu 
ahal izan dute gure bazkideek.

Elikagaien bankua

Arabako Elikagaien Bankuarekin batera, arabar hiriburuko kide ugariko familiei 
elikagaiak banatu dizkiegu aldian-aldian.

Familiak gure egoi tzara etorri dira janari-sortak jaso tzera. Gipuzkoan, hainbat 
elkarterekin harremanetan sartu gara, inguru horretan beharra duten kide uga-
riko familiek haiengana jo dezaten elikagaiak jaso tzeko. 
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ERAKUNDE 
EtA ALDERDI 
POLItIKOEKIKO 
BILERAK

EUSKO JAURLARI TZA

Iñigo Urkullu, Lehendakaria.

Juan Mª Aburto, Enplegu eta Gizar-
te-gaietako Sailburua.

Iñigo Pombo, Gizarte-gaietako Sail-
buruordea.

José Luis Madrazo, Politika Fami-
liar eta Komunitarioko Zuzendaria.

2014n 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, 2014n Hirukiderekin bildu ziren arduradun publiko eta politikarietako 
garran  tzi  tsuenak zerrendatuko ditugu: 

Covadonga Solaguren, E txebizi tza 

Sailburuordea.

Miren Sara txaga, E txebizi tza Plani-

fikazioetaProzesuOperatiboenZu-

zendaria.

Jesús Fernández Ibáñez, Ikaste-

txeen Zuzendaria.
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EUSKO LEGEBIL  TZARRA

Amaia Arregi, Norberto Aldaiturria-
ga eta Josune Albizua, EAJ.

Txaro Sarasua, PSE-EE.

Maxim Vega eta Ainhoa Maye, 
UPyD.

Eva Blanco eta Marian Beitiala-
rrangoitia, EH Bildu.

Laura Garrido eta Nerea Llanos, PP.

17Hirukide - Jarduera-txostena 2014



ALDUNDIAK

Ramiro González eta Pedro Elóse-
gui, EAJren bozeramalea eta bokala 
Arabako Ba tzar Nagusietan.

Juan Ramírez eta Ana Miren Arrie-
ta, Arabako Garraioetako Zuzendaria 
eta Zerbi tzuburua.

Mikel Arrizabalaga, PSE-EEren ba-
tzarkidea Gipuzkoako Ba tzar Nagusietan.

Maite Sarasua, Aralarren bozerama-
lea Gipuzkoako Ba tzar Nagusietan.

Inko Iriarte, Bilduren ba tzarkidea Gi-
puzkoako Ba tzar Nagusietan.

Eider Mendoza, EAJren ba tzarkidea 
Gipuzkoako Ba tzar Nagusietan.

Juan Carlos Cano y Asun Guerra, 
PPren bozeramailea eta ba tzarkidea 
Gipuzkoako Ba tzar Nagusietan.

PATRONALA ETA SINDIKATUAK

Jon Bilbao y Amaia López, Con-

febask.

Raúl Arza y Rosa Mª Vicente, UGt. 

Ainhoa E txaide y Beatriz Mar-
txueta, LAB.

Unai Sordo y Felisa Piedra, CCOO.
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UDALAK

Iñaki González, Gasteizko Kultura 
eta Hezkun tza Zinego tzia.

Bittori Zabala, Elgoibarko Ogasun 
Zinego tzia.

Maider García de Vicuña, Agurain-
go Alkatea.

Ander Isasmendi, Dulan tziko Gi-
zarte Esku-har tze Zinego tzia.

Miguel de los Toyos, Eibarko Alka-
tea.

José Luis Araujo eta Fernando 
Lecumberri, Ermuko Alkateor-
deak.

Josu Bergara, Sestaoko Alkatea.

Andoni Busquet eta Asier Irago-
rri, Basauriko Alkatea eta Gizarte-
ekin tza Zinego tzia.

Jaione Isazelaia, Bergarako Alka-
tea.

Inazio Azkarragaurizar eta Amaia 
Larrañaga, Arrasateko Alkatea eta 
Gizarte Ongizate Zinego tzia.
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HIRUKIDEK HONAKOETAN 
PARTE HARTU DU

2014. urtean zehar, elkarteak hainbat 
ekitalditan hartu du parte hizlari edo 
gonbidatu gisa, hainbat erakunde 
edo administraziok gonbidatuta. 
Hona horietako ba tzuk: 

 Kon tziliazioari eta kohesio sozialari 
buruzko jardunaldiak. Gasteizko Udala. 

HIRUKIDE HONAKOETAN 
DAGO

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:

 “A txikimendua, erresilien tzia eta gurasotasun positiboa” jardunaldia. Gasteizko Udala. 

 “Dilemademografikoaketagizarte-politikak”.EHU-EuskoJaurlaritza.

 XXXIII. Udako ikastaroa eta Herriaren Defenda tzaileen Koordinaziorako 
XXIX. Jardunaldiak. Arartekoa.

 Enpresaren Eran tzukizun Sozialari buruzko Kongresua. FOARSE.

 “Seme-alabak kudea tzen. Gehiago jakin hobeto hezteko” jardunaldia.

 Kide Ugariko Familien Kongresu Nazionala. FEFN.

 FEFNeko Profesionalen Jardunaldia.

Eusko Jaurlari tzan:

 Gizarte Zerbi tzuen Euskal Kon tseilua.

 Familiaren Euskal Kon tseilua.

 Elkarrizketa Zibilerako Mahaia.

 Sareen Sarea.

 Enplegu, Gizarte Zerbi tzu, etab. 
Ba tzordeetan. 

Bestelako Erakunde edo 
Entitateetan:

 Gasteizko Udaleko Gizarte Gaien 
Kon tseilu Sektoriala.

 Donostiako Udaleko Gizarte Kon-
tseilua.

 Gasteizko Udaleko Haur tzaro eta 
Familia Ba tzordea.

 Kide Ugariko Familien Espainiako 
Federazioa.
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Aurten, Bakearen eta Lankidetzaren Al-
deko Eskola Saria 2014 eman digu Paz y 
Cooperación Fundazioak, Nazio Batuen 
Aholkulari Estatusa duen GKE batek. “Fa-
milia: Eskubideak eta Etorkizuna” izen-
burupean, edizio honetan nazioarteko sei 
mila lanetik gora jaso zituen fundazioak eta 
epaimahaiak horien artean aukeratu zituen 

irabazleak sei kategoria desberdinetarako. 
Hirukideren Presidenteorde Pablo Jesús 
Larrabidek jaso zuen ekitaldiko lehen sa-
ria, “Familiarekin egoera iraultzea posi-
ble da” gure bideoagatik, bai nazioarteko 
epaimahaia, bai Madrilen eginiko sari-ba-
naketara joandakoak zirraratu eta hunkitu 
zituena. 

PAZ y COOPERACIóN FUNDAZIOAK SARITUTA
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Hirukidek kide ugariko familiei eskain tzen dizkien zerbi tzu eta abantailen 
artean, bereziki nabarmenak dira bazkideen tzako deskontuen plana eta hi-
tzarmen bereziak. Urtean zehar, hainbat alorretako enpresa eta komer tzioekin 
bildu gara, eta horren emai tza dira azken urtean lortutako 100 deskontu baino 
gehiago. 

Horiek guztiak, baina baita aldez aurretik lortutako gainerako deskontuak 
ere, bil tzen dira gure Deskontuen Gidan, aurten 550 enpresa eta entitate 
ezberdin bil tzen dituena. Gida hori Hirukideko familia guztiei igor tzen zaie 
(7.500 inguru), baita entitate lagun tzaileei eta urtean zehar bazkide tzen di-
ren familiei ere. 

Aurten, deskontuak aurki tzeko aplikazioa zabaldu dugu, Hirumaps, Apple gai-
luetarako eskuragarri ipiniz. Modu horretan, doan deskarga daiteke ia gailu mu-
gikor guztietan, Android, Windows Phone eta Applerako eskuragarri baitago. 
Ehunka dira aurten aplikazioa deskargatu duten erabil tzaileak; modu horretan, 
modu erraz eta azkarrean aurki di tzakete komer tzio eta enpresetan lortutako 
deskontuak. 

Jarraian dituzue 2014an lortutako edo hobetutako lankide tza-hi tzarmenen ze-
rrenda, entitate edo enpresaren izenaren arabera: 

HI  tZARMEN 
PR IB AtUAK
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Hirukideren helburuen artean, bada 
kide ugariko familien kolektiboaren 
bozeramaile izatea, baita seme-ala-
bak dituzten familiena ere, horiei era-
giten dieten gaietan. Modu horretan, 
euren beharrak eta aldarrikapenak 
helarazten dizkiogu iri tzi publikoari. 
Horretarako, familien inguruan pizten 
diren arazo eta auziekiko jarrera oso 
aktiboa daukagu, ea pren tsa-oharrak 
eta jakinarazpenak bidal tzen ditugu 
euren beharrak eta aldarrikapenak 
bidera tzeko. 

Horregatik, 2014an, hedabideen 
aurrean bitartekari lana egiten 
jarrai tzeko lan egin dugu, zergen 
alorrean, e txebizi tzan, hezkun tzan, 
kon tziliazioan edota familia-poli-
tikan, besteak beste. Urtean zehar, 

 
H IRUKIDE 
HEDABIDEEtAN

450 baino gehiago izan dira hedabi-
deetako agerpenak, tokiko zein au-
tonomia erkidegoko mailakoak na-
gusiki. 

Komunikazio-kabinete iraunkorra  dau- 
kagu, baita familian zein kolektiboaren 
alorrean espezializatutako bozera-
maileak ere. Era berean, eta ahal den 
neurrian, hedabideekin elkarlanean 
ari tzen gara kide ugariko familien 
kontaktua emateko, adibidez, elka-
rrizketak edo erreportajeak egin ahal 
izateko. Hedabideetan egon gara, iri-
tzi-artikuluen bitartez, jakinarazpenak, 
oharrak, zuzendariari gutunak edota 
adierazpen eta elkarrizketen bidez, 
eta irratian egon gara kolabora tzaile 
gisa, familien inguruko gaurkotasune-
ko gaiak lan tzen. 
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Hirukiden, deiak, mezuak eta bertaratutako jendearen kon tsultak arta tzeaz gain, 
ahalegin handia egiten dugu bazkide diren familiekiko komunikazio jario egokia 
eta iraunkorra izateko. Elkarteak hainbat komunikazio-bide ditu familiak euren 
intereseko gaien inguruko informazioa izan dezaten, eta horien artean gero eta 
garran tzi handiagoa du on-line komunikazioak. 

www.hirukide.com

2014an, 260.000 bisita izan zituen we-
bguneak eta, hala, % 50 hazi da kide 
ugariko familiei buruzko edo Hiru-
kidek eskain tzen dituen zerbi tzuei 
buruzko informazio orokorra aurki-
tzeko sartu diren erabil tzaile bisita-
rien kopurua. Intereseko albisteak, 
ekitaldiak, deskontuak, agenda, 
jarduerak... 20 ataletik gora aur-
ki daitezke bertan, eta aldian 
behin egunera tzen da, 
elebitan. 

KO M U N I K A Z I O A
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Sare sozialak

Urtez urte handituz doa Facebook 
bidez eskain tzen dugun informazioa, 
eta horrek eragin zuzena du jarrai-
tzaile kopuruan; hala, % 60 hazi dira 
Hirukideren jarrai tzaileak. youTuben 
dugun kanalak ere protagonismo 
handia hartu du 2014an, elkarteak 
egindako bideo berria bertan ostata-
tu baitugu, aurretik egindakoekin ba-
tera. Ehunka dira jasotako iruzkinak, 
baita jarrai tzaile berriak ere.

Newsletter

2014an elkartearen egunerokota-
sunaren berri emateko bide zuze-
nena izaten jarraitu du, Hirukideko 
familiei, entitate lagun tzaileei edota 
harpide tzen diren erabil tzaileei. Era-
bat elebiduna da eta hilean behin 
bidal tzen da. 

7.500 harpidedun baino gehiago ditu, 
eta informa tzeko bide merkeenetako 
da, baita bazkideek hobekien balora-
tutako ere, gutun eta eskuorri asko 
bidal tzea saihesten baitu. Eduki na-
gusiak berriak eta gaurkotasun atala 
dira, baita agenda, hil horretan lortu-
tako deskontuak, “eskaria-eskain tza” 
eta familia aisialdia ere. 

Hirukide Berriak

10.000 aleko tirada dau-
ka, eta Euskadin kide uga-
riko familien tzako berariaz 
pen tsatutako aldizkari bakarra 
da; informa tzeko eta denbora pasa-
tzeko tresna da, eta intereseko gai 
ezberdinen inguruko erreportaje tea 
artikuluak bil tzen ditu, e txe handien 
ikuspegitik landuta, eta euren berezi-
tasunak, beharrak eta interesak kon-
tuan hartuta. 

Aurten, kide ugariko familiako hiru 
aita eta ama bat elkarrizketatu ditu-
gu, iri tzi publikoan ezagunak dire-
nak, euren lana egiteagatik: Mikel 
Eren txun, Ruben Beloki, Carolina 
Cerezuela eta Xabier Euzki tze. Ora-
ingoan ere, kide ugariko familiako 
guraso alderdia ezagu tzea hunkiga-
rria izan da, gizartean ezagunak di-
ren alderdietatik aparte. 

Era berean, gure betiko atalei eu-
tsi diegu; horien artean, nabarmen-
tzekoak dira Gure Urra tsak, Familia 
Lagunduz, Intereseko Artikuluak eta 
Aisialdi Familiarra. Edukien anizta-
sun eta gaurkotasunari esker, fami-
liek eta entitate lagun tzaileek ondoen 
baloratutako hedabidea da, Newsle-
tterarekin batera. 
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Gure esker ona Hirukidetik 2014an 
gure zerbi tzu eta jarduera guztiak 
gara tzea ahalbidetu diguten babes-
le eta lagun tzaile guztiei.

BABESLEAK:

ANTOLA  TZAILEAK:
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