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PRESIDENTEAREN
ESKUTITZA
Historian, 2020a pandemiaren urtea izango da, gure historia

kontziliazio-zailtasun larriak pairatu behar izanda. Hori dela

garaikideko urterik zailenetakoa. Hemen, Euskadin, familia

eta, haiengandik hurbilago egoten eta ohi baino gehiago

askorentzat annus horribilis hutsa izan da; beste batzuentzat,

laguntzen saiatu gara, informazio-, aholkularitza-, deskontu-

txarra, besterik gabe; eta, denontzat, desberdina. Hilabete

eta jarduera-zerbitzuak indartuz, urteko memoria honetan

hauetan guztietan, egintzat eta aldaezintzat jotzen genituen

zehaztuko dugun bezala.

parametro sozial, profesional eta zibiko nagusietako asko
kolokan ikusi ditugu.

Aurten, asmamena zorroztu, eta jarduerak egin ahal izateko
bide berriak bilatu behar izan ditugu, telematikoki, bai eta

Baina, aldi berean, hilabete luze eta amaigabe hauek gure

oinarrizko

gizartearen oinarrietako batzuen garrantzia berresteko eta

eta familiei laguntzeko modua aurkitzeko ere, Hirukideko

beharretarako

deskontu-akordioak

lortzeko

neurtzeko balio izan dute. Eta, denen artean, bat argi propioz

familien euren artean Laguntza-sarea sortuz.

distiratu da, beste behin gure erakunde nagusia dela erakutsi
duen hori: FAMILIA. Izan ere, zer gertatuko zatekeen milioika

Hori guztia gure jarduera publikoa baztertu gabe, urtearen

herritarrekin beren familien eskuzabaltasun, babes eta

erdian hauteskunde ekonomikoak izanik ordezkari politiko

maitasunik gabe?

eta publikoekin bilduta. Guztiei eskatu diegu oro har
seme-alabak dituzten familien eta bereziki kide ugarikoen

Konfinatuta eman genituen aste luzeetan eta ondorengo

eskakizunak aintzat hartzeko, batez ere pandemiaren

hilabeteetan, non ikasturteko azken hiruhilekoa modu

ondorioei aurre egiteko ezartzen diren berariazko neurriei

telematikoan gauzatu zen eta guraso gehienak telelanean

dagokienez.

edo lehen lerroan ari ziren, ehunka elkartasun- eta batasunadibide ikusi ahal izan genituen. Familiak beren kideak

Espero dugu memoria honen orrialdeek 2020ko hamabi

babesten, beste familia batzuei, senideei eta bizilagunei

hilabete bizietan, sekula ahaztuko ez ditugun horietan,

laguntzen... milioika bideodei, topaketa eta bilera birtual

egindako lana islatzea.

eginez.
Hirukiden, pandemiaren hasieratik jabetu ginen zein
egoera zaila bizi izaten ari ziren familia gehienak, haietako

Ignacio Mª de Guinea Llop

askok heriotzak, galera handiak edo lan-, ekonomia- eta

Hirukideko Presidentea
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HIRUKIDEREN
AURKEZPENA

2020 Kopurutan

39.200

11.700

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.

"Hirukide berriak"
aldizkariaren irakurleak

Newsletterraren
harpidedunak

2.325

417

Artatutako
kontsultak

Hirukideko
bazkide berriak

dituzten familien beharrizanen gaineko sentsibilitate

176

170

haiekin elkarlanean arituz hainbat arlotan abantailak

Agerpenak
hedabideetan

Bazkideentzako
deskontu berriak

35

31

Bilerak entitate
pribatuekin

Bilerak erakunde
eta alderdiekin

25

7

Antolatutako
jarduerak

Errekurtsoak,
erreklamazioak...

1999an sortua, urte hauetan guztietan seme-alabak
handiagoa sustatu du erakunde eta administrazioetan,
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.
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MISIOA, IKUSPEGIA
ETA BALIOAK
Hirukideren misioa da oro har seme-alabak dituzten
familiak eta bereziki kide ugarikoak babestea eta
sustatzea: haien eskubideak babestea eta seme-alabak

Hauek dira elkartearen balioak:
•

gardentasuna.

dituzten familiekin adiskidetsu eta inklusiboagoa izango
den gizartea ahalbidetzeko kultura-aldaketa sortzea.

•

•

herri-administrazioen arteko erreferentea eta solaskidea

•

alderdi guztietan.

Kide guztien arteko elkartasuna, elkarlana eta
elkarrekiko laguntza sustatuta.

izanik. Era berean, jarduera eta zerbitzu guztiak kide
ugariko familien bizi-kalitatea hobetzera bideratuta daude,

Eragile ekonomiko, sozial eta politikoekiko
independentzia eta ekidistantzia.

osoa lor dezan eta, ondorioz, ekonomia-, gizarte- eta lanesparruetan babestuta egon daitezen, elkartea familien eta

Demokrazia bai gobernatzeko bai erabakiak
hartzeko.

Ikuspegia da arlo publikoan zein pribatuan lan egitea,
familia horiek egiten duten gizarte-ekarpenak aitorpen

Integritatea elkartearen kudeaketan eta prozesuen

•

Egindako lanaren bikaintasuna, familientzako
zerbitzu hobea lortzeko.

TXARTEL
DIGITALA
Hirukidek elkartekideentzako bazkidetxartela 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.
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KIDE UGARIKO FAMILIENTZAKO
ZERBITZUAK
•

Aholkularitza eta informazio osoa kide ugariko

•

familia-izaerarekin loturiko laguntza, eskubide edo

sustapena eta beste erakunde batzuekin sinergien

abantailen eta abarren gaineko zalantza guztiak

ezarpena, laguntza psikologikoa emateko eta

argitzeko.
•

zaurgarritasun-egoerak artatzeko. Eta lana,

Informazio-bidalketa gure hileko newsletterraren,

haurrentzako materiala, ibilgailua eta abar bilatzen

hiruhileko aldizkariaren eta, ohikotasunez,

ari direnentzat familia bazkideen arteko ESKARI-

elkartearen webgunearen eta gure sare sozialen

ESKAINTZA zerbitzua dugu.

bidez: Facebook, Twitter eta Instagram.
•

•

Jardueren antolaketa urte osoan: lehiaketak,

Solidarioa: familien arteko Laguntza-sarearen

•

+Familia Plana: Hirukidek 1.000 akordio baino

zozketak eta online jokoak, beste familia batzuekin

gehiago lortu ditu enpresa pribatuekin; horien

une ludikoak partekatzeko.

arabera, prezio edo baldintza bereziak eskaintzen

Prestakuntza, gurasotasun positiboan oinarrituriko

dizkiete kide ugariko familiei, hainbat sektoretan

online hitzaldien bidez familientzat interesgarriak diren

(elikadura, hezkuntza, erregaiak, arropa, aisialdia,

hainbat gai jorratzeko, gizarte osoari irekita.

osasuna, ostalaritza...), Hirudenda izenekoetan.
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FAMILIA UGARI baldintzaren onarpenerako, familia-unitatea honela eratuta egon
behar izango du:

FAMILIA UGARI OROKORRA
=
Guraso ezkonduak edo
izatezko bikotea

=

+
edo

3 seme-alaba

=
Guraso bananduak edo
ezkongabeak

3 seme-alaba

4. seme-alaba

+

...

edo

gehiago

Alarguna

2 seme-alaba

=

Aitaren/amaren
mendekotasun ekonomikoa

Legezko
tutoriea

+

...

2 seme-alaba edo geihago
Legezko tutorearen kontura

=>33%

=

+
=>33%

Gurasoak

desgaitasuna
duen seme-alaba

=>33%

2. seme-alaba

+

...

edo

gehiago

o

=>33%

3 anai-arreba
umezurtz

=

+

18 urtetik gorakoa, haien arteko
mendekotasun ekonomikoa

2 seme-alaba

Desgaitasuna
duten gurasoak

2 anai-arreba umezurtz
1 desgaitasunarekin

=>65%
=>33%

=

+
Gurasoak

horietako bat

+
2 seme-alaba

2 anai-arreba umezurtz
Legezko tutorearen mendekotasun ekonomikorik eza

desgaitasuna
duen seme-alaba

FAMILIA UGARI BEREZIA
=>33%

=
Gurasoak

5 seme-alaba

+

...

edo

gehiago

=

+

desgaitasuna
2 seme-alaba edo
duen seme-alaba

Gurasoak

errentaren arabera

=
4 seme-alaba

Gurasoak

=>33%

errentaren arabera

=
Gurasoak

+

+

=
=

edo

3 seme-alaba seme-alaba 1
anizkoitz

Gurasoak

+
2 seme-alaba
anizkoitz

Gurasoak
2 seme-alaba
anizkoitz

=>33%

+
Desgaitasuna duten
2 seme-alaba

errentaren arabera

...
gehiago
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2020 ZAIL
ETA BIZIA

Pandemiak sorturiko arazoak gorabehera, Hirukidek buru-belarri jarraitu zuen lanean, urte osoan eta, bereziki,
konfinamendu-hilabeteetan, familia bazkideei gure zerbitzuak eta jarduera berriak eskaintzen segitzeko.

Informazio- eta aholkularitza-zerbitzuak
Pandemia hasi zenetik, familiei laguntza, babes-neurri, araudi

bidez egin ziren, baita bi prestakuntza-hitzaldiak ere,
udazkenean egin zirenak eta harrera bikaina izan zutenak.

Maskara kirurgikoak eta Hirumask

eta lege berriei buruzko informazio guztia helarazten saiatu
ginen, baita sortzen zitzaizkien zalantzei eta erreklamazioei
erantzuten ere. Alarma-egoera ezarri aurretik, eta lehen
egunetako gizarte-nahasmena eta familia askoren kezkak
ikusita, Hirukidek NBKB Gida (Nola bizi koronabirusarekin
batera) prestatu eta zabaldu zuen, familiei aste zail haiei aurre
egiteko zenbait jarraibide eta aholku helarazteko asmoz.
Teknologia berriei eta telelanari esker, konfinamenduaren

Hasieran maskaren prezioa garestia zenez merkatuan,
Hirukiden haien salerosketa kudeatu genuen Mondragon
Taldeko Onnera Group enpresarekin. Hala, hilabete haietan,
familiek 125.000 maskara erosi zituzten, prezio murriztuan,
elkartearen bitartez. Aldi berean, maskara berrerabilgarri
homologatuak egin genituen, gure Hirumaskak, eta ia 7.000
erosi ziren.

lehen egunetik lanean jarraitu genuen, deiei, e-postei eta sare
sozialetako kontsultei erantzunez; azken horietan, etengabeko
jarduerari eutsi diogu. Horrekin batera, 2020. urte osoan,
bazkideek irekita izan dituzte gure informazio- eta komunikaziokanal guztiak.

Elkarrizketa publiko eta pribatuak

Jarduerak, lehiaketak eta zozketak
Gure historian aurreneko aldiz zenbait jarduera enblematiko
bertan behera utzi behar izan bagenituen ere, Familiarteko
Jardunaldi Solidarioak, familiarteko txangoak eta Gabonetako
UGPak, kasu, hainbat berri antolatu genituen, familiarteko
galdera-partidak Kahooten bidez eta bideo- zein argazki-

Administrazio publikoen ordezkariekin, kargu politikoekin

lehiaketak, besteak beste, Gabonetako Txartelen 15. Lehiaketaz

eta enpresa-esparrukoekin egindako bilera gehien-gehienak

gain. Era berean, gure enpresa laguntzaileek emandako

bideokonferentzia bidezkoak izan ziren. Denei gure

produktuen zozketak egin genituen, eta, urtero bezala, azkena

kolektiboaren errealitatea eta beharrak jakinarazi genizkien,

Gabonetako saskien lehiaketa izan zen.

kasu bakoitzean dagozkien eskumenen alorrekoak, eta

%

ikusarazi genien ezartzen ari ziren neurri askok bazter uzten
zituztela hiru seme-alaba edo gehiago dituzten familiak.

Presentaciones y charlas adaptadas

Deskontuak eta kanpaina bereziak

2020an, ahalegin bikoitza egin dugu deskontu berriak
lortzeko eta akordioak hobetzeko, garai zail honetan familiei
laguntzeko. Besteak beste, Eroskiren deskontu-txartelak

Osasun-arloko murrizketak eta segurtasun-neurriak zirela eta,

hirukoiztu egin ziren, eta, udan, HiruBonu-kanpaina egin

udalerrietako aurkezpenak eta hitzaldiak online egin genituen.

genuen gure Familia+ Planeko entitateetan are merkeago

Hirukideren zortzi aurkezpenetatik lau Zoom plataformaren

kontsumitzeko.
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FAMILIA
BAZKIDEAK

Hirukidek kide ugariko 8.218 familia bazkiderekin bukatu

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

zuen 2020a (46.000 bazkide inguru); Euskadin titulu

batek desgaitua baldin badu edo beste berezitasunen

ofiziala duten familien ia % 25 dira. Horietatik % 90

bat baldin badago), eta % 10 kategoria berezikoak (bost

kategoria orokorreko familiak dira (hiru edo lau seme-

seme-alaba edo gehiago).

14.982

Kide Ugariko Familiak

3.363

bazkide

13.042

Kide Ugariko Familiak

3.516

bazkide

Euskadin
33.952
kide ugariko familia

5.928

Kide Ugariko Familiak

1.339

bazkide

13

Hirukideko BAZKIDEAK
8.218

14
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FAMILIAS UGARIAK
PANDEMIA GARAIAN
EKONOMIA-, LAN- ETA
KONTZILIAZIO-ZAILTASUNAK
Konfinatuta edo erdi-konfinatuta emandako hiruhilekoan, eta
kezka sanitarioak edo osasunaren gainekoak alde batera utzita,
lanarekin, ekonomiarekin eta kontziliazioarekin lotutako kontuek
kaltetu zituzten gehien familiak.
Hain zuzen, inkestari erantzundako familien % 49ri kalte

Konfinamendu-astean kide
ugariko familiek izandako egoera
eta beharrak hobeto ezagutzeko
asmoz, apirilaren amaieran
galdetegi bat bidali genien familia
bazkideei, eta 1.402k erantzun
zuten. Kide Ugariko Familien
Espainiako Federazioak, ondoren,
beste galdetegi bat bidali zuen,
eta horretatik Euskadiko datu
garrantzitsuenak atera genituen.

ekonomiko handia edo oso handia eragin zien pandemiak.

Ekonomia-aldetik, zuen familia-egoera
kaltetua izan da?

Bai, oso kaltetua

% 19

Bai, kaltetua
Bai, neurri

% 48

txikiagoan

% 30

%3

Ez, orain arte ez

Hirukide | Txostena 2020

Hain handia, ezen % 36tan guraso bat, gutxienez, ABEEE, lanaldi-

amaitu egingo zirelako eta seme-alabak eskolara joan

murrizketa edo langabezia egoeran zegoen.		

gabe etxean izango zirelako, udaleku eta kanpamentu ugari

Galdetegietatik eta bertan adierazitako iruzkinetatik
ondorioztatzen denez, familiak gehien kezkatu zituen arazoetako
bat lan- eta familia-kontziliazioa izan zen; % 43k kontziliatzeko
zailtasun handiagoak izan zituzten aste haietan.

bertan behera geratu ondoren eta aitona-amonekin egotea
desegokia izanik.

Konfinamendua amaitutakoan, zein neurri
eskatuko duzue?

Kontziliatzeko zailtasun gehiago izan duzue?

% 54,9
Lan-ordutegiak arrazionalizatu

% 45,4

25
20

Telelanean aritzeko erraztasunak

% 23,8
% 18,8

15

% 18,9

% 18,3

% 20,2

% 12,8
Aurreko lanaldietara itzuli

10

% 8,2

5
0

% 25,6
Zaintzaileak kontratatzeko laguntzak kontziliatu ahal izateko

Bestelakoak
Askoz
gehiago

Gehiago

Ohikoak

Gutxi

Bat ere
ez

Behin konfinamendutik ateratakoan, kide ugariko familia
gehienak ados zeuden ordutegiak arrazionalizatu egin beharko

Halere, hurrengo hilabeteetan zer gertatuko zen kezkatzen

liratekeela eta enpresek telelanean aritzeko erraztasun gehiago

zituen gehien, ABEEE asko edo telelanean aritzeko erraztasunak

eskaini beharko lituzketela (55%).

UME ETA NERABEENTZAKO 		
ZAILTASUNAK
Seme-alaben % 32ri konfinamenduak, pandemiak eta horien ondorioek estres kezkagarria
eragin zieten. Ikuspegi akademikotik, familien % 16k ezin izan zuten eskola-jarraipen
"normalizatua" egin, baliabide teknologikorik edo Internetik ez zutelako, eta % 34k uste
zuten hezkuntza-errefortzua beharko zutela zenbait irakasgaitan.

LAGUNTZA-BEHARRAK
Horrekin guztiarekin batera, familiek gabezia eta premia

legezko laguntza edo aholkularitza behar izan zuten, eta
% 18k laguntza psikologikoa.

asko izan zituzten hiruhileko hartan. Haien ehuneko

Datu positiboa da inkestari erantzun zioten familien %

nabarmen batek zuzeneko laguntza ekonomikoak behar

62k adierazi zutela aste haiek elkarrekin denbora gehiago

zituela adierazi zuen, zehazki % 31k. Era berean, % 23k

egoteko eta familia-harremanak finkatzeko balio izan zietela.

15

16
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KRISIAREN INPAKTUA DESGAITASUNA EDO MENDEKOTASUNA DUEN
KIDE BAT DUTEN FAMILIENGAN

ETXEBIZITZA ETA KANPOALDEA
Kide ugariko familien etxebizitzen % 45ek ez zuten
kanpoaldeko eremurik, hilabete haietan konfinamendua

Inkestari erantzun zioten kide ugariko familien % 14,4k desgaitasuna

eramangarriagoa egin ahal izateko, eta % 18,7 gutxieneko

duen kideren bat dute, eta desgaitasuna duten seme-alaben % 56k

bizitza-maila gisa legokiekeena baino pertsonako m²

mendekotasuna dute.

gutxiagoan bizi ziren.

Familia horien % 28rentzat errealitate erabakigarria izan beren

Kide ugariko hamar familiatik ia zortzi 120 m²-tik beherako

lanpostuari dagokionez, eta gehien-gehienek (% 91,7) ez zuten lan-

etxebizitza batean bizi ziren (% 79), eta % 50,3, berriz, 71 eta

arloko laguntzarik jaso.

100 m² bitarteko batean.

GEHIEN BALIOETSITAKO
LAGUNTZA-NEURRIAK

COVID-19aren krisiaren ostean, zein neurri
ekonomikok lagunduko lizueke gehien?

Zein kontziliazio-neurri edo neurri ekonomiko
balioesten zuten gehien galdetuta, familiek
argi zuten: ekonomikoki laguntzeko hoberen

% 72,3
PFEZen familia-kenkariak handitzea

% 66,2
Ondorengo desgrabagarri bakoitzeko urteko gutxienekoa 6.000 €-ra igotzea

balioetsitako neurriak PFEZen familia-kenkariak
handitzea eta zerga horretan ondorengo

% 37,5
Enpresetan kontziliazio-planak ezartzea

desgrabagarri bakoitzeko urteko gutxienekoa
6.000 eurora igotzea ziren.

% 26,2
Bizitzeko gutxieneko errenta seme-alaba bakoitzeko 150 € gehituta ezartzea
kide ugariko familientzat

% 24,1
Ardurapeko seme-alaba bakoitzagatiko prestaziorako zenbatekoa eta errenta-muga handitzea

% 22,6
Kide ugariko familiei lanpostu bat lortzea ahalbidetuko dieten laguntzak
sustatzea

% 18,0
Hirugarren seme-alabarengandik aurrerako seme-alaba bakoitzagatik
langabezia-prestazioa progresiboki handitzea

ERREKLAMAZIOAK ETA ESKAERAK

"irakasle-rola" bete eta etxerako lanen jarraipena, azalpenak,

Familiek hilabete haiekin lotuta galdetegietan adierazitako

boarekiko abandonu-sentimendua onarturiko laguntzetako

erreklamazioak eta kexak askotarikoak izan ziren, baina

eta neurrietako batzuetan, baita etxeko hornidura-kontsumo

askok bat egin zuten, eta errepikatuenak izan ziren haurrak

handiagorako laguntzen eskaeran ere. Eta, jakina, lana eta

erabat ahaztuak izan zirela, batetik, eta gurasoak gainezka

familia kontziliatzeko behar eta neurriei dagokien guztian, bai

egon zirela eta gehiegizko lana izan zutela, bestetik,

konfinamenduan bai behin amaitutakoan.

argazkiak, bideoak, fotokopiak... egin behar izanda.
Asko errepikatu zen, halaber, kide ugariko familien kolekti-
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JARDUERA ETA
EKINTZA BEREZIAK

SENTSIBILIZAZIO-BIDEO
BERRIA
"Aurten, guri tokatuko zaigu" izenburupean, abenduaren
erdialdean gizartea sentsibilizatzeko gure bideoa zabaldu
genuen, oraingoan familia guztien omenez, 2020. urte zailean
erakutsi zuten batasun, elkartasun eta babesagatik. Bideoan,
Gabonetako Zozketa Berezia egiten den egunean gertaturiko
lau istorio kontatzen dira, zeinetan hainbat familiatako kideen
laguntza eta eskuzabaltasuna agertzen diren. Egun gutxian
sare sozialetan milioi bat erreprodukzio baino gehiago izanik,
bideoak zabalkunde handia izan zuen, milaka familia hunkitu
zituen, eta tokiko, erkidegoko eta estatuko hedabideetan albistea izan zen.
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NBKB GIDA
NOLA BIZI
KORONABIRUSAREKIN
BATERA
Hasierako gizarte-nahasmena eta familia askoren
ezinegon handia kontuan hartuta, Hirukidek NBKB
(Nola Bizi Koronabirusarekin Batera) Gida eratu zuen.
Alarma-egoera ezarri eta konfinamendua hasi aurretik
ere, beharrezkoa iruditu zitzaigun familiei zenbat
jarraibide eta aholku helaraztea, zeinak geroago
administrazio guztiek hedatuago eta zehatzago zabaldu
zituzten.
Gidan lau taletan banatu genuen, gaiaren arabera:
Familiartean, Norberaren zaintza eta higienea, Haurrekin
eta Kutsatutako pertsona batekin etxean. Horietako
bakoitzean, oinarrizko aholku errazak bildu genituen,
une nahasgarri haietan oso baliagarriak zirenak.
Gida gure webgunearen eta sare sozialen bidez
zabaldu genuen, eta Hirukideko familia bazkide guztiei
newsletter berezi baten bidez helarazi genien.
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UDALERRI
KANPAINA
Otsailean eta martxoaren hasieran, Hirukideren
lehen bi aurkezpenak normaltasunez egin ahal
izan genituen, Erandion eta Oñatin. Baina hortik
aurrera, behin pandemia hasita, konfinamendua
eta ondorengo hilabeteetako ziurgabetasuna
zirela eta, ezinezkoa izan zen gainerakoak egitea.
Irailean ekin genion berriro, eta gehienak online egin
genituen Zoom plataformaren bidez. Halaxe egin
ziren Andoainen, Lekeition, Beasainen eta Markinan;
Zumarragan eta Plentzian, aldiz, aurrez aurre eskaini
ahal izan genituen, une hartako osasun-neurriek
aukera ematen baitzuten.

PRESTAKUNTZA
HITZALDIAK
Aurtengo bi prestakuntza-hitzaldiak udazkenean
egin ziren, online, eta esperientzia oso positiboa izan
zen. Lehenengoa Tania Frailek eskaini zuen, IMQ
AMSAko haur eta gazteen arretarako psikologoa bera,
"Arauak eta mugak familia-sisteman" izenburupean.
Bigarrenak, azaroan, "Nola hezi eta saihestu gatazkak
familian adimen emozionala oinarri" izenburua izan
zuen, eta Begoña Ibarrola adimen emozionalean
aditu, psikologo eta haur- eta gazte-literaturako
idazleak eskaini zuen.
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HIRUKIDEREN
LAGUNTZA-SAREA
Maiatzean eta ekainean, konfinamendua etengabe
luzatzen ari zela ikusita, Hirukideko familien arteko
laguntza-sarea sustatzea erabaki genuen, seme-alaben
ikasketetan, osasun-aholkularitzan eta psikologikoan,
seme-alaben edo mendekotasuna duten senideen
zaintzan eta abarretan elkarri lagundu ahal izateko.
Aldez aurretik, galdetegi bat bidali genien, beste familia
batzuei laguntza eskaini nahi zieten edo, alderantziz,
laguntza haiengandik jaso nahi zuten adieraz zezaten.
Erantzun guztiak jaso eta behar zein eskaintza oro
aztertu ondoren, familiak harremanetan jartzen hasi
ginen, horrela elkarlanerako elkarketak osatuta.

FAMILIARTEKO
ZOZKETAK ETA JOLASAK
2020an, nobedade gisa, familiarteko hiru galdera-partida
antolatu genituen Kahooten bidez, eta parte-hartzea oso
arrakastatsua izan zen. Uztailean, urrian eta azaroan,
familiek aldibereko bi partidetako bat aukeratu ahal izan
zuten, gaztelaniaz edo euskaraz, eta hizkuntza bakoitzean
sailkaturiko lehen hirurek sariak jaso zituzten, Nekaturri,
Txindokiko Itzalari, BMri, Baserria Km0ri, Elkarri eta Boboliri
esker.
Eguberrietan ere hainbat zozketa egin ziren, hala nola zailtasun
ekonomikoak dituzten familientzako jostailuena, Imaginariumi
esker, eta Eroski SELEQTIA produktuak banatzekoa.
Azkenik, Gabonetako saskien zozketa tradizionala egin
genuen, oraingoan Carrefourren eskutik.
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F+F KANPAINA
Bi urtean behin bezala, gure "Familia, bazkidetu beste familia
bat" kanpaina egin genuen, gure bazkideek Hirukidera familia
gehiago erakartzen laguntzen diezaguten. Haiei esker, kide
ugariko familia asko elkarteko bazkide dira orain. Familia
laguntzaileen artean, EROSKI Kluben 150 €-ko hiru txartel
zozkatu genituen.

"KIDE UGARIKO FAMILIA
ZARETE?" BIDEOA
Aurrezkoaz gain, Hirukidek kide ugariko familientzako
azalpen-bideo bat prestatu zuen, Titulu ofiziala zein familiak
eskura dezaketen, zein kategoria dauden eta zein laguntza
publiko eska ditzaketen jakin dezaten. Halaber, Hirukide zer
den eta bazkide egiten diren familiei zein zerbitzu eskaintzen
dizkiegun azaltzen du. Gure webgunearen eta sare sozialen
bidez zabaldu genuen.

HIRUBONO
KANPAINA
Uztailetik irailera bitartean, ekimen berria garatu
genuen bai familia bazkideei beren gastuan bai
gure Familia+ Planeko entitateei laguntzeko,
bertan kontsumi zedin sustatuz. Hirukideko
familia bakoitzari HIRUBONU bat erosteko aukera
eskaini genion (kategoria berezikoei bi), 20 €-koa;
15 € familiek ordaintzen zuten, eta beste 5 €-ak
Hirukidek. Kanpaina oso positiboa izan da, eta
denda eta familia askok baliatu dute.
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SARIKETAK
ETA LEHIAKETAK
AMAREN EGUNA
2020an, lehiaketa ugari antolatu genituen Hirukideko
familia bazkideentzat. Lehenengoa Amaren Egunekoa
izan zen: familia parte-hartzaileek seme-alabek amei
eginiko opari, marrazki eta eskulanen argazkiak edo
bideoak bidali behar zituzten. Jasotako guztien artean,
hamar original eta politenak aukeratu genituen, eta
bakoitzak 30 €-ko saria jaso zuen bere EROSKI Klub
txartelean, erakunde horren laguntzari esker.

HAURTXOAREN LEHEN URRATSAK
Udan, argazki-lehiaketa antolatu genuen 0-2 urte bitarteko
seme-alabaren bat zuten Hirukideko familientzat.
"Haurtxoaren lehen urratsak" izenburupean, familiek
beren haurren argazkiak bidali behar zituzten, bakarrik
edo familiako kide gehiagorekin zeudela, lehen urratsak
egiten ari zirela, lauoinka zebiltzala, neba-arrebekin
jolasten... Jasotakoen artean, 20 irudi aukeratu genituen,
eta bakoitzak puerikulturako produktuen sorta bat irabazi
zuen, beste behin ere EROSKI Kluben laguntzari esker.
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GURE HIRUMASKEKIN BETI
BABESTUTA
Udazkenean, "Gure Hirumaskekin beti babestuta"
lehiaketa antolatu genuen. Argazkietan, familiako
kide guztiak edo batzuk gure Hirumaskekin
babestuta agertu behar ziren, eta irudiari
kontzientziazio- edo animo-esaldi bat erantsi behar
zioten, pandemia zela kausa une txarra bizi izaten
ari ziren familiak eta pertsonak adoretzeko. Familia
irabazleak amaren eta aitaren adinen batuketaren
emaitza beste Lacturale litro esne irabazi zuen, baita
esneki-sorta bat ere.

GABONETAKO TXARTELEN 15.
LEHIAKETA
Eguberriak baino lehen, Gabonetako Txartelen 15.
Lehiaketa antolatu genuen Hirukideko familien semealaba guztientzat, adinen araberako hiru kategoriatan
banatuta eta bakoitzean bi sari eskainita, Goya liburudendaren, Carrefourren, Cayperen eta Folderren
laguntzari esker.
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BILERAK
ADMINISTRAZIOEKIN
ETA ALDERDI POLITIKOEKIN

EUSKO JAURLARITZA

ALDUNDIAK

Beatriz Artolazabal, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako

Aintzane Oiarbide, Gipuzkoako Bide Azpiegituretako

Sailburua.

Foru Diputatua, eta Mikel Uribetxebarria, Kudeaketa eta

Lide Amilibia, Gizarte Politiketako Sailburuordea.
Josu Erkoreka, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko
Sailburua.
Irune Muguruza, Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaria.
Iñaki Betolaza, Farmaziako Zuzendaria.

Plangintzako Zuzendaria.
Emilio Sola, Arabako Gizarte Politiketako Diputatua, eta
Ana Belén Otero, Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaria.
Oscar Seco, Bizkaiko Gizarteratze Zuzendaria.
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UDALAK
Inma Garrastatxu, Durangoko Alkatea.
Izaro Elorza, Oñatiko Alkatea.
Maider Lainez, Andoaingo Alkatea.
Miguel Ángel Montes, Iruña Okako Alkatea.
Mikel Serrano, Zumarragako Alkatea.
Juan Ibarretxe, Bilboko Gizarte Gaietako Zinegotzia.
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HAUTESKUNDE
AUTONOMIKOAK
Uztailean hauteskunde autonomikoak zirela eta, haietara
aurkeztu ziren alderdi politiko gehienekin bildu ginen:
EAJ-PNV: Leixuri Arrizabalaga y Jon Aiartza.
EH Bildu: Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena.
PSE-EE: Gloria Sánchez.
PP+C´s: Carlos Iturgaiz y Laura Garrido.
Equo Berdeak: Joseba Becerra.

BESTE ERAKUNDE ETA
GIZARTE-ERAGILE BATZUK
Inmaculada de Miguel eta Elena Ayarza, Gizarte
Harremanetarako Zuzendaria eta Arartekoko Haurtzaro
eta Nerabezaroko Zuzendaria.
Loli García, Euskadiko CCOOko Idazkari Nagusia.
Edurne Larrañaga, LABeko
Antolaketarako Idazkaria.

Gizarte

Ekintzako

Virginia Múgica, Lege Sailaren arduraduna, eta Amaia
López de Iriondo, Confebaskeko Prebentzio-arloaren
arduraduna.

Hirukide | Txostena 2020

HIRUKIDE HONAKO
HAUETAKO KIDE DA
Hirukideren eginkizunen artean, oro har seme-alabak dituzten
familiak eta bereziki kide ugarikoak ordezkatzea dago.
Horretarako, hainbat foro, kontseilu eta entitatetako kide da, eta
aldizkako bileretan parte hartzen du:

EUSKO JAURLARITZA
• Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua.
• Familiaren Euskal Kontseilua.
• Elkarrizketa Zibilerako Mahaia.

BESTE ERAKUNDE EDO		
ENTITATE BATZUETAN
• Sareen Sarea.
• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Arabako Foru
Kontseilua.
• Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseilua.
• Donostiako Udaleko Gizarte Kontseilua.
• FEFN, Kide Ugariko Familia Espainiako Federazioa.

KONGRESUAK ETA JARDUNALDIAK
2020. urtean, elkartea hainbat ekitaldi eta jardunalditan izan da,
zeinen artean honako hauek nabarmen daitezkeen:
• Kudeaketa Aurreratuaren Europako Asteko jardunaldia,
Euskalitena.
• Foarceren jardunaldiak, 2030 Agendari eta enpresen gizarteerantzukizunari buruzkoak.
• Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioaren kongresu
birtuala.
• Euskal Herriko Carrefourren ETE sarien banaketa-ekitaldia.
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HITZARMEN
PRIBATUAK

Familia askorentzat ezin zailagoa zen urtean, ahalik eta

Deskontuak eta enpresa laguntzaileak gure

deskontu eta akordio berezi gehien lortzeko erronka

Deskontuen Gidan ez ezik, gure webgunean ezarritako

jarri genion geure buruari, familia horiei beren ohiko

bilatzailean ere azkar eta erraz topa ditzakete familiek.

gastuetan lagundu ahal izateko. Zenbait erakundek,
EROSKI Klubek, kasurako, beren lankidetza areagotu
eta deskontu gehiago ezarri zituzten hilabete haietan;
hala, aurreko urteetako laguntza hirukoiztu egin zuten.
2020an, 170 Hirudenda berri lortu ditugu. Entitate/
enpresa horiek, gure Familia+ Planaren barruan,
deskontu eta akordio bereziak egiten dituzte, eta denak
ageri dira, aurretik bat eginiko gainerako Hirudendekin

170

Hirudenda berri
baino gehiago

batera, gure Deskontuen Gida 2021en, non 1.020
entitate eta saltoki biltzen diren. Gida hau Hirukideko
kide ugariko familia guztiei (8.200 pasatxo) bidaltzen
zaie, bai eta erakunde laguntzaileei eta urte barruan
bazkidetzen diren familiei ere.

Hona hemen 2020an gurekin
lankidetza-akordioak egin edo
aurretik eginikoak hobetu dituzten
entitate edo enpresetako batzuk:
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HIRUKIDE
HEDABIDEETAN

Aurten ere, iritzi publikoari seme-alaba gehien dituzten

deseskaladan eta hurrengo hilabeteetan seme-alabak

familien beharrak jakinarazi dizkiogu, eta hedabideen

dituzten familiek zer-nolako errealitatea bizi izan duten

zein agintarien aurrean solaskide eta eledun izan gara;

azaldu dugu, haien eta beren seme-alaben beharrak

horrela, gizarteari oro har seme-alabak dituzten familien

kontuan hartzea eta pandemiaren ondorioak arintzeko

eta bereziki kide ugarikoen benetako egoera ezagutzera

hartzen ziren laguntzetan edo neurrietan alde batera

ematea eta horren gainean sentsibilizatzea lortu dugu.

utziak ez izatea defendatzeaz batera.

2020an, eta bestela izan ezin zitekeen moduan, pandemia

Urte osoan, 176 aldiz agertu gara online eta offline

nagusitu da hedabideetako agerpen gehienetan.

komunikabideetan, elkarrizketa, artikulu edo

Prentsa-oharren, elkarrizketen eta artikuluen bidez,

erreportajeen bidez, batez ere toki- eta erkidego-

konfinamenduan, ondorengo deskonfinamenduan,

mailakoetan.

176

agerraldi
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HIRUKIDEREN
KOMUNIKAZIOAK

Hirukiden, familiei kolektibo honentzat
dauden laguntzei buruzko nobedadeak
jakinarazteko eta haien interesekoa den
informazioa helarazteko erabiltzen ditugu
gure komunikazio-kanalak, bai eta gure
jardueren eta ekitaldien berri emateko ere.
Zerbitzu hau aurrez aurre, telefonoz eta posta
elektronikoz, webgunean edo sare sozialetan

harremanetan jartzeko dagoen inprimakiaren
bidez, aldizkariaren edo newsletterraren
bitartez eman ohi dugu. Aurten,
konfinamendua eta neurri murriztaileak
izandako ondorengo hilabeteak direla kausa,
komunikazio telematikoa eta gure online
komunikabideetako kontsultak nabarmen
handitu dira.

Gure webgunea da, oraindik ere, kide ugariko familiek
beren eskubide eta onuren berri jasotzeko erabiltzen
duten kanal nagusietakoa, baita guk dagoeneko bazkide

WEBGUNEA

diren familiei gure jardueren eta lege-berritasunen berri
ematekoa ere. 2020an, webgunerako bisiten kopurua %
80 baino gehiago hazi da, 132.000 baino gehiago izanik;
egunero, batez beste, 360 saio baino gehiago hasi dira.
Bertan aurki daitezkeen 25 atalen artean, bisitatuenak
eta jarraituenak deskontuena, intereseko albisteena,
bazkide egiteko informazioarena eta jarduerena dira.
Webgunea etengabe mantentzen eta eguneratzen da,
aldian-aldian, eta beste informazio-kanal batzuen bidez
(newsletterra edo Hirukideren sare sozialak) bidaltzen
den informazioa zabaltzeko euskarria da.

132.700 bisita urtean
+11.000 bisita hilean
360 bisita egunean
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SARE
SOZIALAK

NEWSLETTERRA

2020an, Hirukidek sare sozialetan

presentzia nola jarraitzaileak bikoiztu

duen presentzia indartu du, baita

dituen.

jarraitzaile

Bai Instagramen bai Facebooken,

487

parte-hartzea ere. Horretarako,
elkarteko pertsona bat sareok
dinamizatzeaz eta familiek haien

Hirukideren jardueren, lehiaketen eta

bidez helarazten dizkiguten kontsultak

zozketen berri eman dugu gehienbat,

erantzuteaz nahiz zalantzak argitzeaz

bai eta Familia+ Planari atxikitako

arduratu da. Gehien sustaturiko bat

Hirudenda berriena ere; Twitterren,

Instagram izan da, non Hirukide

berriz, jakinarazpen instituzionalenak

2019an estreinatu zen eta hala bere

zabaldu ditugu.

2020an, online informazio-buletinak

jaso nahi duten aukera dezaketen.

jarraitu du izaten elkartearen

Aurten, diseinua eta programazioa

gaurkotasunari buruzko informazioa

berritu dizkiogu, era guztietako gailuetara

emateko gure biderik azkar eta

errazago egokitzeko eta, horrela, edukiak

zuzenekoena, bai Hirukideko familiei bai

errazago irakurri ahal izateko.

laguntza ematen diguten eta bidelagun
ditugun entitate eta erakundeei begira.

Hileko newsletter hauekin batera,

Hileko newsletterra ele bitan egiten

berariazko beste batzuk bidali dira

da osorik, eta Euskadi osoko 14.000

intereseko jardueren, zerbitzuen edo

harpideduni baino gehiagori bidaltzen

informazioen berri emateko, bidalketa

zaie, familiak eta entitateak batuta,

nabarmenagoa eta zuzenekoagoa behar

zeinek lehenik euskaraz edo gaztelaniaz

baitzuten.

HIRUKIDE BERRIAK
Hiru hilean behin 10.500 aleko baino gehiagoko tirada eta 39.200
irakurle baino gehiago izanik, kide ugariko familientzat propio
sorturiko Euskadiko aldizkari bakarra da. Haren bidez, familia
bazkideek gure kolektiboaren inguruko berritasunak eta seme-alabak
dituzten familientzako interes orokorreko gaiak ezagutzen dituzte.
Orobat, kolektiboaren irudi erreal eta hurbila helarazteko balio du,
familia bazkideei eta kide ugariko familia duten pertsona ospetsuei
eginiko elkarrizketen bidez.
Elkarrizketa horiez gain, Deskontu Berriak, Familiarentzako Laguntza,
Gure Urratsak, Agenda eta Jarduerak atalek dute oraindik ere
protagonismorik handiena.

143.750

jarraitzaile

958

jarraitzaile

9.970

harpidedun

+14.000
harpidedun
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Gure esker ona adierazi nahi diegu 2020an
Hirukidek bere zerbitzu eta jarduera guztiak
garatzea ahalbidetu duten babesle eta laguntzaile
guztiei.

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

