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EDP Fundazioak beste ekitaldi bat amaitu du, EDP 
Taldea Espainian osatzen duten enpresa guztiak 
garatzeko eta haien interes-taldeekiko elkarrizketarako 
tresna gisa.

EDP Fundazioak 2015 - 2017 aldirako definitu duen 
Agenda Estrategikoak hiru zutabe ditu. Lehenik, oraingo 
laguntzak eta ekimenak indartzea. Bigarrenik, negozio-
atalekin kolaboratzea jasangarritasuna bultzatzeko; eta, 
hirugarrenik, eraldaketa sozialaren aldeko programa 
berri bat sortzea eta finkatzea. Estrategia horren azken 
helburua da EDP Fundazioaren eginkizuna finkatzea, 
gizartearentzako balioa sortuz zenbait ekimenaren 
bitartez, alegia, gai hauekin zerikusia duten ekimenen 
bitartez: hezkuntza, ingurumena, kulturaren eta 
haren dibulgazioaren sostengua, egoera txarragoan 
daudenen defentsa eta, besteak beste, kirolaren balioen 
sustapena. 

EDP Fundazioaren ekimenak beraren Interes Taldeetara 
zuzentzen dira, eta haien ardatza Balio-katea eta 
Gizarte- eta Lurralde-ingurunea dira; horri esker, 
negozio-atalekin kolaboratu dezake Jasangarritasuna 
bultzatzeko, horixe baita EDP Taldearen Estrategiaren 
oinarrian dauden balioetako bat. Gizarte- eta Lurralde-
ingurunean garatutako ekintzek proiektuak sustatzen 
dituzte hezkuntza, kultura, gizarte eta ingurumenaren 
alorretan, EDPk presentzia duen eremu geografikoetan. 
Horretarako, 2015 urtean 3,7 M € inbertitu ditu 
Fundazioak.

Hezkuntza eta Ikerkuntzaren alorrean, ikasleentzako 
beken programa azpimarratu behar da, zeren ia 300 
bekadun izan baititugu. Halaber, Gora gure Energia! eta 
Zure Energia! programak ere azpimarratu behar dira, 
356 ikastetxetako 65.958 ikasleren parte-hartzea izan 
baitzituzten. 

Kulturaren alorreko inbertsioa, berriz, opera-sasoiak, 
kontzertu sinfonikoak, hitzaldiak eta erakusketak 
sostengatzera zuzendu zen, eta lagungarria izan zen 
eremu horretako alderdirik onena milaka pertsonen 
artean hedatzeko. 

Ingurumen eta Gizartearen alorreko inbertsioek osatu 
egin zituzten EDP Fundazioaren jarduerak; aipatzekoak 
dira, besteak beste, zuhaitzen landaketa edo bezeroek 
“Puntu Arduratsuak” programaren bidez aukeratutako 
GKEei emandako 67.000 €ko dohaintza.

EDP Fundazioak, bere ikuspegiarekin bat etorriz, bi 
ekimen sozial berri garatu ditu 2015ean: “EDP Solidarioa” 
eta “Energia Solidarioa”. Lehenengo ekimenaren 
helburua da egoera txarragoan dauden pertsonen 
bizi-kalitatea hobetzea eta haien integrazioa erraztea, 
lehentasunezko egoera sozialetan jarduteko proiektuei 
laguntzearen bitartez; bigarren ekimenak, berriz, egoera 
txarragoan dauden familien segurtasuna, ongizatea eta 
eraginkortasun energetikoa areagotu nahi ditu. 

EDP Fundazioak garatzen dituen ekimenen 
arrakastarako, funtsezkoa da negozio-atalen sostengua 
eta langileen inplikazioa izatea. Beraz, hemendik 
eskerrak eman nahi dizkiet guztiei.

Ez dut amaitu nahi Martín González del Vallek 
garatutako lan handia aipatu gabe. Izan ere, hil 
egin arte EDP Fundazioaren presidentea izan zen, 
Hidrocantábrico Fundazioan jatorria izanik. Haren 
bultzada, dedikazioa eta grinari esker lortu da Fundazioa 
hain leku nabarian jartzea. 

PRESIDENTEAREN
GUTUNA

Manuel Menéndez Menéndez
PRESIDENTEA 
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EDP Fundazioak, bere jardunaren bigarren osoko ekitaldian 
eta garapen jasangarri globalak gidatutako ikuspegiaren 
baitan, hezkuntza, kultura, gizarte eta ingurumenaren 
alorreko jarduerak gauzatzeko konpromisoari eutsi dio. 

EDP Fundazioak jarraitu du hezkuntzaren eta lehenengo 
enpleguaren alde hartutako konpromisoa indartzen, zenbait 
programaren bitartez, hala nola energiaren erabilera 
arduratsua ikastetxeetan hedatzea, Gora Gure Energia/
Zure Energia programaren bidez (320 ikastetxetako 57.000 
ikaslek parte hartu zuten), egoera txarragoan dauden 
familientzako ikasketa-bekak, bikaintasunerako sariak 
eta lehenengo lan-esperientziarako bekak, ikasleen 
laneratzea erraztera zuzenduak. Hala, ia 300 bekadun izan 
ditugu, eta 1.000.000 € baino gehiago bideratu zaizkie.

Ekimen horiek guztiak txosten honetan deskribatzen dira, eta haiei buruzko 
informazio gehiago eskura daiteke webgune honen bidez: www.fundacionedp.es

HEZKUNTZAREN ALORRA 

+1.000.000 € 
beketarako!

TXOSTENAREN
INGURUAN
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Kulturaren alorrean, opera-sasoiak eta kontzertu 
sinfonikoak sostengatzen jarraitu genuen, alor horretako 
alderdirik onena hedatzen duten konferentzia eta 
erakusketen moduko jardueren antolaketa ahaztu gabe. 
Horri esker, milaka pertsonentzat errazagoa izan zen 
adierazpen kultural horietara iristea.

Oso erakunde esanguratsuekin kolaboratu genuen, 
hala nola Asturiasko Printzesa Fundazioa edo Bilboko 
Guggenheim Museoa, eta baita izen handiko beste 
erakunde batzuekin ere. 

Ingurumenaren alorrean egindako ekarpenei 
dagokienez, 3.000 zuhaitz baino gehiago 
landatu ziren, eta ingurumen-hedakuntza 
eta –lehengoratzea eta ibaietako arrain-
hobekuntza helburutzat hartu zuten 
jardueretan kolaboratu zen. 

KULTURAREN ALORRA 

Gizartearen alorrean, zenbait GKErekin kolaboratu 
genuen “Puntu Arduratsuak” programaren 
bitartez, 67.000 €ra iritsi zen zenbateko batez.

Orobat, EDP Talderen boluntariotza programetan 
parte hartu genuen; horri dagokionez, 
azpimarratzekoak dira “Parte de Nosotros 
Ambiental” eta “Parte de Nosotros en Navidad” 
proiektuak. Gure jarduera sozialak bi programa 
berriren bitartez indartu ziren: EDP Solidarioa 
eta Energia Solidarioa. Lehenengoarekin, 11 
proiektu finantzatu ziren, 344.000 € bideratuta, 
eta bigarrenarekin 60 familiari lagundu zitzaien 
Asturias, Euskadin eta Galizian. 

GIZARTEAREN ALORRA 

INGURUMENAREN ALORRA 
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ANTOLAKETA

03

EDP Fundazioaren gobernu eta ordezkaritza organoa 
Patronatua da. Berari dagokio fundazioaren helburuak 
betetzea eta EDP Fundazioaren ondarea osatzen 
duten ondasun eta eskubideak administratzea, horien 
errendimendua eta erabilgarritasuna osorik mantenduz; eta 
berari dagokio, halaber, EDP Fundazioaren helburuei begira 
egokitzat jotzen dituen administrazio- eta jabego-ekintzak 
gauzatzea, oro har, Patronatuko Presidenteari egozten 
zaizkion eskumenak urratu gabe.

EDP 
FUNDAZIOAREN 

PATRONATUA 

Manuel Menéndez Menéndez PRESIDENTEA
Miguel Stilwell d’Andrade BATZORDEKIDEA
João Manso Neto BATZORDEKIDEA
Jaime Montalvo Correa BATZORDEKIDEA
Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos BATZORDEKIDEA
Juan Vázquez García BATZORDEKIDEA
Francisco de la Fuente Sánchez BATZORDEKIDEA
Pedro Miguel Echenique BATZORDEKIDEA
Miguel Coutinho Baptista BATZORDEKIDEA
José Luis Martínez Mohedano IDAZKARIA

08 EDP FUNDAZIOAREN TXOSTENA 2015 



ANTOLAKETA-EGITURA HORREZ GAIN, EDP FUNDAZIOAK ESPAINIAKO ENPRESETAKO 
LANGILE ASKOREN LAGUNTZA DU, HORIEK BEREN BORONDATEZ KOLABORATZEN BAITUTE 
HEZKUNTZA, KULTURA, INGURUMEN ETA GIZARTEAREN ALORREKO EKIMEN UGARITAN.

ZUZENDARITZA 
BATZORDE 

OPERATIBOA 

Manuel Fernández García del Campo
Nicanor Fernández Álvarez
Rafael Careaga Arlunduaga

Vanda Martins ZUZENDARI ERAGILEA 

EUSKARRI EGINKIZUNAK
Idazkariaren Kabinetea

Euskarri eta Sostengu Administratiboa

EGINKIZUN KORPORATIBOAK
Zuzendaritza Eragilea 

NEGOZIO EGINKIZUNAK 
HC Zuzendaritza

NGE Zuzendaritza
EDPR Zuzendaritza
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IKUSPEGIA

EGINKIZUNA

04
“Tokiko komunitateekin konprometituta dagoen eta 
gizartearen garapen jasangarria lortzeko aldaketa 
bultzatzen duen Fundazio bat izatea”. 

EDP Fundazioak bere 
jardunaren eremu 
geografikoetan 2015ean 
sustatu zituen ekimenen 
balioa 3,7 M€ izan ziren.

HEZKUNTZA ETA 
IKERKUNTZA 

% 45

GIZARTEA

% 29
KULTURA

% 19

INGURUMENA

% 5

KUDEAKETA 
GASTUAK 

% 2

ERAKUNDE BATEN EGINKIZUNAK ADIERAZTEN DU ZER 
DEN ERAKUNDE HORI, ZERTAN ARITZEN DEN; IKUSPEGIAK 
ADIERAZTEN DU ZER IZAN NAHI DUEN ERAKUNDEAK, NORA 
IRITSI NAHI DUEN.

EDP Fundazioaren Eginkizuna da EDP Taldearen konpromisoa indartzea 
bere jardunaren eremu geografikoetan, hezkuntza, kultura, gizarte eta 
ingurumenaren alorrei arreta berezia zuzenduz, garapen jasangarri globaleko 
ikuspegi baten baitan; bertan, energiaren sorrera eta erabilera eraginkor eta 
arduratsuak rol erabakigarria jokatzen du.

Bere oraingo eginkizunetatik abiatuta, EDP Fundazioaren ikuspegia da “tokiko 
komunitateekin konprometitutako Fundazio bat izatea eta gizartearen garapen 
jasangarria lortzera zuzendutako aldaketa bultzatzea ”.

Ikuspegi horretara iristeko, EDP Fundazioak Estrategia bat definitu du, hau 
da, helmuga horretara iristea ahalbidetuko dion bide bat, beti ere Balio jakin 
batzuen arabera jardunez. Balioek EDP Fundazioaren organoen printzipio 
eta sinesmenak islatzen dituzte, eta, beraz, aldatu gabe mantentzen dira 
Estrategia aldatu arren.

BALIOAK

ESTRATEGIA
POLITIKAK POLITIKAK

EGINKIZUNA

 BALIOAK 

HELBURUAK

10 EDP FUNDAZIOAREN TXOSTENA 2015 



BALIOAK

KONPROMISOAK

04

BERRIKUNTZA

Konpainiaren negozio-ataletako 
boluntarioek EDP Fundazioak 
sustatutako ekimenetan parte 
hartzeak indartu egiten du 
langileen elkartasun sena, eta, aldi 
berean, jarduerak dibertsifikatzea 
ahalbidetzen die eta proiektuen 
bukaera ona bermatzen du.

GIZARTEAREKIN 

EDP Fundazioak “Puntu 
Arduratsuak” programan 
parte hartzen du. 
Programa horretan, 
bezeroek zenbait GKEek 
sustatutako proiektu 
solidarioei ematen 
dizkiete beren kontsumo 
energetikoengatik 
lortzen dituzten puntuak. 
Fundazioak zenbateko 
baliokide bat ematen du.

BIKAINTASUNA 

EDP Fundazioaren beken 
programari esker, urtero 300 
bekadunek ordaindutako 
praktikak egiten dituzte EDPren 
egoitzetan; era horretan, beren 
prestakuntzaren bikaintasunari 
laguntzen zaio, lan-merkatura 
sartzearen aurreko urrats gisa.

EKIMENA

EDP Fundazioak bi proiektu 
berritzaile bultzatzen ditu: 
“EDP Solidarioa” eta “Energia 
Solidarioa”. Lehenengo ekimenaren 
helburua da egoera txarragoan 
dauden pertsonen bizi-kalitatea 
hobetzea eta haien integrazioa 
erraztea, lehentasunezko behar 
sozialak arintzeko proiektuak 
sostengatzearen bitartez. 
Bigarren ekimenak, berriz, 
egoera txarragoan dauden 
familien segurtasuna, ongizatea 
eta eraginkortasun energetikoa 
areagotu nahi ditu, eraginkortasun 
energetikoko neurriak haien 
etxebizitzetan inplementatuz 
eta kontsumo-ohiturei buruzko 
prestakuntza eskainiz.

KONFIANTZA

EDP Fundazioak kontzertu 
sinfonikoak eta opera-sasoiak 
sostengatzen ditu, kulturaren 
alderdirik onena hedatzen duten 
hitzaldi eta erakusketen moduko 
jardueren antolaketa ahaztu gabe. 
Era horretan, milaka pertsonentzat 
errazagoa da adierazpen kultural 
horietara iristea.

JASANGARRITASUNA

“Bezero bat, zuhaitz bat”. 
Espainiako EDPren bezero berri 
batek faktura elektronikoa 
aukeratzen duen bakoitzean, 
zuhaitz autoktono bat landatzen 
da, konpainiak ingurumenarekin 
hartuta duen konpromisoa 
erakutsiz. Orobat, EDP 
Fundazioak ibaietako arrain-
fauna birpopulatzeari ematen dion 
laguntza konpromiso horren beste 
erakusgarri bat da.

HEZKUNTZA ETA 
IKERKUNTZAREKIN 

EDP Fundazioak 
hitzarmenak sinatu ditu 
zenbait unibertsitaterekin, 
bai espainiarrak (Oviedo, 
Bartzelona, 

Valentzia, Elx, Coruña, 
Zaragoza, Madril 
eta Euskadi) eta bai 
atzerritarrak (Lisboa eta 
Porto), eta horri esker 
unibertsitate horietako 
300 ikaslek baino 
gehiagok ordaindutako 
lan-praktikak egin dituzte 
EDPren egoitzetan, 2015 
urtean. Proiektu hori 
orain dela 30 urte baino 
gehiago hasi zen.

KULTURAREKIN 

EDP Guggenheim Bilbao 
Museoaren Patronatuaren 
partaidea da. Museoa 
hirugarren milurtekoko 
eraikin enblematiko 
bat da, garaikidetasun, 
teknologia, abangoardia 
eta diseinu kontzeptuei 
lotua.

Halaber, EDP Fundazioa 
Asturiasko Printzesa 
Fundazioaren 
Patronatuaren partaidea 
da. Erakunde horrek 
sariak ematen ditu urtero, 
pertsona, lantalde edo 
erakundeek nazioartean 
egindako lan teknikoa, 
kulturala , soziala edo 
giza lana nabarmentzeko.

INGURUMENAREKIN 

Bigarren urtez 
jarraian, “Marrazki bat, 
zuhaitz bat” ekimena 
gauzatu zen, helburu 
bikoitzarekin: alde 
batetik, biodibertsitatea 
hobetzea zuhaitzak 
landatzearen bitartez; 
eta, bestetik, txikiak 
kontzientziatzea 
ingurunea zaintzeko 
beharraz. 2015eko 
edizioan, 4.000 
gereziondo-kimu baino 
gehiago eman ziren 
natuarekin zerikusia zuten 
marrazkien truke.
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Negozio-
atalekin 
kolaboratzea.

KOLA
BO

RAT
ZEA 

SORT
ZEA

05

ESTRATEGIKOA
PLAN
2015-2017KO 

Fundazioak 
betidanik sostengatu 
dituen laguntza 
eta ekimenak 
bultzatzea.

Eraldaketa sozialaren 
aldeko programa 

berri bat sortzea.

BULT
ZAT
ZE
A

EDP Fundazioak 
plan estrategiko 
bat du definituta 

2015-2017 
aldirako, hiru 

zutabetan 
oinarrituta:
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2015eko ekitaldian gertaera 
garrantzitsuak egon dira lerro 

horietan guztietan:

Energia Solidarioa 
proiektuaren 

garapena 

5.1
Hezkuntzarekin, 

ingurumenarekin, 
kulturaren aldeko 
sostenguarekin eta 
kirolaren balioak 

sustatzearekin zerikusia 
duten jarduerak  5.2

EDP Solidarioaren 
lehenengo edizioa 

abian jartzea 

5.3
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5.1. ENERGIA SOLIDARIOA 

“ENERGIA SOLIDARIOA” PROIEKTUAREN HELBURUA DA EGOERA 
TXARRAGOAN DAUDEN FAMILIEN SEGURTASUNA, ONGIZATEA ETA 
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA AREAGOTZEA.

PROIEKTUAREN FASEAK

Eraginkortasun 
energetikoko neurriak 
etxebizitzetan 
inplementatuz.

Proiektu berri honekin, 
familia horien faktura 
energetikoa murrizteko 
jarduerak aztertu eta 
identifikatu nahi dira eta 
kontsumo-ohiturak bi 
lerrotan aldatu:

EDPren negozio-atalen parte-hartzea, eta euskarri teknikoa, administratiboa eta prestakuntza 
eskaintzen dituzten boluntarioena,  funtsezkoa da ekimen hau garatzeko.

“Energia Solidarioa” 
Caritas eta Gurutze 
Gorriarekin batera 
egiten da.

Lankidetza hitzarmenak 
sinatzen dira programan 
parte hartzen duten 
GKEekin.

Energia eraginkortasunez 
erabiltzeko ohiturei buruzko 
prestakuntza eskainiz, 
familia horiek horniduraren 
erabilera jasangarria egin 
dezaten, beren ahalmen 
ekonomikoaren arabera.

Familiak aukeratzea 

Familia bakoitzaren kontratu energetikoak aztertzea 

Etxebizitzaren diagnostikoa eta azterketa egitea 

Familia bakoitzarekin biltzea, aurrezpen-neurriak baloratzeko eta aholkuak emateko, euren kontratu energetikoak 
optimizatzeko egin behar diren gestioak egiteari begira

Aurrezpen-neurriak etxebizitzetan ezartzea 

Prestakuntza-tailerrak 

 Kontsumo-ohiturak 

 Fakturazio energetikoa 

Emaitzen ebaluazioa eta azterketa 
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Asturias
Euskadin
Galizian

EZARRITAKO NEURRIAK

2015EKO GERTAERA 
GARRANTZITSUAK 

INSTALAZIOETAKO ALDAKETAK

 LED argiak jartzea lehengoen ordez

 Ekipoen Standby posizioa ezabatzea 

 Perlizadoreak instalatzea 

 Etxebizitzetako elektrizitate- eta gas-ekipoen 
eraginkortasuna hobetzea 

 Ur Bero Sanitarioa prestatzeko sistema hobetzea: 
nahasgailu termostatikoa jartzea 

 Galdarak ordeztea 

 Lehengo ur-berogailuaren ordez eraginkortasun 
handiko bat jartzea 

 Berokuntzaren erregulazioa hobetzea: 
inguruneko krono-termostato digitala jartzea

 Instalazio elektrikoaren segurtasuna hobetzea 

FAMILIA ETA ERAKUNDEENTZAKO PRESTAKUNTZA

Kontsumo-ohiturak eta aurrezpen-neurriak 

 Kontsumo eraginkorreko ohiturak: elektrizitatea, 
ura eta gasay gas

 Ekipo eta etxetresna elektrikoen erabileraren 
balorazioa 

 Aurrezpen-neurriak 

Fakturazio energetikoa 

 Kontratatutako energia eta  potentziak 

 Fakturen irakurketa 

 Tarifak

 Bonu soziala 

FAMILIA 
ONURADUN 

63

INBERTITUTA 
100.000 €

ZUZENEKO 
ONURADUN 

417
(gaueko zentro bat sartzen da barne)

Giza 
Baliabideak 

Zeharkako 
atalak

B2C Marketina 
eta Salmentak 

Operazioak 
eta 

Bezeroentzako 
Zerbitzua 

Irtenbide 
Komertzialak 

B2C Ziklo 
Komertziala eta 
Bezeroentzako 

Arreta 

BOLUNTARIO
27
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OVIEDO
MADRIL
EUSKADI 
BARTZELONA
CORUÑA
VALENTZIA
ELX
ZARAGOZA
LISBOA
PORTO

5.2. FUNDAZIOAREN JARDUERAK 

La 300 bekadun EDPn, 
praktikak egiteko. 
EDP Fundazioak hitzarmen bat sinatu du Oviedoko 
Unibertsitatearekin, eta baita beste Unibertsitate 
batzuekin ere, bai espainiarrak (Madril, Euskadi, 
Bartzelona, Coruña, Valentzia, Elx eta Zaragoza) eta 
bai portugaldarrak (Lisboa eta Porto). Horiei esker, ia 
300 bekadunek ordaindutako lan-praktikak egin dituzte 
EDPren zenbait egoitzatan, 2015 urtean.

Hezkuntza 
eta 

ikerkuntza 

2013

305
BEKADUN

2014

303
BEKADUN

2015

298
BEKADUN
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STARTinnova, sen ekintzailea sarituz 
STARTinnova “El Comercio” egunkariaren ekimen bat da, helburutzat hartzen 
duena Batxilergo eta/edo Lanbide Heziketako ikasle gazteen enpresa-kultura 
sustatzea, e-learning plataforma baten bitartez. Bertan, gazte talde batzuk 
lehiatu egiten dira beren negozio-proiektuekin. EDP Fundazioak laguntza eman 
du programaren garapenerako. Ikasturte honetan, hirugarren edizioa egin da, 
Asturias osoko 12 ikastetxetako 200 ikaslerekin.

Eskolen 
bisitak EDPren 
instalazioetan 
2015 urtean, zentral termiko eta 
hidraulikoek Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako 2.387 ikasle hartu 
dituzte, energia elektrikoa 
sortzeko prozesua ezagutzeko 
interesa baitzuten.

2013

1.785
IKASLE

2014

2.539
IKASLE

EDP University 
Challenge
Programa hau EDPRk abiatu zuen 
Espainian, 2009an, eta bere helburua 
da Lizentziatura, Gradu Ondoko eta 
Doktoregoko ikasleen bikaintasun 
akademikoa garatzen laguntzea, energia 
berriztagarrien eremuko unibertsitate-
proiektuak lehian jarriz. Zazpigarren 
edizio honetan, 113 proiektu aurkeztu 
ziren, 53 fakultate edo eskolatako 
284 ikaslerekin. Saritutako proiektua 
Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko 
KIC Innoenergy Master’s Program-ek 
aurkeztutako “Chiringito Renovable” 
(txosna berriztagarria) proiektua izan zen.  11
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SARITUTAKO PROIEKTUA  
“Chiringuito Renovable”

2015

2.387
IKASLE
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Green Education bekak 
Green Education orain dela 3 urte hasitako programa bat da, ikasketa-
poltsak (500 €, 1.000 € edo 3.000 €, ikasketen mailaren arabera) ematen 
dituena baliabide ekonomiko gutxiko familietako ikasleei, baldin eta 
kalifikazio onak badituzte. Ikasleak eskola edo unibertsitatekoak izan 
daitezke. 2015ean, Green Education bekak herri hauetan eman ziren: 
Coristanco, Zas, Muxía eta Puenteceso (Coruña) eta Cañete 
La Real eta Vejer de la Frontera (Cadiz). Guztira, ikasle 
onuradunak 117 izan dira, eta bekei zuzendutako 
zenbatekoa 87.000 €.

“Hodeia eskuan” 
EDP Fundazioak irakurtzera 
animatzeko “Hodeia eskuan” 
programarekin (“La Nube en la 
Mano”) kolaboratu du. Irakurketa 
eta idazketa sortzaileko 
programa bat da, teknologia 
berrien esparruan integratua, 
Gijongo bigarren hezkuntza 
eta batxilergoko ikasleei 
zuzendua. Helburu nagusia 
da irakurketa eta idazketa 
prozesua bateratzea, pentsaera 
kritikoa eta gaitasun sortzaileak 
aberasteko.

Asturiasko Ikerketa eta 
Berrikuntza Biosanitarioaren 
Fundazioa (FINBA)
Bere helburua da bikaintasun-ikerketa biomedikoa 
Asturiasen kudeatzea. Asturiasko Unibertsitate 
Ospitale Zentral berria (HUCA) abian jartzearekin 
batera, ospitaleari atxikitako instalazio batzuk 
egokitu ziren. 
Fundazioak 
Asturiasko enpresa 
garrantzitsuenen 
sostengua du, bertan 
parte hartzen baitute 
ongile edo babesle 
gisa. Horien artean, 
EDP Fundazioa dago.

2013

42.000 €

2014

56.500 €

2015

87.000 €
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“Gora gure Energia” 
“Zure Energia”
Eskola-programa
Jasangarritasuna eskoletan dibulgatzeko 
programa bat da. Ikasturte honetan, 
autonomia erkidego hauetan gauzatu da:  
Asturias, Euskadi, Kantabria, Madril, Murtzia, 
Gaztela eta Leon, Aragoi eta Extremadura. 
Horretarako, hitzarmenak sinatu dira 
Erkidego horietako Hezkuntza Sailekin, eta 
horri esker programa Lehen Hezkuntzako 
curriculumaren osagaia izan da. 

DIPC (Donostia 
International Physics 
Center)
Erakunde honek ikerkuntza zientifiko eta 
garapen teknologikoko jarduerak sustatzen 
ditu Oinarrizko Fisikaren eta Fisika 
Aplikatuaren eremuan. Sustatzen diren 
jarduerak interesekoak dira gizartearentzat 
eta nazioarteko garapen zientifikoarentzat, eta 
interes berezia zuzentzen diete nanozientziei.

2012 2013 2014 2015

59.225
IKASLE 

64.951
IKASLE 

57.414
IKASLE 

2010-2011
IKASTURTEAZ GEROZTIK

255.700
IKASLE 

Komunikazioa
eta Eskola Foroa 
EDP Fundazioak hasieratik beretik 
kolaboratu du Vegadeoko “Elisa y 
Luis Villamil” BHIko Komunikazioa eta 
Eskola Foroarekin. Horren helburu 
nagusia da ikasleek ikasgeletan 
jasotzen duten prestakuntza osatzea.
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Kultura

Patronatuak
eta elkarteak 

Asturiasko Printzesa 
Fundazioa 
Erakunde honek Asturiasko Printzesa Sariak 
eman ditu 1981az geroztik, pertsona, 
lantalde edo erakundeek nazioartean 
egindako lan zientifiko, tekniko, kultural 
edo soziala edo giza lana nabarmentzeko 
xedez; horri gehitzen zaio Asturiasko Herri 
Eredugarriarentzako saria. 

EDP Fundazioa erakunde horren 
patronatuaren partaidea da, eta haren 
jarduerekin kolaboratu du eratu zenez 
geroztik.

Artium  Arte 
Garaikidearen Museoa 
Arabako Foru Aldundiaren funtsetatik 
abiatuta eratutako museo eta jarduera-
zentro hau erreferentzia bat da sorkuntza 
garaikidearen alorrean, bai bere ondare-
lanagatik eta bai bere hedakuntza-langatik. 
EDP haren Patronatuaren partaidea da. EDP 
haren Patronatuaren partaidea da. 

Reina Sofia Museoaren 
Lagunen Fundazioa 
Reina Sofia Museoa munduko pintura 
garaikidearen pinakoteka nagusietako bat 
da. Lagunen Fundazioak 
Museoaren eginkizun eta 
jardunarekin zerikusia 
duten ekintza kulturalak 
sustatu, bultzatu eta 
sostengatzen ditu, hala 
nola erakusketak, haur-
tailerrak, bidaia kulturalak 
edo bisita gidatuak. EDP 
Fundazioak berarekin 
kolaboratzen du.

Guggenheim Bilbao 
Museoa Fundazioa 
Hirugarren milurtekoko eraikin 
enblematikoetako bat da, garaikidetasun, 
teknologia, abangoardia eta diseinu 
kontzeptuei lotua. EDP haren patronatuaren 
partaidea izan da 2004 urteaz geroztik. 
Museoaren bisitari kopurua milioi batetik 
gorakoa izan da aurten.

+1.000.000
bisita
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Laboral Arte Zentroa
Laboral Fundazioa izaera kulturaleko 
erakunde bat da, xedetzat hartzen duena 
“artea eta sorkuntza industriala sustatzea 
eta hedatzea”. Proiektu ireki eta dinamiko 
bat da, publiko guztiei zuzendua. Bertan, 
adierazpide artistiko berrienak elkartzen 
dira hezkuntza- eta prestakuntza-
jarduerekin. EDP Fundazioa haren 
patronatuaren partaidea da.

Alnorte Elkartea
“El Comercio” egunkariak bultzatutako 
kultur elkarte bat da, arte garaikidearekin 
lotua. Artera hurbiltzeko eta barnetik 
bizitzeko aukera eskaintzen du, Asturiasko 
hiri nagusietan egiten diren erakusketa, 
tailer eta ikastaroen bitartez. EDP 
Fundazioak erakunde hori sostengatzen du, 
beraren patronatuko kide moduan.

MOTIVA 2015
Oviedoko Arte Eskola
Motiva Oviedoko Arte Eskolako 
Publizitate Grafika Sailaren ekimen 
bat da. 1997an sortu zen, sektore 
guztiak diseinu grafikoaren alorrean 
“prestatzeko eta motibatzeko” beharrari 
erantzunez, jarduera hori Asturiasen 
modu egokian garatzeko giro kulturala 
sortzera zuzendutako aurretiko urrats 
gisa. EDP Fundazioa proposamen horren 
babesleetako bat da.

Candásko Eskultura 
Zentroa, Antón Beka 
“Candásko Eskultura Zentroa” 
elkarteak Antón museoaren inguruan 
egiten diren ekimenak kudeatzen 
ditu, eta “Eskultura-sorkuntzari 
Laguntzeko Antón Bekaren” deialdia 
egiten du urtero. EDP Fundazioak 
babestuta, beka horren helburua da 
eskulturako erakusketa-proiektu bat 
lantzea, eskultore bat aukeratzeko eta 
bere karrera artistikoan laguntzeko. 
2015eko proiektu irabazlea Lucas 
Martínez artistaren “Tránsitos 
oceánicos” izan da.

Artea
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Musika 

Oviedoko Opera 
Fundazioa 
Erakunde honen eginkizuna 
Operarekin zerikusia duten 
kontzertuak eta jarduerak 
antolatzea da.  Bere 
zereginetako bat urtean opera-
sasoi bat antolatzea da.

Asturiasek, eta zehazki 
Oviedok, Espainiako opera-sasoi 
onenetako bat du. Jarduera 
hori alor artistikotik baino askoz  
harago doa, zeren elementu 
ekonomiko garrantzitsu bat ere 
baita. Izan ere, sektore batzuek 
etekina ateratzen diote zenbait 
hilabetez. EDP Fundazioa haren 
babesle nagusietako bat da.

Donostiako Musika 
Hamabostaldia 
Musika klasikoko jaialdi bat da, 1939 
urteaz geroztik abuztu guztietan 
egiten dena. Espainiako musikaldi 
zaharrena da, eta Europako 
zaharrenetako bat ere bai. Musika 
hamabostaldiak ehun kontzertu eta 
ikuskizun baino gehiago eskaintzen 
ditu, hiriko zenbait eszenatokitan. 
Aurtengo edizioan, ikusleen kopurua 
38.000tik gorakoa izan da. +3
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Santanderko Nazioarteko 
Jaialdia
EDP Fundazioak beste urte batez babestu zuen 
Santander hirian –Kantabriako Autonomia 
Erkidegoa- XX. mendaren erdiaz geroztik egiten 
den Nazioarteko Musikaldia. Dantza, musika, 
antzerkia, balleta, opera eta errezitaldiak dira 
programaren osagaiak. Aurten, musikaldiak 
17.600 ikusle izan ditu. 17
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La Castalia kultur 
elkartea 
Elkarte honek laguntza ematen du musika 
klasikoa gazteen artean hedatzeko, eta, aldi 
beran, ezagutzera ematen ditu Asturiasen 
sortzen ari diren talentu berriak. EDP 
Fundazioak berarekin kolaboratzen du.

Camerata Revillagigedo
1993an sortutako erakunde hau Asturiasko 
abesbatza nagusietako bat da, eta, ohikoa 
den bezala, Gabonetan kontzertu-jira bat 
egiten du. Abesbatzak erraz bereizten 
den soinu efektu bat lortu du, eta horrek 
definitzen du bere koru-nortasuna.

Asturiasko Printzerriko 
Orkestra Sinfonikoa 
Espainiako panorama sinfonikoaren 
erreferentziazko orkestretako bat da, eta 
EDP Fundazioak berarekin kolaboratzen du. 
Kalitate handiko programazio mardula du, 
eta gehienbat Asturiasko hiri nagusietan 
hedatzen du, eta baita Oviedoko Opera 
Jaialdian izaten duen parte-hartze 
azpimarragarriaren bitartez ere.

Campoamor 
Antzokiaren 
Sari Lirikoen 
Fundazioa 
2005ean eratua, bere 
helburua da “Campoamor 
Antzokiaren Sari Lirikoak” 
urtero antolatzea, ematea 
eta banatzea. Sari horien 
xedea da bai operaren eta 
bai zarzuelaren alorrean 
gure herrialdean garatzen 
den jarduera aitortzea. 
EDP Fundazioak berarekin 
kolaboratzen du.
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Kursaal 
Eszena
Donostia eta Gipuzkoako 
eskaintza kulturalaren 
erreferente honek 
programazio aberats eta 
askotarikoa eskaintzen 
du, eta horrek 
inguruneko eskaintza 
kulturala dinamizatu 
eta probintziaren eta 
bere hiriburuaren irudia 
nabarmentzen du; 
2015ean, 22.800 ikusle 
izan zituen. 22
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Ingurumena 

“Marrazki bat, zuhaitz bat”
Ehunaka haurrek ongietorria egin zioten udaberriari 
Oviedo, Gijon, Bilbo eta Santanderren. Hau da 
ekimen hau gauzatzen den bigarren urtea, eta 
helburu bikoitza izan du: alde batetik, biodibertsitatea 
hobetzea zuhaitzak landatzearen bidez; eta, bestetik, 
txikiak kontzientziatzea ingurunea zaintzeko beharraz. 
2015eko edizioan, 4.000 gereziondo-kimu baino 
gehiago banatu ziren, naturarekin zerikusia zuten 
marrazkien truke. Edizioak FAPASen lankidetza izan 
zuen, eta Gora gure Energia! ekimeneko pertsonaiek 
alaitu zuten.
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Lankidetza 
MIGRES 
Fundazioarekin
Migres Fundazioa irabazi-
asmorik gabeko erakunde 
pribatu bat da, hegaztien 
migrazioari buruzko ikerketa 
bultzatzen duena eta garapen 
jasangarrira zuzendutako 
jarduerak sustatzen dituena.

2003 urteaz geroztik, EDPRk 
Migres Fundazioarekin 
kolaboratzen du Neurri 
Konpentsatzaileei buruzko 
proiektu batean, Jandako 
parke eolikoetan. Horren 
asmoa da zenbait 
ingurumen-proiektu eta 
–neurri gauzatzea parke 
eolikoetan, azkeneko helburu 
hauek lortzeko: hegaztien 
hilkortasuna murriztea 
parkeetan; hilkortasun horrek 
tokiko populazioetan duen 
eragina ezagutzea; eta, 
azkenik, azterlan espezifikoak 
eta lehengoratze-programak 
abiatzea ukitutako espezie 
batzuentzat.

“Bezero bat, zuhaitz bat”
Espainiako EDPren bezero berri batek faktura elektronikoa 

aukeratzen duen bakoitzean, zuhaitz 
autoktono bat landatzen da, konpainiak 

ingurumenarekin hartuta duen konpromisoa 
erakutsiz. Programak FAPAS (Basa-

animalien Babeserako Funtsa)  erakunde 
ekologistaren lankidetza du, zeren helburu 

bikoitza baitu: alde batetik, zuhaitz-
masa handitzea; bestetik, inguruneko 

faunarentzat elikagai izan 
daitezkeen fruituak ekoiztea.  

2015 urtean, 3.000 
zuhaitz landatu dira: 
2.000 Valgrandeko 
estazioan (Pajares), 
biodibertsitatea 
hobetzeko, eta 
1.000 Santo 
Adrianoko udalaren  
mendi batean, 
biodibertsitatea 
hobetzeko. 
Proiektua hasi zenez 
geroztik, 117.000 
zuhaitz baino 
gehiago landatu 
dira.
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Arrain-fauna birpopulatzea  
EDP Fundazioak eta Nalónen Arrantzale eta Lagunen 
Elkarteak beste urte batez kolaboratu zuten Nalón 
ibaiaren arrain-fauna birpopulatzeko ekimenean.

Pola de Lavianako Elena Sánchez Tamargo 
ikastetxeko 50 ikaslek baino gehiagok 
parte hartu zuten 10.000 amuarrain-
kume Nalón ibaian askatzeko ekimenean. 
Ekintza horren bidez, garapen jasangarria 
lortu nahi da enpresaren 
jarduera-eremu guztietan. 

Halaber, amuarrain-kumeak 
askatu ziren Fuentes del 
Narceako arrantzaleen 
Elkartearekin eta Penlésko 
desgaitasunak dituzten 
pertsonak integratzen 
laguntzeko Zentroarekin 
(CAI), Cangas del Narcean. 
Era horretan, desgaitasunak 
dituzten pertsonen integrazioa 
ere sustatu zen.

Gisa berean, EDP Fundazioak 
beste elkarte batzuek egindako 
proiektuetan ere parte hartzen 
du, hala nola Asturiasko Ibai 
Arrantzaren Errege Elkartearen 
proiektuetan. +5
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Gaztela eta 
Leongo Ondare 
Naturalaren 
Fundazioa 
Gaztela eta 
Leongo Ondare 
Naturalaren 
Fundazioa (FPN) 
Gaztela eta Leongo 
Juntarekin lotutako 
fundazio bat 
da, helburutzat 
hartzen duena 
Gaztela eta Leongo 
Erkidegoko ondare naturala 
sustatzea, mantentzea eta 
kudeatzea.

EDPRk -EDP Fundazioaren 
bidez- eta FPNk miru gorria 
kontserbatzera zuzendutako 
ingurumen-ekintza batzuetan 
kolaboratzen dute.

2015 urtean, zenbait lan egin 
ziren miru gorriaren biologia 
sakonago ezagutzeko; 2016ean, 
gainera, espeziearen baliabide 
trofikoak sustatzeko eta 
areagotzeko ekintzak abiatuko 
dira, eta espezie horren ezagutza 
gizartean sustatzeko programa 
informatiboak egingo dira.

Lankidetza “Oso de Asturias” 
Fundazioarekin 
Asturiasko gobernuak eratutako erakunde 
honek Kantauriko hartz arrearen eta beraren 
habitataren kontserbaziora zuzendutako 
jarduerak sustatu eta garatzen ditu, batez ere 
hezkuntza eta dibulgazioaren alorretan. EDP 
Fundazioak erakunde hori babestu du 1992an 
eratu zenez geroztik.

Fundación del Patrimonio
Natural de

Castilla y León
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Boluntariotza 

Gizartea

Boluntzariotzaren jarduera Taldeko 
enpresa guztietan gauzatzen da 

eta bat dator konpainiaren helburu 
estrategikoekin, zeren jasangarritasuna 

bere zutabe nagusietako bat baita.

Ordenagailu Solidarioak
Ordenagailu Solidarioak deritzan ekimenean, kolaboratzaileek diru-zenbateko bat 
ematen dute berriz erabiliko diren ekipo informatikoengatik, eta bildutako dirua 
eurek erabakitzen duten erakunde sozialei bideratzen zaie; halaber, beste aukera 
bat da ekipoak zuzenean ematea erakunde jakin batzuei.

2015ean, ekimen honen bidez bildutako zenbatekoa 14.670 € izan ziren, 210 
ordenagailurengatik. Zenbateko hori GKEei helarazi zien EDP Fundazioak. 
Zuzenean emandako ordenagailuak, berriz, 304 izan ziren.
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3.000 € 
BILDUTA

“Parte de Nosotros en 
Navidad” ekimena

Ekimen batzuk garatu ziren EDPko langileen parte-
hartzearekin (“Betaurreko solidarioak”, “Padel 

solidarioa”, “Ardo solidarioa”), eta horiei esker 3.000 
€ bildu ahal izan ziren. Diru hori zenbait GKEri eman 

zitzaien, euren proiektu solidarioak finantzatzen 
laguntzeko. EDPRk “Help Syrian Children” kanpainian 

parte hartu zuen, UNICEFekin batera, Siriako gerragatik 
desplazatutako haurrei laguntzeko, batez ere neguari 

begira. Dirua eman zuen langile bakoitzeko, EDPRk 28 
€ jarri zituen. Espainian 4.387 € bildu ziren, eta jadanik 

ekarpen bat egin da, 2.856 €koa, EDP Fundazioaren 
bitartez. 

Orobat, konpainiak bere langileen artean Gabonetan 
abiatu zuen  “Irribarreak Elikatu” (“Alimenta 

Sonrisas”) ekimenaren bidez 200 haur-elikagai 
baino gehiago bildu ziren EDPren Oviedoko 

egoitzan. Emandako elikagai bakoitzeko, 
langile bakoitzak gonbidapen bat jaso zuen 

Mercaplana haur-ekitaldirako. Langileek 
bigarren urtez jarraian egin duten ekimen 

hori konpainiako bezeroek egindako 
Gabonetako kanpainari gehitu zitzaion, 
EDPren fidelizazio-programaren baitan. 

Kanpaina horren bitartez, konpainiak 
80.000 € baino gehiago eskuratu 

zizkion Elikagaien Bankuen Espainiar 
Federazioari (FESBAL).

Halaber, EDPren boluntariotza 
programaren baitan, Bilboko Miribilla 

eskoletan kolaboratu zuen, puzgarriak eta 
askotariko jarduerekin (pintura, globoflexia…). 

150 haurrek parte hartu zuten, euren 
guraso edo tutoreek  lagunduta.

Betaurreko 
solidarioak 

Padel 
solidarioa

Ardo 
solidarioa 

Irribarreak 
elikatu 

FESBAL
80.000 €

Help 
Syrian 

children
7.243 €

DOHAINTZAN
EMANDA 
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 “Elkartasun 
kiloak” 
kanpaina 
Martxoan, “Elkartasun 
kiloak” kanpaina egin 
zen. Beraren bitartez, 
guztira 620 kg elikagai 
bildu ziren Madril, 
Sevilla, Oviedo eta 
Zaragozako zentroetako 
langileen artean. 
Kanpaina GKE hauekin 
batera egin zen:  Hogar 
Nuestra Señora de los 
Desamparados, Caritas 
(Torreblanca Jantokia), 
Asturiasko Elikagaien 
Bankua eta Hermandad 
del Refugio.

Halaber, elikagaiak 
sailkatzen laguntzeko 
saio batzuk egin ziren, 23 boluntarioren parte-hartzearekin –EDPko langileak-, “Asturiasko 
Elikagaien Bankuarekin”, Oviedon, eta “Sevillako Elikagaien Bankuarekin”, eta Madrilgo “Luz 
Casanova” Fundazioaren jantoki  sozialaren eguneroko zereginetan kolaboratu zen (tresneria 
kudeatzea eta janaria banatzea).

Euskadin, funtsak bildu ziren langileen artean, eta horren bidez 14.000 kg elikagai bildu ziren 
eta enpresa kokatuta dagoen eremuetako Elikagaien Bankuei eman zitzaizkien. 
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Irailaren 5ean, EDPRk ingurumen-boluntariotzako 
jardunaldi bat egin zuen Hoces del Río Duratón Natura 
Parkean (Segovia), “Senda de la Vega” proiektuan 
parte hartuz. Bertan, beste jarduera batzuen artean, 
36 boluntariok seinaleztapen-baliza berriak jarri 
zituzten Duratón ibaiaren ertzean, orain dela bi urteko 
uholdeek suntsitu egin 
baitzituzten.

Jarduera hori 
Gaztela eta Leongo 
Ondare Naturalaren 
Fundazioarekin batera 
egin zen.

36
boluntario

“Parte de Nosotros 
Ambiental” Ekimena
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Puntu Arduratsuak
“Puntuak” programa guztiz doakoa den programa bat da, EDPko bezeroak 

puntuekin saritzen dituena. Puntu horiek zenbait modutan lor daitezke. 
Kontsumitutako gas edo elektrizitate kWh bakoitzeko, kontratu berriak 

atxikitzeagatik, programan emandako urte bakoitzeko, EDPren ekimenetan parte 
hartzeagatik, eta abar. Metatutako puntuak opariengatik truka daitezke, edo 

dohaintza gisa eman daitezke proiektu solidarioak GKE batzuen bidez abiatzeko. 
Horiei Puntu Arduratsuak deitzen zaie.

2015ean, EDPko bezeroek 33.628.000 “Puntu Arduratsu” eman zituzten. EDP 
Fundazioak puntu kopuru berbera eman zuen, eta, hortaz, zenbateko baliokidea 

67.200 € izan ziren.

Programa horren elkarte eta erakunde onuradunak honako hauek izan ziren:

33.628.000
puntu
arduratsu 

67.200 €ko
EKARPENA 

Boluntariotza

SED 
Fundazioaren 
udako 
kanpamentuak 
EDP Fundazioaren babesari 
esker, Sociedad, Educación y 
Desarrollo Fundazioak (SED) bi 
kanpamentu antolatu ahal izan 
zituen.

Espiral  lan-esparruak 
2015: “Hiri-kanpamentu” 
honetan, urrakortasun 
egoeran dauden 4 eta 14 
urte bitarteko 54 adingabek 
parte hartu zuten,  ekainaren 
30etik uztailaren 11ra; eta 
“Prestakuntza Topaketak: 
Emakumea, Gure Garaia” 
(urrakortasun egoeran 
dauden 16 urtetik gorako 25 
emakume. Uztailaren 1etik 
10ra).

Urogallo 2015 kanpaldia 
eta hiri-kanpamentua,  
arrisku eta bazterketa 
egoeran dauden adingabeei 
zuzendutako hezkuntza-
errefortzu gisa. Ponferrada 
eta Corporales de Cabreran 
(Leon) egin ziren, gutxi 
gorabehera 60 haurren 
parte-hartzearekin, uztail 
osoan.
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Kirol ekitaldiak eta 
beste herri-ekitaldi 

batzuk 

Herri-lasterketak 
Ohikoa den bezala, EDP Fundazioak herritarren artean oso ospetsuak diren lasterketa 
batzuk babestu zituen 2015ean ere. Horien artean, aipatzekoak dira Errekonkistaren 
Bidearen Maratoi Erdia, Cangas de Onísen, Mieres hiriko 10 kilometroak, Trubiako 
Maratoi Erdia, EDP DesafiOSOsmiedo Salomon, Jurasikoaren Lasterketa, EDP Sobrescobio 
Redes Trail, La Rodako emakumeen lasterketa eta Oviedoko San Silvestre (urteko azken 
egunean egin zen, eta 5.500 parte-hartzaile baino gehiago izan zituen).

EDPren 23 urte azpiko eliteko 
txirrindulari amateurren taldea
2008an eratu zen, eta harrezkero irmo eutsi dio bere erronkari, 
alegia, txirrindularitzaren balio gazteen ondoan egotea haien 
prestakuntza pertsonal eta akademikoan eta kirol prestakuntzan. 
Bere prestakuntza integralaren filosofiak, hots, ikasketak eta kirola 
uztartzeko filosofiak, Euskadiko harrobi miretsiena gidatzen jarraitu 
zuen 2015ean.
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Bilbo/Getxo/Castroko 
Triatloia 
EDP Fundazioak triatloi hauen babesean 
kolaboratu zuen. Guztira, 975 parte-
hartzaile bildu ziren saioetan

Asturiasko 
Belaren Astea 
Abuztuaren 11tik 16ra bitartean, 
Asturiasko Belaren Astearen 
hamazazpigarren edizioa egin 
zen. Antolatzailea Luancoko Itsas 
Kluba da, eta babesleak EDP 
Fundazioa eta Liberbank.

Astea inauguratzeko arduraduna 
A BI estropada izan zen, Gijondik 
abiatu baitzen abuztuaren 
11n, asteartean. Kirol ontziak 
Asturiasko erdiko kostaldean 
lehiatu ziren zailtasun eta 
kategoria desberdineko probetan. 
Ibilbideen protagonistak Gijon, 
Candás eta Luancoko kostaldeko 
urak izan ziren.

Baskonia – EDP 
Nazioarteko Saskibaloi 
Campusa
Nazioarteko campus honetan, 
17 nazionalitateko 14 eta 17 
urte bitarteko 400 gaztek 
baino gehiagok parte hartu 
zuten.  Baskonia Saskibaloi 
Klubak Gasteizen dituen 
instalazioetan egin zen, 
hamabost egunez.

975
parte-hartzaile 

+4
0

0
ga

zt
e
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Bularreko minbiziaren 
aurkako herri-lasterketa 
honetan 10.000 pertsonak 
baino gehiagok parte hartu 
zuten, hiria zeharkatu zuen 
jai-ibilbide batean. Bildutako 
dirua, 50.000 €, bularreko 
minbiziaren aurkako Ikerketa 
Proiektura bideratu zen.

Lasterketa solidarioak 

Bilboko IV. Familia Lasterketa 

Formatu ludikoko familia-lasterketa honek 
kirola, osasuna eta familia uztartzen 
ditu. Publiko guztientzako lasterketa 
bat da, Guggenheim Bilbao Museoaren 
zabalgunearen eta Itsas Museoaren arteko 
joan-etorriko bidea egiten duena. 3.000 
parte-hartzaile baino gehiago izan zituen, eta 
bildutako dirua -3.636 €- Bizkaiko Elikagaien 
Bankuari eman zitzaion. 

II. Emakumeen Lasterketa (Bizkaia)

Bularreko Minbizia duten Emakumeen 
Elkarteak (ACAMBI) antolatutako lasterketa.

Getxoko III. Familia Lasterketa

EDP Fundazioak kolaboratu egin zuen Correo Taldeak 
eta Getxoko Udalak antolatutako lasterketa horren 
babesletzan. 1.500 pertsonak parte hartu zuten, eta 
izen-emateen bidez bildutako dirua xede solidarioetara 
bideratu zen.

Vitoria-Gasteiz 2015eko IV.
Green Familia Martxa 

12 kilometroko familia-martxa bat, hiriko 
bide berde oparoenetako batetik, 1.300 
pertsonaren parte-hartzearekin. Izen-
emateen bidez bildutako dirua Caritasi 
bideratu zitzaion.
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Euskararen Jaiak, Ikastolen Jaiak 

EDP Fundazioak Euskadiko hiru probintzietan 
egindako jaien babesletzan kolaboratu zuen: 

Ibilaldia, Kilometroak eta Araba Euskaraz. 188.000 
pertsona baino gehiago bertaratu ziren. 

Kide Ugariko Familien Jaiak 

EDP Fundazioak Euskadiko kide ugariko Familien 
Elkarteen Federazioarekin kolaboratu zuen 
Gasteiz, Donostia eta Bilbon egindako familia-
jardunaldi solidario batean, kide ugariko 1.240 
familiaren parte-hartzearekin.

Global Wind Day 

Ekainaren 12an, ate irekien egun bat egin zen 
Loma de Peñuelasko Parke Eolikoan, Vejer de la 
Fronteran, Cadiz probintzian, Haizearen Mundu 
Eguna ospatzeko. Ospakizunak inguru horretako 
zenbait agintari bildu zituen, eta baita herri 
horretako ikastetxe batzuetako 200 haur baino 
gehiago ere. Jardunaldia energiaren inguruko 
ekintza batzuez girotu zen. Ekimen horren 
helburua da eredu energetiko jasangarrien 
garrantzia erakustea belaunaldi berriei. Izan 
ere, eredu horiek ahalbidetzen dute hornidura 
energetikoa dibertsifikatzea, berotegi-efektuko 
gasen isurketa minimizatzeaz batera.

WOP Estropatada

WOP Fundazioa neuro-endekapenezko 
gaixotasunetarako terapiak bilatzeko ikerketa-
proiektuak finantzatzen dituen erakunde bat da. 

Espainiako EDPko 
boluntarioek 
estropatada izeneko 
jardueran parte 
hartu zuten, Bilboko 
itsasadarrera botatzen 
diren gomazko 
ahatetxoak erosiz.

Jarduera horren 
bidez, 150.000 € bildu 
ahal izan ziren.

Beste Herri Ekimen batzuk Aste Nagusia

Bilboko Aste Nagusiaren babesletzan  parte 
hartu dugu, puzgarriak ekarriz  eta EDP 
Fundazioaren 5.000 puxika baino gehiago banatuz 
emanaldietako ikusleen artean.

Aspanovas

EDP Fundazioak puzgarriekin 
kolaboratu zuen Aspanovasen 
aldeko martxa solidario batean. 
Helburua zen adiskidetze-
egun bat izatea minbizia duten 
haurren eta haien familien 
artean, eta, aldi berean, Gizartea 
horretaz gogoratzea.

Kide Ugariko Familien VII. Euskal Batzarra 

Bilboko Euskalduna Jauregian egindako batzar 
honekin kolaboratu genuen. Bere ekitaldietara 
1.300 pertsona baino gehiago bertaratu ziren. 
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Kide ugariko  
1.240 familiak   

PARTE HARTU ZUTEN 

150.000 € 
BILDUTA
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5.3. EDP SOLIDARIOA 2015

“EDP Solidarioa 2015” programa 
EDP Fundazioak bultzatutako ekimen 
bat da, helburutzat hartzen duena 
egoera txarragoan dauden pertsonen 
bizi-kalitatea hobetzea eta haien 
integrazioa erraztea, lehentasunezko 
egoera sozialetan jarduteko proiektuak 
sostengatuz, gizartetik baztertutako 
pertsonen bizi-kalitatearen hobekuntza 
eta bazterketa sozialeko egoeran 
dauden komunitateen integrazioa 
sustatuz eta ekintzailetza soziala 
bultzatuz, hori guztia proiektu 
jasangarrien bitartez, EDPk bere jarduna 
garatzen duen eremuetan.

GARDENTASUN
handiagoa ahalbidetzen die

emandako laguntzei 

ERANTZUKIZUNA 
eskatzen die

erakunde onuradunei, 
proiektuen jarraipena 

eginez 

Gizartearen beharrak 
hobeto EZAGUTZEA 

ahalbidetzen du 

HELBURUTZAT 
hartzen du arazoen 
kausetan eragina 

izatea 

34
4.

0
0

0
 €

ED
P 

So
lid

ar
io

a 
20

15
Pr

oi
ek

tu
 b

ak
oi

tz
ar

en
 

os
ok

o 
ko

st
ua

re
n 

%
 75

EDPko negozio-ataletako 
boluntarioen parte-hartzea, 

dela aukeratutako proiektuen 
kudeatzaile gisa dela 

proiektuak ebaluatzeko 
epaimahaien partaide gisa, 

funtsezkoa da ekimen honen 
garapenerako.

26 BOLUNTARIOK PARTE 
HARTU DUTE EPAIMAHAIKIDE 
GISA; HORIETATIK, 9K PARTE 

HARTU ZUTEN, GEROAGO, 
AZKENEAN AUKERATU ZIREN 
PROIEKTUEN KUDEAKETAN.

“EDP Solidarioa 2015” programak 
344.000 €rainoko zuzkidura du, 
parte-hartzea EDP Fundazioarekin 
justifikatzen duten proiektuen 
arabera. EDP Fundazioak banakako 
proiektu bakoitzeko egiten duen 
ekarpena haren osoko kostuaren 
% 75eraino irits daiteke, 40.000 € 
gainditu gabe.
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Autonomia sustatzea eta arreta eskaintzea 
desgaitasunei eta kolektibo urrakorrei 

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka borrokatzea 

Gizarte-ekintza eta arriskuen prebentzioa 

Ekintzailea eta autoenplegua sustatzea 

Urrakortasun egoeran dauden kolektiboentzako prestakuntza eta enpleguaren sustapena 

JARDUERA EREMUAK 

PROGRAMAREN FASEAK 

PROIEKTUEN 
GARAPENAREN EREMU 
GEOGRAFIKOAK 

EDP Fundazioak batez ere Espainian 
garatzen ditu bere jarduerak, eta bere 
helburuak EDP Taldeak gauzatzen 
dituen jardueren eremuan sartzen 
dira. Horregatik, proiektuak EDP 
Taldearen presentzia duten eremu 
geografikoetan garatu behar 
dira, batez ere probintzia edo 
autonomia erkidego hauetako 
batean/batzuetan. 

LANKIDETZA PROTOKOLOA 

 EDP Fundazioak Lankidetza 
Protokolo bat sinatzen du 
aukeratutako erakundeekin, 
alderdi bakoitzaren eskubide 
eta betebeharrekin.

 EDP Fundazioa behartuta 
dago onartutako laguntzaren 
zenbatekoa ematera, 
ordainketa hauen arabera:

 % 40 Lankidetza protokoloa 
sinatzean. 

 % 50 proiektuaren 
aurrerapen graduaren 
arabera, Plana 
erreferentziatzat hartuta.

 % 10 proiektua amaitzen 
denean.

ASTURIASKO PRINTZERRIA EUSKADI 

KANTABRIA 

BARTZELONA
TARRAGONA

ALBACETE

MADRIL

HAUTAGAITZA PROZESUA 

 Erakundeak hautagaitzaren 
formularioa bete behar du EDP 
Fundazioaren webgunearen 
bitartez.

 Erakundeak aurkeztu 
behar du hautagaitza 
prozesuaren egokitasuna 
ebaluatzea ahalbidetzen duen 
dokumentazioa.

BALORAZIO PROZESUA 

 EDP Fundazioak aukeratutako 
aditu batzorde bat 
(epaimahaia) arduratzen da 
erakundeak eta proiektuak 
aztertzeaz eta ebaluatzeaz, 
Araudian adierazitako 
betekizunen eta balorazio-
irizpideen arabera.

 Epaimahaiaren presidentea 
EDP Fundazioaren kide 
bat izango da, edo berak 
izendatutako ordezkari bat.

 Epaimahaiak aukeratutako 
proiektuak onartzeko 
proposamena helarazten 
dio EDP Fundazioaren 
Patronatuari, eta honek 
behin betiko erabakia hartzen 
du. Horrekin bukatzen da 
proiektuak baloratzeko eta 
aukeratzeko prozesua.
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Bada epaimahaiei laguntzeko dokumentazio bat, jarduera-eremu, kontzeptu eta irizpideei buruzkoa. Horrek 
ahalbidetzen die zalantzak argitzea, ebaluazioa egiten dutenean.

WEB PLATAFORMA
EDP Solidarioaren prozesu osoa 
bideratzeko, Erakundeek proposatzen 
dituzten proiektuekin hasi eta 
epaimahaien ebaluazioekin bukatuz, 
plataforma informatiko bat garatu zen, 
EDP Fundazioaren webgunearen baitan 
(www.fundacionedp.es).

PROIEKTU BAT BALORATZEKO FASEAK 

Proiektuak egiten duen prozesu osoa EDP Solidarioaren webgunean islatzen da grafikoki,  grafiko honen arabera:

1
EBALUAZIO 
OROKORRA

6
SHORT LISTA

2
LEGEZKO 
AZTERKETA  

7
AURRE-
AUKERAKETA 

3
FORMULARIOA ETA 
DOKUMENTAZIOA 
EGIAZTATZEA

8
AUKERAKETA –EDP
Fundazioaren 
Patronatuaren 
bilera

4
HAUTAGAITZAREN 
BALORAZIOA 

5
SHORT LISTA 
AUKERATZEA

Epaimahaiaren kideak enpresaren zenbait 
ataletako boluntarioak dira, horien artean 
Zuzendaritza Batzordeko partaideak 
daudela.

Aukeratua izatera iristen den 
proiektu batek fase hauetatik pasatu 
behar du:

EBALUAZIO OROKORRA LEGEZKO 
AZTERKETA

FORMULARIOA ETA 
DOKUMENTAZIOA 

EGIAZTATZEA

HAUTAGAITZAREN 
BALORAZIOA

SHORT LISTA 
AUKERATZEA

SHORT LISTA AURRE-
AUKERAKETA

AUKERAKETA
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2015eko edizioan, proiektuen kopurua honako hau izan zen fase bakoitzean:

EBALUAZIO OROKORRA LEGEZKO 
AZTERKETA

FORMULARIOA ETA 
DOKUMENTAZIOA 

EGIAZTATZEA

HAUTAGAITZAREN 
BALORAZIOA

SHORT LISTA 
AUKERATZEA

SHORT LISTA AURRE-
AUKERAKETA

AUKERAKETA

37 36 36 36 16 16 12 11

2015ean lagundutako 11 proiektuak 
onuragarriak izango dira

 6.542 pertsonentzat

Aukeratutako 11 
proiektuak honela 

sailkatzen dira, 
asignatutako 

zenbatekoaren 
arabera:

Proiektuak eremu 
geografiko hauetan 
daude kokatuta:

MADRIL 

5
EUSKADI 

2

KANTABRIA 

1

ASTURIASKO 
PRINTZERRIA   

3
EDPREN EKARPENA PROIEKTU KOPURUA

≤ 10.000 € 1

10.001 - 20.000 € 1

20.001 - 30.000 € 2

30.001 - 40.000 € 7

GUZTIRA: 344.000 € 11
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1
Apostólicas CJ 
Comunidad de Obras 
Sociales
MADRIL

Etxerik gabeko pertsonak 
akonpainatzeko eta haien integrazio 
soziolaboralean laguntzeko programa 

EDPren EKARPENA

37.286 €
Helburu Orokorra

Etxerik gabeko pertsonak laneratzen eta 
gizarteratzen laguntzea, konpetentziak 
eskuratzearen eta akonpainamendu pertsonalizatua 
ematearen bidez, lan-merkatuan sartzea 
ahalbidetzeko. 

Helburu Espezifikoak  

 Etxerik gabeko 120 pertsonen gaitasun aurre-
laboralak bultzatzea, enplegurako konpetentziak 
irakastearen bidez.

 Lan-bitartekotzarako programa bat sortzea 
30 pertsonentzat, programa aurre-laborala 
osatzeko. Horretarako, Giza Baliabideetan 
espezializatutako profesionalen laguntza 
eskaintzen da, coaching eta mentoring 
programekin.  

Jarduera-eremua 

 Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako 
borroka.

 Urrakortasun egoeran dauden kolektiboen 
prestakuntza eta enpleguaren sustapena.

2
Tomillo Fundazioa
MADRIL

Eraginkortasun Energetikoa: 
enplegurako aukera bat urrakortasun 
egoeran dauden gazteentzat 

EDPren EKARPENA 

39.695 €
Helburu Orokorra 

Enplegua eraginkortasun energetikoaren alorrean 
sustatzea. Gai horietan prestatutako gazteengana 
zuzentzen da, eta pobrezia egoeran dauden 
familien ekonomia hobetu nahi du. 

Helburu Espezifikoak 

 Bazterketa sozialeko arriskuan dauden gazteen 
enplegagarritasuna hobetzea –gazteak Oinarrizko 
L.H.ko ikasleak dira (adarrak: Elektrizitatea-
Elektronika eta Zerbitzu Administratiboak)-, 
haien lanbide-konpetentziak eraginkortasun eta 
aurrezpen energetikoaren alorreko jarduerei 
begira indartuz. 

 Familia urrakorren kontsumo energetikoa 
murriztea, haien kontsumo-ereduak orekatu 
ditzaketen aurrezpenak sortuz.

Jarduera-eremua 

Urrakortasun egoeran dauden kolektiboen 
prestakuntza eta enpleguaren sustapena.

FALTA
TRADUCCIÓN

?
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3
Menudos Corazones 
Fundazioa
MADRIL

“Kirurgiaren ostean etxera itzultzea” eta 
“Nerabeak kirurgiarako prestatzeko gida 
bat lantzea” izeneko Moodle ikastaroak 
diseinatzea eta garatzea

EDPren EKARPENA 

19.894 €
Helburu Orokorra 

Egoerei modu positiboan aurre egiteko 
estrategiak sortzea kolektibo horretako guraso eta 
nerabeengan, e-Learningaren bidez.

Helburu Espezifikoak 

  Emozio negatiboak kontrolatzen laguntzea.
 Gaixotasunean moldatzen jakiteko konpetentziak 
sortzea.

 Berregituratze kognitiboa sustatzea, 
pentsamendu positiboak garatzeko.

Jarduera-eremua 

Autonomia pertsonalaren sustapena eta 
desgaitasunei eta kolektibo urrakorrei zuzendutako 
arreta.

4
Gurutze Gorria 
EUSKADI

Pobrezia eta bazterketa sozialaren 
aurkako borroka – familientzako 
laguntzak

EDPren EKARPENA 

40.000 €
2012 urtean, pobrezia eta bazterketa sozialaren 
aurka borrokatzeko lan-plan berezi bat diseinatu 
zen, krisi ekonomikoaren ondorioak pairatzen 
ari diren familia eta pertsonei zuzenduta, “Ahora 
más que  nunca. Orain inoiz baino +” lemapean. 
Proiektu hori zuzentzen da krisiaren eraginez 
egoera ekonomiko larriagoa pairatzen ari diren 
familiek une honetan dituzten oinarrizko beharrak 
asetzera. Deialdia bukatu bada ere, laguntza 
horiek mantendu egin dira Bizkaian garatzen 
diren proiektuen multzoaren baitan, pobrezia 
eta bazterketa sozialaren aurkako programaren 
bitartez. 2015 urterako, familientzako 
elikadurarako laguntzak indartu ditugu, zeren 
2014ko uztailaz geroztik Gurutze Gorriak 
elikagaiak jasotzen baititu FEGAtik.
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5
Esperantzaren Telefonoa 
Nazioarteko Elkartea 
ASTURIASKO PRINTZERRIA

Energia zara: bizitzari entxufatu. 
Depresioa pairatzen duten 
pertsonentzako programa 

EDPren  EKARPENA 

4.621 €
Proiektu honek aurreneko aldiz bilduko ditu 
Esperantzaren Telefonoan lantzen diren 
hiru ikuspegi, hiru tailerretan: depresioa, 
bioenergetika eta mindfulnessa.

Helburu Orokorra 

Asturiasko Printzerrian depresioa pairatzen duten 
pertsonen ohiko tratamenduak osatzen dituen 
baliabide bat eskaintzea.

Helburu Espezifikoak 

 Gaixotasunaren eta gaixotasuna gainditzeko 
baliabideen inguruko ezagutza hobetzea. 

 Prozesu depresiboei lotutako sintomatologia 
tratatzea eta arintzea; berriz gaixotzeko arriskua 
prebenitzea.

Jarduera-eremua 

Autonomia pertsonalaren sustapena eta 
desgaitasunei eta kolektibo urrakorrei zuzendutako 
arreta.

6
AFANÍAS  
(Desgaitasun Intelektuala 
duten Pertsonen Aldeko 
Elkartea)
MADRIL

Laguntza-zerbitzu integratua 

EDPren EKARPENA

34.000 €
Helburu Orokorra 

Desgaitasun intelektuala duten adineko pertsonen 
bizi-kalitatea hobetzen du, pertsona horiek lan-
merkatua utzi eta laguntza behar dutenean 
beren gorputz-, buru- eta osasun-gaitasunak 
mantentzeko.

Helburu Espezifikoak 

 Pertsona eta gizarte mailan hobeto  egokitzea 
bizikidetza eta parte-hartze sozialaren 
eremuetan.

 Zahartze aktiboa sustatzea, autoestimua, 
soziabilitatea eta osasuna sustatzearen bitartez. 

 Lan-merkatuan sartzea berriro hori eskatzen 
duten pertsonak.

Jarduera-eremua 

 Autonomia pertsonalaren sustapena eta 
desgaitasunei eta kolektibo urrakorrei 
zuzendutako arreta

 Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako 
borroka.

 Gizarte-ekintza eta arriskuen prebentzioa.
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7
Asturiasko Printzerriko 
Minbizia duten Haurren 
Familien “Galbán” Elkartea 
ASTURIASKO PRINTZERRIA 

Garapen integraleko proiektua minbizia 
duten haurrentzat eta haien familientzat 

EDPren EKARPENA

8.000 €
Lortutakoa finkatzea eta gure jarduera-
eremuak zabaltzea, laguntza sozio-psiko-
fisiko-sozialetik, tratamendu eta ospitalizazio 
prozesuak dirauen bitartean, eguneroko 
bizitzan erabat integratu arte.

Helburu Orokorra 

Pertsonei baliabide material eta pertsonal 
baliagarriak ematea, beren seme-alaben 
gaixotasuna eramaten eta gainditzen laguntzeko. 

Helburu Espezifikoak  

 Sostengu psikosoziala.
 Laguntza ematea ospitalizazio-prozesuan eta/
edo tratamenduaren ostean etxera itzultzeko 
prozesuan.

 Banakako eta taldekako arreta psikologikoa.
 Ohitura osasungarriak sustatzea.
 Eskolara itzultzeko prozesuan laguntzea.

Jarduera-eremua 

Autonomia pertsonalaren sustapena eta 
desgaitasunei eta kolektibo urrakorrei zuzendutako 
arreta.

8
Bilboko Elizbarrutiko Caritas
EUSKADI

Hontza gaueko zentroa 

EDPren EKARPENA 

40.000 €
Helburu Orokorra 

Gizarteratze-prozesuetan laguntzea kontsumo 
arazoak dituzten eta/edo bazterketa sozialeko 
egoeran dauden pertsonei.

Helburu Espezifikoak 

 Arriskua murrizteko praktikak sartzea, osasunerako 
hezkuntzaren jarraibideen bitartez eta kontsumo 
material higienikoa trukatzearen bitartez. 

 Kontsumoak egonkortzea eta arriskua dakarten 
jokabideak murriztea.

 Pertsona erabiltzaileek bizitzeko ohitura 
osasungarriak hartzea.

 Osasun fisiko eta psikikoaren egoera ezagutzea 
eta horien tratamendua hastea, beharrezkoa 
izanez gero.

Jarduera-eremua 

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako borroka.
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9
Kantabriako Down 
Sindromearen Fundazioa 
KANTABRIA

Prestakuntza etengaberako eta 
laneratzeko proiektua Down Sindromea 
duten pertsonentzat 

EDPren EKARPENA

38.500 €
Helburu Orokorra 

sD duten pertsonak  laneratzea, Lagundutako 
Enpleguaren modalitatearen bitartez.

Helburu Espezifikoak 

 Banakako Sostengu Plana gazte bakoitzarentzat.
 Lanerako prestatzeko aldia: prestakuntza 
akademikoa, eskola-aldian eskuratu ezin izan 
dituzten ezagutzak eta esperientziak eskuratzen 
jarraitzeko.

 Lanean sartzeko aldia, “Lagundutako Enplegua”, 
lehentasunezko lan-aukerarekin: langileari 
laguntzea lanpostu konkretuaren gaitasunak 
eskuratzen, eta beste alderdi osagarri batzuetan 
trebatzea.

 Langilearen jarraipena, lan-prestatzailearen 
aldetik, haren lanpostua aldizka bisitatzearen 
bitartez.

Jarduera-eremua 

Urrakortasun egoeran dauden kolektiboen 
prestakuntza eta enpleguaren sustapena.

10
Desarrollo y Asistencia 
Fundazioa
MADRIL

Larunbatetan 
ELKARREKIN IRTETEN GARA!

EDPren EKARPENA

24.316 €
Helburu Orokorra

Desgaitasunak dituzten adingabe eta helduek 
(3 eta 50 urte bitartean) aisialdiaz modu 
normalizatuan gozatzea. Pertsona horiek familia 
desegituratuetakoak eta/edo bazterketa sozialeko 
egoeran dauden familietakoak dira, heziketa 
bereziko ikastetxe publikoetako ikasleak eta 
lanbide-zentro publikoetakoak. 

 Helburu Espezifikoak 

Proiektuaren nukleoak hiru fase ditu:
 Kasuak detektatzea.
 Taldeak jardueretarako banatzea: 12 urtetik 
beherakoak eta 13 eta 50 urte bitartekoak.

 Aisialdiko jarduerak egitea.

Jarduera-eremua 

Autonomia pertsonalaren sustapena eta desgaitasunei 
eta kolektibo urrakorrei zuzendutako arreta.
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11
Amaranta Elkartasun 
Fundazioa 
ASTURIASKO PRINTZERRIA 

Indarkeriaren biktima diren emakumeen 
enplegagarritasuna eta autonomia 
ekonomikoa 

EDPren EKARPENA 

37.687 €
Helburu Orokorra 

Salesrosketaren biktima diren eta/edo prostituzio-
eremuetan diharduten emakumeen bizi-baldintzak 
hobetzen laguntzea

Helburu Espezifikoak 

Emakumeen aurkako indarkeria –batez ere sexu-
esplotazioa, gizakien trafikoa eta etxeko indarkeria- 
pairatu duten emakumeek ahalmen ekonomiko 
nahikoa izatearen alde aritzea.

Jarduera-eremua 

Urrakortasun egoeran dauden kolektiboen 
prestakuntza eta enpleguaren sustapena.
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ARGITALPENA
EDP Fundazioa

DISEINUA ETA MAKETAZIOA
Eteria Marketing y Comunicación

IMPRESIÓN
Artes Gráficas EUJOA

KONTAKTUA
EDP Fundazioarekin harremanetan jar zaitezke
Memoria honen eta bere edukien inguruko 
edozein gauzatarako ondorengo helbide 
honetara mezu elektroniko bat bidaliz: 
contacto@fundacionedp.es








