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2020 urte zaila izan zen guztiontzat, eta denbora luzez gogoratuko dugu. Covid-19aren ondorioz sortutako 
osasun krisiak eragin globala izan zuen eta milioika pertsonen bizitza aldatu zuen. Askok pandemiak zuzenean 
edo zeharka eragindako ondorioak jasan zituzten, baina beste askok bizia galdu zuten. Vital Fundazioen hainbat 
erabiltzaileren kasua izan zen, eta oroitzapen hunkigarria eskaini nahi diet.

Pandemiaren inpaktuak eragin sakona izan zuen gure fundazioen funtzionamendu normalean. Kulturaren mun-
dua goitik behera gelditu zen, kirol- eta hezkuntza-zentroek murrizketa handiak izan zituzten ordutegiei eta par-
te-hartzaileen joan-etorriei dagokienez, eta elkarte-munduak, zeinekin estuki lan egiten baitugu, jarduera-gel-
dialdi nabarmena izan zuen.

Denok egin behar izan genion aurre ordura arte ezagutzen ez genuen egoera bati. Horregatik, Vital Fundazioek 
herritarren beharrei erantzuteko eta Arabako gizarte osoarekin dugun konpromisoa indartzeko ekimenari eutsi 
genion. 

Zehazki, Vital Fundazioan ahalegin guztiak egin ditugu laguntza-neurri sorta bat sustatzeko ikuspegi solidario-
tik, koronabirusak eragindako ondorioei zuzenean erantzuteko. Aukerak eskaintzeko unea izan zen, Arabarako 
proiektuak bultzatzekoa; azken batean, laguntzen dutenei laguntzen jarraitzekoa, gure elkarte-ehunari, profe-
sionalei, arabarrei indar soziala, ekonomikoa eta kulturala emateko asmo irmoari eutsita, aurrera egiteko eta 
egoera gainditu ahal izateko.  

Txosten honek zehatz-mehatz jasotzen du zer jarduera burutu genuen 2020an, hala nola osasun-larrialdirako 
premiazko laguntza-neurrien garapena, elkartasun-kanpainak, laguntzen ezohiko deialdia eta pandemiak 
gehien erasandako sektoreei zuzenean laguntzea, esaterako saltoki txikiei, ostalaritzari edo langile autono-
moei, baina baita gure ohiko programei eta lankidetzei heldu aurrera eramatea ere, gure lurraldean erreferente 
izaten jarraitu ahal izateko.

Jon Urresti García
Vital Fundazioen presidentea
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1. 2020ko Laguntza Programa

Vital Fundazioak, bere helburu eta balioekin koherentzian, ikuspegi solidariotik eta gaur egungotik garatzen du 
bere gizarte ekintza, Arabako Lurralde Historikoko biztanleen gizarte, ekonomia eta kultura garapena bultzatuz. 
Bere jarduera ildo nagusietako batek arabar guztien bizi-kalitatea hobetzera bideratutako proiektuei laguntza 
eta bultzada ematea aurreikusten du. Hori guztia gardentasuna, berdintasun baldintzetan parte hartzea, eta 
Arabako gizarte ehuneko erakunde guztien arteko lehia askea sustatzeko konpromiso sendoarekin batera. 

2020an zehar, Vital Fundazioak Arabako gizarterako lagun
tzaprograma abiarazi zuen berriz ere, deialdiren bidez, 
urtean zehar banatuta, urtarrilean, apirilean eta urrian. 
Lehenengo deialdian, aurkeztutako 88 proposamenetatik 69 
onartu ziren, % 78. Bigarrenean, ohiz kanpokoa, pandemiaren 
ondorioak arintzeko erabili baitzen, aurkeztutako 169 ekime-
netatik 82 onartu ziren, % 48,50. Azken deialdian, aurkeztu-
tako 68 proiektuetatik 47 onartu ziren, % 69. 

Guztira, hiru deialdiak batuta, 1.322.276 euroko dirula
guntzak eman ziren, 198 proiektu bultzatzeko. Laguntzen 
banaketa jarraian datorren taula honetan ikus daiteke:
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Horixe da 2020ko laguntza guztien ehuneko-banaketa, arloen arabera:

Laguntzak emateko, hautagaien ekimenak Vital Fundazioaren eta haren plan estrategikoaren xedearekin eta 
ikuspegiarekin bat etortzea baloratu zen, euskararen erabilera, genero-berdintasuna, desberdinen gizarteratzea 
eta boluntariotza bultzatzea, eta praktika berritzaileak eta kohesio eta eraldaketa sozialeko praktikak garatzea

Bigarren deialdia apirilaren 24an abiarazi zen, eta ezohikoa izan zen. ‘Laguntzen dutenei lagundu’ lelo-
pean, gure lurraldean garatzekoak ziren irabazi asmorik gabeko ekimen eta proiektuetarako laguntza 
eskatu zuten elkarte, erakunde eta profesionalei irekita egon zen, COVID-19ak esku-hartze arlo hauetako 
batean eragindako ondorioei erantzun zuzena emateko: arlo soziala, Lurraldearen biziberritzea eta, be-
rrikuntza eta garapen teknologikoa. Guztira, 787.000 euro banatu ziren 82 proiekturen artean, eta % 40 
(312.000 €) osasun-ikerketara bideratu ziren Bioaraba eta UPV/EHUren eskutik; % 33 (263.000 €) lagun-
tza-arloko proiektuetara; % 16 (127.000 €) hezkuntzarekin eta kulturarekin lotutako ekimenetara; % 10 
(79.000 €) enplegura eta garapen ekonomikora; eta % 1 (6.000 €) kirol-esparrura.  

Enplegua
%11

Kultura
%24

Kirola
%7

Gizartea
%28

Enplegua 79.000 €
%10

Kultura 127.000 €
%16

Kirola 6.000 €
%1

Laguntza-arloa 263.000 €
%33

Ikerketa 312.000 €
%40

Ikerketa
%24

Ondarea
%6
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2. Kultura eta Aisialdi Arloa  

Vital Fundazioa erakusketazentroa  
Vital Fundazioak 1.400 metro koadroko espazio zabala du Vitoria-Gasteizko Posta kaleko 13-15 zenbakian -era-
bat birbanatua eta modernizatua 2018an-, eta erakusketa gune garrantzitsua bihurtu da kulturaren zerbitzura, 
herritarrek eta bisitariek goza dezaten.

Vital Fundazioaren erakusketa-zentroa hiru aretok eta elkargunea den harrera zabal batek osatzen dute. Espa-
zioaren planoari begiratuz gero, behealdean, erakusketa handiei eskainitako lehen areto bat ikusiko da. Beste 
biak neurri txikiagokoak dira, eta eskatzen duten artista ezagunei edo hasiberriei lagatzen zaizkie, hautake-
ta-prozesu bat igaro ondoren, baita gizarte edo kultura arloetako kolektiboei ere

Vital Fundazioaren erakusketazentroa hiru hilabete baino gehixeago egon zen publikorako itxita, CO
VID19ak eragindako osasun-alertaren ondorioz. Alerta horren ondorioz, aretoak, ikasgelak eta pertso-
na-taldeak biltzen zituzten era guztietako jarduerak itxi ziren. Aldi horretan, bertan behera utzi behar 
izan zituen erakusketen bisita birtualak eskaini zituen erakundeak. Ekainaren 23an berriz irekitzeko, zen-
troa araudiaren arabera baimendutako gehieneko edukieretara egokitu behar izan zen, baita kontrol bat 
egin ere, kameren bidezko erregistrosistema berri baten bidez eta zoruan seinaleztapen berria instalatu 
zen, ibilbidea errazteko.

1 Aretoa

Zentroko espazio nagusia da. Urtean zehar 
1. aretoan programatutako hiru erakusketek 
24.676 lagunen bisita jaso zuten. ‘100 urte, 100 
jostailu’ erakusketaren eskutik hasi zen urtea, 
2019. urtearen amaieran inauguratua. Bertan, 
jostailuen bidez ehun urteko bidaia bat egitea 
proposatzen zen. 1870 eta 1970 arteko fabri-
katzaile garrantzitsuenen pieza sorta bat zen, 
garaiko jostailurik eskuraezin eta liluragarrienak 
biltzen zituena: tren elektrikoak, motorrak eta 
autoak, garai guztietako panpinak eta jostailu 
mekanikoak. Diseinu industrialeko bitxi horiek, 
txikienen sormena pizteko sortuak, 8.303 haur 
eta nagusiren bisita izan zuten urtarrilaren 1etik 
martxoaren 11ra arte, orduan itxi baitzen erakusketa-zentroa, osasun-agintariek Vitoria-Gasteizen COVID-19aren 
hedapena kontrolatzeko emandako gomendioei jarraituz.

Uztailaren hasieran eta erakusketa-zentroa berriz ireki ondoren, ‘Zuribeltzeko harmoniak’ inauguratu zen, arte 
garaikidearen kolorerik ezari omenaldia. Jaime

Sordo bildumagilearen 43 artelan, non bideoarteak Rafael Canogar edo Manuel Millares bezalako artista ospetsu 
batzuen pintura, lan grafiko, marrazki edo eskulturarekin partekatu zuen protagonismoa, baina baita Eduardo 
Chillida, Richard Hamilton edo Pablo Palazuelo artistekin ere. Erakusketa espainiar informalismoaren hasierari 
egindako keinu bat izan zen, non beltza obrarik onenen eta esanguratsuenen protagonista zen. 4.477 pertsona 
hurbildu ziren ikustera.

Urteko azken erakusketa handia Antoni Arissari eskaini zitzaion, Espainiako argazki-abangoardiako ordezka-
riari. Telefónica Fundazioarekin elkarlanean ‘Arissa. Itzala eta argazkilaria 19221936’ ikusteko aukera izan zen, 
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150 argazki baino gehiago, bere ibilbide profesionala hiru bloke estilistikotan zehar islatzen zutenak: piktorialis-
moa 1922 eta 1928 artean; modernitatearen soluzio bisualetaranzko bilakaera 1930eko hamarkadaren hasierara 
arte; eta Ikuskera Berria 1930etik 1936ra arte, Arissa argazki-abangoardietan erabat sartu zenean. Erakusketa 
11.896 lagunek ikusi zuten.

2. eta 3. aretoak

Vital Fundazioaren erakusketa-zentroko beste bi aretoek Vitoria-Gasteizko bihotzean dagoen erakusketa-espa-
zio zabala osatzen dute. 2020an zehar, eskaintza kultural zabala erakutsi diete areto biek ikusleei, artista ospe-
tsuetatik hasi eta hasi berri direnetaraino, hainbat elkarteri lagatzeaz gain.

• 2. aretoa (Posta 13-15, 1. solairua). 1. solairuan dago, eta espazio 
zabala du hainbat jardueratarako eta erabateko irisgarritasuna, 
mugikortasun urriko pertsonentzako sarbidea bermatzen duen 
igogailu bati esker. Iaz, 7.295 pertsona bildu ziren 8 erakusketatan, 
eta margolanak ikusi ahal izan ziren, besteak beste, Juan Sagas-
tizabal, Goiribar, Requena Nozal, Ion Pousa, Euskal Akuarelisten 
elkartea, Malu Riaza, Laudioko San Roke Kofradiako ordezkaritza. 
Era berean, 2020ko Arte Vital Lehiaketaren lanen aukeraketa bat 
eta lehiaketa bereko baina aurreko edizioko hiru irabazleen bate-
rako erakusketa ere erakutsi ziren.                         

• 3. aretoa (Posta 13-15, beheko solairua). Areto horretan beste 
9 erakusketa izan ziren 2020an, 12.131 ikuslek ikusi zituztenak. 
Gehienak elkarte eta kolektiboei laga zitzaizkien, hala nola Zapo-
reak, Mugarik Gabeko Koloreak, ArabaClik, Sancho el Sabio Vital 
Fundazioa, Viphoto, Fernando Buesa, EHUko Arte Ederren Fakul-
tateko Pintura Masterreko ikasleak eta Jose Ramon Aguirrezabal 
eta Naia Aristondo artistak.            

2020ko erakusketak eta bisitariak 

Erakusketa 
gunea

Erakusketa 
kopurua

Bisitari 
kopurua

1. aretoa 3 24.676

2. aretoa 9 7.295

3. aretoa 9 12.131

Guztira 21 44.102

La Casa del Cordón 

Vital Fundazioaren egoitza den XV. mendeko eraikin 
gotiko-zibil adierazgarri honetan, Fundazioaren onda
reko zenbait aleren erakusketa iraunkor bikaina dago: 
interes artistikoko altzariak, pinturak eta antzinako 
eskulturak, letoizko zirkulu formako iturriak (eskaleen 
plater izenaz ere ezagunak direnak) eta hainbat jatorri-
tako zeramikak. Erakusketa dorre-gotorlekuaren zulo-
gunean dago.

2020an, Vital Fundazioak XV. eta XVI. mendeetako 
leiho teknologiko bat garatu zuen, “Kordoi Etxea” 
app-a delakoa. Leiho horrek jauregiaren historia eza
gutarazten du eduki interaktiboen bidez, eta eraikinak 
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zer itxura zuen eta bertako biztanleen bizimodua nolakoa zen erakusten du, hainbat pertsonaiarekin mugimen-
duan murgilduta dauden inguruneen bidez. Gailu mugikorretarako aplikazio hori doan deskarga daiteke Google 
Play eta App Storen, eta www.fundacionvital.eus webgunetik ere ikus daiteke. Horrela, munduko edozein tokita-
tik ezagutu daiteke eraikin enblematiko hori, bere elementu arkitektoniko eta apaingarriei buruzko informazio 

historiko zorrotza eskaintzen duten testu eta lokuzioen 
laguntzaz.

Urriaren erdialdean, Vuelta Arabako lurraldeetatik iga-
rotzearekin batera, KAS txirrindulari taldearen argazki 
erakusketa bat egin zen Kordoi Etxean, urte luzez mun-
duko onenetako bat izan zena. 1958 eta 1979 urteen 
artean eta 1985 eta 1988 urteen artean taldeko kide guz-
tien hogeita sei argazki eta Vuelta irabazi zuten txirrin-
dulari mitikoen maillot sorta bat bildu zituen erakus-
keta historiko horrek.

2020an zehar, Vital Fundazioa Kulturuneak 148 jarduera garatu ahal izateko laga zituen bere espazioak, 
bai propioak bai lagapenak, eta 15.006 pertsona bertaratu ziren horietara

Vital Fundazioa Kulturunea
Kulturunea Vital Fundazioa zuzeneko kul-
turarako gunea da. Vital Fundazioa Kultu-
runea erabilera anitzeko bi gune bildu ditu 
helbide berean (Bakea 5, Dendarabako 1. 
solairua, Vitoria-Gasteiz). A aretoan Fun-
dazioak berak ekoiztutako kultura-es-
kaintza ematen da, hala nola Astearte 
Musikalen ganbera-musikaren zikloa, 
Ostiraletako Kantaldietako kontzertuak, 
Euskal Zinemaren Aste eta Euskal Zinema 
Dokumentalaren Aste ospetsuak edo Jazz 
Vital kontzertu zikloa.

B aretoa espazio modernoa da, solasaldi, 
hitzaldi edo ikastaroetarako prestatutako 
azken teknologiaz hornitua, eta Vital Fun-
dazioaren prentsa-areto ere bihurtu da. 

Beste kolektibo sozial, kultural, hezitzaile 
edo zientifiko batzuek aldizka antolatzen 
dituzten jarduerek nahiz Kulturuneak 
berak antolatzen dituen jarduerek osa-
tzen dute bi aretoen programazioa, eta 
Vital Fundazioak gune horin erabilera 
uzten die irabazi-asmorik gabeko kultura 
ekitaldiak egiteko, hala nola hitzaldiak, 
antzerki-emanaldiak, errezitaldiak, kon-
tzertuak edo zinema.
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Vital Fundazioa Kulturunea Jarduera kopurua Bertaratu kopurua

A aretoa 90 11.470

B aretoa 58 3.536

Guztira 148 15.006

Fundazioak antolatutako jarduerak Jarduera kopurua Bertaratu kopurua

Astearte Musikalak 15 2.324

Euskal Zinemaren Astea 6 1.439

Euskal Zinema Dokumentalaren Astea 5 392

Guztira 26 4.155

Lagapeneko jarduerak Jarduera kopurua Bertaratu kopurua

Kontzertuak 2 330

Dazz Jazz 5 690

Hitzaldiak 74 5.794

Zinema eta ikus-entzunezkoak 31 2.583

Mendi Tour Vital 8 1.190 

Antzerkia eta dantza 1 126

Magialdia 1 138

Guztira 122 10.851

Musikajarduerak 

Kulturunea kontzertu-zikloa

2020ko maiatzean, Covid-19ak eragindako pandemia arintzeko agintariek ezarritako nahitaezko kon-
finamendutik atera bezain laster, Vital Fundazioak eta EITBk kulturaren esparruan derrigorrezkoa zen 
geldialdiari amaiera ematea erabaki zuten. Horrela sortu zen ‘Kulturunea’ saioa, euskal artisten hamai
ka kontzertu, eta streaming bidez eman ziren, Vital Fundazioaren webgunean eta eitb.eus-eko ‘Kultura 
zuzenean’ atarian, bi erakundeen arteko lankidetzari esker. Ekimen horrek zuzeneko musikari online lei-
hoa ireki zion, eta aukera ezin hobea izan zen mundu artistikoa sustatzeko eta dinamizatzeko eta publi-
koa berriz erakartzeko.

Belako, Mikel Erentxun, Liher, Gari, Modus Operandi, Eñaut Elorrieta, The Soulbraker Company, Iñaki Pa-
lacios eta bere Banda, Moonshine Wagon, Xabi Solano, eta Mikel Urdangarin, estilo eta genero ezberdi-
neko euskal artista onenetako batzuek osatu zuten karteldegia eta Vital Fundazioa Kulturuneatik zuze-
nean eman ziren kontzertuen ziklo honetan aritu ziren.
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Streaming bidezko kontzertuek 15.000 ikusle baino gehiago harrapatu zituzten. Hurrengo taulan, bakoitzak 
lortu zituen audientziak agertuko dira, Vital Fundazioa eta EITB erakunde antolatzaileen webguneetan:

Kontzertua GUZTIRA

Belako 2.090

Mikel Erentxun 1.744

Liher 1.243

Gari 1.117

Modus Operandi 1.558

Eñaut Elorrieta 1.635

The Soulbraker Company 1.280

Iñaki Palacios 788

Moonshine Wagon 1.038

Xabi Solano 1.469

Mikel Urdangarin 1.260

Guztira 15.222

Astearte Musikalak

Duela hiru hamarkada baino gehiagotik hona, eta etengabe, Vital Fundazioak ganberamusikaren ziklo horren 
edizio berri bat eskaintzen du urtero. Asteartero, azarotik martxora bitartean, Vital Fundazioa Kulturunean gure 
inguruko interprete gazteen, bakarlari ospetsuen, bikoteen, laukoteen edo boskoteen errezitaldiak egiten dira, 
baita nazioan eta nazioartean ospe handia duten orkestrak ere. 

Basel Piano hirukotea Suitzatik; A5vocal Ensemble sevillar bokal boskotea; Pochekin Brothers bikotea; Vasnier 
hirukotea, espainiar musikariz osatua baina Londresen sortua; Steven Lin taiwandar jatorriko pianista estatuba-
tuarra; Maccai laukotea, 2019an Musikenen sortutako talde gaztea; Brozenb Brass Sextet, Tirol hegoaldeko talde 
italiar bitxia; eta Bartzelonatik etorritako DeLIS duoa izan ziren Astearte Musikalen zikloko kontzertuetako pro-
tagonistak 2020ko hilabeteetan.

2.324 ganberamusikazale hurbildu ziren Vital Fundazioa Kulturuneara, musikarien nahiz publikoaren arteko 
musika-ekitaldirik garrantzitsuenetako batez gozatzeko, gure lurraldeko mugak gainditzen dituena.
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Programatutako 18 kontzertuetatik 15 eskaini ahal izan zizkion publikoari 31. edizio honek. Azken hiru 
jarduerak bertan behera utzi behar izan ziren, osasun-agintarien gomendioei jarraituz..

EGOren talentu gaztea

Euskal Herriko Gazte Orkestrak (EGO) bi kontzertu (uda eta negua) aurkezten ditu urtero Arabako hiriburuan, 
lurralde honetan Vital Fundazioarekin duen lankidetza-hitzarmenari esker. 5.000 euroko lankidetza horri esker, 
taldeak bi topaketa sinfoniko horiek jarri zituen abian gure hirian -urtarrilean eta uztailean- Euskaditik egiten 
duten biraren barruan, eta aldi berean, instrumentista gazteentzat kalitatezko orkestra-musika prestakuntza 
bultzatu zuen.

Schubertiada Araba

Schubertiadaren hirugarren edizioa, Franz Schubert musika
gilearen musika ospatzeko sortutako ekitaldia, uztailaren 
18an eta 25ean izan zen Angostoko Aita Pasiotarren elizan, 
aurreko edizioen agertoki izan ziren Tuesta eta Bachicaboko 
elizak baino handiagoa baita. Gaubeako Udalak, Bartzelonako 
Franz Schubert Elkartearen eskutik, maila handiko kontzertu 
biak antolatu zituen. Vital Fundazioak 6.750 euroko ekarpena 
egin zuen lurraldeko eremu hori kultura-jardueraz hornitzeko 
eta haren ondarea sustatzeko, zehazki, bertako eliza erroma-
nikoak.

Euskadiko Orkestra

Vital Fundazioak Euskadiko Orkestra diruz laguntzeko aurreko denboraldian hasitako lankidetzarekin jarraitu 
du, eta 10.000 euroko hitzarmena berritu du bigarren urtez jarraian..

Taldea, lanera itzuli zen Europako lehenengoetakoa izan zen, musikari-talde txikiago batek jotzen zuen 
anti-covid neurrietara egokitzeko eta musikarien arteko bi metroko distantzia ziurtatzeko.

Dazz Jazz Jaialdia

Uztailaren 10etik 14ra bitartean egin zen Dazz Jazz jaialdia, 
eta kultura musikalaren injekzio garrantzitsua izan zen gure 
hirirako, koronabirusa gorabehera. 

Dazz klubak antolatu zuen, Vital Fundazioarekin batera 
6.000 euroko ekarpena egin zuen fundazioak eta jazza maite 
dutenei kalitate handiko bost musika proposamenez gozatze-



2020ko TXOSTENA

12

ko aukera eman zien: Raynal Colom Trio, Román Filiú Trio, The Cuban Jazz Syndicate, Félix Rossy eta Toni Salgi, 
eta azkenik, Pacheco, Sempere eta Regidor. 

Gainera, Vital Fundazioak Arabadendak elkartearekin ere parte hartu zuen uztailaren 7tik 10era Dendaraba 
merkataritza-guneko beheko solairuan egindako doako kontzertu sorta bat abiarazten. ‘Rebajazz’ saioak toki-
ko musikaren sektoreari eta saltoki txikiei laguntzeko balio izan zuen

Vital Fundazioaren laguntzari esker, Dendarabako bere aretoa (Vital Fundazioa Kulturunea) jarri bai-
tzuen ekitaldiaren eskura, Dazz Jazz ekimenaren bosgarren edizioa egin ahal izan zen, osasun-agintariek 
eskatutako edukiera eta segurtasun-neurriak errespetatuz.

Vitoria-Gasteiz Club jazz jaialdia  

Vitoria-Gasteizko Jazzaldiak antolatuta, Vital Fundazioaren laguntza 
izan zuen, 10.000 euroko ekarpena egin baitzuen. Uztailaren 17tik 19ra 
bitartean egin zen The Garage aretoan, eta 200 lagunentzako tokia izan 
zuen. Saioak streaming bidez eta TVE, EiTB eta Radio Vitorian eman 
ziren.

‘Jazz VG Club’ ekimenak Vital Fundazioaren bultzada izan zuen eta 
bertako nahiz estatuko artistak ekarri zituen, besteak beste, Ernesto 
Aurignac Malagako saxofoi-jotzailea eta Noa Lur abeslari bilbotarra, 
zaleei euren jazz dosia eskaini ahal izateko, Jaialdiaren 44. edizioa atze-
ratu ondoren.

Kultur programazioak irauli egin ziren pandemiaren garaian, eta 
berrasmatu behar izan ziren ez desagertzeko. Vitoria-Gasteizko 
Jazzaldiak, esaterako, beste aukera batzuk bilatu behar izan zi-
tuen nazioarteko artista handientzat. Horrela sortu zen ‘Jazz 
VG Club’, formatu txikiko programa, non kontzertuak jazz klub 
giroa sortzeko sortu ziren. 

Kartel iragarleak sinbolismoarekin jokatu zuen diseinuan, bizi izandako konfinamendua gogoratuz eta, aldi 
berean, ‘Bird’ ezizenaz ezaguna den Charlie Parker jenioa omentzeko, bere jaiotzaren mendeurrenean. 

Bernaola Zikloa

Musika Garaikidearen Nazioarteko Jaialdiak hamazazpigarren edizioa bete zuen aurten, eta Vital Fundazioaren 
laguntza izan zuen jaialdia egiteko. Erakundeak 5.000 euro bideratu zituen musika garaikideko doako 15 kon-
tzertuko ziklo honetara, zeinak adierazpide berriak aztertzen baititu teknika instrumental berriekin esperimen-
tatuz, soinua bitarteko elektroakustikoen bidez manipulatuz, teknologia berriekin elkarreraginez eta beste 
diziplina artistiko batzuekin bat eginez, hala nola dantzarekin, bideoarekin edo pinturarekin. Sinkro Musika 
Elkartea da jaialdiaren antolatzailea, eta ohi baino denbora tarte zabalagoa hartu zuen oraingoan: 2020ko urria-
ren 3an hasi eta 2021eko otsailaren 22an amaitu zen.
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Gure zinemaren alde   

Euskal Zinemaren Astea

Erreferente bihurturik, duela 36 urte sortu zenetik ete-
nik izan gabe, Euskal Zinemaren Astea topagune bat 
da urtero, non industria zinematografikoa eta publikoa 
elkarrekin bizi diren gure herrian egindako zinemarik 
onenaren inguruan. Sei egunetan, otsailaren 24tik 29ra 
bitartean, euskal profesionalek 2019an zuzendu edo 
ekoitzitako ekoizpen zinematografiko onenetako ba -
tzuk ikusteko eta saritzeko aukera izan zuten ikusleek.  

Egunero, film luze bat eta film labur bat proiektatu 
ziren, eta, ondoren, solasaldi interesgarri bat egin zen 

zuzendaritzako eta interpretazioko profesionalekin. Edizio 
honetan, emanaldiak ordu erdi aurreratu ziren, 19:30era, 
ikus-entzuleek ondorengo solasaldietan parte har zezaten 
errazteko. Atal hori aste honetako bereizgarria da, eta ikus-
leek asko baloratzen dute. ‘La Trinchera infinita’ (bi Goya 
sari irabazi zituen), ‘Ventajas de viajar en tren’ (lau izen-
dapen), ‘Vitoria, 3 de marzo’ eta ‘La pequeña Suiza’ filmak 
ikusteko aukera izan zen. 

Zinemaldiaren arrakasta proiektatutako filmen kalitateak 
bermatzen du, baita ikusle kopuru handiak ere. Aretoak 
egunero eskegi zuen ‘beteta’ zioen kartela, ia aldez aurreko 
salmentari esker, eta 1.439 pertsona igaro ziren Vital Fun-
dazioa Kulturuneatik.

Ikusleek eman zioten, hain zuzen ere, 2020ko Euskal Zine-
maren Asteko film luze onenaren saria ‘La Trinchera infi
nita’ filmari. Horrez gain, 36. edizioko itxiera galan ‘Pizza’ 
aukeratu zuten film labur onena, eta Paul Urkijo saritu 
zuten, ‘Gutako bat’ saria jaso baitzuen, urtero Arabako 
zinemagintzako profesional garrantzitsu bat omentzen 
duena.

Euskal Zinema Dokumentalaren Astea

Vital Fundazioak antolatuta, lehen Euskal Zinemaren 
Astean sartzen zen dokumentalari protagonismoa ema
teko sortu zen ekimena. Gaurkotasunak eta kalitateak, 
urratsez urrats, garrantzi berezia eman zioten ziklo horri. 
Jardunaldietan, lehendabizi, dokumentalaren aurkezpena 
dago, ondoren dokumentalaren emanaldia eta, amaitzeko, 
ikusitakoari buruzko solasaldi-eztabaida egiten da, berta-
ratutakoek parte har dezaten.

Bost jardunaldietan zehar, 392 pertsonak gozatu ahal izan zuten Vital Fundazioa Kulturunean kalitatea 
eta gaurkotasuna bateratzen dituen genero horretaz, nahiz eta edukiera mugatua izan.
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Programa honen seigarren edizioa urriaren 26tik 30era bitartean egin zen, euskal profesionalek zuzendutako 
lan onenen aukeraketa baten eskutik, gai ugari eta erakargarriak bildu zituen programazioari jarraiki. Lau film 
luze eta hiru dokumental labur proiektatu ziren: gerrako errefuxiatuen drama, emigrazioa, historia pertsonalak, 
bidaiak, kartzela, euskara eta armen merkataritza

‘Cortada’ film laburren jaialdia

Tokiko kultur ekimenei laguntzea eta haien progresioa partekat-
zea Vital Fundazioaren apustu argia da. Horregatik, 2020an, berriz 
ere UPV/EHUren Arabako Campusarekin lankidetzan aritu zen 
XXIV. edizioa bete zuen Cortada Jaialdia egiteko. Erreferente gisa 
finkatu egin da Euskal Herriko eta Estatuko zinema-lehiaketen 
egutegian, formatu txikiko zinemaren esparruan. 

Espainiako Arte eta Zientzia Zinematografikoen Akademiako Goya 
sarietarako eta EGEDAk, Espainiako ikus-entzunezko eskubideen 
kudeaketarako erakundeak, ematen dituen Forque sarietarako 
jaialdi kalifikatzailea da.

Cortada 2020k 56 film labur ikusteko aukera eskaini zituen aben-
duaren 14tik 19ra, horietatik 33 euskaldunak eta 14 arabarrak.  

Besteak beste, Olatz Alonso, Myriam Ballesteros, Aitor López de 
Aberasturi, Imanol Ortiz, Julen de la Serna, Paul Urkijo eta Estibaliz 
Urresolaren lanak ikusi ahal izan ziren. Cortadaren 24. edizio hone-
tako irabazlea Paco Ruiz zinemagile madrildarra izan zen, ‘Tres 
veces’ film laburraren eskutik

Pandemiak eragindako egoeraren ondorioz, bi atal baino ez ziren izan: OFIZIALA/GUREAK, hautatutako 
35 film laburrekin (Vital Fundazioa Kulturunean ikusi ziren, aurrez aurre eta online aldi berean), eta HE
MENGOAK, lehiaketarako 21 lanekin, online baino ez ziren proiektatu, Festhom plataforman.

Gazte Film Fest

Zinhezba eta KalakaLab kultura elkarteek eta Vital Fundazioak antolatutako Vitoria-Gasteizko haur eta gazteen 
zine jaialdiak laugarren edizioa amaitu zuen aurrez aurreko formatuan. Hainbat ikastetxetako 1.300 ikaslek 
baino gehiagok gozatu zuten jaialdiko proposamenez, eta 700 ikusle gerturatu ziren zinemara aurrez aurreko 
formatuan, azaroaren 20tik 29ra bitartean. 18 urtetik beherako haurrei eta gazteei zuzendutako 20 film baino 
gehiago proiektatu ziren. Ikusleek eurek eman zuten botoa eta aukeratu zituzten jaialdiko irabazleak. Vito-
ria-Gasteizko hainbat gunetan egin ziren.

Vital Fundazioak bost egunez eskaini zuen Vital Fundazioa Kulturunea aretoa, eta guztira 182 haur berta-
ratu ziren, edukiera % 50era murriztu bazen ere.   

Zirkuitu komertzialetan erakusten ez diren eta elkartasuna, aniztasuna, giza eskubideak eta herrien arteko 
enpatia bezalako gaietan sakontzen duten filmak proiektatu ziren. Edizio honetako sail ofizialean, aurkeztu-
tako 254 film luzetatik 13 aukeratu ziren lehiaketarako eta 1.024 film laburretatik 45. 
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Ondoren, abenduaren 4tik 11ra, GazteFilm Fest bere 
Filmin kanalean ikusi ahal izan zen. Vitoria-Gastei-
zen aurrez aurreko formatuan eskuratu ziren film 
luze eta laburren    % 90 online plataforma horretan 
egon ziren eskuragarri.

GazteFilm Festek ere Araban zehar egin zuen bere 
ibilaldia, hainbat herritan zehar bidaiatuz, bere pro-
gramazioa ikastetxeetan nahiz publiko orokorrari 
irekita eskainiz.  

Vital Fundazioa Mendi Tour-a

Mendi Tour 2020 zirkuitua Vital Fundazioaren eskutik 
iritsi zen Vitoria-Gasteizera otsailaren 17, 19, 20, eta 
21ean, 8. edizioa betez. Lau egunetan zehar, saio bikoit-
zean (18:00etan eta 20:15ean), mendiko, muturreko 
kiroletako, abenturako eta naturako 9 film onenak 
proiektatu ziren Vital Fundazioa Kulturunean. Horie-
tatik 5 sarituak izan ziren Bilbao Mendi Filmeko azken 
edizioan: Treeline, Cholitas, Climbing Blind, Manaslu eta 
Nebula. 1.190 zale bertaratu ziren horiek ikustera, Vito-
ria-Gasteizko gure aretora. 

Ondoren, azaroaren 6an, eta Vital Fundazioaren eskutik, Mendi Tour 2020 Amurrion izan zen. Bertan, sarituene-
tako 4 film proiektatu ziren. Vital Fundazioak 7.500 euroko laguntza eman zuen bi jaialdiak garatzeko.

APIKA, Ikus-Entzunezko Produktoreen Arabako Elkartea

Vital Fundazioa APIKArekin lankidetzan ari da Arabako Zinema Dokumentala Meeting Point egiteko. Topaketa 
hori dokumentalak sortzeko prozesuan dauden Arabako profesionalei zuzenduta dago, kultura eta industriaren 
partaide den sektore horri balioa eman eta ezagutzera emateko, baita Arabako ikus-entzunezko ekoizpenaren 
munduan lan- eta harreman-sare bat sortzeko ere.

Gure erakundearen 6.000 euroko ekarpenak profesionalei eta publiko orokorrari irekitako lau prestakuntza-hi-
tzaldi eta Arabako ikus-entzunezko ekoizpen-arloko profesionalentzako eduki espezializatuagoko ikastarotai
ler bat abian jartzen lagundu zuen.

Vital Fundazioa Kulturuneak edukiera % 50era murriztu zuenez, hitzaldiak streaming bidez eman ziren, 
eta harrera ona izan zuten jendearen aldetik. 

Lurraldeko Ikus-entzunezko beste Produkzio batzuei laguntzea  

2020an, erakundeak ikusentzunezko hainbat produkziotan laguntzearen aldeko apustua egin zuen, Arabako 
Lurralde Historikoan alor hori bultzatzeko eta sendotzeko. Lankidetza baldintza batzuen mende geratu zen: 
proiektuaren % 75 Arabako Lurralde Historikoan errodatzea; LHII Mendizabalak eskaintzen dituen heziketazi
kloetako ahalik eta ikasle gehien ikus-entzunezko proiektuan inplikatzea; praktiketako merezimenduzko ikas-
leak ordainduta eta aseguratuta egotea; eta ikus-entzunezko proiektuaren ahalik eta prozesu gehienetan parte 
hartzea (aurreprodukzioa, produkzioa eta postprodukzioa).
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Lankidetza horri esker, Vital Fundazioak Juanma 
Bajo Ulloaren BABY eta David Pérez Sañudoren 
ANE film luzeetan hartu zuen parte, baita Paul 
Urkijoren DAR DAR eta Imanol Ortizen OCULTO 
film laburretan ere..

Antzerkia

Paraíso Antzerkia

DDuela 25 urtetik, Paraíso Antzerkiak, haur eta 
gazteentzako antzerki-sorkuntzarako zentroa den 
aldetik, Vitoria-Gasteizko Beñat-Etxepare haur 
eta gazteentzako Antzerki-Aretoaren kultura- eta 
hezkuntza-proiektua egiten du.

Vital Fundazioak, Paraíso Antzerkiarekin batera, Vital 
Antzerki programa bultzatzen du, familian antzerkitara 
jolastea. Familietan jarduera artistikoak bultzatzera 
bideratuko antzerki-programazioa. 

2020an, erakundeak 15.700 euro bideratu zituen pro-
grama hori garatzeko eta ‘Kultur Vital, kulturarekin 
haziz’ sustatzeko. Ekimen hori ‘POCTEFAMind the Gap’ 
(20182021) proiektu europarraren barruan kokatzen da, 
Haur eta gazteen hezkuntza artistikoko eta kultura-alfa-
betatze programa berritzailea hartzen duena. 

Bizi zen egoera ikusita, Paraíso Antzerkiak Vital Antzerki programaren edizio berezi bat egitea adostu 
zuen Vital Fundazioarekin. Proposamena “Bihotz hotzez” ikuskizunaren emanaldietan parte hartzen zu-
ten irakasle-taldeekin egindako topaketa bihurtu zen, COVID-19 protokoloen ezarpena aktibatzeko eta 
arte eszenikoekin topaketa segurua bermatzeko. Gainera, Fundazioaren ekarpenak lurraldean lan egiten 
duten kultura- eta zerbitzu-enpresen lana indartzeko balio izan zuen..

Ortzai Kultura Elkartea

Ortzai arte eszenikoen laborategiak, Iker Ortiz de Zárate aktore eta zuzendaria buru zuela, ‘Antes de que caiga 
el Telón del olvido’ kultura-berreskurapen proiektua aurkeztu zuen, erakundeak urrian atera zuen hirugarren 
laguntza deialdira. Vital Fundazioak 12.000 euro eman zituen hura garatzeko.

Proiektuaren xedea dokumentuak berreskuratzera bideratutako lan artistiko bat zen, konnotazio poetiko han-
diak zituena, lortutako lekukotasunen emozioaren bidez landa-inguruneko emakumeen begiradaren memoria 
historikoa eta gure lurraldeko kontakizunen barneko historia berreskuratu ahal izateko.

Arte Vital Lehiaketa
Vital Fundazioak Arte Vital Lehiaketaren bosgarren ediziorako deialdia egin zuen, pintura, eskultura, argazki-
gintza eta beste teknika batzuetako diziplinetako hemezortzi urtetik gorako lurraldeko artearen adierazle 
berriek ezagutzera emateko aukera izan zezaten. Guztira 100 lan aurkeztu ziren, guztiak originalak, argitaratu 
gabeak eta gai eta teknika librekoak. 
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Lan horietatik, 59 pintura kategorian sartu ziren, 
13 eskulturan, 19 argazkigintzan eta 9 lanek beste 
teknika artistiko batzuen alde egin zuten. Parte har-
tzaileen artean, % 56 emakumezkoak ziren, eta % 
44 gizonezkoak. Adinaren arabera, artisten % 16k 18 
eta 30 urte bitartean zituen;   % 46k, 31 eta 55 urte 
bitartean; eta % 44, 55 urtetik gorako pertsonak izan 
ziren.

1.500na euroko lau sari eman ziren. Diru-kopuruaz 
gain, sariak barne hartzen zuen, halaber, Vital Fun-
dazioak saritutako obren egileei erakusketa-areto 
bat lagatzea, hurrengo urtean erakusketa bateratu 
bat egin zezaten.

Argazkigintza

Arabako Argazkilaritza Elkartea

Arabako Argazkilaritza Elkarteak Vital Fundazioaren partaidetza izan du ia hasieratik, Argazkilaritza Astelehe
nak egiteko, argazkigintzako profesionalekin egindako topaketak eta publiko orokorrari irekiak. Aurten jardue-
rak, txikiagoa izan arren, aurrera jarraitu du eta 6.000 euroko ekarpen ekonomikoa izan zuten. 

Covid-19ak Viphoto Jaialdia egitea eragotzi zuen 2020an, baina ‘Re’ erakusketa azaroaren erdialdean in-
auguratu ahal izan zen Vital Fundazioa erakusketa-zentroan. Argazki-tailerretako batetik sortutako ber-
tako hamar artistek osatutako erakusketa izan zen.

Arabaclick

Kikute Elkarteak ‘Arabaclick’ Argazki eta Mugikorren Topaketaren bigarren edizioa antolatu zuen, herritar guz-
tiei irekitako prestakuntza-tailerrak eta dibulgazio-jarduerak barne hartzen dituen ekitaldia. Vital Fundazioak 
9.000 euro bideratu zituen urrian proiektu hori garatzeko, eta bere erakusketa-zentroko areto bat utzi zuen, 
‘Hiri argazkigintza koloretan eta hiri paisaia’ ataleko argazkiekin gozatzeko.

Magia
Vital Fundazioa Vitoria-Gasteizko Nazioarteko Magia Jaialdiarekin Magialdia 
duela urte batzuk hasi zen lotzen, lankidetza-hitzarmenen bidez eta erakun-
dearen kultura-guneak lagata. 2020an Magialdiaren XXXII. edizioa egin zen, 
Arabako Ilusionisten Elkarteak sustatua, eta Vital Fundazioaren aldetik 4.700 
euroko diru-laguntza jaso zuten. 

Gainera, erakundeak Vital Fundazioa Kulturunea utzi zuen irailaren 15 eta 19an 
Magiako Haur Galaren bi saioetarako, familia osoarentzako ikuskizuna, Hodei 
Magoaren kargura. 

Vital Fundazioaren laguntza MagialdiAraba programari ere eman zitzaion. 
Programa horren VI. edizioan -abuztuaren 30etik irailaren 13ra bitartean-, Ara
bako 15 herritara eraman ziren ilusioa eta magia, magia-tailerrekin, hurbileko 
magia-animazioarekin eta Asier Kidam mago gasteiztarraren magia-emanaldie-
kin haurrentzat zein nagusientzat. 1.203 arabar joan ziren ikuskizun horietara.
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Covid-19a zela-eta edukiera mugatu arren, ikusleak Vital Fundazioa Kulturuneara joan ziren ikuskizunaz 
familian gozatzera, eta 261 pertsona bildu ziren.

‘Poetak maiatzean’ jaialdia
Hunkitu Arte elkarteak ‘Poetak maiatzean’ nazioarteko poesia-jaialdia antolatzen du duela zortzi urtetik hona, 
Araban poesia zabaltzeko asmoari jarraiki. Poesia gizarteko maila guztietara hurbiltzeko ahalegin handia egiten 
da, hainbat agertokitan errezitaldiak eginez. 

Vital Fundazioak 6.000 euroko laguntza eman zuen maiatzean Poetak Maiatzean jaialdia garatzeko, hilaren 8tik 
30era bitartean, errezitaldi, tailer eta lehiaketen bidez.

2020an, pandemiak Jaialdia osorik online egitera behartu zuen. 70 jarduera baino gehiago programatu zi
ren, eta horietatik 16 zuzenean eman ziren hainbat kanaletatik. Mundu osoko 500 poetak baino gehiagok 
hartu zuten parte, eta Arabako 12 herritan eta Vitoria-Gasteizen aritu ziren. Gizarte-izaerako hainbat tal-
dek eta elkartek hartu zuten parte. Haur eta helduentzako jarduerak egin ziren gaztelaniaz eta euskaraz.
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Ilustrazioa eta komikiak   

Irudika

‘Irudika’, Ilustrazioaren Nazioarteko Topaketa 
Profesionala  Euskadiko Ilustratzaileen Elkar
tearen ekimena da eta Vital Fundazioaren lan-
kidetza du, 16.000 euroko diru-laguntzaren 
bidez. 2020an Irudikak laugarren edizioa bete 
zuen, online formatuan besterik ez, urriaren 
29tik 31ra bitartean, topaketa bakar batean. 
Bertan izan ziren ilustrazioko profesionalak, 
argitaletxeak eta Uruguai, Frantzia eta Quebe-
ceko literatura-eragileak, euskal ilustrazioaren 
sektorearen ordezkaritza sendoa eta industria 
edo Street Art, grafiti eta muralismoaren sek-
tore paraleloak.

Vital Fundazioak Irudikaren egonaldiprogramari ere laguntzen dio. Etorkizun handiko gazte bik, Araiz Mesanza 
ilustratzaileak eta Raquel Meyers artistak hiru hilabetez egin zuten haien egonaldi artistikoa, Angoulème-ko 

La Maison des Auteurs eta Bilbaoarte artean. 2021ean Vital 
Fundazioaren erakusketa-zentroan erakutsiko dute beren 
lana.

Atiza

Vital Fundazioak komikigintzari ematen dion laguntza 
Atiza Kultur Elkartearekin duen lankidetzan ere gauzatzen 
da. Talde beteranoa da eta urteak daramatza komikigintza-
ren eta arlo horretako Arabako profesionalen alde lanean. 
Erakundearen 6.800 euroko ekarpenak Píldoras Crash eta 
Crash Cómic 2020 antolatzen lagundu zuen, bertako komi-
kigintzaren esparruan talentu berrien lana aurkitu, sustatu 

eta zabaltzea helburu duen lehiaketa,12 eta 35 bitarteko arabarrentzat egina.

Kultura ondarea

Ondare Irekia

Erdi Aroko Araba proiektua garatzen du Hagaburu Elkarteak, Vital Fundazioaren laguntzarekin. Ondare Irekia 
ekimena da, Arabako ondareari irekitasun digitala eskaintzea eta ondare horren zabalkundea eta ezagutza 
erraztea helburu duena. Monumentuaren oinean kokatutako QR kode baten bidez, informazio historiko-artis-
tiko eguneratua duen fitxa oso bat eskuratu daiteke. Fitxa horretan, baliabide digital batzuk ageri dira: 360º-ko 
argazkiak, bideoak eta abar. 2020an, Vital Fundazioak 9.000 euro erabili zituen Ondare Irekiaren edukiak egune-
ratzeko eta Estibalizko santutegia berraktibatzeko (Euskal Herriko erromanikoaren harribitxia, Vitoria-Gastei-
zetik 10 kilometrora).

Bizitzarako Pinturak

FVital Fundazioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen aurten ere Ormandetxa Kultur Elkartearekin, eta 9.000 
euroko diru-laguntza eman zion, bere kultura-jarduera garatzeko. Lankidetza hori 2014an hasi zen, ‘Bizitzarako 
Pinturak/Pinturas para la vida’ obra muralistikoa sustatzeko elkartea sortu zenean, Xabier Egaña pintoreare
kin lotutako pertsona talde bati esker, artista horren obra sustatzeko, hedatzeko eta ikusgarritasuna emateko. 
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Artista horrek 400 metro koadro baino gehiago apaindu zituen Antezana/Andetxako elizaren hormetan, salake-
tatik itxaropenera doazen irudien bidez. Erakundearen aurtengo lankidetza weborri bat sortzera bideratu da.

Erakusleiho-artea 

Vital Fundazioak, III. Laguntza Deialdian, 15.000 euroko ekarpena egin zion Kultur Garroak Elkarteari ‘Erakus-
leiho-artea’ izeneko proiektua babesteko. Proiektu horrek helburu bikoitza zuen, alde batetik, kaleei eta auzoei 
behin izan zuten estetika itzultzea, ekintzaileen saltokiei esker, eta orain itxita eta abandonatuta; eta, bestetik, 
gure inguruko talentu artistikoa ikusaraztea, bereziki gazteenena.

Benetako alternatiba eta ilusioz betea artistentzat, beren lana sustatzen baitute, eta lonjak hobetzeko aukera 
ere bai; izan ere, aldi berean, aukera gehiago baitute etorkizuneko ekintzaileek aloka ditzaten.

Eduki artistiko bakoitzaren beharren arabera, lokalaren barrualdea ere egokitu egiten da, kaletik ikus dadin. 
Erakusleihoarekin bat datorren tamainako mahai baten bidez, artisten lanak erakusten dira, baita lokala-
ren datuak ere (metro karratuak, alokairua edo salmenta, etab.). Espazio berri horien berri zabaldu dadila ere 
-prentsa idatzia, hedabide digitalak- proiektuaren helburua da.

Kultura berrikuntza        

LAB-A ‘Kultura eta gizarte berrikuntzako laborategia Araban’ 

Vital Fundazioak gure lurraldean kulturaren munduarekin duen konpromisoa eta hura garatzeko modu berrie-
kiko interesa direla-eta, erakundeak LAB-A proiektua bultzatu zuen, ‘Kultura eta gizarte berrikuntzako labora-
tegia Araban’, sormen artistikoko prozesuetan irudimen kolektiboko programa. Fundazioak abian jarri zuen III. 
Laguntza Deialdian aurkeztu zuten, eta 20.000 euroko laguntza jaso zuen.

AZALA landa-inguruneko espazio bat da, Lasierrako herrian kokatua, arte biziak sortzeko, ikertzeko, esperi-
mentatzeko, etengabe prestatzeko eta programatzeko prestatuta. AZALAn egiten diren egonaldien bidez, eta 
kultura- eta ikerketa-arloko hiru eragilek lagunduta, artistek gorputzean oinarritutako arteak lantzen dituzte, 
egiteko eta esateko moduak esperimentatuz, diziplina eta lengoaia artistiko berriak ezagutuz.

LAB-A lan-jardunaldien programa izateko diseinatu zen. Bertan, gizarte-berrikuntzan eta tokiko ekintzailetzan 
trebatzeaz gain, ezagutza-, jakintza- eta afektu-sare bat sortu nahi zen. Ekimen horrek bi urteko indarraldia du, 
eta zortzi eragilek gure lurraldeko kultura-ondarea aberasteko esperientziak eta motibazioak trukatzen dituzte. 
Gaztefilmfest, Asociación Sociocultural INSPIRARTE Elkarte Soziokulturala, Lazarraga Kultur Elkartea, Pez 
Limbo, Thusia Koop. Elk. Txikia, Baratza Aretoa, Garaion eta Bitartean Jolasean Elkarteak hartzen dute parte.

TopAraba 

Lazarraga Kultura Elkarteari 9.000 euroko laguntza ematea erabaki zuen Vital Fundazioak, TopAraba proiek-
tuari laguntzeko. Proiektu hori Arabako euskal kultura eta sormen-eremua dinamizatzeko diseinatu zen, eta 
erakundeak sustatutako III. Laguntza Deialdian aurkeztu zen.

Lazarraga Kultura Elkartea 2013an sortu zen Gasteiz Antzokia espazioaren barruan, euskararekin lotutako kul
tur jarduerak sortzen eta sustatzen laguntzeko helburuz.     

TopAraba Arabako kultura- eta sormen-industriak dinamizatzeko jarri zen abian. Bertan, sortzaileek, enpresek 
eta erakundeek proiektuak partekatu, lan-sareak sortu eta kultura-sorkuntzan inplikatutako sektore guztiak 
harremanetan jar zitzaketen.
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TopAraba proiektua pandemiaren testuinguruan sortu zen, egoera hartan artista eta kultura-sortzaile 
askok ez baitzuten diru-sarrerak izateko aukerarik.

Uda kulturalak Vital Araban zehar programaren eskutik
Beste urte batez, Vital Fundazioak kultura eta entretenimendua udako hilabeteetan Arabako geografiako 
puntu askotara hurbiltzen ahalegindu zen, Arabako udalerrietarako, askotan, eskuragarria ez den kultura pro-
gramazioa.

Programazioa udazkenera arte luzatu zen, udalei ekitaldiak eskaintzeko aukerak eman ahal izateko, 
Covid-19aren pandemiaren ondoren hartutako mugen arabera. Berrogeita hamar bat jarduera eskaini zi-
tuzten 37 udalerrik, tartean 31 musika-emanaldi, 16 antzerki-emanaldi, 2 abesbatza-emanaldi eta dant-
za-emanaldi bat.

Vital Araban zehar programaren XVI. edizioa balorazio positiboarekin amaitu zen, programa ez baitzen bertan 
behera geratu, nahiz eta programatutako jarduerak ia % 50 murriztu ziren aurreko urtearekin alderatuta.

7.500 pertsona baino gehiago bildu ziren ekitaldi horietara. Udalen aldetik inplikazio handiagoa izan zuten eta 
gure lurraldeko kultura-sektorea dinamizatzeko balio izan zuten. 

Kultura arloko beste zenbait lankidetza 
Urtean zehar, beste hitzarmen batzuk ere sinatu ziren Lurraldeko zazpi kuadrilletako kultura elkarte ugarirekin, 
kultura zabaltzen laguntzeko. Kulturahitzarmenen artean, nabarmentzekoak dira Europako Sustraiak Kultura 
Elkartearekin, Vitoria 2013 Elkarte Historikoarekin, Estibalizko Ama Elkartearekin, Eskualdeetako Zentroekin, 
Urrezko Zeledonekin sinatzen direnak nabarmendu behar dira, edo Amurrio, Asparrena, Leza, Gesaltza Añana, 
Lantaron, Lagran, Harana, Urizaharra, Gaubea, ArraiaMaeztu, Urkabustaiz eta Bernedoko udalekin edo Kanpe
zuArabako Mendialdeko Kuadrillarekin sinatutako akordioak, kultura-jarduerak sustatzeko.
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Santa Maria Katedrala Fundazioarekin eta Operaren eta Zarzuelaren Lagunen AAVOZ Elkartearekin egindako 
hitzarmenei eutsi zitzaien, eta Antzinako Musikaren XVIII. Astea Araban babestu zen. 

Aipatzekoak dira, halaber, ‘DanzÁlava 2020’ proiektua garatzeko Altraste Danza dantza garaikideko elkarteare-
kin, AfrikaEuskadi Kultura Elkartearekin, TDex VitoriaGasteizekin, Mendi Artean Elkartearekin, San Pruden
tzio Kofradiarekin edo Jaiotzazaleen Elkartearekin sinatutakoak, besteak beste. 

3. Kirola arloa 

Covid-19aren pandemiak eragin berezia izan zuen kirolean arlo guztietan. Ia ekitaldi handi guztiak eta 
goi-mailako kirol-proba guztiak bertan behera utzi ziren, kirolariek ezin zutelako joan-etorririk egin eta 
jendea masifikatzeko arriskua zegoelako. Horrela, Vital Euskadi Extrem, Gasteizko Mendien Lasterketa, 
Vitoria-Gasteiz Trail, Herri Lasterketen zirkuitua, Enpresen Lasterketa eta abar bertan behera utzi ziren. 

Vital Fundazioak lau oinarri ditu kirolari laguntzeko: emakumeen kirola, eskola-kirola edo oinarri-kirola, 
kirol inklusiboa eta herri-kirola. Horiek guztiek, neurri handiagoan edo txikiagoan, beren jarduerak geldia-
razi zituzten 2020an.

Eskola-kirola bertan behera geratu zen Araban martxoaren 10etik, eta ez zen inolako kirol-jarduerarik, le-
hiaketarik edo entrenamendurik onartu COVID-19ak eragindako pandemiaren hedapena minimizatzeko. 
Urritik aurrera, entrenamenduei ekin zitzaien, mailaz maila eta talde txikietan. Gauza bera gertatu zen 
kirol inklusiboko taldeekin, eta horietako askok laguntza gehigarria eskatu ziguten aurrera jarraitu ahal 
izateko.

Herri-probak ez ziren egin, eta emakumezkoen kirolari dagokionez, erakundearen beraren apustua denez, 
berrasmatu eta online ekimenak eta jarduerak eskaini ahal izan zituen.

Vital Fundazioak berarekin lankidetza-hitzarmenak dituzten klub eta elkarte askori laguntzen jarraitzea 
erabaki zuen, programatutako jardueren garapen normala izugarri zaildu zuten aurtengo egoera bereziak 
kontuan hartuta.

Emakumezkoen Kirola Araban, 20182022 programa 
20182022 aldirako Arabako Emakumeen 
Kirola Bultzatzeko ‘Bai, nahi dut’ progra
mak 2018tik dihardu kirolean nesken eta 
mutilen arteko berdintasuna bultzatzen, 
oinarritik hasita, gure lurraldeko nesketa-
tik hasita. Ordutik, ekimen horrek hainbat 
ekintza egin ditu; besteak beste, kontzient-
ziazio-kanpainak, kaleko ekintzak (esaterako, 
3x3 txapelketak) edo emakumezkoen udako 
campusak, prestakuntza-ekintzak (hala nola 
online jardunaldiak eta klubetako saioak) eta 
kirol-prestakuntzarako beken deialdiak.
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Jarduera arrakastatsuenetako bat ikastetxeetan ematen diren ‘Masterklaseak’ edo Maisuklaseak dira. 
Azken urte bietan, lurraldeko 3.500 haurrek baino gehiagok emakumeen kirolaren errealitatea ezagutu ahal izan 
dute. 

2020an, Arabako hainbat kirolari eskaera egin zuten lurraldeko ikastetxeetara hurbildu ziren, eliteko kirolaren 
esparruan izandako historiak eta esperientziak ezagutzera emateko. Klaseek alde teorikoa eta praktikoa izan 
zuten. Teorian, kirolariek beren esperientziaz, kirol-hastapenez eta fisikoki eta psikologikoki ematen dietenaz 
hitz egin zuten, eta, alde praktikoan, askotariko kiroletako ariketa eta teknika gehiago eman ziren: errugbia, 
boleibola, atletismoa, esgrima, euskal pilota, karatea, waterpoloa, sokatira edo futbola.

‘Emakumezkoen Kirola’ programaren barruan egindako beste jarduera batzuk Lurraldean egindako Epaile eta 
Entrenatzaileei buruzko Lehen Jardunaldiak izan ziren. Ekainaren 25ean eta 26an izan ziren, eta nazioar-
tean esperientzia handia izan zuten hainbat teknikarik parte hartu zuten: Made Urieta, Azu Muguruza eta Anna 
Montaña, eta Rosa Bonet, Marisa Villa eta Marta Huerta de Aza, besteak beste.

Online garatu ziren osoosorik, eta saio teknikoak, elkarrizketak eta mahai-inguruak eskaini zituzten, jolasetik 
at beste kirol-estamentu batzuetan emakumearen presentzia sustatzeko, baita zuzendaritza teknikoaren eta 
arbitrajearen esparruan dauden emakumezko erreferente ugari ikusarazteko ere. 517 lagunek jarraitu zituzten 
jardunaldiok web bidez.  

Ikasturte honetako zailtasunak direla eta, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko muga askorekin, ‘Mas
terklaseak’ ikastetxe bakoitzaren beharrizan eta errealitateetara egokitu ziren une oro. 21 gauzatu ahal 
izan ziren maiatzean eta ekainean, beste 10 azaroan eta abenduan.

Pandemiaren bilakaeraren ondorioz, bertan behera utzi behar izan ziren eskubaloiko, saskibaloiko eta 
futboleko 3x3 txapelketak, Vitoria-Gasteizen egitekoak zirenak, Bizkaiko eta Gipuzkoako taldeekin lehia-
tuz. Udako kirol anitzeko campusa ere bertan behera geratu zen.

Vital Fundazioak Emakumeen Kirola Sustatzeko Beken beste deialdi bat egin zuen irailean. Zehazki, fut-
boleko entrenatzaile-ikastaroak egin nahi zituzten neskentzako laguntzak, baita entrenatzaile, epaile eta/edo 
kirol-zuzendaritzako titulua lortu nahi zutenentzako kirol-ikastaro ofizialak ere. 14 beka eman ziren. Bost, kiro-
lariei, Arabako Futbol Federazioak antolatzen dituen ikastaroetan futboleko entrenatzaile izateko, eta, beste 
bederatzi, zortzi diziplinatan trebatzeko: eskubaloia, gimnasia erritmikoa, padela, squash, taekwondoa, igeri
keta, herri kirolak eta igeriketa sinkronizatua.
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Oinarrizko kirola
Vital Fundazioaren beste jarduera-ildoetako bat oinarrizko kirola da, oso tresna baliagarria jarduera fisikoa, ohi-
tura osasungarriak eta gazteen arteko adiskidetasun edo berdintasun balioak sustatzeko.  

Vital Fundazioak nesken eta mutilen jarduera fisikoa sustatzeko 36 hitzarmen sinatu zituen. Hitzarmen 
kopuruak gora egin arren, horietako askok ezin izan zituzten pandemiaren ondorioz aurreikusitako jarduerak 
gauzatu. Honako hauek aipa daitezke: futbol taldeak (Langraiz, Ariznabarra, San Ignacio edo Zaramaga); txirrin-
dularitza (Arabako Txirrindularitza Federazioa, Zuyano, Peña Ciclista Durana edo Arabarrak); atletismoa (La 
Blanca edo Laudioko Atletismo Kluba); saskibaloia (Araski, Araberri); gimnasia (Arabako Gimnastika Federazioa). 
Horrez gain, Eharialdea Emakumezkoen Eskubaloi Taldea, Gasteiz Tenis Kluba, Boleiboleko Ekhitarrak, Lautada 
Waterpolo Kluba eta oinarrizko kirola sustatzeko federazio guztiak, lurraldeko beste kolektibo batzuen artean.

Kirol inklusiboa
Vital Fundazioa kirol inklusiboan berdintasunaren 
balioak sustatzen saiatzen da, eta bere harri-koskorra 
ekartzen, kirola eta bizitza pixkanaka espazio bakar 
eta inklusibo bihur daitezen.

2000. urteaz geroztik, Vital Fundazioaren laguntza 
zuzena dago Zuzenak Fundazioarentzat, Zuze
nakVital Fundazioa gurpilaulkiko saskibaloiko tal
deari emandako laguntzaren bidez. Talde hori proie-
ktuaren alderik ikusgarriena den arren, bere kirol 
arrakastak direla eta, gainontzeko diziplinek, errug-
bia, txirrindularitza, olinpiar tiroa, mahai-tenisa, bad-
mintona, padela, motokrosa eta bere sentsibilizazio 
kanpainek ere, 35.000 euroko ekarpenetik dagokiena 
hartzen dute. Hitzarmen horrek Kirol Egokituaren Eskola garatzeko aukera ematen dio Zuzenak Fundazioari, 25 
haurrentzako proiektua, hain zuzen ere.

Errugbi Eskola bat eta Errugbi talde inklusibo bat dituen kluba da Gaztedi Rugby Taldea. Vital Fundazioak 
kirolaren praktika sustatzeko lan hori babesten du, 2.000 euroko laguntza ematen dien lankidetza-hitzarmen 
baten bidez, Down sindromea duten pertsonen gaitasunak hobetzeko eta pertsona horiek gizarteratzeko bide 
bat da-eta 

Gaztedi Rugby Taldeak ezohiko laguntza eskatu zion Vital Fundazioari, Covid-19ak eragindako ohiko ba-
besleen diru-sarreren murrizketaren ondorioz klubak jasan zuen egoera arintzeko eta, horrela, denboraldi 
honi eusten laguntzen saiatzeko.

ASPACE elkarteak hitzarmena sinatu zuen Vital Fundazioarekin ‘ASPACE Kirol Kluba babesteko proiektua’ egi-
teko. Erakundeak 5.000 euro bideratu zituen proiektu hori garatzeko. Arabako Aspace Kirol Elkarteak, hainbat 
txapelketaren bidez, honako kirol modalitate hauetan hartzen du parte: BOCCIA (petankaren antzekoa) eta IGE-
RIKETA egokitua. Kirola egiteak onura handiak dakarzkie garun-paralisia duten pertsonei, mantentzelan fisi
koari eta autonomia pertsonalari dagokienez, baita beste balio garrantzitsu batzuk ere, hala nola dibertsioa, 
sozializazioa, autoestimua eta gizarteratzea.
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Pandemian zehar, kirol-mantentze fisikorako hainbat jarduera proposatu ziren, begiraleek eta fisiotera-
peutek mugikortasunera bultzatzeko egindako online bideoen bidez. Urteko azken hilabeteetan deses-
kalatzeari ekin zitzaionean, kirol-entrenamenduei heldu zitzaien berriro, talde txikietan.

Era berean, Fundazioak gizartebazterkeria jasateko arriskuan dauden gazteentzako beste gizarteratzepro
grama batzuk babesten ditu, hala nola Arabako Boxeo Federazioarekin sinatutakoa. Erakunde horrek emaku-
meentzako sentsibilizazio-ekintzak ere garatzen baititu, genero-berdintasunari eta autodefentsari dagokienez. 
2020an 3.000 euro baino gehiago bideratu ziren programa hori garatzera, kirol-materialak ordaintzeko hain 
zuzen ere.

Mendi Solidarioak Elkarteak “Ametsak bete” programarekin aurrera egin zuen. Programa horrek aniztasun 
funtzionala duten pertsonei mendia hurbiltzea du helburu eta amets horiek bete daitezen boluntario berriak 
prestatzea ere bai. Vital Fundazioak 3.500 euroko lankidetza-hitzarmena sinatu zuen elkartearekin.

Parabádminton I. Txapelketa Nazionala Vitoria-Gasteizen izan zen, otsailaren 1ean, Zabalganako Gizarte 
Etxean. Just Bádminton klub inklusiboak eta Espainiako Federazioak elkarlanean jardun zutenez, txapelketa 
bat antolatu ahal izan zen, eta 30 kategoria desberdin programatu ziren horretarako. Vital Fundazioa babesle 
nagusia izan zen, Arabako hiriburuan egin zen Bedmintoneko Senior Txapelketa Nazionalean bezala.

Azaroan egin zen Pilota Inklusiboaren eta 
Integratzailearen Astea, Arabako Pilota 
Federazioak bultzatuta, eta Fundazioaren 
laguntza izan zuen. Desgaitasun fisiko eta 
intelektuala duten pertsonentzako eta 
bakarrik dauden adingabe atzerritarrentzako 
jarduerak egin ziren hiru egunetan, horietako 
bakoitza kolektibo bati zuzenduta.
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Proba herrikoiak

Txirrindularitzako Arabako 1. Klasikoa

Urriaren 4an, igandean, Arabako ArraiaMaeztu herrian 1. Araba Klasikoa egin zen, junior mailako estatuko 
txirrindularitza proba, eta 150 kirolarik hartu zuten parte. 97 kilometroko ibilbidea eta 1.680 metroko desnibel 
positiboa izan zituen lasterketa hori antolatzen lagundu zuen Vital Fundazioak. 

Maeztuko industrialdetik abiatu zen proba, segurtasun tartea mantendu ahal izateko gune zabala. Parte-har-
tzaileek hiru itzuli eman behar izan zizkioten Birgala Nagusia, Maeztu-Corres, San Roman de Campezo, Bujanda, 
Antoñana eta Atauri udalerrietatik igaro zen zirkuituari, eta hirugarren mailako Durruma Kanpezu mendatea igo 
behar izan zuten.       

Lasterketak ikusmin handia sortu zuen estreinaldian eta bertan lehiatu ziren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafa
rroa, Gaztela eta Leon, Kantabria eta Aragoiko txirrindulariak. Maezu-Araba Klasikoa Junior mailako egutegian 
funtsezko lasterketa bihur dadila da helburua eta Espainiako Koparen parte izan dadila.

Osasun-larrialdiko egoera gorabehera, parte-hartzaileen osasuna protokolo zaindu batek babestu zuen, 
eta txirrindularien eta zaleen artean distantzia egon zen.

La Blanca Atletismo Kluba irabazi asmorik gabeko kirol-kluba da, eta arabarren artean atletismoa egin dadila 
sustatzea du helburu.

Irakaskuntzaren esparruan lan egiten dute praktikatzaileen hasierako etapetan, goi-mailako atletak hobetzen 
laguntzen dute eta herri-atletismoa eta emakumeen atletismoa sustatzen dituzte.

Atletismo-probak antolatzen dituzte hainbat partaidetza-mailatan, baita goi-mailako lehiaketetan ere, Kluben 
Txapelketa Nazionaletan parte hartzen duten taldeekin.

Manuel Iradier Txangolari Elkarteak antolatzen du Estibalizko Igoera, Arabako atletismo egutegiaren 
barruan gehien errotutako eta maitatutako probetako bat. 35. edizioa bertan behera utzi behar izan zuten pan-
demiak eragindako zailtasunengatik.

2020an lehiaketa-proba guztiak bertan behera geratu baziren ere. La Blanca Atletismo Klubarekin eta 
Manuel Iradier Txangolari Elkartearekin zituen hitzarmenei eutsi zien Vital Fundazioak

Fundazioa babesle duten beste hainbat proba herrikoi ere ezin izan ziren egin, hala nola uztailaren 12rako aurreiku-
sita zegoen Vitoria-Gasteizko Ironman-a, Martin Fiz Maratoia eta txikienentzako kirol probak

Arabako Euskal Pilota Elkartea
Arabako Euskal Pilota Elkartearen helburu nagusie-
tako bat Araban euskal pilota sustatzea eta garat-
zea da. Fundazioaren laguntza pilota modalitate 
guztietan oinarritzen da, esku-pilotari eta palako 
modalitate desberdinei arreta berezia eskain-
tzen badie ere. Azken urte hauetan, estatuan eta 
nazioartean, Araban trebatutako emakumeak 
nabarmentzen dira, baita zesta eta erremontea 
ere. Vital Fundazioaren 22.000 euroko laguntzari 
esker, hainbat txapelketa garatu eta sendotu dira, 
lurraldeko klub guztiekin eta Federazioak antola-
tutako sustapen-ekintzekin lankidetzan.
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2020ko uztailean, Arabako Herriarteko 50. Pilota Txapelketa egin zen, eta Arabako hainbat herritako pilotariek 
kadete, gazte eta senior mailetan parte hartu zuten.  

Kirol arloko beste zenbait lankidetza   
Vital Fundazioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen VitoriaGasteizko Udalarekin eta haren Kiroletako 
Udal Zerbitzuarekin, kirol-jardueraren sustapenean helburu komunak lortzea ahalbidetzen duten kirol-jardue-
rak garatu eta abian jartzeko, batez ere oinarrizko kirolaren barruan eta, oro har, herritarren artean, baita jar-
duera horretarako beharrezkoak diren instalazioak mantentzeko ere. Horretarako, 40.000 euro bideratuko ditu 
erakundeak.

4. Gizarte Laguntza Arloa 

OSASUNLARRIALDIRAKO PREMIAZKO LAGUNTZAK

Vital Fundazioak laguntza-neurri multzo bat sustatzea ebatzi zuen, ikuspegi solidariotik, koronabirusak 
eragindako ondorioei erantzun zuzena emateko, arabarrei indar sozial, ekonomiko eta kulturala emate-
ko asmo irmoari jarraiki.      

• Krisiaren hasieran, 300.000 euro bideratu zituen 13 arnasgailu erostera, Arabako Unibertsitate Ospi-
taleko (AUO) zainketa intentsiboetako ekipamendua indartzeko.

• Era berean, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen egoitza-sareko adinekoentzako tabletak erosi 
ziren, isolamendu-egoera horretan euren familiekiko komunikazioa errazteko.

•  10.000 euroko laguntza ‘Ahuleziaegoeran edo gizartebazterkerian dauden pertsonen bazkariak 
eta afariak ordaintzea’ proiekturako. Proiektu hori Babesgabeen Ama Santuaren Parrokiako jantoki 
sozialera joaten diren immigranteei, oinezkoei edo etxerik gabeko pertsonei zuzenduta dago, eta ho-
rietako batzuek, gainera, kontsumo, adikzio eta abarreko arazoak dituzte.

Berakah harreraproiektua
Berakah zailtasunak dituzten eta baliabide 
ekonomikorik ez duten pertsonei eta senideei 
harrera egiteko eta laguntzeko programa da, 
eta haien oinarrizko eta berehalako premiei 
irtenbidea ematera bideratuta dago.

2009an sortu zen Vitoria-Gasteizko Hirigune 
Historikoko Pastoral Unitatearen ekimenez 
(Santa Maria, San Bizente, San Migel eta San 
Pedro). Berakah proiektuak boluntarioen 
lanaz burutzen ditu bere jarduerak, bestelako 
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langilerik gabe. Gaur egun, 250 pertsona baino gehiago ari dira beren denbora, ahalegina eta ekarpen ekonomi-
koak egiten zenbait kasutan, modu desinteresatuan, San Vicenteko Karitateko Alabekin lankidetzan.  

Oinarrizko arazoak konpondu ondoren, erabiltzaileei gizarteratzen laguntzea da helburua, normaltasunez sar 
daitezen edo lehendik dauden laguntza instituzionalen sarearen bidez arreta jaso dezaten.

Vital Fundazioak aktiboki laguntzen du Berakah proiektuan eta haren jarduera eta programekin: entzute aktiboa 
eta errukitsua, oinarrizko elikadura, lege-aholkularitza, arreta psikologikoa, prestakuntzan eta autoenpleguan 
aholkularitza, mikrokredituak ematea, bitartekotza etxebizitza-gaietan, boluntarioen prestakuntza, kaleko tal-
deak, familia-harrera, aisialdiko taldeak eta eskola-laguntza, gaztelaniako eskolak, arropategia, etab.

• 2020an, Vital Fundazioaren 151.000 euroko ekarpena elikagaiak banatzeko erabili zen osooso
rik, Covid19aren pandemiak eragindako krisi orokorraren ondorioz, prekarietateegoeran zeuden 
pertsonen kopurua nabarmen handitu baitzen, eta haien baliabideak gutxitu zireneta.

• Era berean, Pastoral Unitateari 30.000 euroko laguntza ematea erabaki zen, ‘Biharamuna’ izeneko 
proiektuari laguntzeko. Proiektu horren helburua GiltzaEtxebizitza zerbitzua denbora jakin ba
tez indartzea zen, COVID19ak pertsona zaurgarrienentzat eragindako krisiaren eragina arintzen 
zen bitartean. Erabateko babesgabetasunegoeran, baliabiderik gabe, dauden familiei etxebizi
tza eta alokairua zuzenean ordaintzeko laguntzalerro bat zen. Proiektu hori Laguntzen Ezohiko 
Deialdian aurkeztu zuten

Hainbat programek martxan jarraitu dute aurten ere, baina tarteka, pandemiaren ondorioz, hala nola, Zugaz jan
tokiak, haurrentzako gosari eta askariez gain janari-anoak ere banatzen ditu; Ain Karem Etxeak, amak eta haien 
seme-alabentzako egoitzak; Belen Etxeak, familientzako egoitzak; eta ‘Tabgha’ despensa solidarioak. Hartara, 
gero eta laguntza gehiago eskatzen duen biztanleria-sektore bati erantzuna ematen diote.

Elikagaien Arabako Bankua
Elikagaien Arabako Bankua 1998ko martxoaren 16an eratu zen, laguntza-zentroei eta kolektibo marjinalei elika-
gai-soberakinak doan bildu, biltegiratu eta banatzeko. Elikagaiak banatzeko 35 elkarte daude, esleitutako fami-
liei banatzen dizkietenak, eta beste 31 kontsumoelkarte, elikagai galkorrak harrera-zentroetan, egoitzetan eta 
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jantoki sozialetan banatzen dituztenak. Gainera, Brasil kalean duten lokalean premiazko eskaerei erantzuten 
diete. 2020an 7.095 pertsona artatu zituzten, 2019an baino 886 gehiago, hau da, % 14,26 gehiago.

Vital Fundazioak urtero berritzen du Elikagaien Arabako Bankuarekin duen lankidetza. 2020an 25.000 euroko 
hitzarmena sinatu zen eta ‘Bilketa Kanpaina Handiaren’ zortzigarren edizioa martxan jartzen lagundu zen. 
Horrez gain, beste 25.000 euro bideratu ziren 1.000 kiloko edukiera zuen furgoneta isotermiko bat erostera, eli-
kagaien bilketa eta banaketa hobetzeko. 50.000 euroko balioa zuen Ibilgailu horrek eta Bankuaren ibilgailu-flota 
indartu zuen bere gizarte-lana egiteko.

Azaroaren 20an eta 21ean egin zen ‘Bilketa Kanpaina Handia’, pandemiak eragindako egoeretara ego-
kituta. Zazpi supermerkatutan egin zen aurrez aurre. Trukean, bankuaren aldeko bonu bihurgarriak 
(elikagai bihurtzekoak) erostea eta dohaintzak bide berrietatik egitea sustatu zen, Bizum bidez, esa-
terako. 11.000 kilo janari eta guztira 276.000 euroko kupoiak bildu ziren.

Vital Fundazioetako langileek, gainera, beren aletxoa jarri zuten Elikagaien Bilketa Handian, eta ber
tatik bertara parte hartu zuten, informazioboluntario aritu baitziren. 

TXALOALDIRIK LUZEENA 

Vital Fundazioak 12.000 euroko aparteko zuzkidura berezia egin zuen pandemiaren garaian martxan 
jarri zen ‘Txaloaldirik luzeena’ kanpainari esker, egunero oinarrizko zerbitzuak mantentzeko lan egin 
zuten profesionalak txalotzen zituzten pertsona guztiei omenaldia egiteko. Guztira, 2.385 lagun
tzabideo jaso zituzten, 12.000 segundoko txaloaldiak. Segundo bakoitzeko euro bat 12.000 euro 
bihurtu ziren, eta Arabako Elikagaien Bankura bideratu ziren, koronabirusaren krisiak kaltetutako 
familien eskariaren gorakada arintzeko.

Bultzain Elkartea
Gizarte Bazterkeriako eta Desgaitasuneko Arazoak dituzten Pertsonak Hartzeko Elkartea, Vitoria-Gasteizko 
Goi-zubian kokatua, gaur egun 20 plaza dituena. Bere zentroan erakundeek eskaintzen dituzten gizarte-zerbi-
tzuetan lekurik ez duten pertsonak hartzea du helburu. Gizarte-bazterketako eta kalteberatasun bereziko egoe-
ran dauden ‘etxerik gabeko’ pertsonei ostatu eta arreta ematen diete, errespetua bermatuko dien eta eskubide 
osoko pertsona gisa duten duintasuna kaltetuko ez dien arreta eskainiz.

Vital Fundazioa 2010etik ari da laguntza, beharrizanen araberako hainbat diru-laguntza emanez, ez baitu ekar-
pen finkorik egiten. 2020an, Bultzain Elkarteari 20.000 euroko laguntza ematea erabaki zen, instalazioen egoera 
prekarioa hobetzeko, bigarren solairua ez baitzen erabiltzen, 2011n izandako sutearen ondorioz. Bultzainen 
plaza guztiak okupatuta daude eta etengabe dituzte onartu ezin dituzten eskaerak. 2020ko ekitaldian, guztira, 
63 pertsona artatu ziren Zubi Garaiko Harrera Zentroan, 43 urteko batez besteko adinekoak, % 40 atzerritarrak.

Jeiki Fundazioa
Jeiki Fundazioa ongintzazko laguntza-erakundea da, eta Araban drogamendekotasunen arloan egiten du lan, 
prebentzio-, laguntza- eta gizarteratze-programen bidez. 



2020ko TXOSTENA

30

Vital Fundazioa lankidetzan ari da HARRERA ekimenekin, lehen informazio-elkarrizketak, egoitza-tratamendua 
(Gizakia Proiektua) edo anbulatorioa (Aukera) izan daitekeen eskaerari dagokionez, eta HAZGARRI programare-
kin. Programa horrek prebentzioa sustatzen du, premia antzematen den ikastetxeetara bisitak eginez eta kon-
tsumo hasiberrien aurrean esku hartuz. 2020an 62.500 euro bideratu ziren bi programak bultzatzeko.

HARRERA programan, urtean zehar, drogamenpekotasun-egoeran zeuden 161 pertsona eta 87 familia artatu 
ziren. Guztira 3.642 esku-hartze eta 173 koordinazio egin ziren beste zentro batzuekin. 

Bestalde, HAZGARRI ekimenak 171 gazte eta nerabe artatu zituen eta 81 familiari eman zien laguntza. 44 profe-
sionalek eta gizarte-eragilek 1.265 esku-hartze egin zituzten, eta horiek zentro eta elkarte desberdinekin egin-
dako 301 koordinaziotan gauzatu ziren.

Gurutze Gorria 
Vital Fundazioak Gurutze Gorriaren aldeko 
apustuari eusten dio, eta laguntza ematen 
dio egoera ahulean dauden pertsonak Ahal
duntzeko Programari, 13.000 euro bideratzen 
baititu horretara. Arabako Gurutze Gorriaren 
programa horrek bi jarduera-ildo ditu: ‘Etxerik 
gabeko pertsonentzako arreta integrala’ eta 
‘Krisi ekonomikoaren biktimentzako arreta’. 

Proiektuan parte har dezaketen pertsonak 
erakartzeko, honako programa hauek erabiltzen dira: etxerik Gabeko Pertsonentzako Arreta, Vitoria-Gastei-
zko kaleetatik astelehenetik ostiralera ibiltzen unitate mugikor bati esker antzematen dira, haien oinarrizko 
beharrak (elikadura, higienea eta ostatua) betetzen laguntzeko; Haur eta Familien Elikadurarako Prestazioak, 
udal-zerbitzuen estaldurarik ez duten kasuetarako eta balorazio bat egin ondoren; eta Pobrezia Energetikoaga
tiko Prestazioak, krisi sozio-ekonomikoak eragindako familiei zuzenduak. 

Programa hori beste jarduera-eremu batzuekin osatzen da; besteak beste, honako hauei buruzko orientazioa eta 
aholkularitza ematen da: eskubideak, osasun-sistemari lotutako izapideak eta baliabideak, gizarte-baliabideak 
eta/edo baliabide komunitarioak, laguntza psikologikoa eskaintzea edo banakako esku-hartze planak egitea. 
Horrela, isolamendua eta muturreko zaurgarritasun-egoerak kroniko bihurtzea saihestu nahi da, batez ere immi-
granteen artean.

• Vital Fundazioak Arabako Gurutze Gorriari 10.000 euroko laguntza ematea erabaki zuen, ‘Gurutze Go
rriak erantzuten du plana’ proiektuari laguntzeko. Proiektu horren helburua COVID19aren ondorioak 
arintzea izan zen, eta erakundeak pandemia deklaratu ondoren deitu zuen Laguntzen Ezohiko Deial
dira aurkeztu zen. ‘Gurutze Gorriak erantzuten du planak’ lurraldeko 6.500 pertsonari baino gehiago
ri egin zien telefono bidezko jarraipena, informazioa emateko, laguntzeko eta higieneari, elikadurari 
eta jantziei buruzko berehalako premiak antzemateko eta eskura zituzten baliabide guztiei buruz 
aholkatzeko.

NBE (Norbera Babesteko Ekipamendua)

•  Nabarmentzekoa da, gainera, anbulantzietarako NBE ekipamenduak erosi zirela ‘Gurutze Gorriak 
erantzuten du’ kanpainaren barruan. Horretarako 6.200 euro eman zituen Vital Fundazioak pande
miaren hasieran, osasunlarrialdietarako premiazko laguntzen neurrisortaren barruan.
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Gizarte bazterketaren aurkako beste zenbait proiektu 
Vital Fundazioak gizarteratzearen alde lan egiten duten elkarteek garatzen dituzten beste programa batzuk ere 
babesten ditu. 

Horregatik, INSOLA elkartearekin 10.000 euroz hornitutako lankidetza-hitzarmen bat bultzatu zen, gizar-
te-bazterketako egoeran dauden pertsonentzako ‘Aldi baterako etxebizitzak’ programarekin jarraitzeko. Alde 
batetik, berreziketako gizarteratzetailerrak egiten dituzte, eta, bestetik, aldi baterako etxebizitzen proiektua, 
sabai duina eta pixkanaka bizitza autonomorako trantsizioa bermatzen duena. 2020an 5 tailer egin ziren eta 12 
erabiltzailerekin lan egin zen; horietatik 9 gizonak izan ziren eta 3 emakumeak. Programa horri esker, gainera, 5 
pertsonak harrera utzi eta laneratzen eta gizarteratzen jarraitzea lortu zen.  

Secretariado Gitano Fundazioa, emakume ijitoen aukeraberdintasuna eta integrazio soziolaborala susta
tzeko eta askotariko diskriminazioa artatzeko Calí Programa kudeatzen duena. Vital Fundazioak proiektu horri 

ematen dion 12.000 euroko laguntzak emakume ijitoen segmentu espezifiko 
bat estaltzeko aukera ematen du, hau da, egoera oso ahulean daudenak, gizar
tebazterketako egoeran dauden emakumeen profilekin lan egiten duten beste 
erakunde batzuen zerbitzu eta baliabide publikoak eta ekimen eta programak 
iristen ez zaizkien emakumeen kasua. Gainera, arreta berezia eskaintzen zaie 
generoindarkeriaren biktimei. 2020an, 21 emakume ijitok parte hartu zuten Cali 
programan; 122 lagunek (90 emakume eta 32 gizon) hainbat zerbitzuri buruzko 
informazioa jaso zuten; 40 emakume ijitori genero-indarkeriako protokoloen 
berri eman zitzaien; eta taldekako tailerrak eta saioak egin ziren bizitza pertso-
nala, lana eta familia uztartzeari eta genero-berdintasunari buruz.

Haurren eskubideen defentsa eta sustapenaren alde lan egiten duen Save The 
Children gobernuz kanpoko erakundeak haurren pobreziaren aurka borroka
tzeko programa bat du, pobrezia eta gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan 
dauden haurren bizi-baldintzak hobetzeko. 

Save The Childrenek 2.000 euro jaso zituen Vital Fundazioaren eskutik, ‘Zure alboan’ programa garatze
ko. Programa hori COVID19 larrialdiagatik krisian zeuden Arabako haurrei arreta integrala emateko zen.

Ayuda en Acción Fundazioa pobreziaren eta 
desberdintasunaren aurka borrokatzen duen 
elkartea da. 2020an ‘El Ensayadero’ proiektua 
aurkeztu zuten Vital Fundazioak abian jarritako 
III. Laguntza Deialdira. Erakundeak 4.900 euroko 
laguntza eman zuen Samaniego ikastetxeko ikas-
leekin ekimen bat abian jartzeko, musika alter-
natiba gisa hartuta. Helburua zen Arabako haur 
eta nerabe ahulen gizarteratzea eta hezkun tza
arrakasta bultzatzea, musikaadierazpenerako espazio bat sortuz eta musika garaikideko bandak sortuz (pop, 
rock, metal, rap).

Era berean, AGLE Elkartearekin sinatutako hitzarmena berritu da. Hitzarmen horren helburu nagusietako bat 
guraso bakarreko familiei, immigranteei eta generoindarkeriaren biktimei arreta eta sustapen soziala eta per
tsonala ematea da, gai sozial eta pertsonaletan gidatuz. 

Guztira 10.000 euro eman zituen erakundeak ‘Loremaitea’ programara bideratuta, hau da, baliabide ekonomiko 
nahikorik eta gizarte-laguntzako sarerik ez duten guraso bakarreko familietako adingabeei laguntzeko zerbi-
tzura, amaren/aitaren lan- edo prestakuntza-ordutegiarekin bat datozen ordutegi-tarteetan, beste zerbitzu nor-
malizatu batzuek estaltzen ez dituztenetan. 2020an, 85 adingabe zituzten 60 familia artatu ziren. 
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• 2020an, eta COVID19ak eragindako pandemiaren ondorioz, Loremaitea zentroko adingabeen 
arreta % 30,2 murriztu zen aurreko ekitaldiarekin alderatuta.

• Vital Fundazioak 5.000 euroko ekarpena egin zion AGLE elkarteak COVID19aren ondorioak arint
zeko Laguntzen Ezohiko Deialdira aurkeztu zuen ‘Gaixotasun kroniko, endekapen, tumoregaixo
tasun eta terminaletan familiak laguntzeko programari’.

Langraizko espetxean dauden pertsonen gaitasun fisiko eta mentalak hobetzeko kirolak duen garrantzia ezagu-
tarazteko beharretik abiatu zen ‘Correr Libera’ ekimen berria.  

El Prado Atletismo Klubak ‘Correr Libera’ izeneko proiektua aurkeztu zuen Vital Fundazioak abian jarritako III. 
Laguntza Deialdian. Proiektu horrek kirolsaioak eskaintzen zituen Langraizko espetxearen barruan, presoak 
jarduera fisikoaren bidez gizarteratzeko modu bat izan zedin. Proiektuak fundazioaren babesa izan zuen, eta 
8.000 euroko laguntza eman zuen gauzatu ahal izateko. 

Kirol-jarduera horien bidez, presoei kirolaren balioak (indibidualak zein kolektiboak) transmititu nahi zitzaiz
kien, hala nola errespetua, zintzotasuna, ahalegina, lana edo sakrifizioa, beren autoestimua hobetzen lagun 
diezaieketenak eta espetxean hobeto egoteko egin ditzaketen atletismoko hainbat diziplina ezagutarazi.

Araba minbiziaren aurkako borrokan. AECC

Minbiziaren aurkako borrokak gaixotasuna normalizatzea eta herritarrak prebentzio-neurrien inguruan sentsi-
bilizatzea eskatzen du. 

Vital Fundazioak lankidetza estua du duela urte batzuetatik Min
biziaren Aurkako Espainiako Elkartearekin Araban, sinatzen duten 
hitzarmenaren bidez. Hitzarmen horrek 22.000 euroko ekarpena 
egin du aurten Prebentzio Programarako (erretzeari uzteko terapiak, 
hitzaldiak ikastetxeetan, hainbat motatako minbiziari buruzko pre-
bentzio-kanpainak); paziente onkologikoei eta haien familiei Arreta 
Psikosoziala Emateko Programarako; Boluntariotza Programarako 
(elkartearen egoitzan, ospitaletan eta etxeetan); eta Minbiziaren aur
kako Martxa egin dadin. 

1.000 euro gehiago bideratu genituen kanpainak eta programak 
zabaltzeko, hala nola kontzertuak, loteria eta abar.

• Minbiziaren aurkako VitoriaGasteizko Martxak formatu digitala izan zuen seigarren edizioan, CO
VID19aren eta kontaktu soziala mugatzeko gomendioen ondorioz. Horregatik, parte hartu nahi 
izan zutenek 6 kilometroko ibilbidea egin zuten, oinez edo korrika, urriaren 3an eta 4an, banaka 
edo talde txikitan. Ondoren, Arabako AECCren sareetara argazki bat igo zuten. Aurten bilketa gi
beleko minbiziari buruzko ikerketaproiektu batera bideratu zen. 

• Vital Fundazioak beste 10.000 euroko ekarpena egin zuen ‘Arabako AECCren arreta sozialeko zer
bitzua indartzea COVID19aren garaian’ programarako, minbizia duten pertsonen eta haien fami
lien gizarte eta osasunhauskortasuneko egoera arintzeko, alde bitatik zaurgarritzat hartzen den 
kolektiboa baita, minbiziagatik eta Covid19gatik.
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ASAMMA

Vital Fundazioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen 2020an, 6.000 euroko ekarpenarekin, Emakume Mas
tektomizatuen Elkartearekin (ASAMMA), bi ekimen garatzeko: eskuzko masaje linfatikoko programa fisiotera
peutiko bat eta emozioak berreskuratzeko programa bat, kaltetutako pertsonaren eta haren familia-inguruneko 
kideen bizi-kalitatea eta egokitzapena hobetzeko.

Erakundearen laguntzari esker, ASAMMAko kide diren 36 emakumek jaso zituzten eskuzko drainatze linfatikoko 
masajeak. Guztira 221 masaje egin ziren hilean ordubetez 2020an zehar. Emozionalki suspertzeko programari 
dagokionez, 17 emakumek eta 5 senidek jaso zituzten terapiak, urtean zehar hilean ordubeteko bi saio edo 
gehiago eginez. Guztira 104 saio eman ziren.  . 

ASAMMAk, gainera, 3.000 euro jaso zituen Vital Fundaziotik ‘Zure ondoan jarraitzen dugu’ proiektua fi-
nantzatzeko. Proiektu horren bitazrtez, elkarteak maskara solidarioak, dantza lehiaketa Tik Tok-en eta 
komunikazio ekintza gehiago egin zituen, elkartearen irudia sendotzea eta bularreko minbiziari ikusga-
rritasuna ematea lortu zutenak, pandemia garaian ere bai.

ASPANAFOA

Arabako Haur Minbizidunen Gurasoen 
Elkartea da, eta bere helburua da Arabako 
haur minbizidunen familiei laguntzea beren 
seme-alaben gaixotasunean zehar. 

Vital Fundazioak 3.000 euroko laguntza 
eman zien 2020an, hainbat programa gara-
tzeko: informazioa, dibulgazioa eta gizar
tesentsibilizazioa, informazio-materiala 
banatzea Vitoria-Gasteizko ospitaleetan, 
ikastetxeetan eta hainbat establezimen-
dutan; formakuntza, boluntariotzako pres-
takuntza-saioen eta ikastaroen bidez; eta 
aisia eta astialdia, bizikidetza psikoemozio-
nalean oinarrituta

Iturrigorri Elkarlan

Vital Fundazioa lankidetzan hasi da 2020an Leuzemiaren eta Gainerako Gaixotasun Hematologikoen Aurkako 
Elkartearekin (Iturrigorri Elkarlan). Elkarte hori duela hamahiru urte baino gehiago sortu zen leuzemia eta gai-
nerako gaixotasun hematologikoak dituzten pertsonei eta haien senideei laguntzeko, euskarria nahiz akonpai-
namendua emateko eta jarraipena egiteko, gaixotasunak iraun bitartean eta ondoren. Era berean, hezur-mui-
neko emaileen hazkundearen alde egiten dute lan..

5.000 euro eman zizkion elkarteari ‘COVID-19 alerta. Inoiz baino garaiezinagoak leuzemiaren eta gaine-
rako gaixotasun hematologikoen aurrean’ proiektua babesteko. Proiektua Laguntzen Ezohiko Deialdian 
aurkeztu zen, minbiziari eta COVID-19ari, biei, aurre egin behar zieten paziente horientzako aholkuak eta 
gomendioak biltzen dituzten gidaliburu batzuk diseinatzeko eta tailer-programa bat gauzatzeko.
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Gaixotasun mentalei eta endekapenezkoei laguntzea 

ASAFES

ASAFES, Gaixotasun Mentala duten Pertsonen eta Senideen Arabako 
Elkartearen helburua da gaixotasun mentala duten pertsonentzako eta 
haien familientzako bizitza-proiektu integrala eta indibidualizatua bide-
ragarri egitea. Helburuak integrazio- eta normalizazio-etorkizun batera 
bideratuta daude, pertsona horien bizi-kalitatea hobetzeko.

Vital Fundazioak laguntza ematen dio elkarteari, haiekin urtero sina-
tzen duen hitzarmenaren bidez. 2020an, emandako 19.000 euroak 
honako hauetarako erabili ziren: gaixotasun mentalak dituzten Arabako 
Errioxako landa-eremuetako pertsonak ASAFESek Oionen dituen tailer 
psikosozialetara eramateko furgoneta bat jartzeko; Arabako biztanle-
entzako osasun mentaleko prebentzio eta sentsibilizaziojardunaldia 
garatzeko; baita gaixotasun mentalak dituzten pertsonei lan-irteera 
emateko baloraziopraktikak prestatzeko programarako ere, RAEP Enplegu Zentro Berezian (Gaixotasun man-
tela duten Pertsonen eta haien Senideen Arabako Errehabilitazioa). 

‘Osasun mentala eta ongizatea, lehentasun globala’ leloarekin sentsibilizazio-jardunaldia urriaren 10ean egin 
zen, Osasun Mentalaren Mundu Egunean. Arabako biztanleen arreta erakartzeko eta aldarrikapenak helaraz-
teko, globo tristeak jarri ziren, besteak beste, enpleguari, suizidioari, tratamenduari eta depresioari buruzko 
osasun mentalari buruzko datuekin, Vitoria-Gasteizko punturik esanguratsuenetan.

AFARABA

Alzheimerra duten Pertsonen Senide eta Lagunen Arabako Elkartearen 
misioa da kalitatezko arretara bideratutako kontzientziazio soziala eta 
instituzionala sustatzea, programak eta zerbitzuak sortuz, Alzheimerra 
eta beste dementzia batzuk dituzten pertsonen eta haien senide eta 
zaintzaileen ongizatean laguntzeko.

Vital Fundazioarekin sinatutako hitzarmenari esker 15.000 euroko ekar-
pena egin zen, eta Prestakuntza Programa gauzatu ahal izan zen, hi -
tzaldi zikloen, ikastaroen, jardunaldien eta lantegien bidez, bai elkarteko 
bazkideentzat, bai profesionalentzat; Aisia eta Astialdiko Programa, zei-
nak aisialdiko jardunaldiak garatzen baititu gaixotasunak jotakoentzat; 
eta Dibulgazio eta Sentsibilizazio Programa, hainbat formatutan dibul-
gazio-materiala sortuz (erakusketa eta komikia). Sentsibilizazio-progra-
mak jarri ziren abian, gazteenei bereziki erreparatuta, eskoletarako tai-
lerren bidez.

AEMAR

Vital Fundazioak lankidetza-hitzarmena du urtero AEMAR 
Arabako Esklerosi Anizkoitzaren Elkartearekin. 2020an 
6.000 euroko laguntza  eman zion. Laguntzaren portzenta-
jerik handiena ¡MójateBusti Zaitez! kanpainara bideratzen 
da. Elkartasunezko eta gizarte-sentsibilizazioko ekintza 
bat da, ekimen horretara atxikitako Euskal Herriko igerileku 
eta hondartzetan egiten dena, eta nahi duten pertsona 
guztiek libre eta doan parte har dezakete.
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Helburua da funtsak lortzea esklerosi anizkoitza duten pertsonentzako errehabilitazio-zerbitzuak finantza-
tzeko, beharrezkoak baitira haien bizi-kalitatea hobetzeko.

• Pandemia zelaeta, ¡Mójate – Busti Zaitez 2020! Instagramen bidez egin zen Araban eta Estadio 
Vital Fundazioaren igerilekutik eman zen testigantza, pertsona ezagunen iruzkinen bidez.

• AEMARek ‘Esklerosi anizkoitza duten pertsonentzako etxeko errehabilitaziorako eskuhartzea’ 
proiektua aurkeztu zuen COVID19ak eragindako zailtasunak arintzeko Laguntzen Ezohiko Deial
dian, eta 5.000 euro gehiago lortu zituen Vital Fundaziotik. 

Desgaitasuna gainditzeko laguntza  

ASPACE

ASPACEARABA, Garuneko Paralisia 
eta Antzeko Asalduren Elkartea 1989an 
sortu zuen beren eskubideak defenda-
tzeko eta beren beharrei erantzuteko 
sentsibilizatutako familia talde batek. 
1993az geroztik, Vital Fundazioa eten-
gabe ari da ASPACErekin elkarlanean 
hainbat proiekturen garapenean. 

2020an, 10.000 euroko ekarpena ASPACE 
aldizkariaren bidezko komunikazio eta 
hedapenprogramara, oso kaltetutako 
pertsonentzako tailerretara, pintura artetailerrera eta aisia eta astialdirako programara. Programa horrek hau-
rren, gazteen eta helduen udalekuak barne hartzen ditu.

• Udako programak pandemiaegoerara egokitu behar izan zituzten, eta jarduerak kolektiboaren 
beharrak kontuan hartuta antolatu: banakako jarduerak, begiralearekin batera; gehienez 2 eta 4 
partehartzaile bitarteko taldejarduerak; topaketak eta ibilaldiak. Gainera, online jarduerak sus
tatu ziren. Udako programan parte hartu zuten 77 pertsonetatik % 90ek 3. graduko mendekota
suna zuten.

• ASPACEk ‘Garunparalisia eta/edo antzeko alterazioak dituzten eta ikastetxeak eta eguneko zen
troak ixteak eragiten dien haurrentzako fisioterapia’ proiektua aurkeztu zuen Vital Fundazioaren 
Laguntzen Ezohiko Deialdian. Proiektu horren helburua COVID19aren ondorioak arintzea zen. 
Beste 10.000 euro bideratu ziren proiektu horretara.

Autismo Araba

Autismo Araba Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatua da, eta 1982an sortu zenetik, Autismoaren 
Espektroko Nahasmenduak (AEN) dituzten pertsonen aldeko lana egiten du. Haren helburua da AEN duten per-
tsonen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea, arreta pertsonalizatua, integrala eta kalitatezkoa bermatuz 
beren bizi-zikloan zehar
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2020an, Vital Fundazioak hitzarmen bat sinatu zuen, 9.000 eurokoa, ‘Jarduera inklusiboak hiriaren inguruan’ 
programa garatzeko. Programa hori udan familia laguntzeko eta bateratzeko jardueretan oinarritu zen. 

Autismo Arabak ‘Ikusarazteko komunikatu/Comunicar para visibilizar’ proiektua aurkeztu zuen Fundazioak 
abian jarri zuen III. Laguntza Deialdian eta 4.000 euroko laguntza lortu zuen.

• Osasunegoera bereziaren ondorioz, banakako laguntzak eman behar izan ziren, hala nola pa
seoak, tailerrak edo etxeko asistentziak, eta talde txikientzako udalekuak hezitzaileekin, aire za
baleko psikomotrizitateariketak, paseoak edo eskulanak egiteko. Horrela, AEN duten pertsonen 
familiek atseden har dezakete udako hilabeteetan.

• Autismo Arabak ’AEN kolektiboan terapietara eskuratzeko berdintasunerako eraldaketa digitala’ 
izeneko proiektua aurkeztu zuen Vital Fundazioaren Laguntzen Ezohiko Deialdian. Proiektuaren 
helburua zen bazkide askoren eten digitala arintzea, pandemiak iraun bitartean online terapiak 
jaso ahal izan zitzaten. Beste 5.000 euro bideratu ziren proiektu horretara.

Ikusaraztea helburu duten laguntza berriak 

Naizen

Adingabe Transexualen Familien Elkarteak laguntza, prestakuntza eta aholkularitza eskaintzen die adingabe 
transexualen familiei, transexualitateari dagokionez eta haiek ikusarazteko egiten du lan eta haien eskubideak 
aldarrikatzeko hainbat esparrutan, hala nola osasunean, hezkuntzan, gizartean, kulturan, kirolean, arlo judi-
zialean edo komunikabideetan. Halaber, adingabe transexualekin esku hartu beharko duten profesionalei pres-
takuntza emateko ere laguntzen dute.

Naizen Elkartea Vital Fundazioak 2020ko urtarrilean atera zuen III. Laguntza Deialdira aurkeztu zen. ‘Euskal 
Herriko adingabe transexualei eta haien familia laguntzea’ izeneko proiektuak 3.000 euroko laguntza jaso zuen, 
eta familiei arreta emateko, adingabeekin jarduerak egiteko, prestakuntzarako eta abarrerako programatutako 
ekimenak aurrera eramateko erabili ziren. Horrez gain, online ikastaroak eta telefono bidezko arreta-zerbitzua 
ere landu ziren.

Feder Euskadi

7.509 euskal herritarrek gaixotasun arraroak dituzte, eta % 18,1ek 15 urte baino gutxiago dituzte. Gaixotasun 
motari dagokionez, erregistratutako kasuak 893 patologia desberdinetakoak dira. 

Oro har, Euskadik 33,2 kasu erregistratu ditu 10.000 biztanleko, eta lurraldeka, tasa oso antzekoa da: 33,5 Ara-
ban, 32,9 Bizkaian eta 33,5 Gipuzkoan. 

Gaixotasun Arraroen Espainiako Elkartea Euskadin (FEDER Euskadi) ere Vital Fundazioaren Laguntzen 
Ezohiko Deialdira aurkeztu zen, ‘Gaixotasun arraroak: arreta integrala haien beharrei erantzuteko’ proie-
ktuarekin, Covid-19ren ondoriozko osasun-larrialdiak mota horretako gaixotasunak dituztenei eta euren 
familiei eragin dizkien ondorioak arintzeko.
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Goian

Goian gizarte eta hezkuntzaproiektua da, eta Vitoria-Gasteizko Alde Zaharra partekatzen duten pertsonen, 
kolektiboen eta erakundeen errespetua, komunikazioa eta lankidetza sustatzea du helburu. Aisialdiaren espa
rruan lan egiten dute auzo horretan bizi diren pertsonekin, haien bazterketa saihesten saiatuz, Vitoria-Gastei-
zko Alde Zaharra bezalako zerbaiten, espazio baten, ingurune baten, lurralde baten parte sentiaraziz.

Vital Fundazioak 6.000 euroko laguntza eman zion Goianek Covid-19aren ondorioak arintzeko Laguntzen 
Ezohiko Deialdira aurkeztu zuen ‘Ongi Etorri Alde Zaharrera’ proiektuari. Aisialdi osasungarriko jardue-
ren bidez, prestakuntza-arrakala eta eten digitala txikiagotzen saiatu ziren, egoera ahulean zeuden haur 
eta gazte asko burutzen ari ziren prestakuntza-prozesuetatik kanpo geratu baitziren.

Desgaitasunei, gaixotasunei edo gizarte bazterketa arriskuan daudenei lotuta 
diharduen elkartesarearentzako laguntza  
2020an zehar, Vital Fundazioak hitzarmenak, lankidetzak edo laguntzak sinatu zituen gure lurraldean hainbat 
arazok eragindako pertsona-talde askorekin, horien artean nabarmentzekoak dira:    

1. AAE (Epilepsiaren Arabako Elkartea)

2. AAL (Laringektomizatuen Arabako Elkartea)

3. ACABE (Anorexia eta Bulimiaren Aurkako Arabako Elkartea)

4. ACCU ARABA (Crohn eta Kolitis Ultzeraduna duten Gaixoen Arabako Elkartea )
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5. ADALAVA (Diabetikoen Arabako Elkartea)

6. ADAP (Preso dauden Pertsonei laguntzeko Elkartea)

7. ADELA (Alboko Esklerosi Amiotrofikoaren Elkarteen Federazioa)

8. ADEAR (Artritis Erreumatoide eta Espondilitis Gaixoen Arabako Elkartea)

9. ADELES (Lupus gaixoen Arabako Elkartea)

10. ADELPRISE (Linfedema Primarioa eta Sekundarioa dutenen Arabako Elkartea)

11. AEFAT (Ataxia Telangiektasia Familiaren Espainiako Elkartea)

12. AI LAKET!! (Gazteen lonjen erabilera ludikoari lotutako arriskuak murrizteko elkartea)

13. ALCER (Giltzurruneko Gaixotasunen Aurka Borrokatzeko Arabako Elkartea)

14. AMAPASE (Ama eta Aita Bananduen Arabako Elkartea)

15. APDEMA (Adimen Desgaitasuna duten Pertsonen aldeko Arabako Elkartea)

16. ARABAKO GORRAK (Arabako Pertsona Gorren Elkartea)

17. ARABARNE (Hezkuntza-premia Bereziak dituzten Haurren Gurasoen Elkartea)

18. ARENE (Gaixo Neuromuskularren Arabako Elkartea)

19. ARESBI (Arantza Bifidoa eta Hidrozefaliaren Arabako Elkartea)

20. ARNASA ARABA (Fibrosi Kistikoaren Arabako elkartea)

21. ASAFIMA (Fibromialgia eta Fatiga Kronikoaren Sindromearen Arabako Elkartea)

22. ASASAM (Gaixo Psikikoen eta Senideen Arabako Elkartea)

23. ASCUDEAN (Adinekoak Zaintzen dituzten Senideen Elkartea)

24. ARABAKO BAKELEKUA ELKARTEA (Kanpamendu sahararretan errefuxiatua dauden haurren aldeko elkartea) 

25. BIDEGURUTZEA ELKARTEA (Gizarte-bazterketako Arazoak Dituzten Pertsonen Harrera Elkartea)

26. BORONDATE ONEKO ELKARTEA (Baztertutako Taldeei Laguntzeko Elkartea)

27. GIZARTERAKO ELKARTEA (Emakume prostitutentzako abegia eta orientazioa)

28. GURE BIDEA ELKARTEA (Gizarteratzeko elkartea)

29. KOKUK ELKARTEA (Gizarte eta Hezkuntzako Esku-hartze Elkartea)

30. PRESTATURIK ELKARTEA (Atzerriko profesionalen Arabako Elkartea)

31. SAGRADA FAMILIA CHERNOBIL ELKARTEA (Chernobileko haurren abegirako familien elkartea)

32. IKIRIKI ELKARTE SOZIOKULTURALA (Ongizate psikosoziala eta animaliekiko eta naturarekiko elkarreragina 
sustatzeko elkartea)

33. TALUR ELKARTEA (Desgaitasun intelektuala duten pertsonen aisialdi eta denbora librerako elkartea)

34. ZUBIA GURUTZATZEN ELKARTEA (Gizarteratzeko eta laneratzeko tailerrak egiteko elkartea eta ekimen 
etxea)

35. AISIALDIRAKO KARMELDARREN ELKARTEA 

36. ASOPARA (Parkinson Araba Elkartea)

37. ASPASOR (Gorren gurasoen eta lagunen Arabako elkartea)

38. ATECE (Hartutako Kalte Zerebralaren  Arabako Elkartea)

39. ELIZBARRUTIKO CARITAS (Gasteizko Elizbarrutiko Caritas)
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40. CEAR (Errefuxiatuei Laguntzeko Batzordea)

41. URKIDE IKASTETXEA

42. MUGARIK GABEKO BIHOTZA (Gaixo kardiobaskularren eta euren familien bizi-kalitatea hobetzeko elkartea)

43. DOWN ARABA ISABEL ORBE (Down Sindromearen Isabel Orbe Arabako Elkartea)

44. EGINAREN EGINEZ (Desgaitasun fisikoa duten pertsonen Arabako Elkartea)

45. ENDAA (Ez Dugu Inor Atzean Uzten Elkartea) 

46. EZEBA (Zeliakoen eta Zeliakoen Familien Arabako Elkartea)

47. FEVAPAS FEDERAZIOA (Gorren Gurasoen eta Lagunen Elkarteen Euskadiko Federazioa)

48. ADSIS FUNDAZIOA (Gizarte bidezkoagoa, solidarioagoa eta inklusiboagoa eraikitzeko fundazioa)

49. BOSCOS FUNDAZIOA (Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden adingabeen, gazteen eta kolektiboen 
erabateko sustapenerako eta garapenerako Fundazioa)

50. CORAZONISTAS FUNDAZIOA (Heziketarako, sentsibilizaziorako eta garapenerako nazioarteko lankidetza-
rako fundazioa)

51. ITAKA ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA

52. JEIKI FUNDAZIOA (Droga-mendekotasuna duten eta gainditzeko bidean dauden pertsonen fundazioa)

53. BEROA TUTORETZA FUNDAZIOA (Gaixo mentalen Arabako tutoretza fundazioa)

54. USOA TUTORETZA FUNDAZIOA (desgaitasun intelektuala duten eta babesgabezia egoeran dauden pertso-
nen tutoretza fundazioa)

55. VICENTE FERRER FUNDAZIOA (Indiako hegoaldeko eremu pobretuenetako baten eraldaketa-prozesuarekin 
konprometitutako garapenerako GKE)

56. GIZABIDEA (Presoen defentsarako elkartea)

57. GUREAK ARABA (Desgaituentzako Enplegu Zentro Berezia)

58. HAR-EMAN (Desgaitasun intelektuala duten pertsonen gizarteratzea sustatzeko elkartea)

59. HOGAR ALAVÉS (Hogar Alavés Elkartea, gaixotasun mentala duten pertsonen errehabilitaziorako)

60. MATRIOSHKA (Hizkuntza eta Kultura Errusiarraren Arabako Haur Elkartea )

61. ONCE (Itsuen Erakunde Nazionala Araban)

62. SIDALAVA (Ihesaren aurkako Arabako Herritarren Batzordea)

63. TEL-EUSKADI (Hizkuntzaren Nahasmendu Espezifikoa duten Pertsonen Senideen eta Lagunen Elkartea)

64. ITXAROPENAREN TELEFONOA (Itxaropenaren eta adiskidetasunaren telefonoaren Arabako elkartea)

65. ZALDIHARANA (Haraneko Elkartea, zaldi-terapien bidez desgaitasuna duten pertsonen bizi-kalitatea hobe-
tzeko).

Gizarte berrikuntza

ARTEHAZIA

ARTEHAZIAARTEHAZIA Kultura, Arte eta Gizarte Berrikuntzarako Elkarteak  “Adinekoak zaintzeko sistema 
komunitarioa birpentsatzera bideratutako gizarteberrikuntza” proiektua aurkeztu zuen Vital Fundazioaren III. 
Laguntza Deialdian. Proiektuaren helburua berrikuntza-prozesu irekia eta elkarlanekoa abian jartzea zen, gure 
lurraldean adinekoak zaintzeko eredua birpentsatzea ahalbidetuko zuena.  
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Fundazioaren aldetik 15.000 euroko laguntza hartu zuen proiektuak, eta AuzoLabs garatzen du, Arabako adine
koen bizikalitatea berritzeko eta hobetzeko irtenbideak elkarrekin sortzeko. Horretarako, prototipoak disei-
natzen ditu Arabako adineko pertsonen arreta soziosanitarioko hainbat esparrutan, eta aktiboki parte hartzen 
dute populazio-kolektibo horren zaintza-sistemaren parte diren lurraldeko eragile profesional eta instituziona-
lek.

Talde Motorrak (15 pertsona inguruk osatua) honako esparru hauetan lan egiten du: osasuna (fisikoa eta afek
tiboa), bizikalitatea, afektuak, etxebizitza, mugikortasuna, familiamemoria, eskubideak eta askatasunak eta 
zaintzak (formalak eta informalak). Hortik aurrera, artearen, kulturaren edo sormenaren mundutik datozen per-
tsonek osatutako Auzolabek konponbideak proposatzen dizkiete Talde Motorrekoek antzemandako erronkei.

Osasun-krisiak agerian utzi zuen adineko pertsonek ezohiko egoeren aurrean duten kalteberatasuna. AR-
TEHAZIAren proiektua zainketa sistema tradizionala birpentsatzera eta sareko eta komunitateko zain-
tza prototipoak sortzera bideratuta dago. 

Vitalquiler
Vitalquiler programa aitzindaria da, gizarte-izaera sakonekoa, etxebizitza bat  izateko zailtasunak dituzten 
pertsonentzat. 2001. urtean abian jarri zen, une horretan Vitoria-Gasteizen arrazoizko prezioren truke alokai-
ruan zegoen etxebizitza-eskaintza eskasari erantzuteko. 

Hasiera batean, proiektuaren xedea Arabako gazteek gurasoen etxetik joateko zuten beharrari erantzutea zen, 
diruz lagundutako alokairuak eskainiz, lan-merkatura finkatzen ziren bitartean.  Hala ere, gizartearen bilakaerak 
eta haien etxebizitza-beharrek programa herritar guztiei zabaltzea ekarri zuten, adin-mugarik gabe.  

Vitalquiler programak baldintza hauek eskaintzen dizkie errentariei:

• Adin nagusikoa edo emantzipatuta dagoen adingabea izatea

• Etxebizitzarik ez izatea

• Euskal Autonomia erkidegoan erroldatuta egotea

• 3.000 eta 39.000 euro arteko diru-sarrerak izatea  (kide bateko familia-unitateak).

Abenduaren 31n Vitalquiler-ek 791 etxebizitza zituen. Horietatik 72 Lakuan daude, 421 Salburuan eta 298 Zabal-
ganan. Guztira 287.602,59 euroko dirulaguntzak aplikatu ziren. Vitalquiler-eko errentariek ordaindutako 
urteko batez besteko errenta 5.853,17 eurokoa izan zen eta urteko batez besteko diru-laguntza 346,61 eurokoa 
eta okupazio maila % 98,21koa.
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+60 laguntza programak
Vital Fundazioak diru-laguntzak eta aholkularitza eskaintzen ditu 60 urtetik gorako pertsonen bizi-kalitatea 
hobetzeko eta haien autonomia errazteko. 2002tik martxan dagoen Bainugelak egokitzeko programari esker, 
eskatzaileek beren etxebizitzetan egokitzapen integraleko obrak egin ditzakete, bainuontziak dutxatzeko pla-
terekin ordeztuz eta manpara egokituak eta laguntza-elementuak instalatuz. 

Programa abian jarri zenetik 2.761 eskaera jaso dira guztira (2.303 Vitoria-Gasteizen eta 458 Arabako gainerako 
herrietan), eta horietatik 2.360 obra amaituta daude abenduaren 31n. Vitoria-Gasteizen 1.943 ekintza egin dira 
Vitoria-Gasteizen, eta 417 Arabako gainerako herrietan.    

Pertsona horientzako beste ekimen bat Audifonoak erosteko edo hortztratamendu funtzionalak egiteko 
laguntzaprograma da. Beren errentaren arabera, 60 urtetik gorakoek era horretan egin diezaiekete aurre horre-
lako artikuluek dakartzaten kostuei. 

+60 laguntza programak Eskaerak Dirulaguntzak

Bainugelak Egokitzeko Programa 30 27.964 €

Audifono eta Hortz Tratamenduen Programa 203 99.300 €

Guztira 2020 252 174.300 €
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5. Hezkuntza, Prestakuntza, Enplegu eta Ikerketa Arloa

Hezkuntza programak

‘Har ezazu kontrola’ hezkuntza digitala

Internetek, sare sozialek, smartphone-k eta teknologia 
berriek, oro har, onarpen eta ezarpen aldi azkarra izan 
dute gizartean. Gaur egun, mundu guztiak erabiltzen 
du teknologia hori, baina ez dago teknologia hori era-
biltzeak dakartzan arriskuen eta ondorioen ezagutza-
rik, ezta teknologia hori behar bezala erabiltzeko pres-
takuntzarik ere.

Vital Fundazioak, arrisku horretaz jabetuta, ‘Har ezazu 
kontrola’ proiektu berritzailea garatzearen aldeko apus-
tua egin zuen 2019an, Julen Linazasoro adituaren laguntzarekin. Aditu horrek 10 urtetik gorako esperientzia du 
hezkuntzaren arloan. 2020an zehar, erakundeak hezkuntza digitalaren programa hori zabaldu zuen. Hasiera 
batean Bigarren Hezkuntzako ikasleei, familiei eta irakasleei zuzenduta, aurten Lehen Hezkuntzara eta 55 
urtetik gorako pertsonen kolektiboetara eta indarkeria digitalarekin zuzenean edo zeharka lotutako zerbitzu 
publiko eta kolektiboetara ere zabaldu da ekimen hau. 

Hitzaldi eta tailerren bidez, ikasleek, gurasoek eta irakasleek teknologia kontzienteago erabil dezaten eta segur
tasuneko oinarrizko jarraibideak bete ditzaten lortzea zen helburua. Prestakuntza doakoa da, eta euskaraz, gaz-
telaniaz edo ingelesez eman zen, ikastetxeen lehentasunen arabera.

COVID-19aren pandemiak bizkortu egin zuen teknologiaren erabilera ikastetxeetan, baina etxe askotan 
zailtasunak zeuden sistema horri jarraitzeko. Vital Fundazioak baliabideak eskaini nahi izan zizkien Ara-
bako familiei, eta doako hainbat prestakuntza-saio programatu zituen, Vital Fundazioa Kulturunean au-
rrez aurre jasotzekoak edo online, aukeran.

Urtean zehar, Araban DBH ematen duten 47 zentroetatik 37 bisitatu ziren, 248 taldek eta 6.400 gaztek, familiak 
eta irakaslek baino gehiagok hartu zuten parte eskaini zitzaien prestakuntzan. 

Hasieran ekimena planteatu zitzaien hiru kolektibo horien balorazio-indizeak oso altuak izan ziren (9,5), eta par-
te-hartzaile guztiek arlo horretan prestatzen jarraitzeko eskatu zuten.

Gainera, adinekoentzako prestakuntzak egin ziren Kulturunean. Horietan, 55 urtetik gorako 115 pertsonak eta 
lehen hezkuntzako 145 familiak, bigarren hezkuntzako 120k eta 21 irakaslek parte hartu zuten, guztira 29 pres
takuntzatan, konfinamendua zela eta. Indarkeria digitalari buruzko proba bat planteatu zen, eta 10 pertsonak 
parte hartu zuten. Vital Fundazioak 47.500 euro baino gehiago bideratu zituen 2020an programa honetara.

Genero indarkeria prebenitzeko kanpaina

2002. urteaz geroztik, Vital Fundazioak eta Gurutze Gorriak gazteak gizarte-arazo horri buruz sentsibilizatzea 
helburu duen kanpaina garatzen dute. 

Arabako bigarren hezkuntzako 1518 urteko ikasleei zuzendutako kanpainaren helburua da Arabako gazteen 
artean hausnarketa kritikoa sustatzea, gizonen eta emakumeen arteko harreman desberdinei buruz, gizarte 
bidezkoagoa eta bidezkoagoa sortzeko; sare sozialen bidez, berdintasunari eta generoindarkeriari buruzko 
beharrezko informazioa zabaltzea; eta hezkidetzari, berdintasunari eta/edo ekitateari buruzko ezagutzak, 
jarrerak eta trebetasunak hobetzea, berdintasunean oinarritutako bizikidetza sustatzeko.



2020ko TXOSTENA

43

Ekintza espezifikoak egiten dituzte bi egunetan: martxoaren 8an, Emakumearen Nazioarteko Egunean, eta aza
roaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren Nazioarteko Egunean.

Ikasleek desberdintasun-harremanek eragiten dizkieten sentimenduak agerian uzten dituzten partaidetza-tek-
nikak erabiltzen dituzte, eta portaera-alternatibak proposatzen dituzte Hezkuntza ezformaleko eta partehart
zaileko tailerrean, DBHko eta Lanbide Heziketako 3. eta/edo 4. mailako ikasleentzat. Gaztelaniaz eta euskaraz 
eskaintzen zaie Arabako ikastetxe guztiei. 2020an, ikastetxe publikoetako eta itunpeko ikastetxeetako 53 gela
tako 1.106 ikaslek parte hartu zuten. Vital Fundazioak 43.000 euroko ekarpena egin zuen jarduera hori garat-
zeko.

‘Gazteen Artean’ HIESa eta Sexualitatea ikasgeletan

2000. urtean Vital Fundazioak eta Arabako Hiesaren Aurkako Herrita
rren Batzordeak Arabako ikastetxeetan ‘Hiesa eta sexualitatea ikasgele-
tan’ sentsibilizazio programa ezartzea erabaki zuten.

Programa honek sexualitateari eta GIB bidezko infekzioari buruzko 
informazio zorrotza eta objektiboa eskaintzen die gure lurraldeko 14 eta 
19 urte bitarteko gazteei. Ikastetxeetako eztabaiden eta lan-tailerren 
bidez, gaixotasunaren alderdi garrantzitsuenak transmititu nahi dira, 
eta kutsatutako pertsonenganako beldur justifikaezina ezabatu, haie-
kiko errespetua sustatuz. Era berean, sexualitatearen ezagutza zabala 
eta positiboa erraztu nahi du, antisorgailuei eta sexu-jokabide seguruei 
buruzko hausnarketaren eta informazioaren bidez.

‘ASEXORATE’ ekimenari ere eutsi zaio, mugikorreko linea batean arreta 
emateko aukera ematen baitu, gazteek kontsultak Whatsapp bidez egin 
ahal izan ditzaten; horrela, erantzuna berehalakoa izango dela berma-
tuko da.

2020an, ‘Gazteen Artean’ programa 2.150 gazterengana iritsi zen 37 ikastetxetan, eta 180 aurrez aurreko arreta 
bideratu zituzten 480 Whatsapp kontsultari erantzun zien. Vital Fundazioak 68.000 euroko hitzarmena du 
Hiesaren aurkako Arabako Herritarren Batzordearekin, eta horietatik 42.000 euro programa honetara bideratu 
ziren. 

Joan den ikasturteko azken hiruhilekoan programatutako saioak bertan behera utzi behar izan zituzten, 
ikastetxeen itxieraren ondorioz. Denbora tarte horretan, skipe bidezko prebentzio- eta hezkuntza-zerbit-
zu bat eskaini zen, eta oso tresna erabilgarria izan zen konfinamendu-hilabeteetan.

Vital Open Science

Vital Fundazioak zientzia ikastetxeetara hurbiltzeko eki-
men berritzailea jarri zuen abian 2020an. Vital Open Science 
izenpean, nahi zuten ikastetxeei doako prestakuntza-es-
kaintza osoa aurkeztu zitzaien, besteak beste, tailerrak, 
esperimentazioa eta adituekin elkarrizketak eginez, BIOOK 
Elkartearen eskutik. 

Irabazi-asmorik gabeko elkarte horren helburu nagusietako 
bat da herritarren zientzia ezarri eta garatzea, STEAM jar-
duerak (zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta mate-
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matika), zientziaren demokratizazioa erraztuko duten programa, proposamen eta laborategi komunitarioen 
bidez. Programa pilotu horretarako, eta lurraldeko ikastetxeetarako baino ez, erakundeak 30.000 euro bideratu 
zituen.

Vital Open Science urriaren 30ean jarri zen martxan eta azaroan eta abenduan ere egin zen. Prestakuntza, ordu-
beteko iraupeneko webguneen bidez, euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez eskaini zen, aukeratutako tailerraren 
arabera. Askotariko 8 tailer egin ziren, lau jardueramotatan sailkatuta: 

1. Gaikako elkarrizketak egin zituzten adituekin, eta honako hauek nabarmendu ziren: “Nola sortu low cost 
laborategi bat zure ikastetxean”; “COVID-19 eta osasuna: aire-kalitatearen sentsore bat”, tailer horretan 
kostu txikiko sentsore bat egiten irakatsi zen; “Are we eating plastic?”, mikroplastikoen bidezko kutsadura-
ren errealitateari eta horrek ekosistemetan eta osasunean duen eraginari buruz.

2. Praktika esperimentala, parte-hartzaileek beren emaitzak lortzeko erreplika zitzaketen esperimentu eta 
zientzia-jardueren bidez: ‘Zure smartphonerako mikroskopio bat fabrikatzea’ edo ‘genetikako bootcamp’ 
bat, fruten DNA isolatzeko.

3. Drone bat aireratzeko edo beso errobotiko bat mugitzeko bere nerbio-sistemak nola funtzionatzen duen 
ikusi zuten show esperimental batean.

4. Osasunari eta ingurumenari buruzko herritarren zientziari buruzko webinar bi.

Pandemiaren ondorioz, Vital Open Science, online baino ezin izan zen egin. Editatutako webinarrek Vital 
Fundazioaren Youtubeko kanalera igo ziren eta 991 bistaratze jaso zituzten ikastetxeetako ikasleen alde-
tik, irekian emititu aurretik.

‘Bihotza Eskola’

Gaixotasunak prebenitzea eta ezagutzea da Vital Fundazioak ikasleentzat babesten duen beste hezkun tza-
proiektuetako bat. Mugarik Gabeko Bihotza Elkartearekin batera bultzatutako ekimena DBHko 4. mailako eta 
Batxilergoko 1. mailako ikasleei zuzenduta dago, bihotz-biriketako bizkortzeari eta desfibriladoreen erabilerari 
buruzko oinarrizko ezagutzak eskura ditzaten. Gaixotasun kardiobaskularren prebentzioari buruzko dibulga-
ziozko hitzaldiak ere ematen dira.

Vital Fundazioak ‘Bihotza Eskola’ programara bideratutako 25.000 euroei esker, eskola publikoetako, priba-
tuetako eta itunpeko eskoletako 12 eta 85 urte bitarteko 555 pertsona bizitzak salbatzea ahalbidetzen duten 
teknika eraginkorrez jabetu ziren. Gogobetetasun-inkestetan, parte-hartzaileen % 100ek teknika horiek beren 
ezagunekin partekatzeko interesa agertu zuten.

Osasun krisiaren ondorioz, ‘Bihotz Eskola’ egokitu behar izan zen. Tailer gehiago egin ziren, 77, eta ikas-
leek ez ezik, senideek ere hartu zuten parte. Tailerrak biztanleria orokorrari begira jarri zirenean, publiko 
dibertsifikatuagoa lortu zen, baina jende gutxiago, edukiera mugatua behar izan zelako.

Fórmula Student Vitoria

Formula Student Vitoria irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa sortu zen 2018ko azaroan, arlo teknikoko ikasleek 
osatua, mundu osoko unibertsitateetako ikasleen arteko lehiaketa batean parte hartzeko. FISITAk (Fédération 
Internationale des Sociétés d ‘Ingénieurs des Techniques de l’ Automobile) antolatzen du eta ingeniaritzan bikain-
tasuna sustatzen du lehiaketa baten bidez. Lehiaketa horretan, taldekideek eserleku bakarreko ibilgailu bat disei-
natu, eraiki, garatu eta ibilgailu horrekin lasterketetan parte hartzen dute. Lehiaketa guztia ingelesez egiten da.
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19 ikaslek hasi zuten proiektua eta, gaur egun, 
unibertsitateko hainbat adarretako 37 ikas
lek osatzen dute taldea, batez ere ingeniari
tzakoek. Formula Studenteko karreretarako 
auto lehiakor bat egiteko lan egiten dute, 
diseinu eta eraikuntzalana hainbat sailetan 
banatuta (diseinuak, mekanika, zuzendaritza, 
transmisioa…), baita planteatutako helburuak 
lortzeko ekipoen eta aurrekontuen kudeaketan 
dakarren guztia ere.

Proiektu horrek Vital Fundazioak partekatzen 
dituen ezaugarriak biltzen ditu: ekintzailetza 
eredua da, proiektu bat aurrera ateratzeko 
prest dauden eta gogoa duten gazteena, pres-
takuntza eta enpleguaren sustapena dakarrena 
(praktikekin eta horrek ematen dien esperien-
tziarekin), dibulgazioarena eta gure hiriaren eta markaren izena indartzearen eredu ere. Horregatik guztiagatik, 
2020an erakundeak 25.000 euro jarri zituen proiektu horretan.

Gazteentzako heziketa emozionala. Awake-Gasteiz

Vital Fundazioa lankidetzan ari da AwakeGasteiz elkartearekin, 16 eta 22 urte bitarteko neskamutilen heziketa 
emozionala sustatzen duen proiektu batean, bizipen-tailerren bidez, beren berezko gaitasunak eta bertuteak 
ezagutzen lagunduz eta, horrela, beren helburuak eta ahaleginak bideratzen lagunduz, sormenez eta osotasu-
nean garatzeko.

Edizio berezi honetan hainbat jarduera burutu ziren, ekintzaren bidez ikastera eta garatzera bideratuak: bolun-
tariotza, baterako sorkuntza, birziklapena eta banakako akonpainamendu-saioak. Parte hartu zuten gazteei 
coaching-saio batzuk eskaini zitzaizkien prozesuan zehar laguntzeko. Aurrez aurreko bileraren bat izan ezik, 
tailerrak online egin ziren. 

Vital Fundazioak 8.000 euroko laguntza eman du ikaskuntza esperimentalean oinarritutako programa honetan.  

Escuela de la Ciudadanía Hei Txiki

HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia), informazio, topaketa eta prestakuntzagunea da, Vitoria-Gasteizko 
Udaleko Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuaren barruan, herritarrentzat zein erakundeetako teknikari eta 
politikarientzat irekia.

Vital Fundazioak 15.000 euroko laguntza 
ematen du familiei eta haurrei zuzendu
tako jardueraprograma bat garatzeko. 
Programa horren helburu nagusiak era
gileen (ordezkari politikoak, kolektibo 
sozialak, teknikariak eta herritarrak) 
ezagutzak hobetzean ardazten dira, he
rritarren partaidetzaereduaren garape
na eta hazkundea sustatzeko. Eta elkar-
te-sarean bertan eskolaren diseinuari eta 
edukiei buruz dagoen ezagutza eta espe-
rientzia kontuan hartuta.
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2020ko azaroan, ‘Hitzordua …..rekin’ jarduerari berrekin zitzaion. Programa hori eskola-adin guztiei zuzenduta 
dago, lehen hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte, DBHko edo lanbide-heziketako ikastetxeetara arte. Horren 
bidez, irakasleek udalari eska diezaiokete udal-sailetako langileak eskoletara joan daitezela lantzen ari denari 
buruzko hitzaldi pertsonalizatuak ematera.

Urteko azken hiruhilekoan, hitzaldi eta eztabaidaprograma, bisita gidatuak, erkidegoko erakundeekin lotu
tako tailerrak eta konfinamendu-hilabeteetan egoera oso ahulean zeuden pertsonei laguntzeko lanak egin zi-
tuzten boluntarioei laguntzeko tailerrak ere egin ziren.

Gazteriaren Foru Erakundearekin batera egiten diren hezkuntza-programak  

Vital Fundazioak hitzarmen bat sinatu zuen 2020an Gazteriaren Foru Erakundearekin, hiru programa egiteko: 
‘Ikusgelak’, geletan konfiantzazko dinamikak sortzeko eta 800 ikaslerentzat egina; ‘Arabaz Blai’, taldekako 
harremanak sendotzeko, ikasgelatik kanpo euskaraz bizitzeko eta elkarrekin bizitzeko, besteak beste, eta 300 
ikasletara iritsi zena; eta ‘Hitz kolpez’, 1.000 ikasletik gora partaide izan zituena. Jarduera horren helburua in-
darkeria matxista mota desberdinak identifikatzen laguntzea zen, indarkeria hori garatzen den gradu eta eremu 
guztietan, eta haien sustraiak bilatzea errotzea errazten duten desberdintasun-egoeretan, baita homofobia, 
transfobia edo eskola-jazarpena bezalako beste batzuetan ere. Aurten, berritasun gisa, konfinamenduak pertso-
na kaltebera horiei nola eragin zien ere sartu zen landu beharreko gaien artean

Hiru programei laguntzeko hitzarmen hori COVID-19aren ondorioak arintzeko Vital Fundazioak eskaini 
zuen Laguntzen Ezohiko Deialdian sartzen da. Erakundeak ia 60.000 euroko konpromisoa hartu zuen.

Cosmium

Vital Fundazioak hezkuntza-proiektu horren 
sorrera bultzatu zuen 2016an. ‘Cosmium, iza
rren bidaiariak’ lanak zientzia eta ingurumena 
uztartzen ditu, Arabako ikastetxeetako ikas-
leei alderdi horien inguruko ezagutza helaraz-
teko eta sentsibilizatzeko, horretarako azken 
belaunaldiko softwarea duen planetario mugi
kor bat erabiliz. Gainera, diziplina anitzeko pro-
grama da, eta gai energetikoak jorratzen ditu, 
biodibertsitateari, osasunari, kulturari eta aba-
rri buruzkoak. Ikuspegi ludiko eta esperimental 
batetik, proiektuak populazio gazteena sent-
sibilizatzea du helburu, zeru garbiek gizateria-
rentzat duten garrantziaren inguruan, ondare 
horrek zientziarako, hezkuntzarako, kultura-
rako eta, jakina, bizi-kalitatearen faktore gisa 
duen balioa ezagutaraziz.

Edukiak taldeen adinera egokitzen dira eta begirale adituek eskaintzen dituzte gaztelaniaz, euskaraz edo inge-
lesez. Vital Fundazioak 20.000 euroko ekarpena egin du programa honetarako.

2020an, ikastetxeak koronabirusaren pandemiagatik itxi zituztenean, Susana Malón programaren koor-
dinatzaileak Cosmiun programaren eduki berriak eskaini zituen, dibulgazio-pilula moduan, eta You Tube-
ko kanalean zintzilikatu ziren.
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Gosari osasungarriak

 Programa hau Arabako ikastetxe guztietako Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago, eta gaztee-
nak egunero gosari egokia egitearen garrantziaz kontzientziatzea du helburu.

40 eta 45 minutu bitarteko informaziotailer digitalen bidez, nutrizionista profesionalek zuzenduta, ikasleei 
gosarian zenbait elikagai sartzearen garrantzia eta bizi-ohitura osasungarriak azaltzen zaizkie. Tailerrek, gai-
nera, abestiak, jolasak dituzte eta marrazki lehiaketa batean parte hartzeko aukera ere ematen dute.

2020ko bigarren hiruhilekoan, jarduera ezin izan zen gauzatu, ikastetxeetan aurrez aurreko eskolak ete-
teko irizpena eman baitzen. Hirugarren hiruhilekoan ekin zitzaion berriz ere Gosari Osasungarriak pro-
gramari.

Proiektua doakoa da tailerrak eman nahi dituzten ikastetxeentzat. 2020an erakundeak 6.000 euro bideratu 
zituen ‘Gosari osasungarriak’ programara, 128 tailer egin ziren eta 2.042 ikaslek parte hartu zuten.

COVID19AREN AURKAKO GELONTZIAK

Vital Fundazioa 2020 osoan aritu zen lanean pandemiaren ondorioak arintzeko eta prebentzio-neurriak 
martxan jartzeko. Osasun agintariek aholkatu bezala, higienea eta desinfekzioa dira kutsatzea saihes-
teko tresnarik eraginkorrenak, batez ere eskuak garbitzea. Gazteen artean esku higiene hori errazteko, 
20.000 gel-ontzi banatu zituen Fundazioak lurraldeko ikastetxeen artean. Gel-ontziak hutsik banatu zi-
ren gel hidroalkoholikoz bete ahal izateko. Ontzi mota hori ikasleen motxilatik edo arropetatik zintzilika 
zitekeen, eguneroko errutinetan aldean eraman zezaten eta modu arin eta errazean erabil zezaten. Le-
hen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, DBHko eta Batxilergoko ikasleei eman zitzaien. 

+55 prestakuntza programak
Vital Fundazioak prestakuntza eta laguntza lan handia egiten du 55 urtetik gorako kolektiboarentzat. Urtean 
zehar, hainbat gairi buruzko zenbait ikastaro egiten ditu, hala nola kultura, historia, ekonomia, teknologia 
berriak, e.a., eta irakasle espezializatuek ematen dituzte. 

Irakaskuntzez gain, talde horretako kideen arteko komunikazioa eta gizarte-bizitza bultzatu nahi dira, abes-
batza, kultura-irteerak edo eraztun berdetik egiten diren  ibilaldiak bezalako talde-jardueren bidez. 2020ko 
lehen hiruhilekoan 21 aurrez aurreko jarduera egin ziren. 21 ikastaro egin ziren Kordoiaren Etxean, 2 Hizkuntza 
Fundazioan eta aire zabaleko beste bi jarduera, harrera ona izan zutenak 1.567 erabiltzaileren aldetik.

         AURREZ AURREKO +55 PRESTAKUNTZA PROGRAMAK CURSOS PERSONAS

            NAZIOARTEKO ALBISTEAK AZTERTZEKO KLUBA 1 80

            POESIA KLUBA 1 15

            POP ABESBATZA 1 40

            HITZALDIAK ETA ZINEFORUMA 1 95

            MUSIKA 1 11

            PETANKA 1 25

            IRTEERA KULTURALAK 1 36
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            IBILALDIAK ERAZTUN BERDEAN ZEHAR 1 481

            ESTIMULAZIO KOGNITIBOKO TAILERRAK 1 21

            ETIKA IKASGELA 1 19

            TOPAKETA FILOSOFIKOAK 1 34

            MUGIKORRA ERABILTZEN IKASTEA 1 32

            HIZKUNTZA IKASTAROAK 2 75

            INFORMATIKA ETA TELEFONO MUGIKORRA 1 102

            ANTZINAKO HISTORIA 1 180

            FILOSOFIAREN HISTORIA 1 80

            EKONOMIA ETA LEGERIA TAILERRA 2 65

            ARGAZKILARITZA DIGITALEKO TAILERRAK 1 10

            HISTORIA 3 176

            GPS 1 16

            KOMUNIKAZIOA HOBETZEKO TAILERRA 1 24

          GUZTIRA 25 1.567

+55 PRESTAKUNTZA  ONLINE

COVID-19aren pandemiaren aurrerapenak Kordoi Etxean ematen ziren +55 kolektiborako aurrez aurreko 
ikastaroak bertan behera uztea eragin zuen. Vital Fundazioak kolektibo horren prestakuntza-eskaerei 
beste aukera bat ematea erabaki zuen, eta irailean online eta zuzeneko 20 ikastaroko eskaintza egin 
zuen; horrela, interesdun bakoitza bere etxebizitzatik sar zitekeen, bizilekua lurraldeko edozein herritan 
izanda ere. 

Lehen online eskaintzatik 14 ikastaro egin ziren. Izan zuten harrera ona ikusita, azaroan beste 17 ikastaro 
eskaini ziren, askotariko gaiei buruzkoak: Office, Filosofia, Legeria, Osasuna, Ibilbideak eta GPSa, Sare 
Sozialak, Mugikorretarako Aplikazioak, Historia, Artea, Interneteko Tresna Berriak, Nazioarteko Pren
tsatailerra, Internet Bidezko Kudeaketak, Yoga Terapeutikoa, Argazkigintzako Oinarrizko Ikastaroa, 
Etxeko Dekorazioa, Mugikorren Erabilera edo Nutrizioa.  

Talde txikietan, gehienez 15 lagunekoak, 41 diziplina desberdin gauzatu ziren ordubeteko zuzeneko es-
kolen bidez, emandako gaietan espezializatutako irakasleekin. Guztira, 55 urtetik gorako 440 pertsonak 
hartu zuten parte online eskola horietan. 

Vital Fundazioaren taldea pertsonalki jarri zen harremanetan +55 erabiltzaileekin, eskolak bertan behera 
utzi zituen ikasturtearen itxiera nola geratzen zen jakinarazteko. Gainerako Vital Fundazioetan bezala, 
entitateak hiru aukera eskaini zizkien kaltetuei: jarduera bertan behera utzi zen epealdiko kuoten zati 
proportzionala berreskura zezaketen, zenbateko hori kausa solidario bati dohaintzan eman ziezaioketen 
edo Vital Fundazioa bera hobetzera bidera zezaketen. 19.378,82 euroko itzulketak egin ziren, eta honela 
banatu ziren:

COVID19 ITZULKETAK ZENBATEKOA
Dohaintzak Vital Fundazioari, gizarte-programak indartzeko 6.428,11€
Erabiltzaileei eskudirutan egindako itzulketak 9.254,53€
Bioarabari dohaintza, COVID-19ari buruzko ikerketa-proiektuetarako  3.696,18€
GUZTIRA 19.378,82€



2020ko TXOSTENA

49

         +55 PRESTAKUNTZA PROGRAMAK ONLINE IKASTAROAK PERTSONAK
            NAZIOARTEKO PRENTSA TAILERRA 4 50
             MUGIKORRARI BURUZKO OINARRIZKOENA 6 65
             TRESNA DIGITALAK 3 23
             INTERNET BIDEZKO KUDEAKETAK 2 25
             IBILBIDEAK ETA GPS 4 39
             INSTAGRAM 1 7
             OFFICE 1 8
             SARE SOZIALAK 1 7
             FILOSOFIAREN HISTORIA 2 27
             EKONOMIA 1 6
             LEGERIA 1 15
            ARGAZKIAK MUGIKORREZ 4 41
            INDIAREN HISTORIA 1 10
            ARTEAREN HISTORIA (RAFAEL PINTOREA) 1 10
            ERRUSIAREN HISTORIA 1 15
            ARTEAREN HISTORIA (BERPIZKUNDEA) 1 15
            OSASUNARI BURUZKO TAILERRA 1 8
            YOGA TAILERRA 2 25
           DEKORAZIO TAILERRA 2 25
           NUTRIZIO TAILERRA 2 19
           GUZTIRA 41 440

Lanbide Heziketa. Egibide
Vital Fundazioak Araban Lanbide Heziketarekin duen konpromisoa Egibide lanbide-heziketako zentroari lagunt-
zean gauzatzen da, haren patronatuko kide fundatzailea baita. Egibideko ikastetxeek, derrigorrezko bigarren 
hezkuntzaz eta derrigorrezko hezkuntzaren ondokoaz gain, Lanbide Heziketa arautuko eta arautu gabeko 
ikastaroak ematen dizkiete ia 7.000 ikasleri urtero, eta hezkuntza-eskaintza oso zabala osatzen dute, eta gure 
lurraldeko errealitate soziolaboralarekin lotuta dago, Arabako industria-ehunaren eskaerei erantzuten die-eta.

Vital Fundazioak 483.152 euro baino gehiago jarri zituen 2020an, besteak beste, ekipamenduetarako, irakasleen 
prestakuntzarako, beketarako eta hezkuntza indartzeko eta/edo laneratzeko eta lanbide-kualifikaziorako pro-
grametarako Laguntzen Ezohiko Planera bideratuak.

Era berean, Vital Fundazioak % 20ko partaidetza du VitoriaGasteizko Lanbide Heziketako Partzuergoaren 
mantentze-lanetan (Eusko Jaurlaritzak, Vitoria-Gasteizko Udalak eta Vital Fundazioak osatutako erakundea). 
Horri esker, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta Egibide ikastetxe itunduaren arteko hezkuntza-itunaren 
zuzkidura osa daiteke, hezkuntza-plazaren kostu handiagoaren aldea ikasleek ordaintzen duten matrikulari ez 
egozteko.

Erakundearen lankidetzaren beste funtsezko alderdi bat ‘EGIBIDEVital Fundazioa’ Harrera Gelaren jarraipene-
rako da, ikasle etorkinei oinarrizko prestakuntza-tresnak ematen baitizkie, ikastetxeko hezkuntza-sistemara 
pixkanaka eta modu egokian egokitzen direla bermatuz. 

Egibidek ‘Konektibitaterako Bekak’ izeneko proiektua aurkeztu zuen, Vital Fundazioak pandemiaren on-
dorioak arintzeko sustatu zuen Laguntzen Ezohiko Deialdian. Proiektu horrek 25.000 euro jaso zituen 
erakundetik, eta zailtasun ekonomikoak zituzten EGIBIDEko berrogeita hamar bat ikaslek ordenagailu 
eramangarriak jaso ahal izan zituzten maileguan, 2020-2021 ikasturtea berme guztiekin egin ahal izate-
ko.



2020ko TXOSTENA

50

2020ko berritasunen artean, azpimarratu behar 
da erakundeak laguntza eman diola Egibide 
Molinuevoko hezkuntzaguneak berritzeko, 
5.566 euroko zuzkidurarekin; zelula amekin 
lan egiteko tekniken prestakuntzan sartzeko 
proiektuari (13.800 euro jaso zituen) eta Egibi
deko 3D inprimagailuetan erabilitako mate
riala birziklatzeko proiektuari (4.590 euro). 
Proiektuaren helburua Egibideko hezkun tza-
proiektuaren ingurumen-jasangarritasuna lort-
zea zen.

Bekak

Berrikuntza Teknologikorako Egibideren bekak

Vital Fundazioak Egibiderekin duen hitzarmenaren barruan, nabarmentzekoa da ikastetxean garatu beharreko 
proiektu teknologikoei lotutako LHko tituludunentzako 10 bekako fondo bat sortzeko partida, 30.000 eurokoa.

Horrela, Arabako gazteen artean berrikuntza teknologikoaren aldeko apustua indartu da. Ikastaro honetan beka-
dun izan diren arloak honako hauek izan dira: Kalitate-prozedurak laborategi kimikoan; Ingurumen-kudeaketako 
eta -sentsibilizazioko prozedurak; Kudeaketarako aplikazio informatikoen garapena; Ostalaritzaren kudeaketa 
integrala; Marketina eta komunikazioa/administrazioa eta finantzak/Zuzendaritzari laguntzea; Informatika-eki-
poa; Kudeaketa, inbentarioa eta irudi pertsonaleko areto batekin lotutako jarduerak; Sistema 4.0 industrian 
integratzea; Industria-ekipoen mantentze-lanak kudeatzea; Fabrikazio- eta muntaketa-proiektuak garatzea.

Beka horiek jaso ahal izateko, beharrezkoa da Goi-mailako Teknikari-titulua izatea Egibideko campusetako 
batean (Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorrotza, Molinuevo edo Nieves Cano) 201/2019 edo 2019/2020 ikasturtee-
tan.

Lanbide Heziketa sustatzeko HETEL bekak

HETEL irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta Euskadiko Lanbide Heziketako 27 ikastetxe biltzen ditu. 1987tik 
ari dira lanean euskal LH hobetzeko, gure gazteen enplegagarritasunari eta gure enpresen lehiakortasunari 
laguntzeko helburuarekin. 2015ean, Lanbide Heziketaren arloan kudeaketa aurreratuaren aldeko Silver A Saria 
jaso zuen lehenengo erakundea izan zen.

Vital Fundazioak 12 urte daramatza HETLKekin lankidetzan, Araban Lanbide Heziketa Sustatzeko Kanpaina 
bultzatzeko sinatutako hitzarmenen bidez eta Europako beste herrialde batzuetako Lanbide Heziketako beste 
zentro batzuekin batera egindako “Nazioarteko Diseinu Proiektua” garatzeko, baita lurraldeko enpresetan pres-
takuntza dualeko programak garatzen ari diren Arabako HETEL zentroetako ikasleek Europako herrialdeetan 4 
prestakuntzaegonaldi egin ahal izateko ere.

2020an, osasun-egoera zela-eta, ezin izan zen aurreikusitako jardueretako bat egin, hala nola prestakunt-
za dualeko ikasleentzako atzerriko egonaldiak edo martxoan eta apirilean planteatutako LH Aurreratua-
ren II. Azoka.

Vital Fundazioak lagatako 17.000 euroak Lanbide Heziketaren hedapen eta sustapenkanpainarako erabili ziren 
2020an. Lanbide Heziketako familien 40 azalpen-bideo izan ziren, HETELen webgunean ikus daitezke eta ohiko 
azokaren ordez egin ziren. 
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Deusto/Egibide bekak

Vital Fundazioak Deustuko Unibertsitatearen eta Egibideren arteko aliantza estrategikoarekin egindako ekar-
pena erabakigarria izan da lanbide-profil berri bat lortzeko, ekoizpen-prozesuen eraldaketa gidatzeko gai izango 
dena teknologia eta zerbitzu digitalak enpresa-estrategiaren funtsezko zati gisa txertatuz. 2018an, lankide tza-
hitzarmen bat sinatu zen, 5 urteko iraupenarekin, Industria Digitaleko Gradu Duala egiten duten Arabako ikas-
leak diruz laguntzeko.   

Laguntza ekonomiko indibidualizatua da, 
eta lehen mailako ikasleei eskaintzen zaie. 
Lehenengo mailako ikasleengan zentratzeko 
arrazoia da gainerako ikasturteetan (2., 3. eta 
4. mailak), prestakuntza duala denez, enpre-
setako egonaldiak izango dituztela, eta horiei 
esker, hein handi batean, ikasketa horiek egi-
tearen kostua finantzatu ahal izango dutela. 
Bekaren zenbatekoa familiaren errentaren 
araberakoa izango da, eta 2.000 eta 3.000 
euro artekoa. Mailegu itzulgarriak eskura-
tzeko aukera ere badago, eskatzaileek eska-
tutako irizpide akademikoak betetzen badi-
tuzte. 2020/21 ikasturtean 14 ikaslek jaso 
zuten beka, eta horrek 37.000 euroko gastua 
ekarri zion Vital Fundazioari.  

Vital Fundazioaren laguntzak goi-mailako ikasturteetako ikasleei ere eman zitzaizkien 2020an; izan ere, 
COVID-19ak eragindako pandemiaren inguruabar bereziak zirela-eta, ikasleek ezinezkoa izan zuten aurre-
ko urteetan bezala enpresetan lan egitea eta, horrela, ikastaroen kostua hein batean finantzatzea.

Ekonomilarien Euskal Elkargoan praktikak egiteko bekak 

Vital Fundazioak 14.000 euro eman dizkio Ekonomisten Euskal Elkargoari Arabako enpresetan sei hilabetez 
lanpraktikak egiteko 10 beka finantzatzeko lizentziatu berrientzat.

Praktikez gain, bekadunek prestakuntza-ikastaro bat ere jasotzen dute elkargoaren Arabako egoitzan bertan, 29 
urtetik beherako ekonomialariei lan-merkatuan sartzen laguntzeko.

Erasmus Unibertsitate-bekak

Araban erroldatuta dagoen eta gutxienez hiru urteko antzinatasuna duen edozein unibertsitariori zuzenduta, 
baita edozein unibertsitatek Europar Batasuneko Socrates/Erasmus Programan parte hartzeko ofizialki hau-
tatu dituen estatuko edozein unibertsitatetako ikasle arabarrei ere. Beka horietako bat lortzeko interesa duten 
unibertsitario gehienek EHUn ikasten dute.

Laguntza ekonomikoak 800 eurokoak izango dira hautatutako pertsonak ikasturte oso batean parte hartuko 
badu, eta gehienez 400 eurokoak izango dira lau eta sei hilabete bitarteko eskola-aldietarako. Lau hilabete baino 
gutxiagoko egonaldietarako 100 eurorainoko beka espezifikoak ere badaude. Deialdi horren barruan, egoera eko
nomiko berezian dauden gazteen kasua hartzen da kontuan, beka arruntak bikoizten dituen zenbatekoa jaso 
baitezakete, 1.600 euroraino.
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Vital Fundazioak 38 beka eman ditu deialdi honetan, eta 21.600 euro bideratu dira horietara. 

Erasmus beken eskatzaileen kopurua nabarmen murriztu zen 2020an, aurreko beste deialdi batzuekin 
alderatuta, mugak itxi zirelako eta pandemiak mugitzeko zailtasunak sortu zituelako.

Ingelesa hobetzeko bekaka

Ingelesaren ezagutza hobetzea da, bereziki maila teknikoan eta komertzialean, unibertsitateko tituludunei eta 
goi-mailako lanbide-heziketako tituludunei zuzendutako beka hauen helburua. 

 20 beka eskaini ziren Idiomas Fundazioan ingeles teknikoa eta komertziala hobetzeko ikastaroa egiteko. Beka 
horietako bakoitzak 650 euro jaso zituen B1 maila gainditu zuten ikasleentzat, ziurtagiriaren edo egindako pro-
baren bidez. Guztira, 9 ikaslek jaso dituzte beka horiek, eta Vital Fundazioak 5.850 euro ordaindu zituen helburu 
horretarako. 

Britainia Handian edo Irlandan lanean edo lan-praktiketan hiru hilabeteko egonaldiak egiteko beken es-
kaintza bertan behera utzi behar izan zen COVID-19aren pandemiak bidaiatzeko eragin zituen .

Euskara ikasteko bekak 

Ardatz Kultur Elkartea euskara irakasleen elkartea da. Hiru ikastetxe ditu Vitoria-Gasteizen eta duela 25 urte 
baino gehiagotik dihardute lan egiten euskararen irakaskuntzan. Vital Fundazioak 15.000 euroko hitzarmena 
sinatu zuen elkarte horrekin, 1825 urte bitarteko gazteentzat euskara ikasteko bekak finantzatzeko. 

Gehienak gazteak dira, lehen enpleguaren bila ari direnak, ikasketak amaitu berri dituztenak edo amaitzeko 
zorian daudenak. Euskara ikasteko interesa duten ikasleak dira, eta haien egoera ekonomikoak eragotzi egiten 
die ordutegi trinkoko eta kostu handiagoko ikastaroetan izena ematea. 

Ikastaroak IKA Euskaltegian ematen dira eta 2020an 32 ikaslek jaso zituzten bekak. 

Ikerketarako eta ekintzailetzarako laguntza

Lankidetza UPV/EHUrekin

Vital Fundazioaren ildo egituratzaileen artean daude ikerketa indartzea eta talentu gazteei laguntzea. Horre-
gatik, Euskal Herriko Unibertsitatearekin (UPV/EHU) lankidetzan dihardu, hainbat proiektu garatzeko. 2020an 
49.000 euro bideratu ziren ikerketarekin, ekintzailetzarekin eta ezagutzaren hedapenarekin lotutako hainbat 
ekimenetara. 

Ikerketaren emaitzak gizarteari transferitzea babesten dugu, oinarri teknologikoko enpresa berriak sortuz: INI
ZIA Arabacampus programa eta CBI@Basque Country University Araba Campus. 

Lurraldeari eta garapen jasangarriaren helburuei (GJH) lotutako ikerketaproiektuen garapenean ere presente 
gaude. Aurreko urteetan bezala, erabakigarria izan da Vital Fundazioak ‘Zientzia Astea’, Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Asteari egindako ekarpena.



2020ko TXOSTENA

53

‘Zientzia Astea’ 2020 azaroaren 6tik 8ra egin zen online eran, pandemia zela-eta. Guztira 60 jarduera bai-
no gehiago antolatu ziren, txoko, tailer eta hitzaldien artean.

UPV/EHUren eta Vital Fundazioaren arteko lankidetza Cortada film laburren Jaialdira eta 55 urtetik gorako per-
tsonentzako irakaskuntzatailerretara ere hedatu da. Tailer horiek Esperientzia Gelak dira, eta adinetik apar-
teko kalitatezko ikaskuntza eskaintzen dute.

UPV/EHUKO IKERKETAJARDUERARI LAGUNTZEA  

Vital Fundazioak eta UPV/EHUk lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten egoitza Arabako Lurralde Histo-
rikoan duten unibertsitate-taldeen ikerketa-jarduerari laguntzeko, Fundazioak COVID-19aren ondorioak 
arintzeko ateratako Laguntzen Ezohiko Deialdira aurkeztuta.    

Guztira, 112.000 euro eman ziren bost proiektu garatzeko:

1. SARS-CoV-2ren immunogenizitatearen eta neutralizatzeko gaitasunaren analisi serologikoa, CO-
VID-19ko gaixondokoengan 

2. Hondakin uren epidemiologia, SARS-CoV-2 (COVID-19) goiz detektatzeko, botikak zenbatzeko eta subs-
tantzia toxikoak aztertzeko   

3. COVID-19ak Arabako haurrengan eragindako konfinamenduaren ondorioak D bitaminaren estatusean, 
pisuan eta gorputz-osaeran   

4. COVID-19aren infekzio- eta larritasun-markatzaileak bilatzea eta SARS-CoV-2 bidezko infekzioa detek-
tatzeko eta haren jarraipena egiteko gailu bat garatzea 

5. Arabako Lurralde Historikorako adimen artifizialean oinarritutako COVID-19rako eredu prediktiboen 
ekarpenak – Covid19THA.

Bioaraba, Osasun Ikerketako Institutua  

BIOARABA irabazi-asmorik gabeko elkartea da, interes sozial, profesional eta zientifikokoa, eta helburu nagusi 
hauek ditu: ikerketa biomedikoa, epidemiologikoa, osasun publikokoa eta osasunzerbitzuetakoa sustatzea; 
osasun-sistemako programak eta politikak zientifikoki oinarritzea; eta ikerketa traslazionala sustatzea, hau da, 
ikerketa, ezagutza zientifikoak praktika klinikora bizkortzea helburu duena, eta Arabako Lurralde Historikoan 
du jarduera-eremua.

BIOARABA 2017an sortu zen, Osakidetzak, Berrikuntza eta Ikerkuntza sanitariorako Euskal Fundazioak eta UPV/
EHUk lankidetza-hitzarmena sinatu ondoren. Gaur egun, elkarte horretan 369 ikertzaile inguru ari dira lanean, 7 
arlo desberdin hartzen dituzten 45 taldetan banatuta.
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BIOARABAREN IKERKETAJARDUERARI LAGUNTZEA  

Vital Fundazioak lankidetzahitzarmen bat lortu zuen BIOARABArekin, COVID19ari buruzko bederatzi 
ikerketaproiektu garatzeko, erakundeak ‘Laguntzen dutenei lagundu’ lelopean atera zuen Laguntzen 
Ezohiko Deialdiaren barruan. Erakundearen 200.000 euroko zuzkidura honako proiektu hauek abian 
jartzeko erabili zen:

1. Gripearen txertoak COVID19az kutsatutako pazienteengan duen eraginaren ebaluazioa.

2. Biriketako simulagailuaren bidez COVID19aren aurka borrokatzeko arnas terapiak garatzea eta 
baliozkotzea.

3. Gaininfekzio bakterianoak eta fungikoak, multirresistenteek eraginda,  SARSCoV2 bidezko infe
kzioan, paziente kritikoetan. Analisi farmakozinetikofarmakodinamikoa, tratamendu antibioti
koa optimizatzeko.

4. Inguruen simulazioan oinarritutako ikaskuntzaplataforma.

5. COVID19 pazienteak artatzeko esperientzia. Fakultatiboen bizipenak: zailtasunak, indarguneak 
eta gatazka etikoak.

6. Konplikazio kardiobaskularrak COVID19ak eragindako infekzioa eta kalte miokardikoa duten pa
zienteengan.   

7. Zaintza intentsiboen osteko sindromea COVID19a duten pazienteengan. Intzidentzia eta lotutako 
faktoreak.    

8. Zer eginkizun dute D bitaminaren, zinkaren eta selenioren kontzentrazio serikoek COVID19a duten 
pazienteengan?  

9. Eragina osasun mentalean eta osasunarreta behar izatea COVID19aren ondorioz.

Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera 

Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Ofizialak Enpresak Sortzeko Zerbitzu bat du eratuta, ekintzaileari 
laguntza integrala emateko helburuz, enpresa-proiektu bat garatzeak eta abian jartzeak dakarren erronkari 
arrakastaz aurre egiteko. 

Vital Fundazioak bi programa bereiziren bidez laguntzen ditu ekintza horiek: Ekintzailetza Programa (2009tik), 
enpresa-ekimen berriak sustatzen dituzten 10 proiekturi zuzendutako 10 bekarekin, eta Sendotzen Programa 
(2016tik), sortu berri diren eta jarraitzeko baliabideak behar dituzten enpresei zuzendutako beste 10 bekare
kin, adibidez, aholkularitza, prestakuntza eta abar. 20 ekintzaile horiei emandako diru-laguntzak 35.000 euroko 
ordainketa ekarri zion erakundeari.

Pandemiaren aurrerapenak bi programen garapen normala geldiarazi zuen, Finkatuz eta Ekinez. 2020an 
zehar, 2019an beka jaso zuten proiektuak gauzatzen joan ziren. Vital Fundazioak Arabako Merkataritza 
eta Industria Ganberarekin zuen lankidetzahitzarmenari eutsi zion, COVID19ak sortutako zailtasunak 
gorabehera.
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AJEBASK

Vital Fundazioa eta Arabako Enpresari Gazteen Elkartea (AjebaskAraba) bat datoz zenbait helburuetan, bes-
teak beste, enpresaburu gazteei laguntzeko eta gure lurraldean enplegua sor dezaketen proiektu berriak sor-
tzen laguntzeko ekintzak bultzatzearekin. Helburu horri jarraiki, erakunde biek lankidetza-hitzarmen bat dute 
ekintzailetzari laguntzeko ekimenak abian jartzeko. Ekimen horiek 33.750 euroko laguntzaren bidez gauzatu 
ziren2020an.

Aurten egin diren ekintzak hauek izan dira: “Autoenplegurako sentsibilizatzeko” 18 jardunaldi, Eraiken, Erai-
kuntza LHII eta Ciudad Jardín  LHII zentroetan; Ekintzailetzari buruzko sentsibilizazioari eta informazioari 
buruzko 2 jardunaldi beste eragile batzuekin: Gurutze Gorria eta San Prudentzio Lan Fundazioa; “Enpresak sen
dotzea” programa, enpresari gazteei kudeaketan, DBLOn, marketinean, giza baliabideetan eta bestelakoetan 
laguntzeko zerbitzuen bidez; ‘Enpresa coachinga’ saio 2 ekimen ekintzailea duten enpresaburu, ekintzaile eta 
ikasleen parte-hartzearekin; “Esperientziatik ikastea” ekintzaileentzako mentoring programa SECOTeko profe-
sional erretiratuen eskutik; Ekintzaile gazteei laguntzeko poltsak, beren enpresaren bizitzako lehen bi urteetan 
abian jartzeko edo sendotzeko; AJEBASKera enplegu bila hurbiltzen diren eta gizartebazterketako egoeran edo 
lanesperientziarik gabe dauden gazteei laguntza ematea.

ASLE

Vital Fundazioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu du ASLE, EAEko Lan Sozietateen Enpresa Elkartearekin, 
Lan-Sozietate erako enpresa-proiektu bat abian jarri edo hartan parte hartu nahi duten lurraldeko langabeei eta 
ekintzaileei laguntzeko. 

Vital Fundazioak 25.000 euroko ekarpena egin du 2020an, sei lansozietate berri eta ekintzaileen 12 kontsulta 
garatzeko zuzeneko laguntzapoltsetan; Ekintzaileen Foroan, lau orduko sei saiotan garatu zena, hainbat gairen 
inguruko prestakuntza-pilulekin eta Networking-ean eta sare profesionalen sorrerari garrantzi berezia emanez, 
15 enpresek parte hartuta; eta “Norberaren enpresaren sorkuntza eta kudeaketa jasangarria” izeneko berrogei 
orduko iraupeneko prestakuntzaikastaroan. Zazpi lagunek jaso zuten ikastaro hori.

Enplegua eta laneratzea

EmpleoAraba

Arabako industria-sektorean enplegu eskaintza eta eskaria bateratu beharra zegoen, Arabako enpresetan dau-
den berehalako kontratazio-beharrei erantzuteko, eta horregatik jarri zuten abian ‘EmpleoAraba’, 2016an, SEA 
Arabako Enpresariak eta Vital Fundazioak.

Lau urte hauetan, enplegu eta kualifikazioen Arabako behatokia finkatu da, eta eguneratu egin da. Horretarako, 
datubase bat sortu da, Arabako lurraldean kualifikatutako lanbideprofilak identifikatu eta erregistratzeko 
eta enplegu-deialdiak egiteko. 4.000 profil inguru bildu eta aztertu dira. Datu-base hori sortu ondoren, gazteei 
laguntza ematen zaie, laneratzeko, orientatzeko eta bitartekotza egiteko. 

Ibilbide pertsonalizatua ezarri ondoren, programan parte hartzen dutenek zeharkako gaitasunei eta bitarteko 
aginteei buruzko prestakuntza jasotzen dute, Mondragon Unibertsitateak eta Egibidek emana. Horrez gain, 
enpresen enplegu eskaerak ere aintzat hartzen dira.
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2020an, Covid-19ak eragindako egoera zela-eta, hitzarmenaren helburua, laneratzea erraztea, inoiz baino 
gehiago izan zen indarrean, eta 2016az geroztik elkarlanean burutu diren programei eusteko ahalegina 
egin zen. Gehienez 137.500 €-ko muga zuen hitzarmena onartu zen, eta, azkenean, 98.459 € erabili ziren 
honako jarduera hauetan:

• Arabako Enpresaren Enplegu Beharren Behatokia eta kualifikazioa sendotzea

• Gure langabeei coaching programen bidez laguntzea, aktibo dauden langileak birziklatzeko ekint
zak aktiboki bilatzeko

• Gazte tituludunentzako bekak

• Talentuaren itzulerarako programa: ‘Back to Araba Talent Forum’

• Enpresa hezkuntzasistemara hurbiltzeko programa, etapa goiztiarretan orientatzeko: Gure 
EnpresaK

• Emakumea industrian sustatzea: Arabako enbaxadoreak STEM lanbideetan, etab.

Hazia 23    

Vital Fundazioa Hazia 23 laneratzeko programaren jarraipenerako beharrezko laguntzaileetako bat da. Vito-
ria-Gasteizko Udalak bultzatzen du programa hori, eta ADSIS Fundazioaren, Egibide Fundazioaren eta Vito-
ria-Gasteizko Elizbarrutiko Cáritasen lankidetzak ere baditu.

Programak 23 urtetik beherako langabeentzako neurriak bultzatu nahi ditu, baina, salbuespen gisa, prestakun
tzarik eta lanesperientzia esanguratsurik ez duten eta beste prestakuntza eta enplegusistema batzuetan sar
tuta ez dauden 30 urtera arteko pertsonak artatu daitezke.

Hazia 23 programan jasotako ekintzek fase guztiak hartzen dituzte barnean: programa honen xede izan dai-
tezkeen profilak identifikatzetik enpresa batean kontratatzeraino, besteak beste, honako etapa hauetatik iga-
rota: banakako ebaluazioa egitea, laneratzeko ibilbide pertsonala diseinatzea, tutoretza-lanak egitea, hainbat 
prestakuntza-modulu egitea eta bekak lortzea. Prozesu hori guztia bat dator eskola-egutegiarekin, eta irailetik 
ekainera egiten da. 

Hazia 23ren bosgarren edizio honetarako, 2020an hitzarmen bat sinatu zen inplikatutako alderdi guztien artean, 
eta Vital Fundazioari 50.000 euroko ekarpena egitea egokitu zitzaion. 

Micaela Portilla Tailer Eskola (Añanako Kuadrilla)

Vital Fundazioak lankidetza-hitzarmena berritu du Añanako Kuadrillarekin, Fontetxako Micaela Portilla Tailer 
Eskolaren funtzionamendua ahalbidetzeko. Prestakuntza eta Enplegu zentro bat da, Añanako Kuadrillak susta-
tua, eta haren helburua da langabezian dauden gazteak ogibide batean trebatzea, zaharberritze-arloan, zehazki 
igeltserotza-, zurajegintza- eta hargintza-espezialitateetan, baso-ezagutzez gain, baita laneratzea erraztea eta 
Orgaztarren Fontetxako (Araba) dorrejauregia eta Gesaltza Añanako Gatz Harana zaharberritzea ere. 

Vital Fundazioak Micaela Portilla Eskolarekin duen hitzarmena berritu zuen 2020an. Hortaz, 120.00 euro eman 
ditu prestakuntza arautuaren ordezko prestakuntza eskaintzeko, langabezia-txartela eta atzerritarren kasuan 
bizileku-baimena duten 16 eta 24 urte bitarteko biztanleen sektoreari lan-merkatuan sartzen laguntzeko.
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Tailer Eskolak laneratzea du helburu, ondarea berreskuratuz eta enpresa jarduerei lagunduz Kuadrillan. Aurten 
gazte horiek kontratatzeko aukera zabaldu da eskualdetik kanpoko beste enpresa batzuetara.

2020an, pandemiak zaildu egin zuen formazioen garapena, zentroa itxita egon zelako konfinamenduak 
iraun zuen bitartean. Hala eta guztiz ere, eskolak egokitu ahal izan ziren ikasgai guztiak eskaintzeko. 

Laneratzea Aiarako Kuadrillan

Vital Fundazioak lankidetza-hitzarmen bat du Aiarako Kuadrillarekin 2016tik, 10.000 eurokoa, kuadrilla osatzen 
duten udalerrietako bizilagunen enplegagarritasuna handitzeko proiektua diruz laguntzeko.

2020an, osasun-egoera zela-eta, urtean zehar aurreikusitako jarduerak egokitu egin ziren, eta, beraz, tai-
lerrak, webinar-ak eta abar online egin ziren, aurrez aurreko jarduerak murrizteko. Guztira 80 pertsonak 
hartu zuten parte egin ziren jardueretan.

Honako programa eta ikastaro hauek egin ziren: OKU
PATU programa  (enplegagarritasuna hobetzeko), aurrez 
aurre eta online egin zen eta 10 partehartzaile izan 
zituen; Smartphone Argazkigintza ikastaroa (produktua-
ren lehiakortasuna hobetzeko), online egin zen eta 10 par
tehartzaile izan zituen; Marketin Digitala (web-posizio-
namendua eta lehiakortasuna hobetzeko), aurrez aurre 
eta online egin zen, 10 partehartzaile izan zituen; Eremu 
Digitaleko Webinarak (lehia digitala hobetzera bidera-
tuta), online egin zen eta 15 partehartzaile izan zituen; 
Ekiteko Tailerrak (ekintzaileen gaitasunak hobetzeko), 
aurrez aurrekoa eta online, 10 partehartzaile izan zituen; 
Crisis Trends (koronabirusaren krisiaren osteko merkatu-joera berriak), online egin zen eta 15 partehartzaile 
izan zituen; Elkarrizketatailerra (enplegagarritasuna hobetzeko ADECO Prestakuntzarekin batera), online egin 
zen eta 10 partehartzaile izan zituen. 

SARTU-ARABA     

SARTU-ARABA Onura Publikokoa eta Gizarte Interesekoa da, eta gizarte-zerbitzuen sektorean dihardu, margina
zioaren eta gizartebazterkeriaren aurka borrokatzeko, gizartelaguntzako komunitatezerbitzuen sareko beste 
zerbitzu publiko bat den aldetik. Kolektibo horrek pertsonetan eta gizarte- eta lan-inguruneetan beharrezkoak 
diren aldaketak bultzatzen ditu gaitasun pertsonal eta profesionalen garapena sustatzeko, eta Vital Fundazio-
tik 44.000 euro jaso zituen lankidetza-hitzarmen bati esker, honako programa hauek garatzeko:

“BATEKIN” Borondatezko Gizarte Ekintza Sustatzeko Bulegoa zerbitzu integrala eta doakoa da Arabako irabazi 
asmorik gabeko erakundeentzat eta boluntarioentzat. 2016an sortu zenetik, Arabako Boluntariotzaren Mapa 
eratzea lortu du. 70 elkarte laguntzaile baino gehiago eta 300 boluntarioz osatutako datu-basea dute.

2020an 497 pertsona artatu ziren guztira Batekin-en zerbitzuetan. Aurreko urteetan bezala, emakume gehiagok 
hartu dute parte, % 57,56 emakumeak eta % 42,44 gizonak izan baitira.
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‘Sendotu Aldiberean Gaztea 2020’ Gazte Bermearen Europako Proiektua, lanik gabe dauden eta ikasten eta 
prestatzen ari ez diren gazteak lan-merkatuan modu iraunkorrean integratzeko, gizarte-bazterkeria jasateko 
arriskuan daudenak barne. Lanbide-trebetasunak eta -gaitasunak hobetzen laguntzen du. 5 pertsonak lortu 
zuten lana: gizon batek eta lau emakumek.

Harrera Zerbitzua lan-merkatuan integratzeko prozesuetan laguntzeko eta gizarte-informazioko beste eskaera 
batzuetarako. 2020an 942 pertsonak (588 gizonek eta 354 emakumek) baliatu ziren programa horretaz.

2020an, Vital Fundazioaren 12.000 euroko zuzkidurari esker, ZUKLIK izeneko zerbitzu berri bat jarri zuten 
pertsonen eskura. ‘Telelaguntzako zerbitzua’ da, hau da, behar zuten pertsonei etxetik online konektatu 
ahal izateko baliabideak eman zizkieten. Zeuzkaten aukeren arabera edo burutzen ari ziren programaren 
arabera, SIM txartel bat edo Interneterako konexioa zuen ordenagailu bat eman zitzaien. Proiektu hori 
erakundeak COVID-19aren ondorioak arintzeko abiarazi zuen Laguntzen Ezohiko Deialdian aurkeztu zen.

 ‘AENKOMER’ Merkataritza eta Zerbitzuen arabako Federazioa

AENKOMER Federazioak Arabako 30 merkataritza- eta zerbitzu-elkarte adierazgarrienak biltzen ditu, eta pres-
takuntza-tailerrak jartzen ditu abian, bai etorkizuneko langileentzat, bai merkataritza- edo zerbitzu-establezi-
mendu bateko ekintzaile edo kudeatzaileentzat, eginkizun jakin batzuk betetzeko gaitasuna hobetzeko. 

Vital Fundazioak 17.000 euroko laguntza 
eman zuen 2020an bi proiektu bultza-
tzeko: ‘Marketing Intelligence’, Big Data-
ren bidez erosle potentziala ezagutzeko 
(kokapenak, saltokiak noiz bisitatzen 
dituen, zenbat denbora dagoen jendea 
saltokian…) eta marketin-ekintza pertso-
nalizatuak egiteko informazioa izatea, 
bai online, bai offline; Elikaduramerkatua 
abenduaren 3tik 18ra bitartean izan zen, 
Abastos Merkatuaren sarreran kokatu-
tako 9 kasetatan, eta bertako produktua-
ren esentziari eusten saiatu ziren

GARAION NATURARTEA ELKARTEA

GARAION kolektiboa irabazi-asmorik gabeko erakundea da, 2008an sortua eta Ozaetan kokatua. Naturarekin, 
euskararen erabilerarekin eta sormenarekin lotutako jolas- eta hezkuntza-jardueretarako etxe bat kudeatzen 
du, lanbide tradizionaletatik abiatuta, hala nola saskigintza, nekazaritza ekologikoa, usadio eta ohitura tradi-
zionalak berreskuratzea eta bioeraikuntza. 

Ekitaldi honetan, Vital Fundazioak 10.000 euro bideratu ditu, BIOERAIKUNTZA bidezko Birgaitzeari buruzko 
4. ikastaro praktikoa finantzatzen laguntzeko. Ikastaro hori langabezian dauden pertsonei eta/edo ekintzai-
leei zuzenduta dago, ahal dela zonaldekoei (AGURAIN Kuadrilla), eta eraikuntzako erdi-mailako ezagutzak izan 
behar dituzte. Prestakuntzaren zati bat euskaraz ematen zaie ikasle euskaldunei. 
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. 

TOKIKO MERKATARITZA TXIKIA ETA OSTALARITZA BABESTEKO NEURRIAK 

Covid-19aren pandemiak sortutako egoera ekonomikoaren aurrean, Vital Fundazioak gehien kaltetutako 
sektoreetako batzuei zuzendutako laguntza-lerro bat abian jartzea erabaki zuen, hau da, tokiko merka-
taritza, ostalaritza eta modu autonomoan lan egiten duten pertsonak eta honako hauek abiarazi zituen:

• ‘Txikia ere oso handia da’, plataforma horretan, herrita-
rrek ‘BIZIDENDAK’ BONUAK eros zitzaketen beren den-
da eta ostalaritza-lokal gogokoenetan, eta, ondoren, 
erosketen ordez trukatu. 30 €-ko bonuak jarri ziren zirku-
lazioan, eta horiei erakundeak 10 € batzen zien eta 15 
€-koak, eta horiei 5 € metatzen zitzaizkien. Guztira, 
500.000 euroko 15.000 bonu jarri zituen martxan 
erakundeak, 125.000 euroko hobariarekin, saltoki txi-
kientzako laguntzetan. Ekimenak AENKOMER, Gasteiz 
ON, Araba Dendak eta SEA Ostalaritzaren eta Kutxa-
banken babesa izan zuen.

• COVID-19ak eragindako krisiak kaltetutako autono
moentzat aurrez emandako MAILEGUEN LERRO BEREZI 
BAT sortzea. Laguntza-lerro berezi horrek 3.700.000 
euro mobilizatu zituen guztira, zazpi egunetan egindako 
611 operaziotan. Vital Fundazioak bere gain hartu zuen 
kreditu horien interesen kostua (300.000 euro). Profe-
sional autonomoek 6.000 eurorainoko mailegua harpide-
tu ahal izan zuten berehala, dokumentaziorik aurkeztu 

beharrik gabe. Maileguak  60 hilabeterainoko amortizazio-epea zuen eta irekiera-gasturik ez.

• ‘ARMAIRUAK RENOVE PLANA’ merkatarit-
za-dinamizazio kanpaina ARABADENDAK - 
Gasteizko Merkataritza elkartearekin batera. 
Gainera, Caritas-Kooperaren laguntza ere izan 
zuten etxeetan pilatzen den arropari bigarren 
bizitza bat emateko. Parte hartu nahi zuen 
pertsona bakoitzak erabiltzen ez zuen arropa 
eraman zezakeen kanpainara atxikitako den-
detako batera. Erabiltzen ez den arropa-kilo 
bakoitzeko, pertsona bakoitzak euro bat jaso 

zuen erosketa-txartel batean, saltoki horretan bertan arropa berriak erosi ahal izateko: atxikitako salto-
kiek 8.000 kilo arropa baino gehiago jaso zituzten. Kanpainak parte-hartze arrakasta handia izan zuen.
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6. Ondare eta Ingurumen Arloa  

Euskararako eta Euskal Kulturarako laguntza

Araba Euskaraz

Arabako ikastolen eta euskararen aldeko jaia da Araba Euskaraz, eta 1981. urtetik egiten da, dirua biltzeko eta 
Arabako lurralde historikoan euskararen erabilera sustatzeko. Vital Fundazioa ia hasieratik ari da lankidetzan 
Araba Euskarazekin, urteko lankidetza-hitzarmenak sinatuz eta jaiaren garapenean eta antolakuntzan inplika-
tuz. Jarduera nagusienetako bat da, gure lurraldean euskara bultzatzearekin zerikusia duen lan-ildoari dagokio-
nez. 

2020an, pandemia egoera zela-eta, ezin izan zen Araba Euskaraz egin, eta jarduera IKASTOLEN FEDERA-
ZIOAREN eta euskararen alde egiten duten lanaren SUSTAPENKANPAINA batek ordezkatu zuen. Vital 
Fundazioak 12.000 euroko laguntza eman zuen ikastolen aldeko ekintzetarako eta sustapen-bideo bate-
rako.

Denon Eskola

Era berean, beste hitzarmen bat dugu Denon Eskolarekin, Arabako eskola publikoko ikasleen gurasoelkarteen 
federazioarekin, haien jarduera-programa babesteko. Hartzaileak 10.000 familia elkartekide eta 24.000 ikasle 
baino gehiago dira. Fundaziotik jasotzen dituzten 5.000 euroak hezkuntzari buruzko informazio-bulegora, 
hizkuntza-normalizaziora, balioetan oinarritutako hezkuntzara eta landa-eskoletara bideratu dituzte, besteak 
beste.

GEU Gasteiz Elkartea

Gazteen artean euskarazko abestia sustatzeko asmoz, Vital Fundazioak eta GEU Gasteiz Euskaldun Elkarteak 
2.500 euroko lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten euskara zabaltzeko eta normalizatzeko komunikazio-eus-
karriak babesteko: Alea.eus; Euskaren agenda; Gasteizko mintzalaguna; eta Familia Aisialdia. Horrez gain, 3.000 
euro bideratu ziren 7 eta 11 urte bitarteko haurrentzako ‘Kantari’ euskarazko kantuen jaialdiari laguntzeko. 
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• Kantariren 2020ko edizioa online egin zen. Parte hartu zuten haurrek beren abestiak grabatu eta 
alea.eus helbidera bidali behar zituzten

• GEU Gazteiz Elkarteak ‘Euskaraldia’ proiektua aurkeztu zuen Vital Fundazioak Covid19ak eragin
dako pandemiaren ondorioak arintzeko abiarazi zuen Laguntzen Deialdi Berezira, eta 8.000 euro 
jaso zituen erakundetik

Euskal tradizioen aldeko beste lankidetza batzuk

Vital Fundazioaren beste helburuetako bat kultur ondarea bizirik mantentzea da. Horretarako, lankidetza-hi-
tzarmen bat sinatu du Arabako Dantzarien Biltzarrarekin, bertako folklorea kontserbatzeko eta zabaltzeko. 
Une honetan Araba eta Vitoria-Gasteiz osoko hogei talde baino gehiagok osatzen dute Dantza Federazioa, 800 
dantzari eta 30 begirale baino gehiagorekin.

Gure kultura-ondarea osatzen duten aldetik, Vital Fundazioak beste lankidetza-hitzarmen batzuk ere sinatu 
ditu hainbat erakunderekin, hala nola Arabako Bertsolari Elkartearekin edo Gastronomia Elkarteen Federa
zioarekin (Boilur).

Azokak eta merkatuak
Vital Fundazioak lankidetza-hitzarmenak ditu udalekin, kuadrillekin eta beste toki-erakunde batzuekin, azoken, 
nekazaritza eta abeltzaintzako jardueren eta lurraldea sustatzeko jardueren antolaketa logistikoarekin lanki-
detzan aritzeko. Arabako lehen sektorearekin zerikusia duten azokei laguntzen die, hesiak, puzgarriak, standak, 
megafonia, karpak, etab. utziz.  

2020an, pandemiak eragindako egoera bereziak ez zuen lurraldeko azokak egitea ahalbidetu, oso zaila 
baitzen segurtasun-distantziak bermatzea.

Gabonetako Vitoria-Gasteizko azoka

Abenduaren 22an, Vital Fundazioak Gabonetako Azoka tradizionala egin zuen. Aurten, pandemiak eragindako 
mugek behartuta, Arabako ekoizleak baino ez ziren izan, 43 guztira. Protokolo oso bat ezarri zen, osasun- eta 
segurtasun-neurri zorrotzak betetzeko. Gainera, merkatu osoa diseinatu zen lehen aldiz ‘ERRONKA GARBIA – 
Ingurumenaren aldetik Jasangarria den Ekitaldia’ 
ziurtagiria lortzeko.

Edukiera murrizteko eta jende-pilaketak saihesteko 
beharraren ondorioz, Espainia plazan gehienez ere 
berrogeita hiru erakusmahai egon zitezkeen, ohi-
koenaren herena. Hori dela-eta, Arabako ekoizleek 
bete zituzten lanpostu guztiak, tokiko produktuen 
% 100 bermatuz. Besteak beste, etxean egindako 
produktu ugari: frutak, berdurak eta barazkiak; 
haragiak eta hestebeteak; gaztak, eztia, kontser-
bak, ardoak eta likoreak; ogia eta gozogintza (eus-
kal pastela, erroskillak edo tartak) edo beste elika-
gai batzuk (Eguberrietakoak, ekologikoak, boilurra, 
arrautzak edo Arabako olioa). 
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Miniature Pintxos Congress

Jardunaldi gastronomiko horien VII. edizioa urriaren 
25etik 29ra bitartean izan zen, Vitoria-Gasteizko zenbait 
jatetxetan Covid 19ak eragindako pandemiak ezarri zituen 
mugikortasun-murrizketen eta bileraren testuinguruan. 
Beste behin ere, kongresu hori Euskadiko eta Nafarroako 
nahiz Asturias eta Galiziako beste bi eskualde gonbidatue-
tako miniaturazko sukaldaritzan espezializatutako profe-
sionalen topagunea izan zen. Euskadiko eta Nafarroako 
pintxo txapeldunak izan ziren kongresuan. Miniature Iron 
Chefen inguruko sukaldaritza lehiaketa eta Euskadiko eta 
Nafarroako Pintxo tradizionalen Txapelketa egin ziren.

Vital Fundazioak 8.900 euroko ekarpena egin zuen sukal-
daritza-topaketa horretan.

Lurralde sustapena

Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea 

Arabako Errioxako ardoa gure lurraldeko produktu enblematikoetako bat da, eta Vital Fundazioak egiten duen 
Arabako lurraldea sustatzeko lanaren funtsezko zati bat.

Helburu horren barruan dago 10.000 euroko lankidetza-hitzarmena, Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea Elkar
tearekin sinatua, abenduaren 17an eta 18an Villa Lucía Espacio Gastronomico delakoan (Guardia) egindako X. 
Enoturismo Foroan oinarritutako prestakuntza-jardueren programa bat garatzeko. Programa horretan sekto-
rearekin lotutako erakunde eta enpresa guztiek 
hartu zuten parte eta egin zuten lan.

Gatz Haraneko espazioak berreskuratzea

Vital Fundazioak eta Añanako Gatz Harana Fun
dazioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute 
Gesaltza Añanan gatza ekoizteko gune gehiago 
berreskuratzeko prozesuarekin jarrai tzeko. 
2020an, Vital Fundazioaren 45.000 euroak 
Añanako Gatz Haraneko kultura eta inguru
menpaisaia berreskuratzeko eta kontserbatzeko 
lanetarako erabili ziren, baita gatz-biltegi bat 
sendotzeko ere (ondarez babestutako eraikina). 
Lankidetza horrek bi helburu ditu: batetik, Ara-
bako Lurralde Historikoko kultura- eta ingurumen-ondarea berreskuratzea, eta, bestetik, enplegua sortzea; izan 
ere, proiektua burutzeko Micaela Portilla Prestakuntza Eskolako ikasle ohiak ordaindutako praktiken araubi-
dean kontratatzen dira. 

Gatz Harana Fundazioak urtarrilean erakundeak abiarazi zuen III. Laguntza Deialdian hartu zuen parte, eta 
7.550 euroko laguntza jaso zuen ‘Bisita egokitua egiteko bidea prestatzea’ proiekturako. Ibilbide berri hori des-
gaitasunen bat duten pertsonentzat irisgarria izan dadin. 

Vital Fundazioak, Arabako erakundeek 2020 – 2021ean garatu beharreko jarduera eta proiektuetarako lagun tzen 
azken deialdian, Gatz Harana Fundazioak bere jarduera ikasgeletara eramateko egindako beste proposamen 
bat aukeratu zuen. Fundazioak emandako 12.500 euroei esker, lurralde osoko ikasleek jakin ahal izango dute 
zer esperientzia metatu duten Añanan urte luzez zientzia-, kultura- eta natura-ingurune paregabean, UPV/EHUk 
munduko aire zabaleko ikerketa-laborategi garrantzitsuenetakotzat jotzen baitu, zientziaren adar askotan 
dituen ahalmen handiei esker.
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Erromesen aterpetxea Araian 

Vital Fundazioak 20.000 euroko laguntza eman zion Asparrenako Udalari, Araia eskualdean, ‘Santiagoko eta 
Ignaziotar Bideetako erromesentzako aterpetxea Araian’ proiektuari laguntzeko, erakundeak deitutako III. 
Laguntza Deialdira aurkeztua.

Proiektuaren helburua zen Santiagoko eta Ignaziotar Bideetako erromesei aterpe ematea Araian; ikuspegi 
soziokulturaletik, bide horiek udalerrian sendotzea eta herritarren artean gizarteratzea sustatzea, bide horien 
erreferentzia bihur daitezen sustatuz; udalerriaren sustapen sozioekonomikoa bultzatzea, bezeroak galtzea 
ahalik eta gehien murriztuz eta Araian kontsumoa bultzatuz, eta ondorioz eskualdean; Bideek osatzen duten 
ondare historiko eta kultural immateriala sustatzea eta eskualdean eta herrialdean garatzea, aipatutako bideen 
eraginpean dauden beste kuadrilla batzuekin koordinatuta.

San Bitor baseliza birgaitzea 

Gaunako Administrazio Batzarrak ‘San Bitor baseliza birgaitzea’ proiektua aurkeztu zuen Vital Fundazioak 
2020ko urtarrilean abian jarritako III. Laguntza Deialdian, eta erakundeak 9.800 euroko ekarpena egin zion proie-
ktu horri.

2019an izen berarekin eta ordainketa ekonomiko berarekin hasitako proiektuaren bigarren zatia zen. Oraingo 
honetan, San Bitor baselizako teilatua eta fatxadak birgaitzeko lanak egitea zen helburua.

Baseliza horrek tradizio elizkoi handia du Arabako Lautadan, landa-eremu menditsu batean dago eta ez du ino-
lako hornidurarik. Arkitektura-birgaitzeari esker, balioa eman zaio gure lurraldeko ondare historikoaren bitxie
tako bati, sortzez Elorriagakoa (Araba) zen santuaren gurtzarako eginari.

Arabako Landa Eremuaren dinamizazio sozio-ekonomikoa 

Vital Fundazioak 12.000 euroko laguntza eman zion Eusko Ikaskuntzari, elkarteak III. Laguntza Deialdira aur-
keztu zuen ‘Arabako Landa Eremuaren dinamizazio sozioekonomikoa’ proiektuari laguntzeko.

Ekimen honen helburua Araban dauden eta/edo Arabako landaingurunerako interesgarriak diren dinamiza
zio sozioekonomikoko jardunbide egokiak eta esperientziak identifikatzea eta katalogatzea da. Horretarako, 
Eusko Ikaskuntzaren esperientzien eta harremanen sarea baliatzen da. Lehenik eta behin, elkarrizketak egiten 
dira hainbat eragilerekin, informazioa lortzeko, eta, ondoren, jardunaldi bi egiten dira esperientziak ezagutaraz-
teko eta ikaskuntza bultzatzeko. 

Praktika horiek bultzatzeko funtsezko eragileak sartzea da proiektuaren asmoa: landa-eremuko biztanleak 
(batez ere gazteak eta emakumeak), tokiko garapen-agentziak, kontzejuak eta kuadrillak, eta landa-munduare-
kiko kezka eta atxikimendua duten pertsonak.

Naturaren Arabako Institutua

Naturaren Arabako Institutuak lankidetza-hitzarmen bat du Funda-
zioarekin, eta, horren bidez, geologia, paleontologia, botanika edo 
zoologia bezalako diziplinak hurbiltzen dizkie interesa duten herri
tarrei. Horrela, naturazientzien zaleen eskaria asetzen da. Egiten 
dituzten jardueren artean, hedapen-aldizkariaren argitalpena eta 
hitzaldien eta jardueren zikloa (eraztunak jartzea, naturara irtetea, 
ingurunea ezagutzea, etab.) nabarmentzen dira.

2020an Vital Fundazioak eta Naturaren Arabako Institutuak proiektu 
berri bat aurkeztu zuten, ‘VitoriaGasteizko hiriko hegaztien gida’, 
hiriko fauna osatzen duten 65 txori espezieei buruzko informazioa 
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biltzen duen argitalpen baliotsua. Grafiko, ilustrazio eta testu ikusgarrien bidez, katalogoak hiriko berdegunee-
tan aurkitu ohi diren 42 espezietan sakontzen du, baita bertan dauden beste 23 espezietan ere.

Abadelaueta Elkarte Etnografikoa

Vital Fundazioak elkarteari 6.000 euroko laguntza ematea erabaki zuen, ‘Zigoitia Mugarrik 1’ izeneko proiek-
tuari laguntzeko. Proiektu hori erakundearen III. Laguntza Deialdira aurkeztu zuten eta udalmugarrien azter
keta historikoetnografikoa zen, mugakide diren sei udalerriekin eta bi lurralde historikorekin lurralde-banale-
rroa markatzen duten mugarriak aztertzeko. Horretarako, mugarri historiko publikoak bilatu eta aurkitu behar 
ziren, eta, ondoren, mugarri horien inguruko eremuei lotutako izen toponimikoak aztertu eta interpretatu.

Ingurumenarekiko konpromisoa 
Vital Fundazioak ingurumenaren aldeko apustuari eutsi zion 2020an zehar. ‘Bizitzeko modu bat partekatzen 
dugu’ lelopean, aurrera egin zuen asmo handiko proiektu horren garapenean, hainbat ekintza biltzen dituena 
eta hainbat urtetan garatu nahi duena, ingurumenaren babesaren arloan gure lurraldeko erreferente bihurtzeko 
asmoz.l.

’Plastikorik ez’ programak gure inguru hurbiletik ahalik eta plastiko eta ontzi gehien kentzea du helburu. 
Kanpaina horren bidez, herritarrak kontzientziatu 
nahi dira gehiegikeriaz erabiltzeak sortzen dituen 
arazoez, eta gure egunerokoan erabiltzeko aukera 
praktikoak eman nahi zaizkie. kanpaina ikastetxee-
tara ere eraman zen. Fundazioak ‘Nola murriztu era
bilera bakarreko plastikoaren kontsumoa?’ eskola-le-
hiaketaren bigarren ediziorako deialdia egin zuen. 
Lehiaketa horretan, erabilera bakarreko plastikoen 
kontsumoa murrizteko ekintza zehatzak propo-
satzeko eskatu zitzaien ikasleei. Saria asteburuko 
bidaia bat zen, aire zabaleko eta gaueko jarduerekin, 
izarrez gozatzeko.

Etxe Berdeak Vitoria-Gasteiz Programa: Vital Funda-
zioak CEArekin (VitoriaGasteizko Udaleko Inguru
men Gaietarako Zentroa) lankidetzan dihardu 2002. 
urteaz geroztik, hainbat jardueratan, hala nola 

erakusketetan, hitzaldi-zikloetan, Vital ibilbideetan (eraztun berdea), landaketetan, inguruko flora eta faunan, 
etab. 2016tik aurrera, bi aldeen arteko harremana Etxe Berdeak Programan ardazten da. Programa horren hel-
burua gure hiriko familiak etxeko kontsumoak murriztearen eta eguneroko ohiturak aldatzearen garrantziaz 
sentsibilizatzea da, etxe eraginkorragoak, ekologikoagoak eta jasangarriagoak lortzeko. 

2020an, fundazioaren 20.000 euroak programa beste 75 familiatara helarazteko, baliabideak optimizatzeko, 
ikastaroak eta auditoriak egiteko, baita jarraipena egiteko ere erabili ziren, familiak modu erabakigarriagoan 
inplikatuz.  

Pandemia egoerak programaren garapena moteldu zuen arren, proiektuarekin aurrera jarraitzea erabaki 
zen. Familiak aktibo egon ziren ingurumen- eta kontsumo-portaerei buruzko informazioa eta iritziak ja-
sotzen eta ematen, datuak ematen eta energiari eta beste gai batzuei buruzko aholkularitza eskatzen.
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Vital Ibilbideak. Vital Fundazioa eta CEA elkarla-
nean aritu ziren Vital Ibilbideen berrargitalpenean 
ere. Lau argitalpenak erabiliz, lau ibilbide autoku-
deatu egin daitezke Salburuako parketik, hiriko 
eraztun berdeko bitxietako bat, duen balio ekolo-
gikoagatik. Bide bakoitzak ibilbide bat hartzen du 
kontuan: ornitologikoa (hegazti-fauna), entomolo-
gikoa (intsektuak), botanikoa (flora) eta herpetolo-
gikoa (anfibioak eta narrastiak). 

‘Lehen Sektore Jasangarria’. Vital Fundazioak 
konpromiso historikoa du gure lehen sektorearen 
sustapenarekin, lurraldearen garapen iraunkorra
rekin eta ‘0 km’ produktuaren aldeko apustuarekin. 
Aurten Gabonetako Azokako saltzaileen postuetan 
poltsa biodegradagarriak banatzen jarraitu zuen. 

Animaliak artatzea
Vital Fundazioa aspalditik ari da lankidetzan VitoriaGasteizko Animaliak Babesteko SOS Elkartearekin (APA
SOS), Vitoria-Gasteizko Animaliak Babesteko Zentroak jasotako animalien bizi-baldintzak hobetzeko. Laguntza 
hori animaliei ematen zaizkien tratu txarren aurkako sentsibilizazio-kanpainetan oinarritzen da, baita animalia 
horiek adoptatzeko azoka prestatzean edo autonomia pertsonaleko zentroetan eta adinekoen egoitzetan mas-
kotekin laguntzeko programan ere.

7. Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat (GJH)

Vital Fundazioak jardueraeremu oso zabalak biltzen ditu, Nazio Batuen 2030 agendan definitutako Garapen 
Jasangarrirako Helburu ia guztiekin bat datozenak. Nazio Batuen Erakundeak helburu horiek ezarri aurretik ere, 
fundazioak horietako askoren alde egiten zuen lan.

Urte honen hasieratik, eta erakundeak Arabako gizarte osoan duen eginkizunaren jakitun, Vital Fundazioa 
Garapen jasangarriaren aldeko Arabako 2030 Aliantzako (AADS2030) kide da. Arabako Foru Aldundiak bultzatu 
du Aliantza hori, eta, hasiera batean, 56 erakunde, enpresa, instituzio eta fundazio batu zitzaizkion. Aliantza 
honen asmoa da lurralde inklusibo batean lan egitea, indarrak batuz eta laguntzasare bat ehunduz, eragileen 
artean sinergiak sortzeko eta GJHen alde elkarrekin lan egitea ahalbidetuko duten lotura emozionalak sortzeko.  

Aliantza horrekiko konpromisoak bultzatu zuen Vital Fundazioa 15. helburua gidatzera: lurreko ekosistemen 
bizitza, Murgiako BHIrekin batera. 

Erakundeak pentsatu zuen beharrezkoa zela ekintza horiek tokikotik bideratzea, lan egiten dugun erakundee-
kin estrategiak partekatuz eta pertsonalki inplikatuz.   

JARRAIAN, VITAL FUNDAZIOAREN JARDUERA ETA EKIMEN GUZTIEN LAGIN TXIKI BAT, GJH BAKOITZAREN 
BARRUAN: 
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Caritas Euskadi, Gurutze Gorria, Save the Children edo Berakah beza-
lako gizarte-elkarteekin sinatutako lankidetza-hitzarmenei esker, 
pobreziaren ondoriozko gizarte-bazterkeriaren aurkako programak 
gara daitezke, eta egoera oso ahulean dauden pertsonen egoera lehen-
goratzen laguntzen dute. 

Beste adibide batzuk honako hauek dira: gizarte-bazterketako egoeran 
dauden pertsonen gizarteratzea sustatzen duen Insola Elkartea, “Aldi 
baterako etxebizitzak” programaren eta hezkuntza-tailerren bidez; 
Bultzain, etxerik gabeko pertsonak hartzen eta artatzen dituena; 
Adsis, adingabeekin eta gazteekin lan egiten duena; eta Goian, Vito-
ria-Gasteizko Alde Zaharrean bizikidetzaren eta errespetuaren aldeko 
hezkuntza-proiektua. 

Duela 20 urtetik hona, Vital Fundazioak urtero berritzen du lankidetza 
Elikagaien Arabako Bankuarekin. Aurten elikagaiak bildu eta bana-
tzeko furgoneta isotermiko bat erosten hartu dugu parte.

Gainera, Babesgabeen Ama Santuaren Parrokiako jantoki sozialari 
eman genion laguntzari esker, egoera ahulean zeuden pertsonei afa-
riak ordaindu zitzaizkien

Vital Fundazioak UPV/EHUrekin lankidetzan dihardu ikerketarekin 
lotutako hainbat ekimenetan, baita BioArabarekin ere, ikerketa bio-
medikoan diharduen erakundearekin. Era berean, dohaintza garrantzi-
tsua egin zuen pandemian arnasgailuak eskuratzeko.

Erakundeak lan handia egiten du kirolklub eta federazioekin batera, 
oinarrizko kirola, kirol inklusiboa eta abar sustatzeko. Horrez gain, 
gaixotasunen aurka borrokatzen duten elkarte gehienekin ere lan 
egiten du, hala nola Aspace, Jeiki, Sidalava, Autismo Araba, eta beste 
erakunde batzuekin, Naizen, esaterako; guztira 30 elkarte sozial baino 
gehiago.

Gainera, fundazioak 60 urtetik gorako pertsonei zuzendutako lagun-
tza-programa bat du, bainugela egokitzeko, audifonoak erosteko eta 
hortz-tratamenduak egiteko. 
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 Lankidetzak eta hitzarmenak ditugu Deustu, Egibide eta UPV/EHU 
bezalako irakaskuntza zentroekin hainbat programatarako, eta pres-
takuntza beken bitartez laguntzen diegu, hala nola Erasmus beken 
bidez, lanbide-heziketarako, ingeles ikasteko eta abar.

Halaber, hitzarmen garrantzitsuak ditugu Micaela Portilla Lantegi 
Eskolarekin, BIC Arabarekin, ‘IkasEkiten’ programa eta beste hezkun-
tza-programa batzuk bultzatzeko, hala nola ‘Har ezazu kontrola: 
hezkuntza digitala’.

 2018az geroztik, Emakumezkoen Kirola Araban ‘Bai, nahi dut’ progra-
mak neska eta mutilen arteko berdintasuna sustatzen du kirol arloan, 
campusen, masterklaseen, txapelketen, beken eta jardunaldien bidez.

Gurutze Gorriarekin batera, generoindarkeria prebenitzeko kanpaina 
bat garatu genuen Arabako bigarren hezkuntzako ikasleentzat, baita 
‘Hitz kolpez’ programa ere, Gazteriaren Foru Erakundearekin lankide-
tzan.

Gainera, Gure Soroa erakundearen lankidetzak Arabako emakume 
nekazariei laguntzen diegu.

‘Plastikorik ez’ ekimena, ingurumenarekin dugun konpromisoaren 
barruan edo ‘VitoriaGasteizko Etxe Berdeak’ programa, gure inguru-
menarekiko konpromisoarekin bat datorrena eta baliabide naturalak 
optimizatzea ardatz duena.

Helburuak partekatzen ditugu eta lankidetza-hitzarmenak sinatu 
ditugu AjebaskArabarekin nahiz ASLE lan-taldearekin, enpresari gaz-
teei, langabeei eta gazte ekintzaileei laguntzeko ekintzak sustatzeko. 
Enplegu eta laneratzeko programetan ere parte hartzen dugu, hala 
nola Empleoaraba, Hazia 23 edo SARTUAraba programetan, besteak 
beste.

Laneratzearen aldeko beste adibide batzuk hauek dira: ‘Hazia 23’ pro-
grama, Gizarterako erakundearekin emakume prostituten egoeraren 
alde lankidetzan aritzea, Gureak Arabari eta Enplegu Zentro Bereziari 
laguntza ematea gaixotasun mentala duten Asafeseko pertsonak 
gizarteratzeko.
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Fundazioak Formula Student Gasteiz proiektua babesten du nagusiki, 
eta ‘Araba ekinean’ programaren parte ere bada, ekintzailetzaren alde 
lurraldean. 

Bestalde, Enpresaren Gizarte Erantzukizunaren Arabako Foroko kidea 
da.

2020/2021 ikasturteari aurre egiteko baliabide gutxien dituzten ikas-
leek ordenagailuak maileguan hartzeko zerbitzu bat dute Egibideko 
zentroetan, VFren ekarpenari esker. Ikasle atzerritarrek, ohiko esko-
letara sartu aurretik, gaztelania ikasteko harreragelak ere babesten 
ditugu.

Oro har, Fundazioak dozenaka hitzarmen sustatzen ditu lurraldeko 
hainbat elkarterekin, arlo guztietako desberdintasunak murrizteko 
borrokan: ekonomikoa, irisgarritasuna, gaixotasuna, mendekotasuna, 
etab.   

2001. urteaz geroztik, etxebizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten 
pertsonentzako alokairu sozialeko gure programa aitzindaria martxan 
dago. 781 etxebizitza eskaintzen dira alokairuan arrazoizko prezioetan, 
Araban erroldatuta dauden eta diru-sarrera urriak dituzten pertsonei 
zuzenduta.

Gure etxeetan biltegiratzen den arropari bigarren bizitza bat emateko 
‘Renove Armairuak’ plana bezalako ekimenekin elkarlanean ari gara; 
Etxe Berdeak familiak etxeko kudeaketa arduratsuago batean kon-
tzientziatzeko, etab. Gure egoitzetan erabilera bakarreko plastikoa 
kendu dugu eta ura aurrezteko sistemak egokitu ditugu txorrotetan 
eta komun-ontzietan.
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2019az geroztik, ingurumenarekiko konpromisoa dugu. ‘Bizitzeko 
modu bat partekatzen dugu’ lelopean, ingurumena babesteko hainbat 
proiektu garatzen ditugu: plastikorik ez, Vital zuhaitzak, etxe berdeak, 
lehen sektore jasangarria, etab.

Vital Eguna urtero egiten dugun jaiak Eusko Jaurlaritzako IHOBEren 
‘Erronka Garbia’ ziurtagiria lortu zuen, baita bertako produktuen Gabo-
netako Azokak ere.

Vital Fundazioa, Murgiako BHI lanbideheziketako zentroarekin 
batera, gure lurraldeko biodibertsitatea hobetzeko proiektu baten 
buru da, eta datozen urteetan gauzatuko da.

Ekintza hori 2030erako Garapen jasangarriaren aldeko Arabako Alian
tzaren garapenaren barruan kokatzen da.

Euskadiko Etikako Klusterra Fundazioarekin batera, gizartean 
jokabide eta balio etikoak sustatzeko lan egiten dugu. Hainbat progra-
matan parte hartzen dugu erakunde nagusiekin batera, hala nola Hei 
Txiki Vital Herritarren Eskola Irekia, gure hiriko txikienen partaide tza-
kultura hobetzen saiatzen dena.   

Vital Fundazioa Arabako Foru Aldundiak sustatutako Garapen Iraunko
rraren aldeko Arabako Aliantzaren kidea da.

Gainera, fundazioaren jarduera-ildoetako bat da aliantzak eta akor-
dioak irekitzea erakunde eta instituzio publiko eta pribatu guztiekin, 
lurraldean gizarte- eta kultura-ongizatea bermatzeko.   
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