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2015. urteko  txostena zuokin guztiokin partekatu nahi 
dugu, iaz garaturiko lana isla tzen duen heinean. Orrialde 
hauen bidez, hobeto ezagutu ahal izango duzue Hirukidek 
Euskadi osoan egiten duen lana. 

2015 bukatu zenean, balan tzea positiboa zen hainbat alo-
rretan. Hasteko, gure kolektiboaren aldarrikapen historiko 
bat gorpuztu egin da: Kide Ugariko Familia Titulua man-
tenduko da seme-alaba gazteenak Kide Ugariko Familiak 
Babesteko 40/2003 Legean ezarritako gehieneko adina 
bete arte. Horri esker, desagerrarazi egin da kide ugariko 
familietako seme-alaba gazteenek historikoki pairaturiko 
diskriminazioa.   

Horrekin batera, nabarmendu beharra dago familia uga-
rietako kideek NA edo pasaportea atera tzeko tasetan sal-
buespena izango dutela 2016tik aurrera. Iaz, era berean, 
gu txieneko kotizaziora iri tsitako emakume langileen kotiza-
ziopeko pen tsioetan amatasun-osagarria onartu zen; hala, 
osagarria % 5 eta 15 bitartekoa izango da, norbere seme-
alaba kopuruaren arabera: bi seme-alaba, hiru edo lau edo 
gehiago. Gure erkidegoari begira, nabarmen dezakegu 
Euskadiko E txebizi tza Legea onartu dela, gure proposa-
menetako ba tzuk jasota: udalerri batean Familia Errenta 

Estandarizatu sistema aplikatu da, eta Gipuzkoan onartu 
egin da kide ugariko familiei % 90era bitarteko hobaria 
aplika tzeko aukera Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaine-
ko Zergan, lurralde horretan gure aldarrikapena historikoa 
izanda.    

Urtean osoan jarraitu dugu gure zerbi tzu eta jarduera 
guztiak eskain tzen;  txosten honetan, zeha tzago deskriba-
tuta daude. Horien baitan, iri tzi publikoan protagonismo 
berezia izan du jendartea sen tsibiliza tzeko bideoak, 
oraingoan seme-alaba nerabeak dituzten familiak izan di-
tuena arda tz. Era berean, Hirukideko familien tzako jardue-
rak eta zerbi tzuak nagusitu dira agendan: hiriko jolastokiak 
oporraldi guztietan, elkartearen aurkezpena udalerrietan, 
gure zazpigarren kongresua, jardunaldi eta irteera fami-
liarrak, lehiaketak, zozketak eta, nola ez, informazio- eta 
aholkulari tza-zerbi tzua, zeinen bidez 3.500 kon tsulta ingu-
ru artatu ditugun, bazkideenak izan edo ez.      

Ezin dut gutun hau amaitu Hirukide osa tzen duten kide 
ugariko familia guztiei eskerrak eman gabe, elkarte ho-
netan jar tzen duten laguntasun eta konfian tzagatik, baita 
lagun tzen diguten erakunde publiko eta pribatuei ere, beste 
behin euren lagun tza ordainezina eman digutelako.  

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Hirukideren Presidentea

PRESIDENTEAREN ESKUTI TZA  
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Hirukide 1999an sortutako irabazi-asmorik gabeko erakundea da eta kide uga-
riko familien kolektiboaren eskubideak defenda tzea du xede, bizi tza politiko, ins-
tituzional, sozial, mediatiko eta enpresarialaren arlo guztietan. Kolektibo honen-
tzat, alegia, hiru seme-alaba edo gehiagoko familien tzat edo hainbat egoeratan 
dauden 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.

Hirukide herri-onurako elkarte izendatu zuen Eusko Jaurlari tzak 2002an, ohiko 
jardueren 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. Hamazazpi 
urteotan, Hirukide seme-alabak dituzten familien beharrizanekiko sentiberata-
sun handiagoaren bul tza tzaile eta eragile izan da hainbat erakunde eta adminis-
trazioren artean, haiekin elkarlanean arituta.

Misioa eta ikuspegia

Hirukideren helburu nagusia da jendarte zibilak barnera tzea familiak oro har 
eta kide ugariko familiak bereziki balioe tsi eta babestu beharreko ondare 
uniber tsala direla. Seme-alabak dituzten familiekiko gizarte inklusiboagoa 
lortu nahi du, haien eginkizuna bete ahal izatea erraztuko duena. Hirukidek 
Justizia eta Aitor tza aldarrika tzen ditu, seme-alabak eduki tzeak jendartearen 
aurrerapenari egiten dion ekarpena egoki balora dadin.

A U R K E Z P E N A

2015 KOPURUTAN
“Hirukide berriak” aldizkariaren irakurleak

Newsletterraren harpidedunak

Artatutako kon tsultak

Hirukide bazkide berriak

Agerpenak hedabideetan

Bazkideen tzako deskontu berriak

Bilerak erakunde pribatuekin

Bilerak erakunde eta alderdi politikoekin

Antolatutako jarduerak

Helegiteak, erreklamazioak…

38.500

8.420

3.540

674 

303

98

40

34

14

8
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Bazkide- txartela 

Hirukidek hiru lurraldeetako elkarteen tzako bazkide- txartel 
bateratua dauka, familia bazkideen egiaztagiri gisa balio 
duena.  txartela per tsonala eta besterenezina da, eta baz-
kide direnei dagozkien abantailez goza tzeko aukera ema-
ten du, Hirukideren Deskontu Planaren barruan. Gainera, 
erabil daiteke familia bazkideen tzako deskontuak beste 
autonomia-erkidego ba tzuetan balia tzeko, Estatu oso-
rako  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 Facebookeko kontua-
ren bidez

 Jardueren antolaketa urte osoan: jardunaldi ludikoak, 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, interese-
ko gaien ingurukoak (gurasotasun positiboa, zergak, hezkun tza, etab.).

 Kon tziliazio-zerbi tzuak, hiru hiriburuetan eskola-oporraldi guztietan hiriko 
jolastokiak antolatuta, lana eta bizi tza familiarra kon tzilia tzeko beharra duten 
familia guztien tzat.

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

 Elkartasuna. Elikagaien Bankuarekin elkarlanean, hamabostean behin lehen 
mailako elikagaiak bana tzen ditugu kide ugariko familien artean.

 Deskontu-plana: Hirukidek 650 akordio baino gehiago lortu ditu enpresa pri-
batuekin; horien arabera, prezio edo baldin tza bereziak eskain tzen dizkie-
te kide ugariko familiei hainbat sektoretan (elikadura, hezkun tza, erregaiak, 
arropa, aisialdia, osasuna, ostalari tza...).
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Udalerrietako kanpaina 
2015ean, Hirukide aurkezteko kanpainarekin jarraitu dugu 
Euskadiko hainbat udalerritan, familiekin, udal-arduradu-
nekin eta merkatarien elkarteekin bil tzeko. Hala, hiru lu-
rraldeetako bedera tzi herritan izan gara. 

Elkartasuna
Aurten, Arabako eta Bizkaiko Odol Emaileen Elkarteekin 
eta Arabako Elikagaien Bankuarekin lan egin dugu gure 
Jardunaldi Familiarren bitartez. Era berean, Araban be-
har handiena duten kide ugariko familiei elikagaiak bana-
tzen jarraitu dugu, eta Gipuzkoako hainbat elkarterekin 
harremanetan jarraitu dugu inguru horretan beharra du-
ten kide ugariko familiek beraiengana jo dezaten elika-
gaiak bil tzeko.

Sen tsibilizazio soziala 
Oraingo honetan, seme-alaba nerabeak dituzten amei 
eta aitei i txaropen eta maitasunezko mezua helarazi nahi 
izan diegu, jakitun baikara garai horrek seme-alaben hel-
duarorako eta prestakun tzarako duen garran tziaz eta 
urte horietan familiek izaten dituzten harreman-zailtasu-
nez. Horretarako, “Gehien behar duenean” izeneko sen-
tsibilizazio-bideoa egin dugu, Interneten bidez zabalkunde 
handia izan duena.  

Bilera instituzionalak 
30 bilera baino gehiago egin ditugu Euskadi osoko hainbat 
erakunde eta administraziorekin, baita alderdi politikoekin 
ere, Udal eta Foru Hauteskundeei begira. Joan garen 

udalerrietako alkateekin bil tzeaz gain, hainbatetan bildu 
izan gara hiru Aldundietako kargu publikoekin eta Eusko 
Jaurlari tzako Familia Politikarako Zuzendari tzarekin. Ho-
riei guztiei kide ugariko familien beharren berri eman die-
gu, baita oro har seme-alabak dituzten familien berri ere.

Kon tziliazioa
2015ean ere hiru hiriburuetako hiriko jolastokiak egin di-
tugu eskola-oporraldi guztietan, eta Hirukideko eta seme-
alabak dituzten familiek deskontu garran tzi tsuak izan di-
tuzte. 

Prestakun tza
Kide Ugariko Familien 7. Kongresua egin dugu. “Ge-
hiago behar dira…” izenburupean, Euskadin bestelako 
familia-politikak gara tzearen garran tzia izan du arda tz.  

Hirukide hedabideetan 
Urte osoan, Hirukidek jarraitu egin du hedabideen au-
rrean kide ugariko familien eta seme-alabak dituzten 
familien eledun-lana egiten. Pren tsa-oharren, zuzenda-
riari gutunen, elkarrizketen eta artikuluen bidez, iri tzia 
eman dugu familien interesekoak diren gai nagusien 
gainean.

Deskontu-plana 
2015eko abendura arte lortutako deskontu guztiak bil-
tzen dituen Hirukideren Deskontuen Gida berria argita-
ratu dugu: egun, orotara, 650 deskontu ditugu Hirukide-
ko familia bazkideen tzat.  

2015eko HELBURUEN BETE TZE MAILA
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Hirukide, egun, kide ugariko ia 8.000 familiak osa  tzen dute (43.000 bazkide ingu-
ruk), Euskadin titulu ofiziala duten familien % 33 dira. Horietatik % 95 Kategoria 
Orokorreko familiak dira (hiru edo lau seme-alaba, edo bi, alarguna izanez gero, 
edo seme-alabetakoren bat desgaitua baldin bada edo beste zehaztapen ba  tzuen 
barruan badago), eta % 5 Kategoria Berezikoak (bost seme-alaba edo gehiago).

 
B A Z K I D E A K

Euskadin, kide ugariko 24.016 
familia daude. Horietatik 7.910 

Hirukideko bazkideak dira”. 
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Informazio- eta aholkulari  tza-zerbi  tzua 

Zalan  tzarik gabe, elkarte honen izateko arrazoi nagusia da oraindik ere. Ehunka 
kon tsulta eta informazio-eskaera arta  tzen ditugu hilero, kide ugariko familiek e-
postaz, telefonoz edo aurrez aurre helarazten dizkigutenak.  

Era berean, ahalegin berezia egin da bazkide guztiei informazioa helarazteko, 
web-gunearen, hileroko newslwetterraren, hiruhileko aldizkariaren eta postaren 
bitartez. Horrekin batera, helegiteak eta legezko ekin  tzak egin ditugu behar izan 
duten familia guztien eskubideak babesteko.

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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Kide Ugariko Familien 7. Kongresua 

Urrian, gure 7. Kongresua egin genuen Euskalduna Jauregian, “Gehiago behar 
dira...” izenburupean. Ba  tzarrera Euskadi osoko kide ugariko familiak etorri zi-
ren. Inaugurazio-ekitaldiko burua Hirukideren Presidentea izan zen, eta ondoan 
izan zituen Bilboko Alkatea, Enplegu, Gizartera  tze eta Berdintasun Foru Diputa-
tua eta Eusko Jaurlari  tzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako 
Zuzendaria, familien beharren eta aldarrikapenen alde lanean jarrai  tzeko kon-
promisoa adierazi zutenak.

Kongresuak Xabier Euzki  tze izan zuen aurkezle, eta Joseba Zalakain, Made-
leine Wallin eta Alejandro Macarrón hizlari. Iñigo Lamarkak, Ararteko ohiak, 
arra tsaldeko kafe-tertulian parte hartu eta VII. “Kide Ugariko Familiak” sarie-
tako bat jaso zuen, seme-alabak dituzten familien eskubideak babesteagatik. 
Erakundeen kategoriako saria Durangoko San Jose Jesuitak ikaste txeak jaso 
zuen.    

Jardunaldi garran  tzi tsua izan zen, eta haurrek jolasez eta jarduerez beteriko 
aldibereko egitarau paraleloaz gozatu zuten. Hurrengo egunean, kongresura 
joandako familia askok   txangoa egin zuten Santimamiñeko Kobetara eta Oma 
Basora, taldeka antolatuta. Aurreko gaua Bilbo ondoko ostatu eta hotel batean 
igaro zuten, eta handik joan ziren familiarteko ibilaldira. 
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Udalerrietako kanpaina 

Hirugarren urtez, Euskadiko hainbat 

udalerritara hurbildu gara elkartea 

aurkeztera eta bertako kide ugariko 

familien beharrak eta kezkak ezagu -

tzera. 2015ean, bisita gehiago egin 

ditugu, eta honako bedera tzi udale-

rrietan egon gara: Bermeo, Zuma-

rraga, Iruña Oka, Ordizia, Gernika-

Lumo, Eibar, Bastida, Santur tzi eta 

Azkoitia.

Familiekin egoteaz gain, bilerak izan 

genituen udal bakoi tzaren arduradu-

narekin eta ingurune bakoi tzeko den-

dari eta komer tzioekin. Irteera horiek, 

halaber, mugakide diren udalekin bil-

tzeko baliatu ditugu, Beasain, Urre-

txun eta Busturian, esaterako. 

Hiriko jolastokiak 

500 umek baino gehiagok hartu zu-

ten parte urte osoan egindako hiriko 

jolastokietan. Beste urte batez, lor-

tu dugu hiru hiriburuetan Aste San-

tuan, ikasturte hasieran eta amaie-

ran, udan eta Gabonetan buru tzea. 

Partaide tza FEFNk antolaturiko 
lehiaketetan 

Beste urte batez, Kide Ugariko Fami-

lien Espainiako Federazioak antola-

turiko lehiaketetan parte hartu dugu, 

Familia Argazkien Lehiaketan eta 

Kontaketa Lehiaketan, kasu. 
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17. Jardunaldi Familiar 
Solidarioa 

Gure jarduera urte tsuena berriz ere 

izan zen arrakasta tsua hiru hiribu-

ruetan; helduek zein  txikiek jolasez, 

jarduerez eta ikuskizunez beteriko 

egunaz gozatu zuten. Edizio hone-

tan, Odol Emaileen Elkarteei lagun-

du nahi izan genien, baita Arabako 

Elikagaien Bankuari ere. 

Urtero bezala, Jardunaldi Familiarrak 

maia tzean, ekainean eta irailean egin 

ziren, hiru lurralde historikoetako mi-

laka familia bilduta. Era berean, eki-

taldi horiek aukera paregabea izaten 

jarrai tzen dute jendartearen gaine-

rakoari kide ugariko familien egoera-

ren, beharren eta aldarrikapenen 

berri emateko. Halaber, aukera ema-

ten digute elkar ezagu tzeko eta gure 

esperien tziak eta bizipenak parteka-

tzeko.
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“Gehien behar duenean” bideoa 

Hirukiden ohitura da jendartea sen tsibiliza tzeko gu txienez bideo bat egitea 

urtean. 2015ean, “Gehien behar duenean” izenburupean, mezua seme-alaba 

nerabeak dituzten familiei zabaldu zaie, normalean aldapan gora egiten den 

bizi-aldi horretan adorea eta i txaropena helarazteko eta, bide batez, eurak ere 

nerabeak izan zirela gogora tzeko.  

Bideoak harrera ona izan du; dozenaka webgunek eta blogek zabaldu dute, 

horien artean online-hedabide eta hezkun tza- eta familia-arloko web-orrialde 

nagusiek. Gauza bera gertatu da sare sozialetan: bideoa bost milioi aldiz bai-

no gehiago ikusi da Facebooken eta 250.000 aldiz baino gehiago Youtuben. 

Online izandako hedapenaz gain, aipatu beharra dago ikaste txeetan hezike-

ta- eta prestakun tza-erabilera izan duela; izan ere, ikasle eta gurasoen tzako 

prestakun tza-saioetan erabil tzen da.

Elikagaien bankua 

Aldian-aldian janaria bana tzen jarraitu dugu Arabako Elikagaien Bankuari es-

ker. Batez beste hamabost egunean behingo maiztasunaz, janaria banatu diegu 

Arabako hiriburuan eta inguruan bizi eta baliabide gu txi dituzten familiei. Fami-

liok, aldez aurretik jakinaren gainean, Hirukideren egoi tzara etorri eta  hainbat 

boluntariok aldez aurretik prestaturiko janari-sortak jaso tzen dituzte.  

Hirukide - Jarduera-txostena 201514



Lehiaketak eta zozketak 

Berriro antolatu genuen Hirukideko familien tzako argazki-lehiaketa eta doze-

naka argazki jaso genituen, batez ere familiarteko oporraldietan girotuta. Ho-

rien artean aukeratu ziren lehen eta bigarren sarituak Horrez gain, Hirukideko 

familietako seme-alaben artean Gabon- txartelen Haur Lehiaketa egin genuen, 

adinen araberako hiru kategoriatan banatuta. Gure eskerrik beroena Samar, 

Foto Ibañez eta Caype enpresei lehiaketa horietan parte har tzeagatik eta familia 

irabazleen tzako sariak emateagatik.  

Urte osoan, hainbat sarreraren zozketak egin genituen Gasteizko Principal An-

tzokiko eta Bilboko Arriaga An tzokiko saioetarako. Bi an tzokioi, era berean, es-

kerrak eman nahi dizkiegu zozkaturiko sarrerak eman izanagatik.  

Haur eta Nerabeen Eskubideen XXVI. Urteurrena 

Azaroaren 21ean, Haur eta Nerabeen Eskubideen Nazioarteko Egunaren 

ospakizunean parte hartu genuen, Gasteizko Udalak antolatuta. Beste urte 

batez,  txikienen tzako eskulan-tailerra antolatuz lagundu genuen eta, hala, 

eurekin ospatu genuen Haur eta Nerabeen Eskubideei buruzko Itunaren 

26. Urteurrena.

Goiz osoan, haur asko hurbildu ziren gure standera, eta bertan pegatinekin 

apaindutako Gabonetako zuhai tz ederrak egin zituzten. 
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BA TZARRAK 
ERAKUNDE 
ETA ALDERDI 
POLITIKOEKIN

FORU ALDUNDIAK

Ramiro González, Arabako Ahal-
dun Nagusia.

Beatriz Artolazabal, Gizarte Zerbi-
tzuetako Arabako Diputatua.

Pilar Ardanza, Gizarte Politikako 
Bizkaiko Diputatua.

Mer txe Muñiz, Bizkaiko Gizartera-
tze Zuzendaria.

Marta Alaña, Gizarte Politikako Ara-
bako Diputatua.

EUSKO JAURLARI TZA

Ángel Toña, Enplegu eta Gizarte 
Politika Sailburua. 

Jose Luís Madrazo, Familia Poli-
tikako Zuzendaria.
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UDALAK

Gorka Urtaran eta Nerea Melgosa, 

Gasteizko Alkatea eta Gizarte Poli-

tiketako Zinego tzia.

Idurre Bideguren, Bermeoko Alkatea.

Miren Fátima Malaxe txebarria, 

Busturiko Alkatea.

Oihane Zabaleta, Urre txuko Alkatea.

Kepa Urzelai, Legazpiko Alkatea.

Mikel Serrano, Zumarragako Alkatea.

José Javier Martínez, Iruña Okako 

Alkatea. 

Koldo Agirre, Beasaingo Alkatea.

Igor Eguren, Ordiziako Alkatea.

José Mª Gorroño, Gernika-Lumoko 

Alkatea.

Laura Pérez Borinaga, Bastidako 

Alkatea. 

Ain tzane Urkijo eta Joseba Ramos 

Santur tziko Alkatea eta Ogasun 

Zinego tzia. 

Ana Azkoitia eta Nekane Larraña-

ga, Azkoitiko Alkateordea eta Gizar-

te Zerbi tzuetako Zinego tzia. 

Juan Félix Madariaga, Gizarte 

Ekin tzako Bilboko Zinego tzia.

Peio López de Munain, Gasteizko 

PSE-EE Udal Taldeko Eleduna.

Jorge Hinojal, Gasteizko Podemos 

Hemen Gaude Udal Taldeko Eleduna.
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UDAL ETA FORU 
HAUTESKUNDEAK

Maia tzeko udal- eta foru-hautes-

kundeen harira, hiru euskal hiribu-

ruetako hainbat alderdi nagusitako 

alkategai eta diputatugaiekin ba-

tzartu ginen. 

Bizkaia 

EH Bildu. Josu Unanue, ahaldun 

nagusigaia eta Aran tza Urkaregi, 

EH Bilduko idazkaria.

PSE-EE. Idoia Mendía eta Elena 

Pérez, Idazkari Nagusia eta Gizarte 

Politikako Idazkaria, hurrenez hu-

rren.

PP. Javier Ruiz, ahaldun nagusi-

gaia.

EAJ. Unai Rementeria eta Juan Mª 

Aburto, ahaldun nagusigaia eta Bil-

boko alkategaia. 
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Gipuzkoa 

PP. Miren Albistur, Donostiako alkategaia, eta Juan Carlos Cano, ahaldun 

nagusigaia. 

PSE-EE. Denis I txaso, ahaldun nagusigaia. 

EH Bildu. Xabier Olano, ahaldun nagusigaia. 

EAJ. Markel Olano, ahaldun nagusigaia eta Eneko Goia, Donostiako alka-

tegaia.

Araba 

EAJ. Ramiro González, ahaldun nagusigaia eta Pedro Elosegui, Ba tzar Na-
gusietako ba tzarkidea.

PP. Javier Maroto, Gasteizko alkategaia eta Leticia Comerón.

PSE-EE. Peio López de Munain, Gasteizko alkategaia eta Cristina Gonzá-
lez, ahaldun nagusigaia.

EH Bildu. Kike Fdez. de Pinedo eta Miren Larrion, ahaldun nagusigaia eta 
Gasteizko alkategaia. 
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HIRUKIDEK HONAKOETAN DU 
ORDEZKARI TZA

Hirukideren lanen artean oro har 
seme-alabak dituzten familiak eta 
bereziki kide ugarikoak ordezka tzea 
dago, elkartea kide den foro, kon-
tseilu eta erakundeetan, aldian be-
hin egiten diren ba tzarretan aktiboki 
parte hartuz: Hirukideren lanen ar-
tean oro har seme-alabak dituzten 
familiak eta bereziki kide ugarikoak 
ordezka tzea dago, elkartea kide 
den foro, kon tseilu eta erakundee-
tan, aldian behin egiten diren ba-
tzarretan aktiboki parte hartuz:

HIRUKIDEK HONAKOETAN 
PARTE HARTU DU

2015. urtean, hainbat erakunde eta 
entitatek gonbidatu dute elkartea 
hizlari edota parte-har tzaile izatera. 
Besteak beste:

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

 Ekitaldia Lehendakari tzan, bolunta-
rioen aitor tza egiteko. 

 EHUko Udako Ikastaroa: “Erronka 
demografikoa eta hirien eran tzuna”. 

 Euskadiko Hirugarren Gizarte Se-
ktorearen Liburu Zuriaren aurkez-
pena. 

 Ba tzarra Lehendakariarekin Elkarriz- 
keta Sozialaren Mahaian. 

 Kexaako Elkartasun Basoaren ire-
kiera-ekitaldia. 

Eusko Jaurlari tzan
 Gizarte Zerbi tzuetako Euskal Kon-

tseilua.

 Familiaren Euskal Kon tseilua.

 Elkarrizketa Sozialaren Mahaia.

 Bestelako ba tzordeak: Enplegua, 
Gizarte Zerbi tzuak, etab. 

Bestelako erakunde edo 
entitateetan:
 Sareen Sarea.

 Kide Ugariko Familien Espainiako 
Federazioa, FEFN.

 Gasteizko Udaleko Gizarte Gaie-
tarako Kon tseilu Sektoriala.

 Gasteizko Udaleko Haur tzaro eta 
Familia Kon tseilua.

 Arabako Gizarte Gaietako Lurral-
de Kon tseilua.

 Arabako Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Kon tseilua.

 Donostiako Udaleko Gizarte Kon tseilua.
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GEC taldeak (Grup d´Entitas Catalanes de la Familia) saria eman zion Hiruki-
deri, Familiaren irudiaren atalean, “Familiarekin emai tza iraul tzea posible da” 
bideoagatik. Izan ere, lan horrek arrakasta handia izan du 2013an zabaldu 
genuenetik. 

Era berean, “Ama izatea plus bat da” bideoak bi sari jaso zituen 2015ean. 
Batetik, accesita jaso zuen Alares Fundazioaren eskutik, Ikus-en tzunezko he-
dabideetako Informazio edo Saioen kategorian, lan-munduan emakumeen eta 
amen defen tsan egindako ekarpenagatik. Bestetik, Publifestival Publizitate So-
zialaren Nazioarteko Jaialdiak bi sari eman zizkion bideoari. 

SARIAK ETA AITOR TZAK

21Hirukide - Jarduera-txostena 2015



Hirukidek kide ugariko familiei eskain tzen dizkien zerbi tzu eta abantailen ar-
tean, nabarmen tzekoa da bazkideen deskontu eta hi tzarmen berezien plana. 
Horren bitartez, familia bazkideen bizi-kalitatea hobe tzen saia tzen gara, arlo 
ani tzetako sektoreetan baldin tza bereziak euren eskura jarrita. 2015. urtean, 
enpresa eta komer tzio askorekin ba tzartu ginen eta, horien guztien emai tza 
gisa, 100 deskontu eta hi tzarmen berezi inguru lortu ditugu. 

Deskontu horiek guztiak, aurretik lortutakoekin batera, 2016rako gure Deskon-
tuen Gidan daude jasota, 650 entitate eta enpresa baino gehiago bil tzen ditue-
na. Gida Hirukideko kide ugariko familia guztiei (8.000 inguru) igor tzen zaie, 
baita entitate lagun tzaileei eta urte osoan bazkide egiten diren familiei ere. 

Deskontuak eta entitate lagun tzaileak Deskontuen Gidan aurkitu ahal izateaz 
gain, familiek azkar eta erraz aurki di tzakete gure webgunean instalatutako 
bila tzailean edota Hirumaps aplikazioaren bitartez. Azken hori doan deskarga 
daiteke ia gailu mugikor guztietan, Android, Windows Phone 8 eta Iphonerako 
baitago eskuragarri. Ehunka erabil tzailek deskargatu dute azkeneko urtean. 

2015ean, besteak beste, enpresa edo entitate hauekin lortu edo berritu ditugu 
lankide tza-hi tzarmenak. 

HI  TZARMEN 
PR IB ATUA

Hirukide - Jarduera-txostena 2015Hirukide - Jarduera-txostena 201522



23Hirukide - Jarduera-txostena 2015



Pren tsa-ohar, zuzendariari gutun, 
iri tzi-artikulu edota elkarrizketen bi-
tartez, kide ugariko familien kolekti-
boaren zein oro har seme-alabak di-
tuzten familien eledun izaten jarraitu 
dugu 2015ean. Hala, kolektibo horien 
behar eta aldarrikapenen berri eman 
diogu iri tzi publikoari, familian eragina 
duten hainbat arlo eta auziri dagokie-
nez. 

Hirukiden, jarrera aktiboa dugu fami-
lien inguruan sor tzen diren arazo eta 
auzien aurrean, eta 2015ean indar 
berezia ipini dugu Euskadin beste-
lako familia-politikak egiteko beharra 

 
H IRUKIDE 
HEDABIDEETAN

nabarmen tzeko eta lana eta familia 
kon tzilia tzeko lagun tzak areago tzeko. 
Horrekin batera, gure aldarrikapen eta 
eskaerak helarazi ditugu maia tzeko 
hauteskundeen ingurumarian, baita 
gure Familia Jardunaldien zein Kide 
Ugariko Familien VII. Kongresuaren 
harira ere. 

Urte osoan, 300 agerraldi baino gehia-
go izan ditugu hedabideetan zein In-
terneten, toki- zein erkidego-mailakoe-
tan, batik bat, baina nerabeak arda tz 
zituen bideoaren kasuan estatuan 
zein nazioartean eskuratu ditu sona 
eta garran tzia. 
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Hirukidek informazio- eta aholkulari tza-lan garran tzi tsua egiten du kide ugariko 
familiei begira, euren eskubideei eta kolektiboak jaso di tzakeen diru-lagun tzei 
dagokienez. Zerbi tzu hori emateko, hainbat bide daude: aurrez aurrekoa, telefo-
noz eta posta elektronikoz, webguneko izapidearen bitartez edota aldizkari edo 
newsletterraren bitartez.

www.hirukide.com

2015ean, 240.000 bisita baino gehiago jaso ditu webguneak, eta Euskadin kide 
ugariko familiei buruzko informazioa lor tzeko erreferen tzia izaten jarrai tzen du, 
egunean bisita tzen duten 600 erabil tzaileek froga tzen duten bezala. Atal jarrai-
tuenak dira intereseko berriak, deskontuak, ekitaldiak eta jarduerak... Horiek 
aurki daitezke webguneko 20 atalen artean, eta aldian behin egunera tzen dira 
guztiak euskaraz zein gaztelaniaz. 

Sare sozialak

Aurten, % 400eko hazkundea izan du Facebookeko gure orrialdeak, eta da-
goeneko 11.000 erabil tzailek adierazi dute a tsegin dutela. Hazkunde horren me-
rituaren zati handi bat nerabeei buruzko “Gehien behar duenean” bideoari dago-
kio, izan ere, 1,5 milioi aldiz ikusi eta 100.000 aldiz partekatu da gure Facebook 
orrialdetik, beste ba tzuetan milioika aldiz ikusi eta partekatu izan dela kontuan 
hartu gabe. YouTube kanalak ere jarrai tzaileak gehitu ditu, bertan baitago bi-
deoa eta harrera oso ona izan baitu.  

KO M U N I K A Z I OA K
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Newsletterra

2015ean ere Hirukideko familiei 
zein bestelako entitateei elkartearen 
gaurkotasunaren berri emateko bide 
azkar eta zuzenena izaten jarrai-
tu du.  Elebitan egiten da eta hilero 
igor tzen da. 

7.500 harpidedun baino gehiago ditu 
eta elkarteko kideek ongien balora-
tzen dutenetakoa da, baita merkee-
netakoa ere, gutun eta esku-orri asko 
igor tzea saihesten baitu. Eduki nagu-
sien artean aktualitateko berriak eta 
kudeaketak daude, hala nola agen-
da, hilabetean hi tzartutako deskon-
tuak, eskaria-eskain tza eta familien 
aisialdia. 

Hirukide Berriak

10.000 aleko hiruhileko argitalpena 
da, 30.000 irakurle baino gehiago 
ditu eta kide ugariko familien tzat 
berariaz egindako aldizkari bakarra 
da Euskadin. Informazio-hedabide 
honek erreportajeak eta interese-
ko auziei buruzko artikuluak bil tzen 

ditu, kide ugariko 
familien ikuspegitik, 
alegia, euren berezita-
sunak, beharrak eta inte-
resak kontuan hartuta. 

Hileroko maiztasunarekin, atal 
hauek izaten dute protagonismo-
rik handiena: Gure Pausoak, herri-
administrazioekin zein erakunde 
pribatuekin egindako ba tzar eta 
gestioei buruzkoa; Deskontu Be-
rriak, hiruhileko horretan lortutako 
hi tzarmenei buruzkoa; eta Gaurko-
tasuna, egindako ekin tza eta jar-
duera nagusien laburpena jaso tzen 
duena. Horiekin batera, nabarmen-
tzekoa da Familien Lagun tza atala, 
kide ugariko familiei dagokienez ad-
ministrazioen araudi eta legerietan 
izandako azken berrikun tzak jaso-
tzen dituena. 

Edukien aukera zabalari eta gaurko-
tasunari esker, familiek eta entitate 
lagun tzaileek ongien balora tzen du-
ten hedabideetako bat da Hirukiden, 
newsletterrarekin batera.
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Gure esker ona adierazi nahi die-
gu 2015ean Hirukidek bere zerbi-
tzu eta jarduera guztiak gara tzea 
ahalbidetu duten babesle eta lagun-
tzaile guztiei.

BABESLEAK:

ANTOLA   TZAILEAK:
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