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2018. urtea amaituta, txosten honen bitartez joandako 

12 hil bizi horietan zertan lan egin dugun laburbildu nahi 

dugu, modu bisualean. Ohi bezala, jarduera bideratu dugu 

bazkide diren familiei gure zerbitzuak ematera, funtsean, 

baita erakundeekin harremanak sustatzera, harreman 

komertzialak sendotzera eta urteko jarduerak egitera ere.

Erakundeen arloan, zenbait aurrerapen eta berrikuntza izan 

dira seme-alabak dituzten Euskadiko familiei dagokionez, 

hala nola Familian eta Haurtzaroan Inbertitzeko Euskal 

Estrategia, itun handi batean Eusko Jaurlaritzak, hiru 

Foru Aldundiek eta Eudelek izenpetutakoa. Bertan ezarri 

ziren urtearen erdialdean onartutako Familiei Laguntzeko 

IV. Planaren oinarriak. Ekimen horiekin bat egin zuen 

Eusko Jaurlaritzak berak, familia-politikari eta erronka 

demografikoari buruzko osoko bilkura monografikoa 

eginda.

2018tik nabarmendu nahi dugu, orobat, hiru Foru 

Aldundiek amatasun- eta aitatasun-laguntzengatik zerga 

ordaindu behar ez izatea onartu dutela, bai eta azken 

urteotan zergetan ordaindutakoa itzultzea ere; hala, 

Auzitegi Gorenaren epai batekin bat egin dute, zeinak, 

hasiera batean, ez zien inola ere eragiten foru-ogasunei.

Erakundeen arloan, halaber, udalerrietako gure kanpainaren 

baitan bisitatu ditugun herrietako hainbatetan izan dira 

kide ugariko familientzako hobarien hobekuntzak. Azken 

urteotan, 80 udal-arduradunekin baino gehiagorekin 

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Hirukideko Presidentea

batzartu gara, udal-ordenantzetan kide ugariko familien 

beharrizanak asebetetzeko proposamenak egiteko. 

Alderdi informatiboari dagokionez, familiei Bonu Sozial 

Elektrikoaren berrikuntzak jakinaraztean ipini dugu arreta 

gehien, izan ere, araudi berriarekin, kide ugariko familia 

guztiek berritu behar baitzuten, onurak lortzen jarraitu nahi 

izatekotan. Bonu hori berritzeak are garrantzi handiagoa 

zeukan, ezinbestekoa baita Bonu Termiko berriaren 

onurak lortzeko (2019ko hasieratik aplikatuko da). 

Hori guztia, noski, gure ohiko zerbitzuak eta jardueren 

egutegia bazter utzi gabe; aurten nabarmendu behar 

ditugu gurasotasun positiboari buruzko hitzaldiak eta 

udalerrietako aurkezpenak, baita familiarteko txangoak 

eta jardunaldiak ere. Azken batean, urte bizia izan da, 

eta espero dugu kide ugariko Euskadiko familiei behar 

bezalako laguntza eman izana; horiei guztiei eskerrak 

eman nahi dizkiegu euren konfiantzagatik, baita 

Hirukiderekin aurten ere lan egin duten enpresa, entitate 

eta erakundeei ere. 

PRESIDENTEAREN
ESKUTITZA
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Hirukide irabazi-asmorik gabeko elkartea da 
eta bere helburua da, oro har, seme-alabak 
dituzten familien eta, bereziki, kide ugariko 
familien eskubideak babestea, bizitza 
politiko, instituzional, sozial, mediatiko eta 
enpresa-mundukoan.   

1999an sortu zen eta, urte hauetan guztietan, seme-

alabak dituzten familien beharrizanen sentsibilitate 

handiagoa sustatu du erakunde eta administrazioetan, 

eurekin elkarlanean arituz hainbat arlotan: etxebizitza, 

hezkuntza, zerga-sistema, garraioa...   

Federazioa hiru lurraldeetako elkarteek osatzen 

dute; elkarteok, 2016tik aurrera, honako izen hauek 

dituzte: Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia eta Hirukide 

Gipuzkoa. Hirukide herri-onurako elkarte izendatu 

zuen Eusko Jaurlaritzak 2003an, Euskadiren interes 

orokorraren sustapenari laguntzen diola iritzita.  

3 HIRUKIDEREN
AURKEZPENA

2018 Kopurutan

37.500
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9.875

92

2.110
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32

295
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Artatutako 
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Hirukideren misioa da seme-alabak dituzten familiak, 

oro har, eta kide ugariko familiak, bereziki, babestea eta 

sustatzea, euren eskubideak babestuz eta seme-alabak 

dituzten familiekiko adiskidetsuago eta inklusiboagoa den 

gizartea ahalbidetuko duen kultura-aldaketa sortuz.

Ikuspegia da arlo publikoan zein pribatuan lan egitea 

familia horiek egiten duten gizarte-ekarpenaren aitorpen 

osoa lortzeko eta, ondorioz, horien babes ekonomiko 

sozial eta lanekoa, familien eta administrazio publikoaren 

arteko solaskidea izanik. Era berean, jarduera eta zerbitzu 

guztiak kide ugariko familien bizi-kalitatea hobetzera 

bideratuta daude, alderdi guztietan.

Honakoak dira elkartearen balioak:  

• Integritatea elkartearen kudeaketan eta prozesuen 

gardentasuna.

• Demokrazia gobernatzeko moduan eta erabakiak 

hartzeko moduan.

• Eragile ekonomiko, sozial eta politikoekiko indepen-

dentzia eta ekidistantzia.

• Kide guztien arteko elkartasuna, elkarlana eta 

elkarrekiko laguntza sustatuta.

• Egindako lanaren  bikaintasuna, familientzako 

zerbitzu hobea lortzeko.

MISIOA, IKUSPEGIA
ETA BALIOAK

BAZKIDE  
TXARTEL DIGITALA

Hirukidek elkarteentzako bazkide-txartela dauka, 

familia bazkideen egiaztagiri gisa balio duena. Txartela 

norberarena eta besterenezina da eta familia bazkideei 

dagozkien abantailetarako sarbidea ematen die, +Familia 

planaren baitan (Hirukideren deskontu-plana). Gainera, 

Estatu osorako txartel bateratua izanik, beste erkidego 

batzuetako kide ugariko familiek lortutako deskontuak 

ere aprobetxa daitezke. 

2017an, formatu digitaleko gure txartel berria ezartzen 

hasi ginen, gailu mugikorrekin erabili ahal izateko. 

2018an, Hirukideko familia gehienek lortu zuten, 

plastikozko bazkide-txartela epemugara iritsi ahala 

formatu digitalekoa igorri baitzaie. 
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• Aholkularitza eta informazio osoa kide ugariko 

familia izaerarekin loturiko laguntza, eskubide edo 

abantailen eta abarren inguruko zalantza guztiak 

argitzeko.

• Informazio-bidalketa gure hileroko newsletter eta 

hiruhileko aldizkariaren bidez eta, ohikotasunez, 

elkartearen webgunearen eta Facebook eta 

Twitterreko kontuen bidez.

• Jardueren antolaketa urte osoan: jardunaldi 

solidarioak eta ludikoak, lehiaketak, zozketak eta 

aisialdiko hainbat txango beste familia batzuekin 

esperientziak partekatzeko.

• Prestakuntza-zerbitzuak, Hirukideko familientzat 

interesgarriak izan daitezkeen hainbat gairi buruzko 

prestakuntza-biltzar eta konferentzien bidez; gizarte 

osoari irekitako jarduerak dira.

• Elkartasuna: Bazkideek, hala nahi badute, Hirukideren 

ekitaldi edo jardueraren bat prestatzen edo garatzen 

lagun dezakete. Hainbat ekitalditan parte hartzen 

dugu eta tokiko elkarte eta fundazioak ezagutzera 

ematen ditugu. Eta lan, haurrentzako material, ibilgailu 

eta abar bila ari direnentzat, familia bazkideen arteko 

ESKARI-ESKAINTZA zerbitzua dugu.

• Familia+ plana (deskontu-plana): Hirukidek 920 

akordio baino gehiago lortu ditu enpresa pribatuekin; 

horien arabera, prezio edo baldintza bereziak 

eskaintzen dizkiete kide ugariko familiei hainbat 

sektoretan (elikadura, hezkuntza, erregaiak, arropa, 

aisialdia, osasuna, ostalaritza...).

KIDE UGARIKO FAMILIENTZAKO
ZERBITZUAK
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FAMILIA UGARI OROKORRA

FAMILIA UGARI BEREZIA

FAMILIA UGARI baldintzaren onarpenerako, familia-unitatea honela eratuta egon 
behar izango du:

Alarguna 2 seme-alabaGurasoak 3 seme-alaba edo 4. seme-alaba

Banandutako 
gurasoak

3 seme-alaba gehiago

gurasoen mendean daude

edo

desgaitasuna 
duen anai-arreba

2. anai-arrebaUmezurtz

Umezurtz 3 anai-arreba edo

18 urte baino zaharragoak                    
haien arteko mendekotasun ekonomikoa

gehiago

desgaitasuna duen 
seme-alaba 1

desgaitasuna duen 
seme-alaba 1

desgaitasuna duen    
2. seme-alaba

errentaren arabera

errentaren arabera

5 seme-alaba edo edogehiago gehiago2 seme-alaba

desgaitasuna 
duen seme-alaba

2. seme-alabaGurasoak

bakoitzak 2 seme-alabaGurasoak

bietako 
batek

desgaitasuna duen 
seme-alaba 1

2 seme-alaba edoGurasoak

Gurasoak Gurasoak

Iturria: AGAFAN

Gurasoak
errentaren arabera

4 seme-alabaGurasoak

Tutorea 2 seme-alaba edo

tutorearen kontu

gehiagoGurasoak

edo

errentaren arabera

3 seme-alaba
anizkun

seme-alaba 1Gurasoak

edo

+
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Argiaren Bonu Soziala edota Termikoa, amatasun 
eta aitatasuneko prestazioen itzulketa fiskala, 
aitatasunagatiko lan-eszedentzien ordainketa-modu 
berria, udal-mailan onartutako hobari berriak edo 
antzeko legegintza-berrikuntzek protagonismo handia 
izan dute gure webgunean, hileroko newsletterrean 
edota hiruhileroko aldizkarian. Era berean, Hirukideko 
familiak e-postaz, telefonoz edo aurrez aurre artatzen 
jarraitu dugu eta, behar izan denean, kide ugariko 
familien eskubideak babesteko helegiteak eta jarduera 
administratiboak egin ditugu. 

Informatzea eta artatzea

Gure Familiarteko Jardunaldien bidez, Arabako eta Bizkaiko 
Odol Emaileen Elkartearekin kolaboratu genuen eta, era 
berean, gurekin batera egon dira Zuzenak fundazioa, 
Asafes, Ulertuz eta Hazten elkarteak eta Gipuzkoako Kirol 
Egokituko Federazioa. 

Espiritu solidarioa
Urtean zehar, Hirukide kide ugariko familien eta 
seme-alabak dituzten familien bozeramaile izan da 
hedabideetan. Familientzako interesekoak diren gaiei 
buruzko prentsa-ohar, elkarrizketa eta artikuluen bitartez, 
hala nola Argiaren Bonu Soziala, amatasun- eta aitatasun-
laguntzen zergen salbuespena edo aitatasun-baimena 
luzatzea.

Hedabideetako presentzia

Aurten Gurasotasun Positiboari buruzko hitzaldiak egin 
ditugu, gaien araberako bi bloketan banatuta eta, lehen 
aldiz, hiriburuez besteko hainbat udalerritan eman dugu 
hitzaldietako bat.

Etengabeko prestakuntza

50 bilera baino gehiago egin ditugu hainbat entitate, 
administrazio eta kargu publikorekin, hala nola udal eta 
aldundietako ordezkariekin, baita Eusko Jaurlaritza eta 
Eusko Legebiltzarreko ordezkariekin ere. Euskadiko Familia 
eta Haurtzaroaren inbertsiorako estrategiari emandako 
babesa, Legebiltzarrean erronka demografikoari buruzko 
eztabaidan eginiko ekarpenak edota Familiei Laguntzako 
IV. planerako abstentzioa izan dira aurten gure agenda 
instituzionala markatu duten mugarrietako batzuk.

Bilerak erakundeekin

2018an, Udalerrietako Kanpainarekin aurrera egin 
dugu, kide ugariko familien beharrizanak ezagutzeko. 
Han, familiekin eurekin nahiz udal-arduradunekin eta 
merkataritza-elkarteekin bildu ginen. Hala, joan den 
urtean, honako udalekin batzartu gara: Etxebarri, Eibar, 
Galdakao, Hondarribia, Ordizia, Balmaseda, Oiartzun, 
Sestao, Errenteria eta Leioa. Era berean, honako udal-
arduradunekin ere batzartu gara: Trapagaran, Getxo, 
Derio, Bilbo, Beasain, Asparrena eta Aretxabaleta. Bilera 
horien ondorioz, zenbait udalek hobariak ezarri dituzte 
beren zerga-ordenantzetan, edo aurretik zeudenak 
hobetu.

        Familiengandik 
eta beren beharretatik 
gertuago egotea

2018an, 133 establezimendu eta enpresa berri baino 
gehiagorekin lortu dira lankidetza-hitzarmenak; horiek ere 
gure deskontu-planarekin bat egin dute, eta dagoeneko 
familia bazkideentzako 920 deskontu baino gehiago bildu 
ditugu 2019ko gidarako. 

Gehiago izatea merkeago 
aterako zaizu
%

2018an BETETAKO
HELBURUAK4
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Hirukidek, kide ugariko 8.240 familiarekin bukatu zuen 

2018a (46.000 bazkide inguru), Euskadin titulu ofiziala 

duten familien ia % 30 dira. Horietatik, % 90 Kategoria 

Orokorreko familiak dira (hiru edo lau seme-alaba, edo 

bi, alarguna izanez gero, edo seme-alabetakoren bat 

desgaitua baldin bada edo beste zehaztapen batzuen 

barruan badago), eta % 10 Kategoria Berezikoak (bost 

seme-alaba edo gehiago). 

13.965 

5.100 

11.530 

3.352

1.315

Euskadin
30.595

kide ugariko familia

Hirukideko bazkideak
8.240

3.572
Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

bazkideak

bazkideak

bazkideak

5 HIRUKIDEKO
BAZKIDEAK
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GURASOTASUN POSITIBOARI BURUZKO
HITZALDIAK ETA XI. BILTZAR NAZIONALA

Gurasotasun Positiboari buruzko hitzaldiak eman 

ditugu, gai askotarikoak landuta, hala nola adin txikikoen 

mendekotasunak edo gure seme-alabei Interneten eta sare 

sozialetan laguntzeko eta aholkuak emateko moduak. Lau 

hitzaldiak ezin interesgarriagoak izan dira, hiru hiriburutan 

egin dira eta horren lekuko izan dira bertaratutako 1.000 

entzule baino gehiago.

Martxoan eta apirilean egin genituen lehen saioak, adin 

txikikoen balizko mendekotasunei buruz, sustantziak tarteko 

direnean edo ez direnean. Lehena Ana Estevez psikologoak 

eman zuen, eta "On-line jokoa, kirol-apustuak eta sustantziarik 

gabeko bestelako mendekotasunak adin txikikoen artean" 

zuen izenburua. Bigarren hitzaldia Gorka Morenok eman zuen; 

haur eta nerabeen artean droga-kontsumoaren prebentzioan 

aditua da eta "Familia drogen aurrean. Nola prebenitu etxetik 

bertatik" izan zen hitzaldiaren izenburua.

Urrian eta azaroan izan ziren azken bi hitzaldiak, "Nola 

lagundu seme-alabak, Internet gehiegikeriarik eta arriskurik 

JARDUERAK
ETA EKITALDIAK6
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Martxoan egin genuen familiarteko udaberriko txangoa. 

Bertan, familiarteko plan zoragarriaz gozatu ahal izan 

genuen: Mendaroko Saint Gerons txokolate-lantegian 

hasi, mendi-ibilaldia egin eta, amaitzeko, talo-tailerra 

edota paintball-partida izan genuen aukeran.  

Urrian, Oñatira egin genuen familiarteko txangoa: 

Arrikrutzeko kobetan espeleologia egin genuen 

familiartean, baita bisitaldi gidatua ere, Oñatiko alde 

zaharrean barrena.

FAMILIARTEKO
TXANGOAK

gabe erabil dezaten" eta "Adin txikikoak eta Internet: arreta 

eta arriskuak" izenburupean, Jorge Flores Pantallas Amigas 

fundazioko sortzaileak eta Manuela Viota Ertzaintzako 

Informatika Delituen ataleko buruak emanda, hurrenez 

hurren. Berrikuntza gisa, Jorge Floresen hitzaldia hiru 

hiriburuez besteko zenbait udalerritan ere antolatu genuen 

(Eibar, Portugalete eta Laudion), Zibersegurtasun Euskal 

Zentroaren laguntzari esker.  

Urrian, halaber, Hirukideko hainbat familia joan ziren 

Zaragozara, Kide Ugariko Familien Estatuko XI. 

Biltzarrera. Lehen eguneko saioak amaituta, Zaragozako 

bisitaldi panoramikoa egin genuen, Pilar basilikaraino. 

Hurrengo egunean, familiek Zaragozako jolas-parkeaz 

gozatzeko aukera izan zuten.
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2018an, Euskadiko 10 udalerritara jo dugu elkartea 

aurkeztu eta kide ugariko bertako familien beharrizanak 

eta kezkak zuzenean ezagutzera. Hala, honako 

udalerrietan egon gara: Etxebarri, Eibar, Galdakao, 

Hondarribia, Ordizia, Balmaseda, Oiartzun, Sestao, 

Errenteria eta Leioa.. Horietan guztietan, kide ugariko 

familiekin eta bertako merkatariekin ez ezik, udal-

arduradunekin ere batzartu ginen. Era berean, honako 

udalekin ere batzartu gara: Trapagaran, Getxo, Derio, Bilbo, 

Beasain, Asparrena eta Aretxabaleta.

Bi urtean behin egiten dugun bezala, aurten ere egin 

dugu kanpaina hori, bazkideen laguntzarekin familia 

gehiagok Hirukiderekin bat egin dezaten. Haiei esker, 

kide ugariko hamarnaka familiak egin dute bat gure 

elkartearekin.   

KANPAINA F+F

UDALERRIETAKO 
KANPAINA
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1999an antolatu genuen lehen aldiz Familiarteko Eguna; 

familia gutxi batzuk elkartu ziren kide ugariko beste 

familia batzuekin jolas eta dibertimenduz betetako 

eguna igarotzeko. 2018an, enpresa eta administrazio 

askoren babes eta laguntzari esker, 20. edizioa antolatu 

dugu hiru hiriburuetan, adin guztietarako hainbat jolas, 

jarduera, tailer eta ikuskizunekin.  Ohikoa den legez, 

maiatzean, ekainean eta irailean egin ziren, eta milaka 

familia elkartu ziren lehen edizioko espirituari eusten 

dion izaera ludiko eta jai-inguruko parekide honekin 

gozatzeko.

Gure Familiarteko Jardunaldien bidez, Arabako eta 

Bizkaiko Odol Emaileen Elkartearekin kolaboratu genuen 

eta, era berean, gurekin batera egon dira Zuzenak 

fundazioa, Asafes, Ulertuz eta Hazten elkarteak eta 

Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioa. 

Jardunaldi horiei esker, gure kolektiboaren beharrizan 

eta errealitateari ikusgarritasuna eman diegu. 

Elkarrizketa eta erreportajeen bitartez egoera horren 

berri eman diogu gizarteari, baita seme-alabak dituzten 

edota kide ugariko familiak ahaldundu ere.

FAMILIARTEKO 20. ELKARTASUN EGUNA
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Urtean zehar hainbat zozketa egin dira fami-

liarteko ikuskizunetarako joateko Gasteizko 

Printzipal antzokian, Bilboko Arriaga antzokian 

edota Bilboko Arte Ederren Museoan; horiei 

guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu sarrerak 

eman izanagatik. Era berean, eskerrak eman 

nahi dizkiegu urtean zehar zozkatzeko sarrerak 

eman dizkiguten honakoei, besteak beste: BEC, 

Euskalduna, Bilboko izotz-pista, Alderdi Ederre-

ko karrusela, Donostiako noria... Gabonetan, 

Eroskik emandako saskien eta Hasbrok eman-

dako eskola-sorten zozketak egiten ditugu hiru 

lurraldeetan. 

Gainera, Hirukideko familien seme-alabentzako 

Eguberri Txartelen XIII. Lehiaketa egin genuen 

abenduan, 4 eta 14 urte arteko haurrei zuzendu-

ta, hiru kategoriatan banatuta.

LEHIAKETAK 
ETA ZOZKETAK
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Gabonetako oporraldian, lau haur-parkeez gozatzeko 

aukera izan genuen, Hirukidek familia bazkideentzako 

oso baldintza onak eskaini baitzituen.

Horietako lehena Gorbeiako HiruPin izan zen, Gasteiz 

ondoko Gorbeia merkataritza-zentroan. Merkataritza-

zentroarekin elkarlanean antolatu genuen eta, 

txikientzako atrakzio eta Gabonetako tailerrez gain, 

deskontuak izan ziren zenbait establezimendutan, 

baita zozketa bereziak, txokolate-jatea eta arratsaldeko 

malabarismo-ikuskizuna ere. 

Halaber, hitzarmena lortu genuen BEC, Kursaal 

eta Ficobako haur-parkeekin, Hirukideko familiek 

dibertimenduzko egunaz gozatu zezaten, pertsonako 

prezio sinboliko baten truke. Egun bereziak izan 

ziren, adin guztietako haurrentzako jarduera, jolas eta 

entretenimenduz betetakoak.

GABONETAKO   
HAUR PARKEAK
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Amaia Arregi eta Aitor Urrutia, EAJko legebiltzarkideak.

Gloria Sánchez, PSE-EEko legebiltzarkidea.

Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea.

Tinixara Guanche, Elkarrekin Podemoseko 
legebiltzarkidea.

Laura Garrido, PPko legebiltzarkidea.

HIRUKIDE
ERAKUNDEEKIN ETA
ALDERDI POLITIKOEKIN

7
EUSKO JAURLARITZA EUSKO LEGEBILTZARRA

Olatz Garamendi, Hezkuntzako Administrazio eta 
Zerbitzuetako Sailburuordea eta Amaia Esquisabel, 
Ikerkuntza Zuzendaria.

Iñaki Arriola, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebi-
zitza Sailburua eta  Pedro Javier Jauregui,  Etxebizitza 
Sailburuordea. 

Ernesto Sainz, Familia Politika eta Aniztasuneko 
Zuzendaria.
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Juan Mª Aburto, Bilboko alkatea.

Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea.

Kepa Korta, Donostiako Udaleko Estrategia Zuzendaria-
Koordinatzailea.

Loren Oliva, Etxebarriko alkatea.

Miguel de los Toyos, Eibarko alkatea.

Txomin Sagarzazu eta Juan Mari Altuna, Hondarribiko 
alkatea eta alkateordea.

José Miguel Santamaría, Ordiziako alkatea.

Álvaro Parro, Balmasedako alkatea.

ALDUNDIA

Oscar Seco, Bizkaiko Gizarte Inklusioko 
Zuzendari Nagusia.

UDALAK
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Unai Elkoro, Aretxabaletako alkatea.

Mari Carmen Urbieta, Leioako alkatea.

Esther Apráiz de la Peña, Derioko alkatea.

Jexux Leonet, Oiartzungo alkatea.

Txelo Auzmendi, Asparreneko alkatea.

Xabier Cuéllar eta Ana Valdezate, Trapagarango alkatea 

eta Gizarte Gaietako zinegotzia. 

Josu Bergara, Sestaoko alkatea.

Leire Artola, Beasaingo alkateordea.

Peio López de Munain, Gasteizko Gizarte Politika eta 

Osasun Publikoko zinegotzia.

Estíbaliz Canto, Gasteizko Hezkuntza eta Kiroletako 

zinegotzia.
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BESTELAKO
ERAKUNDEAK

Mar Zabala, Eudel Euskadiko Udalen Elkartearen 

Zuzendari Nagusia.

Eduardo Aréchaga eta Jon Bilbao, Confebaskeko 

Zuzendari Nagusia eta Kudeatzailea.

Manuel Lezertua, Arartekoa, María Luisa Aguirreche, 

Familia-arloko arduraduna eta Elena Ayarza Haurtzaroko 

eta Nerabezaroko arduraduna. 

Raquel González, Presidentea, Eduardo Andrade, 

Kordinatzaile Nagusia eta Gonzalo Zorrilla- Lequerica, 

Idazkari Nagusia, Bizkaiko Alderdi Popularra.
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EUSKO 
JAURLARITZAN

BESTELAKO ERAKUNDE EDO 
ENTITATEETAN

• Gizarte Zerbitzuetako Euskal Kontseilua.

• Familiaren Euskal Kontseilua.

• Gizarte Elkarrizketako Mahaia.

• Sareen Sarea.

• Arabako Foru Aldundiaren Haurtzaro, Gazteria eta 

Familia Arloko Kontseilua.

• Arabako Gizon eta Emakumeen arteko 

Berdintasunerako Foru Kontseilua.

• Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde 

Kontseilua.

• Gasteizko Udaleko Gizarte Zerbitzuen arloko 

Kontseilua.

• Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta Familia 

Batzordea.

• Donostiako Udaleko Gizarte Kontseilua.

• Espainiako Kide Ugariko Familien Federazioa.

HIRUKIDE 
ONDOKOETAKO   
KIDE DA
Hirukidek egiten dituen lanen artean da 
seme-alabak dituzten familien, oro har, eta 
kide ugariko familien, bereziki, ordezkari 
izatea elkartea kide den foro, kontseilu eta 
entitateetan, aldian behineko batzarretan 
parte hartuz:
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• Familien eta Haurren aldeko Euskal Hitzarmenaren 
sinadura.

• Euskadiko Hirugarren Gizarte Sektoreko Egunean. 

• Eusko Jaurlaritzaren Familiei Laguntzeko Erakunde 
Arteko IV. Plana aztertzeko work-cafe eta saioa. 

• Familian eta Haurtzaroan Inbertitzeko Euskadiko 
Estrategiari buruzko jardunaldia.

• Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 
Batzordea.

• Soldata Arrakala aztertzeko jardunaldia, Emakundek 
antolatuta.

• "Nola lan egin elkarrekin 3. sektoreko entitateen 
artean" izenburupeko tailerra.

• Gasteizko Haurtzaro eta Nerabezaroko II. Planaren 
aurkezpena.

• Berdintasunari eta Kontziliazioari buruzko EHUren 
Udako Ikastaroa.

• Garapen Jasangarriko Helburuei buruzko tailerra, 
Gipuzkoan.

• Donostiako Etxebizitzako Udal Plana 2018-2020.

• Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun eta 
Kontziliazioari buruzko Topaketa (Etorkizunaz 
Eraikiz).

• Gasteizko Udalaren "Haurtzaro eta nerabezaroko 
tokiko politikan ekitaterantz" jardunaldia.

• Enpresaren Gizarte Erantzukizuneko XII. Biltzarra, 
Foarsek antolatuta.

• Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioaren 
Zuzendaritza Batzordea.

HIRUKIDEK 
ONDOKOETAN   
PARTE HARTU DU
2018an, elkartea hainbat ekitaldi, 
jardunaldi eta gertakaritan egon da; 
hona hemen nabarmentzeko batzuk:
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Bazkideentzako zerbitzu hau hobetzea eta deskontuak 

ahalik eta sektore zein herri gehienetara zabaltzea 

helburu, Hirukideko sustatzaile bana izan dugu hiru 

lurraldeetan; haien egiteko nagusietako bat izan da 

Euskadi osoko establezimendu eta dendetan akordioak 

eta deskontuak erdiestea.  

Horretarako, bilera ugari egin genituen 2018an hainbat 

sektoretako enpresa, denda eta establezimenduekin, 

kide ugariko familia bazkidetuei baldintza edo prezio 

bereziak eskain diezazkieten.

Horri esker, 2018an beste 133 deskontu eta akordio 

lortu genituen eta beste promozio batzuk, hala nola 

EROSKI-ren seihileko txartelak. Guztiak daude, aurretik 

lorturiko deskontuekin batera, gure Deskontuen Gida 

2019 izenekoan, zeina 920 erakundek eta enpresak 

osatzen duten. Gida Hirukideko familia guztiei bidaltzen 

zaie (8.200 pasatxori), bai eta erakunde laguntzaileei eta 

urte osoan bazkidetzen diren familiei ere.  

Gure Deskontuen Gidaren bitartez deskontuak eta 

enpresa laguntzaileak kontsultatzeaz gain, familiek 

modu azkar eta erosoan aurki ditzakete gure webgunean 

instalatutako bilatzaileari esker.  

HITZARMEN
PRIBATUAK8

2018an, besteak beste, erakunde edo 
enpresa hauekin egin edo hobetu ditugu 
lankidetza-akordioak:

130
akordio baino 
gehiago
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9
Hirukiden, jarrera oso aktiboa dugu Euskadin familien 

inguruan sortzen diren arazo eta auzi askoren aurrean, 

eta sarritan egiten dugu seme-alabak dituzten familien 

eta kide ugariko familien bozeramaile-lana. 

2018an, hainbatetan zabaldu diogu gure iritzia gizartean, 

kasuan kasu familien beharrizanak defendatzeko. 

Prentsa-ohar, elkarrizketa eta iritzi-artikuluen bitartea, 

honako auziei buruzko eztabaida politikoetan parte 

hartu dugu, besteak beste: Familia eta Haurtzaroari 

buruzko Euskal Estrategia eta Familiei Laguntzako Eusko 

Jaurlaritzaren IV. Plana, Bonu Sozial Elektrikoa eta Bonu 

Termiko berria, amatasun- edo aitatasun-laguntzengatiko 

zergen salbuespena edo aitatasun-baimena luzatzea.

300 agerraldi baino gehiago izan genituen hedabideetan, 

elkarrizketa, artikulu edo erreportajeen bitartez, eta toki- 

eta erkidego-mailako hedabideak izan dira nagusi.

300
agerraldi

HIRUKIDE
HEDABIDEETAN
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HIRUKIDEREN
JAKINARAZPENAK10

Gure webguneak informazio-komunikabide 

nagusietako bat izaten jarraitzen du, bai familia 

berrientzat, beren eskubideak eta onurak 

ezagutu nahi dituztenean, bai dagoeneko 

bazkide direnei gure jardueren eta legezko 

berritasunen berri emateko. Webgunean aurki 

daitezkeen 25 atalen artean, ezagunenak edo 

bisita gehien dituztenak dira deskontuena, 

berriena, bazkide izateko informazioaren 

eta jarduerena. Webgunean etengabeko 

eguneratzeak egiten dira, eta beste informazio-

bide batzuen euskarria ere bada, hala nola 

Hirukideren newsletterra eta sare sozialak.   

Bere jardunaldi eta ekitaldien berri emateaz 
gain, Hirukidek lan handia egiten du kide 
ugariko familiei euren eskubide eta laguntzei 
buruzko informazioa eta aholkularitza 
ematen. Zerbitzu hori emateko, hainbat 
bide ditugu: aurrez aurreko arreta, telefono-

dei eta e-postaren bitartez, webguneko 
formularioaren edo sare sozialen bidez eta 
baita aldizkariaren eta newsletteraren bitartez 
ere. Batzuetan, gure jardueraren baten data 
hurbiltzen denean, SMSak ere bidaltzen 
dizkiegu bazkideei. 

51.205 bisita urtero
4.200 bisita baino + hilero

WEBGUNEA
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Aurten sare sozial berri bat sortu 

dugu, Hirukideren Twitter-kontu 

berriarekin. Bertatik, gure ekitaldi, 

jarduera eta batzarren berri ematen 

dugu modu instituzionalagoan. 

Twitterreko gure jarduera 

mailakatua izan da, jarraitzaileak eta 

loturak apurka lortu ditugun heinean. 

Facebooken, jarraitzaile-kopuruan 

gora egiten jarraitu dugu, egungo 

145.000eko kopururaino. Sare 

sozial hori da Hirukideren ekitaldi 

edo jarduerak komunikatzeko kanal 

bikaina da, baita seme-alabak 

dituzten edo kide ugariko familien 

intereseko gaien berri emateko ere.

2018an ere Hirukideko familiei, 

entitateei eta erakundeei gure 

elkartearen berri emateko modu azkar 

eta zuzenena izaten jarraitu du. Erabat 

elebiduna da eta Euskadi osoko 9.800 

harpideduni baino gehiagori igortzen 

zaie hilero, gaztelaniaz edo euskaraz. 

Horren bitartez, urteko jardueren berri 

eman dugu, baita kide ugariko familien 

intereseko izan litezkeen gaien berri ere, 

familia bazkideei zuzendutako lehiaketa 

eta zozketekin batera. 

Berrikuntza gisa, Hirukiden bazkidetu 

berri diren familientzako berariazko 

newsletterra igortzen hasi gara, 

elkartearen azalpen labur batekin eta 

ematen diren zerbitzu eta egiten diren 

jarduerei buruzko informazioarekin. 

SARE
SOZIALAK

NEWSLETTERRA

HIRUKIDE BERRIAK

145.000
jarraitzaile

238
jarraitzaile

9.875
harpidedun

Hiru hilean behin 10.700 ale baino gehiago argitaratuta eta gutxi 

gorabehera 37.500 irakurle izanda, Euskadiko aldizkari bakarra da 

berariaz kide ugariko familientzat sortua.  Beraren bitartez, familia 

bazkideei informazio sakonagoa ematen diegu gure kolektiboaren 

inguruko nobedadeei eta seme-alaba gehiago dituzten familien interes 

orokorreko gaiei buruz.  

Atalik arrakastatsuenak oraindik dira Deskontu Berriak, Familiaren 

Babesa, Agenda eta Jarduerak. Horiekin batera, elkarrizketak biltzen 

dituena, familia bazkideei eta kide ugariko familiako aita/ama 

ospetsuei egindako elkarrizketena nabarmendu behar dira; azken 

horien artean, bereziki aipagarriak izan dira Pablo Benagasi (La Oreja 

de Van Gogh), Susanna Grisori eta Markel Irizarri eginiko elkarrizketak.
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Gure esker ona adierazi nahi diegu 2018an 
Hirukidek bere zerbitzu eta jarduera guztiak 
garatzea ahalbidetu duten babesle eta laguntzaile 
guztiei.

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK




