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Familia gehienentzat alderdi ugaritan oso zaila izan den urtea 

amaitu berri dugu. Gorabeheraz beteriko hamabi hilabete 

olatu, murrizketa eta ziurgabetasunen artean, denak ere lan-, 

ekonomia-, eskola- eta familia-arloetan.

Hirukiden, familia guztiok egin duzuen bezala, duela ia 

bi urtetik lagun dugun errealitate berri honetara moldatu 

behar izan gara, gure zerbitzuak eta jarduerak egungo 

egoerara egokitzen jarraituz. Hala, online jarduera, hitzaldi 

eta aurkezpen gehiago eskaini ditugu, eta, aldi berean, unerik 

onenak bilatu ditugu horietako batzuk aurrez aurre egin ahal 

izateko, hala nola familiarteko irteerak edo zinema-saioak.

Elkartekide ditugun familia askoren estutasun ekonomikoez 

eta aurten ere saltoki eta enpresa askok bizi izan dituzten 

zailtasunez jabetuta, ahaleginak areagotu egin ditugu, bai 

bazkide diren familientzat deskontu gehiago lortzeko, bai 

Hirudendetan kontsumoa dinamizatzeko, ekintza berezien 

bidez. 

Hala eta guztiz ere, administrazioekin ditugun harreman 

instituzionalak ez dira murriztu, eta hilabete hauetan 

dozenaka bilera egin ditugu gure kolektiboaren eta, oro har, 

seme-alabak dituzten familien eskubideen berri emateko eta 

defendatzeko.  

Une zail honetan, non gobernuek herritarren behar nagusiak 

zaindu behar dituzten, hauteman dezakegu  zer garrantzi 

ematen dieten seme-alaba gehiago dituzten familiei. Eta 

hala adierazi izan diegu gure bileretan, kide ugariko familiek 

PRESIDENTEAREN
ESKUTITZA

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Hirukideko Presidentea

2

Euskadin egiten duten ekarpena eta duten garrantzia 

balioesteaz gain; izan ere, azken urteotan, jaiotzak % 30 

murriztu dira gure lurraldean eta, beraz, arazo demografiko 

larria dugu.

Ondo dakigu aurrekontuak mugatuak eta beharrak ugariak 

direla, baina, era berean, jakin badakigu borondate politikoak 

irekitzen eta ixten dituela iturriak, eta hark erabakitzen duela, 

bere lehentasun eta nahien arabera, baliabide horietako asko 

non eta noiz ezarri, bai eta nori bideratu ere. Horrexegatik 

da hain garrantzitsua gure kolektiboaren beharrak eta 

berezitasunak gogorarazteko egiten dugun etengabeko lana, 

beti nabarmentzen dugun bezala ez dagoena inolako sigla, 

kolore eta ideologia politikori lotuta.

Heldu den urte berri honetan, badirudi hainbeste irrikatzen 

dugun normaltasun soziala ez dela berehala itzuliko, baina 

espero dugu apurka-apurka guztion artean lortzea eta gure 

jarduera enblematikoenetako baten bat berriro egin ahal 

izatea, Familia-jardunaldiak edo Kongresua, esaterako. 

Horixe da gure nahia!
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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 guzti hauetan 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: Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia eta 

Hirukide Gipuzkoa.

2021 Kopurutan

39.600
"Hirukide berriak" 
aldizkariaren irakurleak

152
Bazkideentzako
deskontu berriak

11.600
Newsletterraren 
harpidedunak

37
Bilerak entitate
pribatuekin

2.185
Artatutako
kontsultak

35
Bilerak erakunde
eta alderdiekin

432
Hirukideko
bazkide berriak

27
Antolatutako
jarduerak

116
Agerpenak
hedabideetan

12
Errekurtsoak,
erreklamazioak...

HIRUKIDEREN
AURKEZPENA3
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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 

lanesparruetan 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 hartze-

ko.

• Eragile ekonomiko, sozial eta politikoekiko indepen-

dentzia eta ekidistantzia.

• Kide guztien arteko elkartasuna, elkarlana eta 

elkarrekiko laguntza sustatuta.

• Egindako lanaren bikaintasuna, familientzako zerbit-

zu hobea lortzeko.

MISIOA, IKUSPEGIA
ETA BALIOAK

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. Eta, gainera, 

orain, familia bakoitzak deskarga ditzazke behar 

dituzten kide guztientzat. Estatu osorako txartel 

bateratua izateak, beste erkidego batzuetako kide 

ugariko familientzako deskontuetaz baliatzea 

baimentzen du. 
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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 hileko newsletterraren, 

hiruhileko aldizkariaren eta, ohikotasunez, 

elkartearen webgunearen eta gure sare sozialen 

bidez: Facebook, Twitter eta Instagram.

• Jardueren antolaketa urte osoan: lehiaketak, 

zozketak eta online jokoak, beste familia batzuekin 

une ludikoak partekatzeko.

• Prestakuntza, gurasotasun positiboan oinarrituriko 

online hitzaldien bidez familientzat interesgarriak 

diren hainbat gai jorratzeko, gizarte osoari irekita.

• Boluntariotza eta solidaritatea: Boluntarioen 

poltsa bat eskaintzen da, interesa duten pertsonek 

ekitaldietan, jardueretan edo komunikabideetan 

parte har dezaten. Eta lana, haurrentzako materiala, 

ibilgailua eta abar bilatzen edo eskaintzen 

dutenentzat, familia arteko Eskari-Eskaitza zerbitzua 

dugu.

• +Familia Plana: Hirukidek 1.100 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...), Hirudenda izenekoetan.

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:

2 anai-arreba umezurtz
Legezko tutorearen mendekotasun ekonomikorik eza

=
edo

+

Guraso ezkonduak edo 
izatezko bikotea

3 seme-alaba 4. seme-alaba

Aitaren/amaren
mendekotasun ekonomikoa

=

edo

+

3 seme-alaba gehiago

...

Guraso bananduak edo
ezkongabeak

= +

Gurasoak desgaitasuna
duen seme-alaba

=>33%

2. seme-alaba

18 urtetik gorakoa, haien arteko
mendekotasun ekonomikoa

edo

+ o

3 anai-arreba
umezurtz

gehiago

...

2 anai-arreba umezurtz
1 desgaitasunarekin

=>33%

=

2 seme-alabaDesgaitasuna
duten gurasoak

+

=>33% =>33%

=

2 seme-alabaAlarguna

Legezko
tutoriea

Legezko tutorearen kontura

=
edo

+

2 seme-alaba geihago

...

= +

2 seme-alaba desgaitasuna
duen seme-alaba

=>33%

horietako bat

=>65%

Gurasoak

+

=
edo

+

Gurasoak 5 seme-alaba gehiago

...

=

Gurasoak 4 seme-alaba

errentaren arabera
+

Desgaitasuna duten
2 seme-alaba

=>33% =>33%

=
Gurasoak

errentaren arabera

= +

Gurasoak 2 seme-alaba
anizkoitz

2 seme-alaba
anizkoitz

edo= +

Gurasoak 3 seme-alaba
anizkoitz

seme-alaba 1

+

desgaitasuna
duen seme-alaba

=>33%

=
Gurasoak

errentaren arabera

2 seme-alaba edo

+

gehiago

...
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URTEBETE 
OLATU ARTEAN4

2021ean, gure jarduera asko COVID-19aren pandemiak eragindako errealitatera eta mugetara egokitzen jarraitu 

behar izan genuen. Hirukiden, buru-belarri aritu ginen familia bazkideei gure zerbitzu eta jarduera guztiak eskaintzen 

segitzeko.

Informazio- eta aholkularitza-zerbitzua

Ziurgabetasunez beteriko beste urte batean, ahaleginik 

handiena zerbitzu honetan egiten jarraitu genuen, Hirukideren 

garrantzitsuena dela iritzita. Horretarako, urte osoan, irekita izan 

genituen bazkideekin harremanetan egoteko gure informazio- 

eta komunikazio-kanal guztiak: gure sare sozialak, e-postak, 

newsletterrak, webgunea eta, jakina, telefono bidezko arreta 

eta aurrez aurrekoa. Horien bidez, zuen zalantza, iradokizun eta 

erreklamazio publikoei erantzun genien. 

Administrazio Publikoak 

2020an baino modu presentzialagoan, iaz Eusko Jaurlaritzako, 

Eusko Legebiltzarreko, Aldundietako eta Batzar Nagusietako 

arduradunekin bildu ginen, baita Asteasu, Ataun, Deba, Eltziego, 

Laukiz, Mutriku, Sondika, Urduliz eta Gasteizko alkateekin ere. 

Den-denei gure kolektiboaren errealitatearen eta beharren berri 

eman genien, kasu bakoitzean beren eskumeneko esparruei 

dagokienez.  

Aurkezpen eta hitzaldi egokituak

Kutsatze-boladak bata bestearen atzetik etorri zirenez, eta 

horren ondoriozko zuhurtasun-neurriak kontuan hartuta, gure 

hitzaldi guztiak online eskaini genituen, bai Hirukide udalerrietan  

aurkeztekoak bai prestakuntzakoak. Horietako batzuk, aldi 

berean, aurrez aurre egin ahal izan genituen, osasun-neurriek 

bide ematen zutelako. Online formatuari esker, zegokion toki edo 

udalerrira bertaratzea ezinezkoa edo oso zaila zutenek etxetik 

ikusi eta entzun ahal izan zituzten.  

Maskara kirurgikoak eta Hirumaskak

2021ean, Hirukideko familiei maskara kirurgikoak prezio merkean 

saltzen jarraitu genuen. Hilabete horietan, 23.000 unitate 

baino gehiago saldu ziren. Aldi berean, Hirukideren maskara 

berrerabilgarri homologatu pertsonalizatuak, gure Hirumaskak, 

egiten segitu genuen, eta 2.500 ale inguru erosi ziren. Bi maskara-

motak gure webgunean eros daitezke oraindik. 

Jarduerak, lehiaketak eta zozketak

Bigarren urtez gure jarduera enblematiko zenbait bertan behera 

utzi behar izan bagenituen ere, Familia Jardunaldi Solidarioak, 

kasu, udaberrian eta udazkenean familia-irteerak egin ahal izan 

genituen, bietan mendi-ibiliak eta abentura-jarduerak uztartuta. 

Iaz ere familiarteko Kahoot jokoa errepikatu genuen, online 

partidetan gauzatua, parte-hartze arrakasta handiarekin. Era 

berean, urte osoan hainbat lehiaketa antolatu genituen, bideo- 

eta argazki-lehiaketak, hain zuzen ere, baita hainbat zozketa ere, 

gure enpresa laguntzaileei esker. Ohi bezala, Gabon-txartelen 

lehiaketarekin eta Gabonetako otzaren zozketarekin eman genion 

amaiera urteari. 

Deskontu eta kanpaina bereziak

2021ean, aurreko urtean bezala, ohi baino ahalegin handiagoa 

egin genuen deskontu gehiago lortzeko eta hitzartuta genituen 

akordioak hobetzeko, garai latz honetan zuoi, familioi, 

laguntzearren. Besteak beste, EROSKI Kluben deskontu-txartelak 

berriro eskaini ziren, online eta dendan egindako erosketetarako, 

eta lehen lauhilekoan "Erosi Hemen" ekimena egin genuen, 

Hirudendetan erosten zuten familien artean zozketak antolatuta. 

Era berean, Hirubonuen bi kanpaina egin genituen, bata udan 

eta bestea Gabonetako erosketetarako, baita "Familia Asteak" 

kanpaina ere, Hirudendetan, Familia+ Planeko entitateetan, alegia, 

are merkeago kontsumitzeko Familiaren Nazioarteko Egunaren 

inguruko asteetan.

%
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Hirukidek kide ugariko 8.220 familia bazkiderekin 

bukatu zuen 2021a (43.0600 bazkide inguru); Euskadin 

titulu ofiziala duten familien ia % 24 dira. Horietatik 

% 90 kategoria orokorreko familiak dira (hiru edo 

lau semealaba, 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).

15.163

5.918 

13.356

3.365

1.340

Euskadin
34.437

kide ugariko familia

3.515
Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

Kide Ugariko Familiak

bazkide

bazkide

bazkide

FAMILIA
BAZKIDEAK5

Hirukideko BAZKIDEAK
8.220
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HIRUKIDEKO
JARDUERAK6

Pasa den urtean, gizarte-sentsibilizaziorako bi kanpaina 

egin genituen, biak ere hedabide digitalen eta sare 

sozialen bidez. Aurrenekoa maiatzean izan zen, Familiaren 

Nazioarteko Egunaren inguruan, eta pandemiako hilabete 

luze hauetan familiek izan duten eta oraindik duten zeregin 

garrantzitsua nabarmendu zuen, haien lana eta gizarte-

garrantzia aitortzeaz batera.

Bigarrena azaroan egin zen, Haurren Nazioarteko Egunaren 

inguruan, "Seme-alabek pertsona hobeak egiten gaituzte" 

lelopean, eta haurrek guraso bakoitzarengan eta gizarte 

osoarengan duten zuzeneko eragin positiboa azpimarratu 

zuen.

SENTSIBILIZAZIO-
KANPAINAK
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Urte osoan, hainbat ekintza egin genituen 

Hirudendetako kontsumoa dinamizatzeko 

(Familia+ Planari atxikitako entitate eta 

saltokietakoa) eta, era berean, familia 

bazkideei mesede egiteko. Hala, udaberrian, 

"Erosi Hemen" zozketak antolatu genituen, 

martxoko, apirileko eta maiatzeko lehen 

astelehenean, aurreko hilean Hirudendaren 

batean kontsumitu zuten Hirukideko familien 

artean.

Familiaren Nazioarteko Eguna (maiatzak 15) 

zela eta, bi astez "Familia Asteak" kanpaina 

egin genuen, eta horren bidez sustapen eta 

deskontu hobeak lortu genituen Hirukideko 

familientzat. Bi astez, Euskadi osoko 

dozenaka Hirudendak ekimenarekin bat 

eginda, familia bazkideek merkeago egin ahal 

izan zituzten erosketak.

Orobat, iaz, Hirubonuen kanpaina egin genuen 

berriro, urteko bi sasoitan: bata eskolara 

itzultzeko garaian, uztailetik irailera, eta bestea 

Gabonen inguruan, azaroaren 20tik aurtengo 

urtarrilaren 16ra. Hirukideko familia bakoitzari 

20 euroko bonu bat edo 40 euroko bat 

hautatzeko aukera eman genion; lehengoaren 

truke 15 euro besterik ez zuten ordaindu 

behar, eta bigarrenagatik 30. Salbuespena 

kategoria bereziko familiak izan ziren, haiek 

bi bonu berdin edo bata eta bestea hauta 

baitzitzaketen. Denak online erosi eta jaso, 

eta saltokietan sakelako telefonoan erakusten 

ziren. Kanpaina biak oso positiboak izan ziren, 

eta denda eta familia ugariak baliatu ziren 

Hirubonoetaz.

HIRUDENDEKIN 
BATERAKO KANPAINAK
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Iaz, gure familia-irteerak berriz egitea lortu genuen, betiere 

beharrezko osasun-neurriak errespetatuta. Ekainaren 19an, 

pandemia luze eta gogorraren osteko lehen jarduera gisa, 

Hirukideko familiak Sendaviva jolas- eta abentura-parkera 

joan ziren, oso prezio berezian, eta bertan egun zoragarria 

igaro zuten. Astebete geroago, Añanan, mendi-ibilaldi batez 

eta Sobróngo abentura-parkean abentura- eta igerileku-

jarduerez osaturiko plan paregabeaz gozatu genuen hiru 

lurraldeetako Hirukideko dozenaka familiak. Urriaren 24an, 

berriz, mendi-ibilaldi batez eta abenturaz gozatzeko beste 

irteera bat antolatu genuen, Otxandiora eta "Hontza Extrem" 

abentura-parkera, hurrenez hurren.

Apirilean, harrera bikaina izan zuen familia arteko zinema-

saio bat antolatu genuen, eta bi film aukeratu genituen hiru 

lurraldeetako zinema-aretoetan. Urtea amaitzeko, Bilboko 

eta Donostiako UGP tradizionalak bertan behera geratu 

zirenez, dinamika bera errepikatu genuen, beste zinema saio 

batekin, abenduaren 26an, igandean eta arrakasta handia 

izan zuen. HiruPin-a, aldiz, aurreko astean egin genuen, 

Gorbeia merkataritza-gunean, eta, 6. olatua jada gainean 

bagenuen ere, parte-hartzea handia izan zen. 

AISIALDIKO ETA 
ATSEDENEKO FAMILIA-
IRTEERAK
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2021ean, Euskadiko zortzi udalerritako kide 

ugariko familiei aurkeztu genien Hirukide eta gure 

kolektiboaren eskubideei buruzko informazioa eman 

genien, Portugalete, Bergara, Legazpi, Laudio, Derio, 

Mutriku, Lazkao, Santurtzi, Deba eta Gueñeskoei, hain 

zuzen ere. Gehienetan, aurkezpena aurrez aurre eta 

online egin genuen. Aurkezpen eta bilera hauek gure 

lana ezagutzera emateko eta udalerri bakoitzeko kide 

ugariko familien behar zehatzak zein diren jakiteko 

modurik onena izaten jarraitzen dute.  

Joan den urtean, hiru prestakuntza-hitzaldi antolatu 

genituen, maiatzean, urri-azaroan eta abenduan. Guztiak 

online izan ziren, baina udazkeneko lehena aurrez aurre 

ere eskaini ahal izan genuen.

Gaiak etxeko hezkuntzari eta bizikidetzari buruzkok 

izan ziren. Lehenak seme-alaba nerabeak izan zituen 

ardatz nagusi, eta María Zalbideak eskaini zuen, "Nerabe 

digitalak pandemia-garaian" izenburupean. Bigarrenak, 

"Nola lortu komunikazio eraginkorra zure familiarekin", 

Sandra Martínen eskutik, hezkuntza positiboari erreparatu 

zion. Azkenik, hirugarrenaz Jon Ander Bilbao arduratu 

zen, IMQren laguntzari esker, eta "Familia-harreman 

osasungarria izateko jarraibideak" azaldu zizkigun. Guztiek 

oso harrera ona izan zuten, familiek Euskadiko edozein 

txokotatik online entzuteko aukera izan baitzuten.

GURASOTASUN 
POSITIBOARI BURUZKO 
HITZALDIAK

UDALERRIEN
KANPAINA
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2021ean, Euskadik, Zarauzko Udalak eta Villa Urbasak 

Familia-turismoko Zigilua jaso zuten. Bereizgarri horrekin, 

Euskadi familia-turismorako helmuga gisa bermaturiko 

lehen autonomia-erkidegoa da. Eusko Jaurlaritzako 

Turismo sailburuak FEFNko presidentearen eskutik jaso 

zuen ziurtagiria Fiturren, eta Hirukide izan zen aintzatespen 

horiek lortzeko auditoria amaitzeaz arduratu zena.

FAMILIA-TURISMOKO
ZIGILUEN BANAKETA

Udaberrian, gure 1. Bideo Lehiaketa egin genuen, 

"Une bereziak familian" izenekoa, Hirukideko familia 

guztien artean. Bideoetan, familiek senideekin bizi 

izandako une berezi bat edo hainbat islatu behar 

zituzten. Irabazleek familia osoarentzako sari batez 

gozatu zuten, Basquetourren laguntzari esker.

Udan, Hirukideren 6. Argazki Lehiaketa antolatu 

genuen, "Seme-alabek pertsona hobeak egiten 

gaituzte" izenburupean. Argazkietan, Hirukideko 

familiek familiako kide guztiak edo batzuk 

agertu behar zituzten, hainbat une eta egoeratan 

(atseginak, dibertigarriak, samurrak...). Familia 

irabazleek Sendavivari eta Fotoprixi esker gozatu 

zuten beren sariez.

Gabonak baino lehen, Gabon-txartelen 16. Haur 

Lehiaketa antolatu genuen Hirukideko familien 

seme-alaben artean, adinen araberako hiru 

kategoriatan banatuta eta horietako bakoitzean 

hiru sari eskainita, Cayperen, Elkarren eta Forumen 

laguntzari esker.

EKITALDIAK
ETA LEHIAKETAK
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"Aurten tokatuko zaigu" izeneko gure bideoak eta kanpainak, 

2020-21eko Gabonetan zabaldu genuenak, publizitate-

kanpainarik onenei aitorpena egiten dieten The Family 

Watch sarien 6. edizioko hiru sarietako bat jaso zuen. 

COVID kategoria berezian eman ziguten, pandemia-

garai hartan gure kanpainarekin zabaldu genuen mezu 

itxaropentsuagatik. Ignacio Mª de Guinea Hirukideren 

presidenteak jaso zuen, Mª José Olesti The Family Watch 

erakundearen zuzendari nagusiarekin eta Alejandro Gordon 

Komunikazio-zuzendariarekin bildu ondoren.

BESTE SARI BAT 
HIRUKIDERENTZAT

Iaz ere, Kahooten bitartez, familiarekin jokatzeko 

bi galdera-partida antolatu genituen, biak ere oso 

arrakastatsuak. Apirilean eta urrian, familiek aldibereko 

bi partidetako bat aukeratu ahal izan zuten, gaztelaniaz 

edo euskaraz, eta hizkuntza bakoitzean irabazle izan ziren 

familia biek sariak jaso ez ezik, parte hartzaileek hainbat 

zozketatan parte hartu ere egin zuten, Rural Kutxari, 

Boboliri, Nekaturri, Baserria Km0ri, Zarauzko Gela Urdinari, 

ABAOri eta Pomonari esker.

Halaber, urte osoan kultura- eta familia-esparruko 

ikuskizun eta jardueren hainbat zozketa egin genituen, 

EROSKI Club-en hilerokoez gain, non bai Hirukideko 

familiek bai beste kolektibo batzuek parte hartu zuten.  

Azkenik, Gabonetako otzaren gure zozketa tradizionala 

egin genuen, EROSKI Kluben laguntzari esker lurralde 

bakoitzean hiru eskainita.

ZOZKETAK ETA 
FAMILIARTEKO JOLASAK



20   Hirukide | Txostena 2021

Oscar Seco, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarteratze Sailaren 
Zuzendaria.

Blanca de la Peña, Arabako Bide Azpiegituren eta Mugikorta-
sunaren Saileko Diputatua.

Itziar Gonzalo, Ogasunaren, Finantzen eta Aurrekontuen 
Saileko Diputatua, eta Mª José Perea, Arabako Ogasunaren 
Zuzendaria.

BILERAK 
ADMINISTRAZIOEKIN
ETA ALDERDI POLITIKOEKIN

7
EUSKO JAURLARITZA ALDUNDIAK

Jokin Bildarratz, Hezkuntza Sailburua.

Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburuordea.

Alfonso Gurpegui, Enplegu eta Gizarteratze Sailburuordea.

Gloria Múgica, Lanbideren Zuzendaria.

Miren Irune Muguruza, Familia eta Haurtzaro Sailaren 
Zuzendaria.
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ARABAKO BATZARKIDEAK

Izaskun Moyua eta Iñaki Ruiz de Galarreta, EAJkoak.

Jon Pablo Nogales eta Eva Jiménez, PSE-EEkoak.

Kike Fernández de Pinedo eta Nerea Martínez, EH Bil-
dukoak.

Arantxa Abecia eta José Damián García-Moreno, Elkarre-
kin Podemosekoak. 

Iñaki Oyarzabal, Marta Alaña eta Ana Morales, PPkoak. 

GIPUZKOAKO BATZARKIDEAK

Ianko Ganboa eta Saioa Bandrés, EAJkoak.

Estitxu Elduaien, EH Bildukoa.

Susana García Chueca eta Julio Astudillo, PSE-EEkoak.

Maria Valiente eta Arantza González, Elkarrekin Podemo-
sekoak.

Juan Carlos Cano, PPkoa.

BATZAR NAGUSIAK
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Gorka Urtaran, Gasteizko Alkatea.

Joseba Palenzuela, Mutrikuko Alkatea.

Mª Pilar Legarra, Asteasuko Alkatea.

Martín Aramendi, Ataungo Alkatea.

Luis Aldazabal, Eltziegoko Alkatea, eta Alain Callejo, Gizar-
te-arloko zinegotzia.

Xabier Zubiaur, Sondikako Alkatea.

UDALAK

BIZKAIKO BATZARKIDEAK

Jesús Lekerikabeaskoa, Irene Edesa eta Jane Eyre Urkieta, 
EAJkoak.

Arantza Urkaregi, EH Bildukoa.

Juan Otermin, PSE-EEkoa.

Eneritz Madariaga, Elkarrekin Podemosekoa.

Amaia Fernández, PPkoa.
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BESTE ERAKUNDE ETA 
ENTITATE BATZUK

Amaya Martínez, VOXeko legebiltzarkidea.

Raúl Arza, UGT Euskadiren Idazkari Nagusia.

Iñigo Ansola eta Enrique Monasterio, EEEren 
Zuzendari Nagusia eta Garapen Zuzendaria.

Lander Imaz, Basquetourreko Produktu-arloaren 
arduraduna.

Nerea Melgosa, EBBko Gizarte-politikaren 
arduraduna.

Elkarteak eta GKEak: Kidetza, Aspanogi, Itxaropena, 
AransGI, Arnasa, Beroa, Atzegi, Apdema, TEL 
Euskadi, ACCEM-Araba eta Ndank Ndank.

Javier Bilbao, Urdulizko Alkatea.

Gilen García, Debako Alkatea.

Gorka Elgezabal, Laukizko Alkatea.
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HIRUKIDEK PARTE HARTU DU

• Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Diagnostikoaren 
aurkezpena.

• Eusko Jaurlaritzaren Zaintza-arloko Trantsizio-politikaren 
aurkezpena.

• Gipuzkoako Foru Aldundiaren III. Berdintasun-planaren 
aurkezpena.

• 2021-23 epealdiko Etxebizitzaren Plan Zuzentzaileko lan-
saioak.

• Gasteizko Haur eta Nerabeentzako Planaren III. Zirriborroa.

• Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Egunaren 
ospakizuna.

2021ean, Hirukidek hainbat ekitaldi eta jardunalditan parte hartu zuen, zeinetatik honako hauek 
nabarmen daitezkeen:

• Stop Suizidio Demografikoaren V. Foroa.

• Eusko Jaurlaritzako Familia Bitartekaritzako 
Zerbitzuaren 25. urteurrenaren ospakizuna.

• Trantsizio Energetikoaren eta Klima-aldaketaren 
Legearen Aurreproiektuari buruzko tailerra.

• Familia-politiken arloko Adituen Foroa, FEFN.

• Web-mintegia/jardunaldia: Hirugarren Sektore 
Soziala 2030 Agendaren erronkaren aurrean.

• Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal 
Sistemaren Legearen Aurreproiektua.
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EUSKO 
JAURLARITZAN

BESTE ERAKUNDE EDO 
ENTITATE BATZUETAN

HIRUKIDEK PARTE HARTZEN DU

• Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua.

• Familiaren Euskal Kontseilua.

• Elkarrizketa Zibilerako Mahaia.

• Arabako Foru Aldundiko Haurren, Gazteen eta 
Familien Kontseilu Sektoriala.

• Arabako Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Foru Kontseilua.

• Donostiako Udaleko Gizarte Kontseilua.

• Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiko 
Haurren, Nerabeen eta Gazteen Batzordea.

• Sareen Sarea.

• Kide Ugariko Familien Espainiako Federazioa 
(FEFN).

Hirukideren eginkizunen artean, oro 
har seme-alabak dituzten familien eta 
bereziki kide ugariko familien ordezkari 
aritzea dago, hainbat foro, kontseilu eta 
erakundetan, horietako kide izanez eta 
aldizkako bileretan aktiboki parte hartuz:
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2021ean, Hirudenda gehiago sartu genituen gure 

Familia+ Planean; hala, egun, 1.100 entitate eta saltoki 

baino gehiago ditugu gure Deskontuen Gidan. Izan 

ere, iaz, beste 152 Hirudendak Hirukideko kide ugariko 

familiei deskontu bereziak eskainiz laguntzea erabaki 

zuten.  

Deskontuen Gida Hirukideko kide ugariko familia guztiei 

(8.200 pasatxo) eta erakunde laguntzaileei bidaltzen 

zaie, baita urte osoan bazkide egiten diren familiei ere. 

Deskontuak eta enpresa laguntzaileak gure Deskontuen 

Gidaren bidez kontsultatzeaz gain, familiek azkar eta 

erraz aurki ditzakete gure webguneko bilatzailearen 

bidez.

Hirukidek, bai familiei bai Hirudendei laguntzeko asmoz, 

saltoki horietan merkataritza dinamizatzeko ekintzak 

ugaritu zituen iaz: Hirubonuen bi kanpaina egin ziren, 

"Erosi Hemen" kanpainaren barruan zozketak izan ziren 

berriro, eta "Familia Asteak" kanpaina sustatu zen, 

zeinetan maiatzean, bi astez, sustapen eta eskaintza 

bereziak eskaini ziren. 

HITZARMEN
PRIBATUAK8

Hona hemen 2021. urtean gurekin 
lankidetza-akordioak izenpetu zituzten 
edo bazituztenak hobetu zituzten 
entitate edo saltokietako batzuk:

150
Hirudenda berri 
baino gehiago
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9
Bigarren urtez, koronabirusaren pandemiak oro 

har familiei eta bereziki kide ugarikoei eragindako 

zailtasunak eta arazoak iritzi publikora eraman genituen, 

hots, garai luze honetan seme-alaba gehiago dituzten 

familiak izaten ari diren beharrak. Horrela, Hirukide 

haien solaskidea eta eleduna izan zen hedabideen eta 

agintarien aurrean.

Prentsa-oharren, elkarrizketen eta artikuluen bidez, 

seme-alabak dituzten familiek iazko kutsatze-olatuetan 

bizi izan zuten errealitatearen berri eman genuen: 

HIRUKIDE
HEDABIDEETAN

116
apariciones

berrogeialdiak, kontziliazioa, lan-arloko arazoak eta 

zailtasun ekonomikoak... Horrekin batera, Euskadik duen 

ERRONKA DEMOGRAFIKO garrantzitsua nabarmendu 

genuen, pandemia dela kausa are larriagoa dena. Horrez 

gain, Hirukidek antolatutako jarduerak ezagutzera eman 

genituen, gurasotasun positiboari buruzko hitzaldiak, 

esaterako.

Joan den urte osoan 116 aldiz agertu ginen, elkarrizketen, 

artikuluen edo erreportajeen bidez, online eta offline 

hedabideetan, nagusiki toki- eta erkidego-mailakoetan.
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HIRUKIDEREN
KOMUNIKAZIOAK10

Gure webgunea da oraindik ere, are gehiago pandemia 

luze honetan, kide ugariko familiek bai beren 

eskubideak eta onurak ezagutzeko bai gure jarduerei 

eta legegintzako berritasunei dagokienez egunean 

izateko erabiltzen duten bide nagusietakoa. 2021ean, 

125.000 bisita baino gehiago izan zituen, egunean batez 

beste 360 saio baino gehiago hasita. Bertan dauden 

25 atalen artean, beherapenak, albiste interesgarriak, 

bazkidetzeko informazioa eta jarduerak dira bisitatuenak 

eta jarraituenak. Webgunea, euskaraz eta gaztelaniaz 

dagoena, etengabe mantentzen eta eguneratzen da, 

aldian behin, eta beste informazio-kanal batzuen bidez 

(newsletterra edo Hirukideren sare sozialak, kasu) 

bidaltzen den informazioa hedatzeko euskarria da.

Gure jardueren eta ekitaldien berri emateaz 
gain, Hirukiden kide ugariko familiei beren 
eskubideekin eta gure kolektiboak eskura 
dituen laguntzekin loturiko informazioa 
eta aholkularitza emateko zeregin 
garrantzitsua betetzen dugu. Zerbitzu hori 
hainbat modutan ematen dugu: aurrez 

aurre, telefonoz eta posta elektronikoz, 
webguneko inprimakiaren edo sare 
sozialen bidez, hala nola aldizkariaren edo 
newsletterraren bidez. Une jakin batzuetan, 
gure jardueraren bat laster egingo dugula 
gogorarazteko, bazkideei SMS bat ere 
bidaltzen diegu.

128.295 bisita urtean
+10.500  bisita/hilean
351  bisita/egunean

WEBGUNEA
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Sare sozialek Hirukideren informazio-

kanal arin eta dinamikoenetakoa 

izaten jarraitzen dute. Bertan, 

elkartearen gaurkotasunaren eta 

informazio- edo legegintza-arloko 

berritasunen berri ematen dugu, 

sare sozial bakoitzean erabiltzaileak 

zein diren kontuan hartuta edukiak 

hautatuta eta eskegita. Instagramen 

eta Facebooken, Hirukideren jarduerei, 

lehiaketei eta zozketei estaldura 

handiagoa eman diegu, baita Familia+ 

Planari atxikitako Hirudenda berriei 

ere. Twitter, berriz, jakinarazpen 

instituzionalagoetarako baliatzen 

dugu. 

Bultzadarik handiena izaten jarraitu 

duen sareetako bat Instagram da: 

jarraitzaile-kopurua % 30 handitu zen.

Eroso eta azkar bidaltzen denez, gero 

eta berariazko newsletter gehiago 

igortzen ditugu jardueren, zerbitzuen 

edo informazio interesgarrien berri 

emateko, bidalketa zuzenekoagoa eta 

nabarmenduagoa eskatzen baitute.  

Horiez gain, elkarteak bere hileroko 

newsletterra dauka, hala Hirukideko 

familiei nola laguntza eta babesa 

ematen dioten entitate eta erakundeei 

elkartearen gaurkotasunaren berri 

emateko. Hileroko newsletter hori eta 

berariazkoak euskaraz eta gaztelaniaz 

idazten dira osorik, eta harpidedunek, 

familiak eta entitateak batuta 11.600 

baino gehiago Euskadi osoan, zein 

hizkuntzatan jaso nahi duten aukera 

dezakete.

SARE
SOZIALAK

NEWSLETTERRA

HIRUKIDE BERRIAK

+11.600
harpidedun

2021. urteko lehen aldizkarian (83. zk.), argitalpen osoaren maketa 

birdiseinatu genuen. Hala, orrialde- eta atal-kopuru berari eutsita, diseinu 

arinagoa, bisualagoa eta orekatuagoa eman genion. Jardueretako eta 

ekitaldietako irudi eta argazkiek protagonismo handia izaten jarraitzen dute, baita 

oro har artikuluek eta informazioak ere, baina edukitik edukira tarte zuri edo huts 

gehiago daude orain.

Hiru hilean behin 10.500 aleko baino gehiagoko tirada eta 39.600 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.

jarraitzaile
142.920

jarraitzaile
530

jarraitzaile
1.245

harpidedun
10.770



32   Hirukide | Txostena 2021

Gure esker ona adierazi nahi diegu 2021an Hirukidek bere zerbitzu eta jarduera guztiak garatzea 
ahalbidetu duten babesle eta laguntzaile guztiei.

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK




