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ZUZENDARITZA-BATZORDEA 
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IDAZKARIA
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Ibai Arberas

Bizkaiko Bultzatzailea
Olatz Jiménez-Eguizábal
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Idazkaria
Marta Ulecia

Administraritza
Laura García

Proiektuak eta komunikazioa
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2019. urtean, gure hogeigarren urteurrena ospatu dugu: 

hogei urte familien beharrizanei ikusgaitasuna ematen, 

arlo guztietan. Hirukiden ohitura denez, zalapartarik eta 

ekitaldi handirik gabe ospatu dugu, familiengandik hurbilago 

egoteko gure ahaleginak biderkatuz eta haien aldarrikapenak 

administrazioei helaraziz.

Lau bosturtekoko ibilbidea eginda, Hirukide Euskadi osoko 

kide ugariko 8.300 familiak osatzen dute, eta administrazio 

guztiekiko eta entitate publiko eta pribatuekiko solaskidetza-

lana egiten du, kide ugariko familiei eta, oro har, seme-alabak 

dituztenei dagozkien gaietan. Sendotasunez eta aldi berean 

egin dugu lan arlo instituzionalean eta elkarteko kide diren 

familientzako zerbitzuak nahiz jarduerak areagotzeko 

lanean.

Hala, kide ugariko familientzako gure zerbitzu eta jarduera 

nagusiak handitu eta hobetu egin ditugu; horien artean, 

nabarmentzekoak dira informazio- eta aholkularitza-

zerbitzua, prestakuntza eta deskontu-plana. Azken horretan, 

140 hitzarmen berri baino gehiago egin ditugu, eta, orotara, 

1.000 hitzarmen ditugu dagoeneko enpresa eta saltokiekin, 

familia bazkideei deskontuak eta baldintza bereziak 

eskaintzeko.

Horrekin batera, lan handia egin dugu iritzi publikoaren 

alorrean, XX. mendeko begiekin begiratzen gintuen gizarteari 

XXI. mendeko kide ugariko familien errealitatea eta beharrak 

helarazteko. Horretarako, maiz parte hartu izan dugu 

PRESIDENTEAREN
ESKUTITZA

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Hirukideko Presidentea

2

hedabideetan, elkarrizketen, artikuluen eta erreportajeen 

bitartez.

Arlo publikoan, ehunka bilera egin ditugu tokiko, lurraldeko 

edo erkidegoko administrazioetako ordezkariekin; horiei 

esker, seme-alabak dituzten familien eta kide ugariko familien 

aldeko neurri, laguntza eta onurak sustatu dira Euskadin 

urte hauetan guztietan. Udal- eta foru-hauteskundeen 

harira, 2019an berriz bildu ginen talde politikoekin, gure 

proposamenak eta aldarrikapenak helarazteko.

Gure zerbitzu eta jarduera guztiekin batera, haurrek gure 

gizartean duten garrantziaz eta balioaz sentsibilizatzeko 

kanpaina sustatu genuen, etorkizunerako ez ezik, orainaldian 

ere  dakarzkiguten balio guztiak nabarmenduta.

Hirukidek eskerrak eman nahi dizkie urte hauetan guztietan 

federazioarekin bat egin duten familia guztiei, gugan 

izandako konfiantzagatik, baita enpresa eta erakundeei ere, 

haiek gabe ezinezkoa izango baitzen 20 urte betetzea eta 

lortutako guztiak lortzea.  
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Hirukide irabazi-asmorik gabeko elkartea 
da, eta helburu du oro har seme-alabak 
dituzten familien eta bereziki kide 
ugarikoenen eskubideak babestea, bizitza 
politiko, instituzional, sozial, mediatiko 
eta enpresa-mundukoan.   

1999an sortua, urte hauetan guztietan seme-alabak 

dituzten familien beharrizanen gaineko sentsibilitate 

handiagoa sustatu du erakunde eta administrazioetan, 

haiekin elkarlanean arituz hainbat arlotan abantailak 

lortzeko: etxebizitza, hezkuntza, zerga-sistema, 

garraioa...

Hirukide herri-onurako elkarte izendatu zuen Eusko 

Jaurlaritzak 2003an, Euskadiren interes orokorraren 

sustapenari laguntzen diola iritzita.

Federazioa hiru lurraldeetako elkarteek osatzen dute, 

zeinak, 2016tik aurrera, izen hauek dituzten: Hirukide 

Araba, Hirukide Bizkaia eta Hirukide Gipuzkoa.

2019 Kopurutan

38.700
“Hirukide berriak” 
aldizkariaren irakurleak

142

12.000
Newsletterraren 
harpidedunak

55
Bilerak entitate
pribatuekin

2.128
Artatutako 
kontsultak

75
Bilerak erakunde
eta alderdiekin

491
Hirukideko
bazkide berriak

23
Antolatutako 
jarduerak

221
Agerpenak
hedabideetan

5
Errekurtsoak, 
erreklamazioak...

HIRUKIDEREN
AURKEZPENA3

Bazkideentzako 
deskontu berriak
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Hirukideren misioa da oro har seme-alabak dituzten 

familiak eta bereziki kide ugarikoak babestea eta 

sustatzea: haien eskubideak babestea eta seme-alabak 

dituzten familiekin adiskidetsu eta inklusiboagoa izango 

den gizartea ahalbidetzeko kultura-aldaketa sortzea.

Ikuspegia da arlo publikoan zein pribatuan lan egitea, 

familia horiek egiten duten gizarte-ekarpenak aitorpen 

osoa lor dezan eta, ondorioz, ekonomia-, gizarte- eta lan-

esparruetan babestuta egon daitezen, elkartea familien eta 

herri-administrazioen arteko erreferentea eta solaskidea 

izanik. Era berean, jarduera eta zerbitzu guztiak kide 

ugariko familien bizi-kalitatea hobetzera bideratuta daude, 

alderdi guztietan.

Hauek dira elkartearen balioak: 

• Integritatea elkartearen kudeaketan eta prozesuen 

gardentasuna.

• Demokrazia bai gobernatzeko bai erabakiak 

hartzeko.

• Eragile ekonomiko, sozial eta politikoekiko 

independentzia eta ekidistantzia.

• Kide guztien arteko elkartasuna, elkarlana eta 

elkarrekiko laguntza sustatuta.

• Egindako lanaren bikaintasuna, familientzako 

zerbitzu hobea lortzeko.

MISIOA, IKUSPEGIA
ETA BALIOAK

TXARTEL
DIGITALA

Hirukidek elkartekideentzako bazkide-txartela dauka, 

familia bazkideen egiaztagiri gisa balio duena. 

Txartela norberarena eta besterenezina da, eta familia 

bazkideei dagozkien abantailez gozatzeko bidea  

ematen die, +Familia planaren (Hirukideren deskontu-

plana) barruan. Gainera, Estatu osorako txartel 

bateratua izanik, beste erkidego batzuetako kide 

ugariko familientzako deskontuak ere balia daitezke.

2017an formatu digitaleko gure txartel berria ezarri 

genuen, gailu mugikorrekin erabili ahal izateko. 

2018an eta 2019an, Hirukideko familia gehienek 

eskuratu zuten txartel digitala, eta egun horixe baino 

ez dugu erabiltzen ia, euskarri fisikoa dagoeneko ia 

guztiz alde batera utzita.
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• Aholkularitza eta informazio osoa kide ugariko 

familia-izaerarekin loturiko laguntza, eskubide edo 

abantailen eta abarren gaineko zalantza guztiak 

argitzeko.

• Informazio-bidalketa gure hileroko newsletterraren 

eta hiruhileko aldizkariaren bidez, eta, ohikotasunez, 

elkartearen webgunearen eta Facebook zein 

Twitterreko kontuen bitartez.

• Jardueren antolaketa urte osoan: jardunaldi 

solidarioak eta ludikoak, lehiaketak, zozketak eta 

aisialdiko hainbat txango beste familia batzuekin 

esperientziak partekatzeko.

• Prestakuntza, familientzat interesgarriak izan 

daitezkeen hainbat gairi buruzko prestakuntza-saio eta 

hitzaldien bidez; gizarte osoari irekitako jarduerak dira.

• Elkartasuna: bazkideek, nahi izanez gero, Hirukideren 

ekitaldi edo jardueraren bat prestatzen edo garatzen 

lagun dezakete. Horietako zenbaitetan, Euskadiko 

gizarte-arloko erreferentziazko elkarteak izan ditugu 

bidelagun, edota elkarte sortu berriak, ezagutzera 

ematen ditugunak. Eta lana, haurrentzako materiala, 

ibilgailua eta abar bilatzen ari direnentzat familia 

bazkideen arteko ESKARI-ESKAINTZA zerbitzua 

dugu.

• Deskontu-plana: Hirukidek 1.000 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

+



12   Hirukide | Jarduera-txostena 2019

Hirukidek kide ugariko 8.205 familia bazkiderekin 

bukatu zuen 2019a (46.000 bazkide inguru); Euskadin 

titulu ofiziala duten familien ia % 25 dira. Horietatik 

% 90 Kategoria Orokorreko familiak dira (hiru edo 

lau seme-alaba, edo bi, alarguna izanez gero, seme-

alabetakoren batek desgaitua baldin badu edo beste 

berezitasunen bat baldin badago), eta % 10 Kategoria 

Berezikoak (bost seme-alaba edo gehiago). 

14.458 

5.563 

12.246 

3.350

1.333

Euskadin
32.267

kide ugariko familia 

Hirukideko bazkideak
8.205

3.522
Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

bazkide

bazkide

bazkide

FAMILIA
BAZKIDEAK4
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Hirukidek 2019an eginiko inkesta baten arabera (1.500 
familiak baino gehiagok erantzun zioten), kide ugariko 
familia "tipoa" 38 eta 48 urte bitarteko bikotekideek 
osatzen dute, gehienetan ezkonduta (% 87), hiru seme-
alabarekin (3,15) eta hilean 700 euroko diru-sarrerarekin  
familiako kideko. % 56,8 hiru hiriburuetako batean bizi 
dira, eta gainerako % 43,2a Euskadiko gainerako udalerri 
ia guztietan zehar sakabanatuta. 

% 51 gaztelaniaz komunikatzen dira seme-alabekin, % 22 
euskaraz zein gaztelaniaz, eta gainerako % 27aren ama-
hizkuntza euskara da.  

Familiako seme-alaba kopuruak erakusten du kide 
ugariko familiek gero eta kide gutxiago dituztela, batez 
beste 3,15.

Familien % 76,75ek 3 seme-alaba dituzte; alde txikia dago 
2 seme-alaba dituzten familien (% 8,8) eta 4 seme-alaba 
dituztenen (% 11,2) artean. 5 seme-alaba edo gehiago 
dituztenak % 3,25 dira. 2 seme-alaba dituzten kide 
ugariko familiak kideren batek, batik bat seme-alabaren 
batek, desgaitasuna duelako dira kide ugarikoak. Horiei 3 
seme-alaba edo gehiago eta desgaitasunen bat dutenak 
gehituz gero, kide ugariko familien ia % 10 dira (% 9,8).  

Inkesta bete zutenen lan-egoerari dagokionez, kide 
ugariko familietako gurasoen % 51k sektore pribatuan 
egiten dute lan; % 29k, aldiz, sektore publikoan; % 
11 autonomoak dira; % 4,5 etxeaz eta seme-alabez 
arduratzen dira; % 3 langabeak dira; eta % 1,5 besterik ez 
pentsionistak edo erretiratuak.

Kide ugariko familia gehienek (% 63) 2.500 eta 5.000 euro 
bitarteko diru-sarrerak dituzte hilean; % 30,68k 2.500 eta 
3.500 euro bitartekoak; eta % 33k 3.500 eta 5.000 euro 
bitartekoak. Kide ugariko familien ia % 23k dute familiako 
hileroko diru-sarrera 2.500 eurotik beherakoa; eta % 13k, 
aldiz, 5.000 eurotik gorakoa.

Etxebizitzari dagokionez, kide ugariko familien % 15 
infraetxeetan bizi dira, etxebizitzaren azalera ez baita 15 
m²-tik gorakoa pertsona bakoitzeko. Etxebizitza-motari 
dagokionez, % 64,5ek jabetzan dute etxea, % 15 jabetzako 
etxebizitza publikoan bizi dira, % 11,5 familia bakarreko 
etxebizitza pribatuan, eta gainerako % 9a alokairuan.

HIRUKIDEKO FAMILIEN
PROFILA

Euskara

Gaztelania

Beste batzuk

Euskara/
Gaztelania

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Zein hizkuntza erabiltzen duzu etxean?

Familiaren hileko diru-sarrera garbiak,
zein tartetan daude?

0 - 1.200 €

1.201 - 2.500 €

2.501 - 3.500 €

3.501 - 5.000 €

5.000 - 7.000 €

Más de 7.000 €

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Zenbat seme-alaba?

1

2

3

4

5

6

7

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100
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20 URTE
20 LORPEN

5
1999an sortu zenetik, Hirukide 

barne- zein kanpo-mailan hazi 

da, eta hazkundea izan du 

familia bazkideen kopuruan, 

zerbitzuetan eta iritzi 

publikoan duen presentzian.  

20 urte hauetan, ugariak izan 

dira kide ugariko familiak 

eta, oro har, seme-alabak 

dituztenak babesteko eginiko 

aurrerapausoak.

Aurrerapen eta lorpen 

horietako asko Hirukidek 

egunero egiten duen lanaren 

emaitza dira. Beste batzuetan, 

berriz, administrazio 

publikoek egin zitzaten 

sustatu eta aldarrikatu izan 

dugu. Urteotako lorpen 

eta aurrerapen guztien 

artean, hainbat arlotako 20 

nabarmendu nahi ditugu, 

federazioaren bitartez eta 

Espainiako Kide Ugariko 

Familien Federazioko kide 

den kolektiboaren bitartez 

erdietsiak:

1.
Hainbat esparru txikitan egon 
ondoren, 2009tik Gasteizko 
Udalak lagatako lokal handi 
batean ditugu gure bulegoak. 
Gure lantalde profesionala 
Hirukideren pare hazi da urte 
hauetan eta 2019an, zazpi 
langile izan ditugu, federazioaz 
eta bertako hiru elkarteez 
arduratzen direnak, baita 
bazkideei eskaintzen zaizkien 
zerbitzu eta jarduerez ere.

2.
Egun, 8.200 familia bazkide 
baino gehiago gara, 46.000 
bazkide inguru, alegia; 
Hirukidekoak dira, beraz, 
Euskadiko kide ugariko 
familien % 25 inguru.

Hirukide herri-onurako 
elkarte izendatu zuen 
Eusko Jaurlaritzak 2003an, 
Euskadiren interes orokorraren 
sustapenari laguntzen diola 
iritzita.

Kide Ugariko Familiak 
Babesteko Estatuko 40/2003 
Legea onartu izana; datozen 
urteotan berritzea espero 
dugu.

2

3

4

1

Aldundiek ematen duten titulu 
ofizialaz gain, kide ugariko 
familia-txartela ezarri da 
familiako kide bakoitzarentzat.

Orain dela 20 urte, Euskadiko 
udal batek ere ez zuen kide 
ugariko familientzako hobaririk; 
egun, 140 udalek dute gure 
kolektiboarentzako hobariren 
bat beren zerga-ordenantzetan 
(OHZ, ibilgailuak, ura, kiroldegia, 
musika...).

Kide ugariko familia-izaerari 
eusteko muga zabaldu egin 
da,  seme-alabetako azkenak 
gehieneko adina bete arte (21 
urte edo, ikasten jarraitzen badu, 
26).

Kide ugariko familiak 
Argindarraren Bonu Soziala eta, 
duela gutxitik, Bonu Termikoa 
jasotzeko kolektibo zaurgarrien 
artean sartu izana.

Kide ugariko familietako kide 
guztiak NANa eta pasaportea 
berritzeko tasetatik salbuestea.

5

6

7

8

9
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sarrerak familiako kide-kopuruaren 
eta familiaren osaeraren 
(desgaitasuna, seme-alaba 
kopurua...) arabera haztatzen dira, 
laguntza edo zerbitzuak lortzeko 
errentaren gehieneko muga 
ezartzeko edota jaso beharreko 
zenbatekoa zenbatesteko.

Federazioak eskaini eta antolatzen 
dituen zerbitzu eta jarduerak 
areagotu eta finkatu egin ditugu. 
Horien artean, nabarmentzekoa 
da informazio- eta aholkularitza-
zerbitzua, familia bazkideei gure 
kolektiboaren gaineko berritasunen 
eta seme-alabak dituzten familien 
interes orokorreko gaien berri 
ematen diena. Prestakuntza-
zerbitzuak du baloraziorik 
onenetakoa; horren bitartez, 
hitzaldi-zikloak eta biltzarrak egiten 
ditugu.

Azken 20 urteotan, etenik gabe 
antolatu ditugu Familiarteko 
Jardunaldiak. Hasieran, hiru 
hiriburuetako batean antolatzen 
genuen urte bakoitzean, 
txandaka, baina laster ohartu 
ginen komenigarria zela eta, 
are, gaitasuna ere bagenuela 
hiru hiriburuetan antolatzeko, hil 
ezberdinetan. Gaur egun, gure 
jarduerarik zaharrena da, baita 
gizartean eragin handiena duena 
ere.

19

20

euskal erakundeek izenpetutako 
Familiaren eta Haurtzaroaren 
Aldeko Euskal Ituna.

Hasieran, enpresa eta saltoki gutxi 
batzuek eskaintzen zizkiguten 
deskontuak; egun, ordea, ia 1.000 
enpresak, entitatek eta saltokik 
osatzen dute gure Deskontu Plana, 
zeinaren barruan deskontuak eta 
abantailak eskaintzen dizkieten 
Hirukideko familia bazkideei.

Seme-alabak dituzten familiak eta 
kide ugarikoak Euskadiko agenda 
politiko, publiko eta sozialean 
egotea lortu dugu. Horrekin batera, 
familia-arloko entitate solaskide 
nagusia bilakatu gara Euskadiko 
administrazio guztietan.

Era berean, oro har seme-alabak 
dituzten familien eta bereziki 
kide ugariko familien eledun gara 
hedabideen aurrean; urtero, sarri 
agertzen gara komunikabideetan, 
albiste, artikulu eta elkarrizketen 
bitartez.

Familia Errenta Estandarizatuaren 
sistema sortzea eta era 
mailakatuan ezartzea. Sistema 
horren bidez, familien diru-

15

16

17

18

Amatasunagatiko osagarria, 
gutxienez bi seme-alaba 
izan dituzten emakumeen 
kotizaziopeko pentsioetan.

Hiriko eta herri arteko garraioan 
kide ugariko familiako deskontua 
aplikatzea garraio-txartel mota 
guztietan, errepidez, trenez eta 
itsasoz, joan-etorriko txartelak 
barne. Horrez gain, ibilgailuak erosi 
eta matrikulatzeko hobariak.

Ikastetxeetan onartuak izateko 
lehentasuna eta deskontuak 
unibertsitate pribatuetako 
matrikuletan. 

PFEZn etxebizitzagatiko kenkaria 
eta karga-mota arintzea etxebizitza 
libre erabilia erosteko orduan.

Euskadin, azken urte hauetan, 
seme-alabak dituzten 
familientzako abantailak lortu 
dira: Familiak Babesteko 
Plana, familiak babesteko lau 
plangintza integral, seme-
alabak jaiotzeagatiko laguntzen 
ezarpena, kontziliaziorako 
laguntzen ezarpena eta hiru 

10

12

13

14

11
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JARDUERAK
ETA EKITALDIAK6

2019an ere, gizartearen kontzientziazioan aurrera egiteko 

gure aletxoa jarri nahi izan genuen. Hala, umeengan ipini 

genuen fokua, gure gizarteari egiten dioten ekarpena nabar-

mentzeko.

Bideoaren izenburua "Seme-alabek pertsona hobeak egiten 

gaituzte, gizarte hobea egiten gaituzte" izan zen, Eusko Jaur-

laritzaren laguntza ekonomikoa jaso zuen, eta Hirukideko 

familiek borondatez parte hartu zuten. Ekimen honen bitar-

tez, gure seme-alabek egunero ematen dizkiguten balioak 

nabarmendu nahi izan ditugu, haurtzaroarekin lotura eginda.

SENTSIBILIZATZEKO
BIDEO BERRIA
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Urriaren 26an egin genuen gure 9. kongresua, 

Gasteizko Europa biltzar-jauregian. "Familia da 

talderik onena" lelopean, Euskadi osoko familiak 

etorri ziren, eta sei kirolari eta kirolari ohi bildu 

genituen beren esperientzia zabalaren berri 

emateko gurasoei. Goizeko hitzaldi nagusiak 

Juanma Lopez Iturriagak eta Teresa Peralesek 

eskaini zituzten; arratsaldean, berriz, mahai-

inguruan bildu genituen Maite Zuñiga, Xabi 

Prieto, Joseba Beloki eta Estibaliz Martinez. 

Ekitaldiari hasiera emateko hitzaldian, goizean, 

Ignacio Marco-Gardoquik PFEZrako  gure zerga-

proposamena aurkeztu zuen.

Egun osoan, 300 ume inguruk haientzat 

egokitutako egitaraua izan zuten, adinen arabera 

banatuta, eta nabarmentzekoak dira Eroskiren 

eta Ertzaintzaren tailerrak, igerilekuko jolasak, 

parcour eta funky tailerrak, eta izotz-pista 

gaineko irristaketa Bakh-eko instalazioetan. 

Entretenimenduz eta irriz betetako eguna izan 

zen heldu eta txikientzat, eta igandean asteburua 

biribildu genuen: familia askok Santa Maria 

katedrala eta Ataria zentroa bisitatu zituzten.

HIRUKIDEREN 
9. KONGRESUA
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2019an, Euskadiko 9 udalerritan izan ginen 

elkartea aurkezten eta tokian tokiko kide ugariko 

familien beharrizanak nahiz kezkak bertatik bertara 

ezagutzen: Barakaldo, Azkoitia, Sopela, Lasarte-Oria, 

Pasaia, Arrigorriaga, Dulantzi, Zumaia eta Berriz. 

Denetan, udal-arduradunekin bildu ginen, beste 12 

udaletako ordezkariekin bezala: Abadiño, Markina, 

Orio, Gasteiz, Donostia, Agurain, Elorrio, Arrazua-

Ubarrundia, Zuia, Berriz, Izurtza eta Mañaria.

"Egin argazkia familiarekin batera" izenburua izan zuen 

gure bosgarren argazki-lehiaketak: Hirukideko familiak 

elkarrekin argazkia egitera eta guri bidaltzera gonbidatu 

genituen. Dozenaka parte-hartzaileren artean, lehen eta 

bigarren saridunak hautatu ziren, kalitate estetikoarekin 

batera lehiaketaren beraren familia-izaera ondoen islatu 

zutelakoan.

HIRUKIDEREN 
5. ARGAZKI 
LEHIAKETA

UDALERRIETAKO
KANPAINA
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Maiatzean, ekainean eta irailean egin genituen 

gure Familiarteko Jardunaldi Solidarioak, eta 

arrakasta itzela izan zuten hiru hiriburuetan. Gure 

enpresa babesle eta laguntzaileei esker, txikiek 

zein helduek jolas, jarduera eta ekitaldi doako eta 

irekiekin gozatu ahal izan zuten hiru egunetan, 

gainerako herritarrekin batera.

Ohitura denez, egun horiek ezin hobeak dira 

familiek beren esperientzien berri emateko 

elkarri, haurrek ongi pasatzeko eta gizarteari kide 

ugariko familien egoera, behar eta aldarrikapenen 

berri emateko.

Iaz ere, tokiko hainbat GKEri laguntza eman nahi 

izan genien, eta, hala, Pequeño Deseo fundazioak 

bere lana ezagutzera emateko aukera izan zuen; 

gurekin izan ziren, halaber, Zuzenak, DYA Bizkaia, 

Araba eta Bizkaiko Odol Emaileak eta Mary's 

Meals eta Agifes elkarteak.

FAMILIARTEKO
21. JARDUNALDI
SOLIDARIOA
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Urte osoan, hainbat zozketa egin ditugu 

familia bazkideen artean. Besteak beste, 

nabarmentzekoak dira kultur ekitaldi eta 

kontzertuetarako sarrerak eta Eroskiren 

produktu-sortak. Gabonetann, ikuskizun, 

atrakzio eta aisialdiko jardueretarako 

sarrerak eta txartelak ere zozkatu 

genituen.

Gainera, Hirukideko familietako seme-

alabentzako Eguberri Txartelen Lehiaketa 

ere egin genuen, abenduan: 102 parte-

hartzaile izan ziren, adinaren arabera hiru 

kategoriatan banatuta.

Urte osoan, Hirukideko familientzat berariaz 

antolatutako txangoak eta jarduerak egin genituen. 

Martxoan, udaberrian, Lacturale eta Peru-Harri 

bisitatu genituen; txangoak oso harrera ona izan 

zuen gure familien artean. Ekainean, asteburu 

paregabea eman genuen Sendaviva abentura-

parkean eta Erriberrin, bertako Errege Jauregiari 

egindako bisita eta guzti.

LEHIAKETAK
ETA ZOZKETAK

FAMILIARTEKO TXANGOAK



21   Hirukide | Jarduera-txostena 2019

GABONETAKO
HAUR
PARKEAK
Gabonetako oporraldian, lau haur-parkez gozatzeko aukera 

izan genuen, Hirukideko familia bazkideentzako baldintza 

oso onetan.  

Lehena Gorbeiako HiruPin izan zen, Gasteiz ondoko Gorbeia 

merkataritza-gunean. Hain zuzen, harekin elkarlanean 

antolatu genuen, eta, txikientzako atrakzio eta tailerrez gain, 

deskontuak izan ziren zenbait establezimendutan, baita 

zozketa bereziak ere.

Halaber, hitzarmenak egin genituen Barakaldoko 

BECeko haur-parkearekin, Donostiakoarekin eta 

Irungo Ficobakoarekin, Hirukideko familiek egun ezin 

dibertigarriagoaz goza zezaten, prezio sinboliko baten 

truke, haientzat apropos prestatutako egunetan. Bereziak 

izan ziren, adin guztietako haurrentzako jarduera, jolas eta 

entretenimenduz beteak.
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Markel Olano, Gipuzkoako ahaldun nagusia, eta Jabier Larrañaga, 
Ogasun diputatua.

Ramiro González, Arabako ahaldun nagusia, eta Itziar Gonzalo, 
Ogasun diputatua.

Teresa Laespada, Enplegu, Gizarte Inklusio eta Berdintasuneko 
Bizkaiko diputatua, eta Oscar Seco, Gizarte Inklusioko zuzendaria.

Marian Olabarrieta, Gizarte Gaietako Arabako diputatua, eta 
Miren Saratxaga, Gizarte Zerbitzuetako zuzendaria.

BILERAK 
ADMINISTRAZIOEKIN
ETA ALDERDI POLITIKOEKIN

7
EUSKO JAURLARITZA ALDUNDIAK

Beatriz Artolazabal, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua.

Libe Amiliba, Gizarte Politiketako sailburuordea. 

Itziar Agirre, Ogasun sailburuordea.

Ernesto Sainz, Familia Politikaren eta Aniztasunaren zuzenda-
ria.

Pedro Jauregui, Etxebizitzako sailburuordea.

Mario Yoldi, Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen 
zuzendaria. 
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Amaia del Campo, Barakaldoko alkatea, eta Mikel Antizar, 
Gizarte Ekintzako zinegotzia.

Gontzal Hermosilla, Sopelako alkatea.

Mikel Garaizabal, Abadiñoko alkatea.

Luis Egurrola, Markinako Alkatea.

Anuska Esnal, Orioko alkatea.

Joseba Koldo Garitagoitia, Alegría-Dulantziko alkatea, 
eta Yolanda Fernández de Larrea, Gizarte Esku-hartzeko 
zinegotzia.

Izaskun Gómez, Pasaiako alkatea, eta Loreto Osa, 
alkateorde.

Maite Ibarra, Arrigorriagako alkatea.

Ernesto Sainz, Aguraingo alkatea. 

Blanca Antepara, Arrazua-Ubarrundiako alkatea.

Orlan Isoird, Berrizko alkatea.

UDALAK
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Eva Mª Muñoz, Izurtzako alkatea.

Ainara Otxotorena, Mañariko alkatea.

Unai Gutiérrez, Zuiako alkatea.

Ana Azkoitia, Azkoitiko alkateordea, eta Nekane 
Larrañaga, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia.

Maria Herrero, Elorrioko alkateordea.

Iñaki Gurtubai, Gasteizko Ogasun zinegotzia, eta Vidal 
Gorostiaga, Ogasuneko zuzendaria.

Jon Insausti, Donostiako Kultura zinegotzia.

UDAL- ETA FORU-
HAUTESKUNDEAK

Maiatzeko udal- eta foru-hauteskundeak zirela eta, hiru 
hiriburuetako alderdi nagusietako alkatetzarako eta 
aldundirako hautagaiekin bildu ginen.

EH Bildu: Kike Fernández de Pinedo eta Miren Larrión.

EAJ-PNV: Ramiro González, Gorka Urtaran eta José Antonio 
Suso.
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BESTELAKO
ERAKUNDEAK

María Regina Maroncelli, ELFAC-en (European Large 
Families Confederation) presidentea.

Amaia López eta Virginia Múgica, Confebask-ekoak.

Lander Imaz, Basquetour-eko Produktuen Arloaren 
arduraduna.

Laura Garrido, Alderdi Popularreko legebiltzarkidea, Ana 
Morales, Arabako batzarkidea, eta Mar Blanco, Arabako 
PPren hautagaia Diputatuen Kongresurako.

PP: Iñaki Oyarzabal, Leticia Comerón, Marta Alaña, 
Eduardo Andrade eta Raquel González. 

PSE-EE: Maider Etxebarria, Peio López de Munain, 
Teresa Laespada eta Alfonso Gil.

Elkarrekin Podemos: Lander Martínez, Eneritz de 
Madariaga, Ana Viñals eta Carolina Uribe.

Libres por Euskadi: Katty Ordoñez eta Javier Martínez 
Sáez.
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HIRUKIDEK HONAKO 
HAUETAN PARTE 
HARTU ZUEN

• Gizarte Zerbitzuen Legearen 10. urteurreneko 
ospakizun-ekitaldia.

• Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioaren 
Zuzendari eta Profesionalentzako Prestakuntza 
Jardunaldiak.

• Arabako Foru Aldundiaren Emakumearen Eguneko 
ospakizun-ekitaldia.

• OGP Euskadiren saioa, Integritatearen Euskal 
Sistemari buruz.

2019an, elkarteak hainbat ekitaldi, jardunaldi 
eta ekitalditan parte hartu zuen. Hona hemen 
nabarmentzeko batzuk:

• Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Eguna.

• 2030 Estrategiarako Lantaldea, Donostia.

• Familiarteko Turismoaren I. Jardunaldia, 
Basquetour.

• Gizarte Zerbitzuei buruzko Jardunaldi Teknikoa, 
EHU.

• Gasteizko Haurtzaro eta Nerabezaroaren II. Plana.

• Family Friendly Udalerrien Europako I. Biltzarra, 
Brusela.

• Arartekoaren 30. urteurreneko ospakizun-ekitaldia.

• Eroskiren 50. urteurreneko ospakizun-ekitaldia.

• Kontziliazioari buruzko saioa, Kudeaketa 
Aurreratuaren Europako 25. Astea.

• Berdintasunerako Arabako Foru Kontseilua.
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EUSKO JAURLARITZAN

BESTELAKO ERAKUNDE
EDO ENTITATEETAN

HIRUKIDEK HONAKOETAN 
PARTE HARTZEN DU

• Gizarte Zerbitzuetako Euskal Kontseilua.

• Familiaren Euskal Kontseilua.

• Gizarte Elkarrizketako Mahaia

• Sareen Sarea.

• Arabako Foru Aldundiko Haurtzaro, Gazteria eta Familia Arloko 
Kontseilua.

• Gizon eta Emakumeen Arteko Berdintasunerako Arabako Foru 
Kontseilua.

• Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde Kontseilua.

• Donostiako Udaleko Gizarte Kontseilua.

• Espainiako Kide Ugariko Familien Federazioa.

Hirukideren eginkizunetako bat da oro har seme-alabak dituzten eta 

bereziki kide ugariko familien ordezkaria izatea elkarteak parte hartzen 

duen foro, kontseilu eta entitateetan, aldizkako batzarretan parte hartuz:

Hirukidek urte osoa eman zuen 

PFEZerako zerga-proposamen 

berri bat osatzen, familiei 

elkartearen IX. Kongresuan 

aurkeztu zitzaiena; halaber, 

Eusko Jaurlaritzari eta 

Araba eta Gipuzkoako foru-

aldundiei ere helarazi zitzaien. 

Proposamenaren xedea 

da seme-alabak dituzten 

familiek tratu bidezkoagoa eta 

zuzenagoa jasotzea errenta-

aitorpenean. Horretarako, 

aldaketa planteatzen du 

ondorengoengatiko kenkaria 

aplikatzeko zenbatekoan eta 

kontzeptuan, zergadunak 

bere ahalmen ekonomikoaren 

arabera ordain dezan.

Zerga-proposamena modu 

bisual eta ulergarriagoan 

azaltzeko, elkarteak bideo 

bat sortu zuen, VideoScribe 

formatuan, kongresuan 

zabaltzeko. Orain, Hirukideren 

webgunean eta YouTubeko 

kanalean ere ikusgai dago.

ZERGA
PROPOSAMEN 
BERRIA
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2019an, Hirukideko familientzako ahalik 

eta deskontu eta hitzarmen berezi gehiena 

lortzeko lan egin genuen, jakinaren gainean zein 

garrantzitsua den haientzat prezio eta baldintza 

eskuragarriagoak izatea. Horretarako, hainbat 

arlotako enpresekin izan ginen harremanetan, baita 

merkatarien zenbait elkarterekin ere.

Hala, 2019an, beste 142 deskontu eta akordio 

lortu genituen. Guztiak daude, aurretik erdietsitako 

deskontuekin batera, gure Deskontuen Gida 2020 

izenekoan, zeina 1.000 erakundek eta enpresak 

osatzen duten. Gida Hirukideko familia guztiei 

(8.200 pasatxori) bidaltzen zaie, hala nola gure 

erakunde laguntzaileei eta urte osoan bazkidetzen 

diren familiei.

Gure Deskontuen Gidaren bitartez, deskontuak eta 

enpresa laguntzaileak kontsultatzeaz gain, familiek 

azkar eta erosotasunez aurki ditzakete, gure 

webgunean instalatutako bilatzaileari esker. 

HITZARMEN
PRIBATUAK8

2019an, besteak beste, 
erakunde edo enpresa 
hauekin egin edo hobetu 
ditugu lankidetza-akordioak:

140
hitzarmen berri 
baino gehiago
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9
2019an ere, seme-alaba gehien dituzten familien 

beharrizanen berri eman genion iritzi publikoari, hedabide 

eta agintarien aurrean solaskide- eta eledun-lanak eginez 

eta gizarteari kide ugariko familien eta, oro har, seme-

alabak dituzten familien benetako egoera jakinaraziz.

Hala, hainbatetan zabaldu genuen gure iritzia jendartean, 

kasuan kasu familien beharren alde egiteko. Prentsa-

ohar, elkarrizketa eta artikuluen bitartez, hainbat auziren 

gaineko eztabaida sozial eta politikoan parte hartu 

genuen, besteak beste: aitatasun-baimenen luzapena, 

udal- eta foru-zerga politiken hobekuntza, kide ugariko 

familia-kategoria bereziari eustea edo kontziliazioa.

230 agerraldi izan genituen hedabideetan, elkarrizketa, 

artikulu edo erreportaje artean, toki- eta erkidego-mailako 

hedabideetan nagusiki.

HIRUKIDE
HEDABIDEETAN 230

agerraldi
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HIRUKIDEKO
KOMUNIKAZIOAK10

Hirukidek, bere jardunaldi eta ekitaldien 
berri emateaz gain, lan handia egiten du kide 
ugariko familiei beren eskubide eta laguntzei 
buruzko informazioa eta aholkularitza ematen. 
Zerbitzu hori hainbat modutan garatzen dugu: 
aurrez aurreko arreta emanez, telefonoz 

eta e-postaz, webguneko inprimakiaren edo 
sare sozialen bidez, baita aldizkariaren eta 
newsletterraren bitartez ere. Batzuetan, gure 
jardueraren edo deialdiren baten data hurbil 
dagoenean, SMSak ere bidaltzen dizkiegu 
bazkideei. 

73.490 bisita urtero
6.125  bisita baino + hilero

Gure webguneak informazio-komunikabide 

nagusietakoa 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 

deskontuena, albisteena, bazkide izateko 

informazioarena eta jarduerena dira. Webgunean, 

etengabeko mantentze-lanak eta eguneratzeak 

egiten dira, eta beste informazio-bide batzuen 

euskarri ere bada, Hirukideren newsletterrarena 

eta sare sozialena, kasu.

WEBGUNEA
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HIRUKIDE BERRIAK

Hiru hilean behin 10.000 ale baino gehiago argitaratuta eta gutxi 

gorabehera 38.700 irakurle izanda, Euskadiko aldizkari bakarra da 

berariaz kide ugariko familientzat sortua. Honen bitartez, familia 

bazkideei informazio sakonagoa ematen diegu gure kolektiboaren 

inguruko nobedadeei eta seme-alaba gehiago dituzten familien 

interes orokorreko gaiei buruz.

Atalik arrakastatsuenak, oraindik ere, Deskontu Berriak, Familiaren 

Babesa, Agenda eta Jarduerak dira. Horiekin batera, elkarrizketak 

biltzen dituena, familia bazkideei eta kide ugariko familiako aita/ama 

ospetsuei egiten zaizkien elkarrizketena, alegia. Azkenekoen artean, 

bereziki aipagarriak izan dira Eneko Goiak, Juanma López Iturriagak 

eta Amaia Gorostizak eskaini zizkigutenak.

2019an, kontua ireki genuen beste 

sare sozial batean, Instagramen, 

hain zuzen. Horixe baino ez 

zitzaigun falta sare sozial handien 

artean, eta, horrela, erabiltzaile 

gazteagoengana iristeko aukera 

izango dugu, informazioa modu 

bisualago eta zuzenekoagoan 

jasotzera ohituta baitaude.

Gainerako sare sozialetako gure 

jarraitzaile-kopuruak gora egiten 

jarraitu zuen, eta Facebook da 

nabarmenena, hortxe dugu-eta 

jarraitzaile gehien. Den-denetan, 

gure jardueren eta zerbitzuen berri 

ematen jarraitu genuen, eta gure 

kolektiboari dagozkion berritasun 

nagusiak ere zabaldu genituen.

jarraitzaile
144.650

jarraitzaile
405

jarraitzaile
570

SARE
SOZIALAK

2019an ere, sareko informazio-

buletinak Hirukideko familiei, 

entitateei eta erakundeei gure 

elkartearen berri emateko modu azkar 

eta zuzenekoena izaten jarraitu du.

Erabat elebiduna, Euskadi osoko 

12.000 harpideduni baino gehiagori 

igortzen zaie hilero, gaztelaniaz edo 

euskaraz. Horren bitartez, urteko 

jardueren berri ematen dugu, baita 

kide ugariko familien interesekoak 

izan litezkeen gaien berri ere, 

familia bazkideentzako lehiaketak 

eta zozketak iragartzeaz batera. 

Jarduera edota ekintza berezietarako, 

newsletter bereziak egiten ditugu, 

hilerokoaz aparte bidaltzen direnak.

12.000
harpidedun

NEWSLETTERRA
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Gure esker ona adierazi nahi diegu 2019an 
Hirukidek bere zerbitzu eta jarduera guztiak 
garatzea ahalbidetu duten babesle eta laguntzaile 
guztiei.

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK


