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HIRUKIDE ARABA

HIRUKIDE

HIRUKIDE BIZKAIA HIRUKIDE GIPUZKOA

1
Hirukide ondoko elkarteek osatzen dute:

PRESIDENTEA
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Stella Gómez García And. 
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Gorka Álvarez San Martín Jn.
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Pablo Jesús Larrabide Bilbao Jn.

DIRUZAINA
Miguel Bernar Borda Jn.

KIDEA
Alberto Cobo Urkiola Jn. 

ZUZENDARITZA
BATZORDEEN ORGANIGRAMA
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2017. urte osoa igaro behar izan da Lehendakariak 

hitzeman zigun familian eta haurtzaroan inbertitzeko 

euskal estrategia ezagutu ahal izateko, bai eta 

Euskadiko erakunde nagusiak Erakunde Arteko Itun 

batean berresten ikusteko ere. Baina, esaerak dioen 

moduan, hobe berandu inoiz ez baino.

Estrategia berriari dagokionez, oraindik zehazki nola 

garatuko den eta zein aurrekontu izango duen ez 

dakigula, poztu gaitu egiaztatzeak azkenean txertatu 

direla Eusko Jaurlaritzaren diskurtsoan duela 19 

urtetik aldarrikatzen ari gatzaizkion argudioak eta 

eskakizunak. Estrategian, argi eta garbi aipatzen da 

Euskadin dugun arazo demografikoa, jaiotza-tasarena; 

haurtzaroan egiten den gastua INBERTSIOtzat jotzen 

da; eta seme-alabak edukitzeak jendarteari egiten 

dion ekarpena aitortzen da, besteak beste. Era berean, 

atsegin handiz entzuten eta irakurtzen dugu nola 

azpimarratzen duten hauxe: “Ezinbestekoa da familia 

irmotasunez babestea”.

Hirukiden, pozik hartu ditugu estrategia eta bere 

ondoriozko ituna, baina, aldi berean, zuhurtziaz ere 

bai. Ohituegi gaude promesak eta hitzak entzutera, eta 

ikusi nahi dugu jarrera-aldaketa hau benetako neurri 

zehatzetan gauzatzen dela, neurriok aurrekontu irmo 

eta ausartez hornituta. Hala ere, aurrerapen honek 

erakusten digu merezi duela gure aldarrikapenak 

egiten jarraitzea, eta, era berean, zein poliki lortzen den 

erakunde edo administrazio batzuek jarrera aldatzea.  

PRESIDENTEAREN
ESKUTITZA

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Hirukideko Presidentea

2
2017an, jakinaren gainean zein garrantzitsua eta 

komenigarria den Euskadi osoan kide ugariko 

familiengandik ahalik eta gertuen egotea eta erakundeei 

haien beharren berri ematea, udalerri gehiago bisitatu 

genituen. Hala, 26 udalerritako arduradunekin bildu 

ginen, eta horietatik 12 herritako familiekin. Bisita haiei 

esker, gainera, bertako bazkideentzako gure deskontu-

plana zabaldu ahal izan dugu, hala nola hobeto ezagutu 

kide ugariko familia askoren eguneroko bizimodua. 

Iaz, gure ohiko zerbitzu eta jarduerez gain, bazkide-

txartel berriaren ezarpena nabarmendu zen, formatu 

digitala duena, hala nola gure VIII. Kongresua, oso 

arrakastatsua publiko eta parte-hartze aldetik, bai eta 

Hirukideren gizarte-sentsibilizaziorako bideo berria 

ere, zeinak, aitona-amonak ardatz, zabalkundeari eta 

biral bihurtzeari dagokienez gure itxaropen guztiak 

gainditu dituen.

Finean, Hirukidek beste urtebete egin du bere 

ibilbidean, non protagonistak familia bazkideak izan 

diren beste behin. Eskerrak eman nahi dizkiet elkartea 

babesteagatik eta erakusten diguten konfiantzagatik; 

era berean, eskerrik asko babesa ematen diguten 

erakunde guztiei, haien laguntza ordainezina baita.
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Hirukide 1999an sortutako irabazi-asmorik 
gabeko erakundea da, eta oro har seme-
alabak dituzten familien eta bereziki kide 
ugarikoen eskubideak babestea du xede, 
bizitza politiko, instituzional, sozial, mediatiko 
eta enpresarialaren arlo guztietan.

Urte hauetan guztietan, Hirukidek seme-alabak dituzten 

familien beharrekiko sentsibilizazio handiagoa bultzatu 

du erakunde eta administrazioen artean, haiekin 

batera elkarlanean jardunda, arlo ugaritan: etxebizitza, 

hezkuntza, zergak, garraioa, etab.  

Hirukide herri-onurako elkarte izendatu zuen Eusko 

Jaurlaritzak 2002an, Euskadiren interes orokorraren 

sustapenari laguntzen diola iritzita. Federazioa hiru 

lurraldeetako elkarteek osatzen dute; elkarteok, 2016tik 

aurrera, honako izen hauek dituzte:  Hirukide Araba, 

Hirukide Bizkaia eta Hirukide Gipuzkoa.

2017 Kopurutan

38.500

167

9.780

80

2.250

45

532

14

365

8

3
“Hirukide Berriak” 
aldizkariaren irakurleak

Bazkideentzako 
deskontu berriak

Newsletterraren 
harpidedunak

Bilerak erakunde 
pribatuekin

Artatutako 
kontsultak

Bilerak erakunde eta         
alderdi politikoekin

Hirukide bazkide 
berriak

Antolatutako 
jarduerak

Agerpenak                
hedabideetan

Helegiteak,
erreklamazioak...

HIRUKIDEREN
AURKEZPENA
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Hirukideren helburu nagusia da jendarte zibilak 

barneratzea familiak oro har eta kide ugarikoak bereziki 

balioetsi eta babestu beharreko ondare unibertsala direla. 

Seme-alabak dituzten familiekiko gizarte adiskidetsuagoa 

eta inklusiboagoa lortu nahi du, gure orainaldian eta 

etorkizunean haien eginkizun garrantzitsua bete ahal 

izatea ahalbidetuko duena. Hirukidek Justizia eta Aitortza 

aldarrikatzen ditu, seme-alabak edukitzeak jendartearen 

aurrerapenari egiten dion ekarpena behar bezala balioets 

dadin. Horretarako, bere zerbitzu eta jarduera guztiez gain, 

gizartea sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko kanpainak 

garatzen ditu. 

MISIOA
ETA IKUSPEGIA

BAZKIDEEN
TXARTEL DIGITALA

Hirukidek hiru lurraldeetako elkarteentzako bazkide-txartel 

bateratua dauka, familia bazkideen egiaztagiri gisa balio 

duena. Txartela pertsonala eta besterenezina da, eta 

bazkide direnei dagozkien abantailez gozatzeko aukera 

ematen du, Hirukideren Deskontu Planaren barruan. 

Gainera, erabil daiteke familia bazkideentzako deskontuak 

beste autonomia-erkidego batzuetan baliatzeko, Estatu 

osorako txartel bateratua baitaukagu.  

2017. urtearen erdialdean, gure txartel digitala ezartzen 

hasi ginen, gailu mugikorretan erabili ahal izateko. Urte 

amaieran bazkideturiko familiek txartel digitala besterik 

ez zuten jaso; aurretik bazkide zirenei begira, berriz, 

pixkanaka ezarriko da, hasieran plastikozko bazkide-

txartelarekin (urdina) batera erabili ahal izateko, harik eta 

azkeneko hori iraungi arte.
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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 web-gunearen eta Facebookeko kontuaren 

bidez.

• Jardueren antolaketa urte osoan: jardunaldi 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 Hirukidek antolatzen dituen 

ekitaldi edo jardueraren batean lagun dezakete. 

Premia-egoeran daudenak gertuko elkarteren batekin 

jartzen ditugu harremanetan. Lana, haurrentzako 

materiala, ibilgailua eta abar bilatzen edo eskaintzen 

dutenentzat, familia bazkideen arteko ESKARI-ESKAINTZA 

zerbitzua dugu.

• Deskontu-plana. Hirukidek 850 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:

desgaitasuna 
duen anai-arreba

2. anai-arreba

Alargunak 2 seme-alaba

bakoitzak 2 seme-alaba

bietako 
batek

desgaitasuna duen 
seme-alaba 1

2 seme-alaba edo

Gurasoak 3 seme-alaba edo 4. seme-alaba

desgaitasuna 
duen seme-abala

2. seme-alaba

Banandutako 
gurasoak

3 seme-alaba gehiago

gurasoen mendean daude

edo

Tutorea 2 seme-alaba edo

tutorearen kontu

gehiago

Umezurtz

Umezurtz

3 anai-arreba edo

18 urte baino zaharragoak                    
haien arteko mendekotasun ekonomikoa

gehiago

desgaitasuna 
duen seme-alaba

desgaitasuna 
duen seme-alaba

desgaitasuna duen    
2. seme-alaba

errentaren arabera

errentaren arabera

errentaren arabera

4 seme-alaba

5 seme-alaba edo edogehiago gehiago2 seme-alaba

Gurasoak

Gurasoak

Gurasoak

Gurasoak Gurasoak

Iturria: AGAFAN

Gurasoak
Gurasoak

Gurasoak
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Hilero 200 eskaera eta kontsulta baino gehiago artatuta, 
gure informazio- eta aholkularitza-zerbitzua hobetzen 
ahalegindu gara, e-postaz, telefonoz edo aurrez aurre, 
bai eta webgunearen, hileroko newsletterraren eta hiru 
hilean behineko gure aldizkariaren bidez. Halaber, zuen 
eskubideak babesteko beharrezko errekurtsoak aurkeztu 
eta administrazio-egintzak egin ditugu.

Informatzea eta artatzea

Gure Familiarteko Jardunaldien bidez, Arabako eta Bizkaiko 
Odol Emaileen Elkartearekin eta Arabako Elikagaien 
Bankuarekin kolaboratu genuen. 

Espiritu solidarioa

Beste urte batzuetan baino herri gehiagotara joan ginen, 
kide ugariko familien beharrak bertatik bertara ezagutzeko. 
Han, familiekin eurekin nahiz udal-arduradunekin eta 
merkataritza-elkarteekin bildu ginen. Bilera haien ondorioz, 
zenbait udalek hobariak ezarri dituzte beren zerga-
ordenantzetan, edo aurretik zeudenak hobetu; zehazki, herri 
hauetan: Getxo, Arrigorriaga, Gasteiz, Astigarraga, Oion, 
Durango, Tolosa, Ibarra, Zarautz, Zumaia, Lasarte-Oria eta 
Mungia.

        Familiengandik 
eta beren beharretatik 
gertuago egotea

Hirukidek kide ugariko familien eta seme-alabak dituzten 
familien eledun izaten jarraitu zuen hedabideen aurrean. 
Prentsa-ohar, elkarrizketa eta artikuluen bitartez, familien 
intereseko gai nagusien gainean iritzia emanez, besteak 
beste: Familiaren eta Haurtzaroaren Euskal Estrategiari, 
argiaren Bonu Sozialari, testuliburuetan egin beharreko 
gastuari edo zerga-hobekuntzetan izandako murrizketei 
buruz.

Presentzia hedabideetan

Kide Ugariko Familien 8. Kongresua egin genuen, 
“Familia eta balioak sarean” lelopean, Interneten eta sare 
sozialetan gure seme-alaben eta familien segurtasuna 
ardatz. 

Etengabeko prestakuntza

Familia osoaren oinarrietako batean jarri genuen arreta: 
aitona-amonak. “Aitona-amonekin Familia+ gara” 
izenburupean, jendartea sentsibilizatzeko bideo bat egin 
genuen, aitona-amonei biziki merezi duten omenaldia 
egiteko eta familiei egiten dieten ekarpen aparta 
balioesteko.

Gizarte-sentsibilizazioa

45 bilera baino gehiago egin genituen Euskadi 
osoko erakunde eta administrazioekin, eta hitz egin 
genuen udal-arduradunekin, Eusko Jaurlaritzako 
sailen ordezkariekin, Eusko Legebiltzarreko kideekin, 
Arartekoarekin, etab. Guztiei eman zitzaien bai kide 
ugariko familien bai oro har seme-alabak dituzten 
familien beharren berri.

Bilerak erakundeekin

Beste 160 establezimendu eta enpresarekin baino 
gehiagorekin lortu genituen lankidetza-akordioak; hala, 
gure deskontu-planera batu dira, zeinak 2018rako gidan 
dagoeneko biltzen dituen 850 deskontu baino gehiago 
familia bazkideentzat.

Gehiago izatea merkeago 
aterako zaizu
%

2017an BETETAKO
HELBURUAK4
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Hirukidek, 8.301 familia ugarirekin bukatu zuen 2017a 

(47.000 bazkide inguru), Euskadin titulu ofiziala 

duten familien ia % 30 dira. Horietatik, % 92 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 % 8 Kategoria Berezikoak (bost 

seme-alaba edo gehiago). 

13.225 

4.929 

10.720 

3.348

1.329

Euskadin 28.874 
kide ugariko familia 

daude. Hauetatik, 
8.301 Hirukideko 

bazkideak dira.

3.624
Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

bazkideak

bazkideak

bazkideak

HIRUKIDEKO
BAZKIDEAK5
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JARDUERAK
ETA EKITALDIAK6

Gabonetan, lau Umeen Gabonetako Parkez (UGP)

gozatu genuen, Hirukideko familia bazkideek oso 

baldintza onak izanda.

Lehenengoa HiruPin Gorbeia izan zen, Gorbeia 

Merkataritza Gunean, Gasteiz ondoan, zeina 

merkataritza-gunearekin berarekin elkarlanean 

antolatu genuen. Txikienentzako atrakzio eta 

tailerrez gain, deskontuak izan ziren hainbat 

establezimendutan, bai eta dozenaka zozketa 

berezi ere.

Akordioak egin genituen, halaber, BECeko UGPrekin, 

Donostiakoarekin eta Ficoban (Irun) egiten denarekin, 

Hirukideko familiak prezio sinboliko bat ordainduta 

sar zitezen, egun eta ordutegi jakin batean. Oso egun 

bereziak izan ziren, non adin guztietako haurrek 

jarduera, jolas eta entretenimendu ugariz gozatu zuten.

UMEEN GABONETAKO PARKEAK
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HIRUKIDEREN 8. KONGRESUA

Urriaren 21ean, Kursaal Jauregian, gure 8. Kongresua 

egin genuen, “Familia eta balioak sarean” izenburu-

pean. Euskadiko txoko guztietatik joanda, 400 heldu 

eta 300 haur inguru izan ginen bertan. 

Kongresuan, aparteko sei hizlarik azaldu ziguten nola 

hobetu gure familien segurtasuna Interneten, bai eta 

nola eman gure seme-alabei prestakuntza egokia 

teknologia berriak behar den moduan eta zentzuz 

erabil ditzaten. Hitzaldiak David Barroso, Ruth Sala, 

Selva Orejón eta Jesús Pernasek eman zituzten, eta 

arratsaldean, mahai-inguruan, Jorge Bermúdez eta 

Manuel Viotaren parte-hartzea izan genuen.

Aldi berean, egun osoan, bertaraturiko haurrek egitarau 

zabal batez gozatu ahal izan zuten, non Eroskiren 

eta Ertzaintzaren tailerrak eta Aquariumerako bisita 

nabarmendu ziren. Prestakuntza jasotzeko eta 

dibertitzeko egun paregabea heldu nahiz haurrentzat; 

gainera, igandean, familia askok Astigarragako 

Sagardo Museoa (Sagardoetxea) bisitatuz biribildu 

zuten.
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2017an, Euskadiko 12 udalerritara joan ginen gure elkartea 

aurkeztera eta bertako kide ugariko familien kezkak eta 

beharrak ezagutzera: Durango, Amurrio, Tolosa, Amorebieta-

Etxano, Zarautz, Donostia, Oion, Arrasate, Getxo, Mungia, 

Hernani eta Zuia. Guztietan, familiekin eta merkatariekin ez 

ezik, udal-arduradunekin ere izan ginen. Horrez gain, ondoko 

herriko udalekin ere bildu ginen: Arrigorriaga, Astigarraga, 

Elorrio, Galdakao, Ibarra, Guardia, Lasarte-Oria, Lezo, Laudio, 

Mutriku, Urduña, Orio, Orereta eta Zumaia.

Apirilean, udaberriko gure txangoa egin genuen, 100 

bazkide baino gehiago etorrita oso-oso arrakastatsua 

izan zena. Urederraren Sorburura joan ginen, goizean, 

eta ondoren, arratsaldean, Basabere baserri-eskolara.

Urrian, udazkeneko txangoa egin genuen. Plan biribi-

lak egun osoa iraun zuen: Armañongo Parke Natura-

lean, Pozalaguako Koban eta Karpin Aventuran izan 

ginen, Enkarterrin (Bizkaia).

FAMILIARTEKO 
TXANGOAK

UDALERRIEN 
KANPAINA
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Iaz ere, enpresa ugariren eta hainbat 

administrazioren babesari eta laguntzari esker, 

gure jarduerarik zaharrena eta tradizionalena 

burutu genuen. Ohi bezala, festak maiatzean, 

ekainean eta irailean egin genituen, eta milaka 

familia bertaratu ziren jolas- eta festa-giroko egun 

paregabeaz gozatzeko gogotsu, kide ugariko beste 

familia batzuekin batera, gainera, hala esperientziak 

partekatzeko.

Iaz, Bizkaiko eta Arabako Odol Emaileen 

Elkartearekin eta Arabako Elikagaien Bankuarekin 

kolaboratu genuen.

Jardunaldiok aukera ezin hobea izaten jarraitzen dute 

beste familia batzuen bizipenak ezagutzeko, nork 

bereak kontatzeko, haurrek ondo pasatzeko eta, era 

berean, jendartearen gainerakoari kide ugariko familien 

egoeraren, beharren eta aldarrikapenen berri emateko.

19. FAMILIARTEKO JARDUNALDI SOLIDARIOA
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Facebookeko gure orrialdean 33 milioi aldiz baino 

gehiago ikusita eta 1 milioi aldiz baino gehiago 

partekatuta, aitona-amonak omentzeko gure bideoa 

fenomeno hutsa izan da sare sozialetan, eta izugarrizko 

arrakasta lortu du Interneten. 

“Aitona-amonekin Familia+ gara” izenburupean, aitona-

amonei biziki merezi duten omenaldia egin diegu, gure 

familietan nahitaezkoak direlako, eta maitasunaren, 

pazientziaren eta balioen adibiderik onena. Bideoan, 

haien presentzia, ekarpena eta garrantzia balioetsi 

ditugu, kasu askotan ematen duten laguntza materialaz 

edo kontziliatu ahal izateko ematen dutenaz harago.

BIDEO BERRIA 
“AITONA-AMONEKIN FAMILIA+ GARA”

33 milioi erreproduzio
baino gehiago

Publizitateko
¡Bravo! saria 2017



19   Hirukide | Jarduera-txostena 2017

LEHIAKETAK 
ETA ZOZKETAK

HIRUKIDEREN 
4. ARGAZKI 
LEHIAKETA

Iaz, gure laugarren argazki-lehiaketa antolatu genuen 

Hirukideko familientzat. Denak gonbidatu genituen 

familiarteko argazkiak bidaltzera. Parte-hartzaileen artean, 

argazki irabazleak hautatu ziren, eta lehen eta bigarren 

sariak banatu genituen.

Urte osoan, hainbat zozketa egin genituen 

Gasteizko Principal Antzokian eta Bilboko Arriaga 

Antzokian familia-ikuskizunak ikusteko sarrerak 

banatzeko, bai eta Bilboko Arte Ederren Museora 

joateko ere; hirurei eskertzen diegu sarrerak eman 

izana. Era berean, Bilboko izotz-pistarako eta 

Donostiako noriarako zozkatzeko eman zizkiguten 

sarrerak eskertzen ditugu. Gabonetan, halaber, 

Eroskik hiru lurraldeetako bakoitzerako emandako 

otarren zozketa egin genuen, hala nola Le bigott-ena 

banatzeko, Bizkaian.

Era berean, Gabonetako Txartelen Haur Lehiaketa 

egin genuen elkarteko familia bazkideen seme-

alaben artean, adinen araberako hiru kategoriatan 

banatuta.
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Jose Ignacio Bañuelos, Hezkuntza Saileko Bulegoaren 
Zuzendaria.

Ernesto Sainz, Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaria.

Nerea Kortajarena, EH Bilduko parlamentaria.

Gloria Sánchez, PSE-EEko (PSOE) parlamentaria.

Laura Garrido y Anton Damborenea, Alderdi Popularreko 

parlamentariak.

Tinixara Guanche, Elkarrekin Podemoseko parlamentaria.

HIRUKIDE
ERAKUNDEEKIN ETA
ALDERDI POLITIKOEKIN

7

EUSKO JAURLARITZA

ESTATUKO GOBERNUA

EUSKO LEGEBILTZARRA

Beatriz Artolazabal, Lan eta Gizarte Gaietako Sailburua.

Marcos Muro, Enplegu eta Gazteriako Sailburuordea.

Lide Amilibia, Gizarte Gaietako Sailburuordea.

Cristina Uriarte, Hezkuntza Sailburua.

Olatz Garamendi, Hezkuntza Saileko Administrazio eta 
Zerbitzuetako Sailburuordea.

Mario Garcés, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko 
Estatuko Idazkaria.
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ALGUNDIAK ETA
BATZAR NAGUSIAK

Jon Andoni Atutxa, Bizkaiko EAJ-PNVko eleduna.

Ekain Rico, Batzarkidea eta Bizkaiko PSE-EEko (PSOE) 

Erakunde Politikako Zuzendaria.

Marian Olabarrieta y Miren Saratxaga, Foru Diputatua eta 

Arabako Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaria. 

Aitziber Irigoras, Durangoko Alkatea.

Estíbaliz Canto, Gasteizko Udaleko Kultur, Hezkuntza eta 
Kirol Zinegotzia.

Txerri Molinuevo, Amurrioko Alkateordea eta Ogasun 
Zinegotzia.

Natxo Urkixo, Laudioko Alkatea.

UDALAK
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Idoia Aginako, Urduñako Alkatea.

Mikel Agirrezabala, Ibarrako Alkatea.

Olatz Peon, Tolosako Alkatea.

Begoña Nazabal, Amorebieta-Etxanoko Udaleko Gizarte 
Zerbitzuetako Zuzendaria.

Txema Larrazabal, Galdakaoko Udaleko Lan eta Gizarte 
Ekintzako Zinegotzia.

José Angel Zaldua y Ángel del Hoyo, Orioko Udaleko 
Alkatea eta Gizarte Gaietako Zinegotzia.

Jesús Arana, Zarauzko Ogasun Zinegotzia.

Oier Korta, Zumaiako Alkatea.

Jesús Mª Zaballos, Lasarte-Oriako Alkatea.

Zorione Etxezarraga y Urkiri Salaberria, Astigarragako 
Alkatea eta Hezkuntza eta Gazteriako Zinegotzia.

Eduardo Terroba, Oiongo Alkatea.

Pedro León, Guardiako Alkatea.

Jesus Mari Martiarena, Lezoko Alkatea.
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BESTELAKO
ERAKUNDEAK

Jon Txasko, Oreretako Ogasun Zinegotzia.

Ager Izagirre y Bakarne Egia, Mungiako Alkatea eta 
Gizarte Gaietako Zinegotzia.

Jose Angel Lizardi, Mutrikuko Alkatea.

Xabier Lertxundi e Isabel Sánchez, Hernaniko 
Alkateordea eta Ogasun Zinegotzia.

Asier Albizua, Arrigorriagako Alkatea.

Unai Gutiérrez, Zuiako Alkatea.

Txus Arrieta, Elorrioko Udaleko Gizarte Zerbitzuetako 
Zinegotzia.

María Ubarretxena, Arrasateko Alkatea.

Mar Zabala, EUDELeko Gerentea.

Manuel Lezertua, Ararteko eta Mª Luisa Aguirreche, , 
Ararteko-ren Familia Areako Arduraduna.

Maite Larrañaga, Haurreskolak Partzuergoko Gerentea.
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EUSKO 
JAURLARITZAN

BESTELAKO ERAKUNDE EDO 
ENTITATEETAN

HIRUKIDE 
ONDOKOETAKO   
KIDE DA

• Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua.

• Familiaren Euskal Kontseilua.

• Elkarrizketa Zibilerako Mahaia.

• Sareen Sarea.

• Arabako Foru Aldundiko Haurtzaro, Gazteria eta 
Familiaren Batzorde Sektoriala.

• Arabako Foru Aldundiko Berdintasun Batzordea.

• Arabako Gizarte Zerbitzuetako Lurralde 
Batzordea.

• Gasteizko Udaleko Gizarte Gaietako Batzorde 
Sektoriala.

• Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta Familia 
Batzordea.

• Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun 
Batzordea.

• Donostiako Udaleko Gizarte Batzordea.

• Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioa 
(FEFN).

Hirukideren egitekoetako bat da oro har 
seme-alabak dituzten familien eta bereziki 
kide ugariko familien ordezkaria izatea; 
horretarako, hainbat foro, batzorde eta 
entitatetako kide da, eta modu aktiboan 
parte hartzen du aldian behineko bileretan:
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HIRUKIDEK 
ONDOKOETAN   
PARTE HARTU DU

• Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 
Legearen Adierazpen instituzionalerako ekitaldia.

• Arartekoaren ekitaldia Familiaren Nazioarteko 
Eguna ospatzeko. 

• "Repensar las políticas sociales" mintegia, SIISek 
antolatua. 

• Elkarte eta erakundeen arteko BHERRIA topaketa, 
Gipuzkoako Aldundiak sustatua.

• "Baby boomers, una generación en retirada" 
jardunaldia, Laboral San Prudencio 
Fundazioarena.

• GUNEA, berdintasunerako gunea.

• Etxebizitzaren Plan Gidaria 2018-2020ren 
aurkezpena.

• Gipuzkoako Foru Aldundiaren saioa herritarren 
parte-hartzerako.  

• FEFNren 50. Urtemuga ospatzeko ekitaldia.

• Lehendakariak euskal jendarteari egindako 
harrera-ekitaldia.  

• Gipuzkoan Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko 
Estrategiaren aurkezpena. 

Elkartea hainbat ekitaldi eta 
jardunalditan izan zen. Besteak beste, 
hauetan:
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Hirukideko familientzako gure Deskontu Plana 

hedatzen jarraitu genuen. Horretarako, bilera ugari 

egin genituen hainbat sektoretako enpresa, denda eta 

establezimenduekin, kide ugariko familia bazkidetuei 

baldintza edo prezio bereziak eskain diezazkieten.

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.

Horri esker, 2017an beste 167 deskontu eta akordio 

lortu genituen. Guztiak daude, aurretik lorturiko 

deskontuekin batera, gure Deskontuen Gida 2018 

izenekoan, zeina 850 erakundek eta enpresak osatzen 

duten. Gida Hirukideko familia guztiei bidaltzen zaie 

(8.300 pasatxori), bai eta erakunde laguntzaileei eta urte 

osoan bazkidetzen diren familiei ere.

Guztiak erraz topa daitezke gure webgunean; izan ere, 

deskontuen atala berriz diseinatu eta hobetu egin dugu, 

bilatzaile bat erantsita, hala nola denda edo enpresa 

bakoitza topatzeko geolokalizatzaile bat ere. Horrez 

gain, azpiatal berri batean, deskontu, eskaintza eta 

promozio bereziak bildu ditugu.

8

2017an, besteak beste, erakunde edo 
enpresa hauekin egin edo hobetu ditugu 
lankidetza-akordioak:

167
akordio

HITZARMEN
PRIBATUAK
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9
Hirukideren xedeetako bat da kide ugariko familien 

kolektiboaren eleduna izatea, bai eta, gai askotan, seme-

alabak dituzten Euskadiko familiena ere. Hala, iritzi 

publikoari haien beharren eta aldarrikapenen berri ematen 

diogu, jarrera aktiboa izanda familien inguruan sortzen 

diren arazo eta kontuei dagokienez, eta hedabideetara 

oharrak eta prentsa-oharrak bidalita. 

Iaz ere lanean jarraitu genuen hedabideen aurrean 

solaskide izateko, zergen, hezkuntzaren, kontziliazioaren 

edo familia-politikaren gaietan, besteak beste. 

Hauexek izan ziren urteko gai nagusietako batzuk: kide 

ugariko familientzako Bonu Sozialaren berrikuntza, 

hainbat udaletan Familia Errenta Estandarizatuaren 

Sistema ezarri izana, Familiaren eta Haurtzaroaren Euskal 

Estrategia berria, gehiegizko gastua testuliburuetan 

edo kide ugariko familientzako hainbat hobari kendu 

izana, bai eta gure 8. Kongresuarekin edo gizarte-

sentsibilizaziorako bideoarekin loturikoak.

365 agerraldi baino gehiago lortu genituen hedabideetan, 

funtsean toki- eta erkidego-mailakoetan.

365
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. Iaz, deskontuen atala berriz 

diseinatu eta hobetu egin genuen, bisualagoa 

eta operatiboagoa izan dadin, eta berritasunak 

eta eskaintzak biltzeko azpiatal bat ere txertatu 

genuen, hala nola deskontu-kodeak zuzenean 

webgunetik eskatzeko aukera. Gehien bisitatu eta 

jarraitu diren atalak deskontuena eta Bazkidetu 

zaitez izan ziren. 

Hirukiden, gure bulegoetan deiak, 
e-postak eta aurrez aurreko kontsultak 
artatzeaz gain, ahalegin handia egiten 
dugu familiekin komunikazio arina eta 
iraunkorra izateko. Elkarteak, horretarako, 

hainbat komunikabide ditu, familiak 
beren intereseko gaietan eguneratuta 
egon daitezen; komunikabide horien 
artean, online-komunikazioa gero eta 
garrantzitsuagoa da.

WEBGUNEA

52.328 bisita urtero
+ 4.300 bisita/hilero
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Gizarte-sentsibilizaziorako gure 

azken bideoa Facebook bidez 

zabaldu dugula eta, sare sozial 

horretan genuen jarraitzaile-

kopurua 10 aldiz biderkatu da, eta 

egun 141.000 ditugu. Plataforma 

horrek aparteko kanala izaten 

jarraitzen du Hirukidek antolatzen 

dituen ekitaldi edo jardueren berri 

emateko. You Tubeko gure kanalak 

ere gero eta jarraitzaile gehiago 

ditu, bertan ere gure bideoa 

paratuta oso harrera ona izan 

duelako. 

Hilero, Hirukideren newsletter 

informatzailea gure datu-basean 

erregistraturiko 8.300 bazkide 

pasatxori igortzen diegu, euskaraz 

zein gaztelaniaz, norberak nahi 

duena aukera dezan. Era berean, 

850 enpresa eta entitate edo 

pertsona interesatuei bidaltzen 

dugu, zeinak aldian-aldian 

informatzen ditugun. Online 

informazio-buletin hau da 

oraindik ere gure biderik azkar 

eta zuzenekoena elkartearen 

gaurkotasunaren berri emateko, 

bai Hirukideko familiei bai 

erakunde laguntzaileei.

SARE
SOZIALAK

NEWSLETTERRA

HIRUKIDE
BERRIAK

141.000
jarraitzaile

9.780
harpidedun

x 10

Hiru hilean behin 10.000 ale baino gehiago argitaratuta eta gutxi 

gorabehera 38.500 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 zein gure 8. Kongresuko hizlariei egindako 

elkarrizketena.
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Gure esker ona adierazi nahi diegu 2017an 
Hirukidek bere zerbitzu eta jarduera guztiak 
garatzea ahalbidetu duten babesle eta laguntzaile 
guztiei.

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK


