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01 
Memoriari buruz
EDP Fundazioak, jarduera osoko hirugarren ekitaldian eta garapen iraunkor global 
baten ikuspegitik, aurrera jarraitu du hezkuntza, kultura, gizarte eta ingurumen 
alorretan jarduerak gauzatzeko konpromisoa betetzen.

Hezkuntza alorra

EDP Fundazioak hezkuntzarekiko eta lehen enpleguarekiko 
konpromisoa indartzen jarraitu du hainbat programaren 
bidez. Horiek alderdi ugari hartzen dituzte: energiaren 
erabilera arduratsua ikastetxeetan zabaltzea, Gora 
gure Energia!/¡Tu Zure Energia! programaren 
bidez (11.000 ikasle baino gehiagorengana eta 82  
ikastetxera iritsi gara); ikasteko bekak egoera ahulean 
dauden familientzat; sariak bikaintasunari, eta lehen 
lan esperientziako bekak, ikasleak, dagokien garaian, 
laneratzen laguntzeko (316 onuradun eta 1.000.000 €-tik 
gorako zenbatekoa).

Ingurumen alorra
Ingurumen alorrean egindako ekarpenei dagokienez, 
20.000 zuhaitz baino gehiago landatu ziren eta hainbat 
jardueratan lagundu genuen, hala nola ingurumena 
jendarteratzeko eta berreskuratzeko ekintzak eta ibaietako 
arrain fauna hobetzekoak.
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Ekimen horiek guztiak memoria honetan deskribatzen dira eta horiei buruzko 
informazio gehiago eskura dezakezu gure web orrian (www.fundacionedp.es). 

Kultura alorra

Kulturaren alorrean, opera denboraldik eta kontzertu 
sinfonikoak babesten jarraitu zen, esparru horren 
alderdirik onenak hedatzen dituzten hitzaldiak eta 
erakusketak bezalako jardueren antolaketa ahaztu gabe. 
Era horretara erraztu egin da milaka pertsona adierazpen 
kultural horietara iritsi ahal izateko bidea.

Garrantzi handiko zenbait erakunderekin lankidetzan aritu 
gara, hala nola Asturiasko Printzesa Fundazioa edo Bilboko 
Guggenheim Museoa, baita prestigio aitortuko beste 
erakunde batzuekin ere.

Gizarte alorra

Gizarte alorrean, hainbat GKErekin lan egin dugu, 
“Puntu Arduratsuak” programaren bidez, 89.200 €-ko 
zenbatekora iritsiz.

Bestalde, EDP Taldearen boluntariotza programetan parte 
hartu dugu. Horien artean nabarmentzekoak dira “Parte de 
Nosotros Ambiental” eta “Parte de Nosotros en Navidad” 
proiektuak.

Gainera, beren ibilbideari jarraitu diote beste bi 
programak: EDP Solidarioa, 15 proiektu finantzatu 
dituena 400.000 €-ko zenbatekoarekin, eta Energia 
Solidarioa, 90 familia eta 8 zentro onuradun izan dituena 
Asturias, Euskadi, Kantabria eta Zaragozan.
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02 
Presidentearen gutuna
EDP Fundazioak beste ekitaldi bat itxi du, Espainiako 
EDPrekin lotutako interes taldeekiko lankidetza-jarduera 
bizikoa izan dena. 

EDP Fundazioak 2015-2017 aldirako zehaztu duen 
Agenda Estrategikoak hiru oinarri ditu. Lehenik, egungo 
laguntzak eta ekimenak sustatzea; bigarrenik, negozio 
atalekin batera lan egitea iraunkortasuna sustatzearren; 
eta, hirugarrenik, gizarte aldaketa bultzatzeko programa 
berri bat sortzea. EDP Fundazioaren eginkizuna finkatzea 
da estrategia horren azken helburua, EDP Taldeak bere 
jarduera gauzatzen duen esparru geografikoekiko 
konpromisoa indartuz, arreta berezia jarriz hezkuntza, 
kultura, gizarte eta ingurumen alorretan, ikuspegi iraunkor 
global baten barnean, non energiaren sorrera eta erabilera 
eraginkor eta arduratsuak zeregin erabakigarria duen.

EDP Fundazioaren ekimenak bere interes taldeetara 
zuzentzen dira eta balio katea eta gizarte eta lurralde 
ingurunea dira haien ardatza; era horretara, Negozio 
Unitateekin elkarlanean jardun dezake iraungarritasuna 
bultzatzearren, hori baita EDP Taldearen Estrategiaren 
oinarri diren balioetako bat. Ekintzek hezkuntza, kultura, 
gizarte eta ingurumen proiektuak sustatzen dituzte 
EDP presente dagoen esparruetan. 2016an 3,9 M €-ko 
inbertsioa egin du. 

Hezkuntza eta Ikerketaren alorrean, Beka programa 
nabarmendu beharrekoa da, 300 ikasle bekadun baino 
gehiagorekin, eta Gora gure Energia! eta Zure Energia! 
programak, zeinetan 82 ikastetxetako 11.000 ikaslek 
baino gehiagok parte hartu duten. 

Kultura alorreko inbertsioak, opera denboraldiak, kontzertu 
sinfonikoak, hitzaldiak eta erakusketak babestuz, esparru 
horren alderdirik bikainenak hedatzen lagundu zuen 
milaka pertsonaren artean. 

Ingurumen eta Gizarte alorretan egindako inbertsioek 
EDP Fundazioaren jarduerak osatu zituzten. Horien artean 
proiektu batzuk nabarmentzen dira, hala nola 20.000 
zuhaitz landatzea edo “Puntu Arduratsuak” programaren 
bidez bezeroek aukeratu zituzten Gobernuz kanpoko 
Erakundeei bideraturiko 89.200 €-ko dohaintza. 

EDP Fundazioak, bere ikuspegiarekin bat etorriz, 2016an 
jarraipena eman die izaera sozialeko ekimenei: EDP 
Solidarioa, pertsona ahulenen bizi kalitatea hobetzea eta 
haien integrazioa erraztea helburu dituena, lehentasunezko 
egoera sozialetan jarduteko proiektuei lagunduz, eta 
Energia Solidarioa, egoera ahulenean dauden familien 
segurtasuna, ongizatea eta eraginkortasun energetikoa 
areagotzea helburu duena. 

EDP Fundazioak gauzatzen dituen ekimenak arrakastatsu 
izan daitezen, ezinbestekoa da konpainia osoaren babesa. 
Hortaz, nire izenean eta buru naizen Patronatuaren 
izenean, eskertu nahi dut helburu horiek lortzeko EDP 
osatzen duten guztiek izandako inplikazioa.
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03 
Antolaketa









ANTOLAKETA EGITURA HORRETAZ GAIN, EDP FUNDAZIOAK ESPAINIAKO 
ENPRESETAKO LANGILE ASKOREN LAGUNTZA DU, HORIEK BEREN BORONDATEZ 
LANKIDETZAN ARI BAITIRA HEZKUNTZA, KULTURA, INGURUMEN ETA GIZARTE 
EKIMEN UGARITAN.

03 
Antolaketa
EDP Fundazioaren gobernu eta ordezkaritza organoa Patronatua da, eta berari dagokio sorrerako helburuak betetzea 
eta EDP Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideak administratzea, horien errendimendua eta 
erabilgarritasuna osoki mantenduz eta, oro har, EDP Fundazioaren helburuak lortze aldera komenigarritzat joko dituen 
administrazio eta jabetza ekintza guztiak gauzatzea, Patronatuko presidenteari esleitzen zaizkion eskumenak urratu 
gabe.

Patronatua  
EDP Fundazioa 
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 Baptist BATZORDEKIDEA 
José Luis Martínez Mohedano SECRETARIO

Zuzendaritza 
Batzorde 
Operazionala 
Javier Díaz Álvarez
Nicanor Fernández Álvarez
Rafael Careaga Arlunduaga
Vanda Martins ZUZENDARI ERAGILEA

Euskarri Eginkizunak
Idazkariaren Kabinetea
Euskarri eta Sostengu Administratiboa

Eginkizun Korporatiboak
Zuzendaritza Eragilea

Negozio Eginkizunak
Asturiasko Zuzendaritza
Euskadiko Zuzendaritza
Madrilgo Zuzendaritza
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04 
Eginkizuna, ikuspegia, balioak eta konpromisoak

Eginkizuna eta ikuspegia

Bikaintasuna

EDP Fundazioaren beka programari esker, urtero 300 
bekadunek baino gehiagok ordaindutako praktikak 
egiten dituzte EDPren egoitzetan; era horretara, beren 
prestakuntzaren bikaintasunari laguntzen zaio, lan 
merkatura sartu aurreko urrats gisa.

Ekimena

EDP Fundazioak EDP Solidarioa ekimena bultzatzen 
du egoera ahulenean dauden pertsonen bizi kalitatea 
hobetzeko eta haien integrazioa errazteko, lehentasunezko 
premia sozialak arintzera bideraturiko proiektuei lagunduz. 
Era berean, Energia Solidarioa ekimena bultzatzen du, 
egoera ahulenean dauden familien eta EDP Fundazioak 
lankide dituen GKEen zentroen segurtasuna, ongizatea eta 
eraginkortasun energetikoa areagotzeko, eraginkortasun 
energetikoaren aldeko neurriak inplementatuz eta 
kontsumo ohiturei buruzko prestakuntza emanez.

“Tokiko komunitateekin konprometiturik dagoen eta gizartearen garapen 
iraunkorra lortzeko aldaketa bultzatzen duen Fundazio bat izatea”.

EDP Taldearen konpromisoa bere jarduera eremu geografikoetan 
indartzea da EDP Fundazioaren xedea, arreta berezia jarriz 
hezkuntza, kultura, gizarte eta ingurumen alorretan, garapen 
iraunkor globaleko ikuspegi baten barnean, zeinetan energiaren 
sorrera eta erabilera eraginkor eta arduratsuak zeregin 
erabakigarria duen.

“2015/2017ko Plan Estrategikoa”

Konfiantza

EDP Fundazioak kontzertu sinfonikoak eta opera 
denboraldiak babesten ditu, kultura esparruko alderdirik 
bikainenak hedatzen dituzten hitzaldiak eta erakusketak 
bezalako jardueren antolaketa ahaztu gabe. Era horretara 
erraztu egin da milaka pertsona adierazpen kultural 
horietara iritsi ahal izateko bidea.

Iraunkortasuna

“Bezero bat, zuhaitz bat”. Espainiako EDPko bezero 
berri bakoitzak faktura elektronikoa aukeratzen 
duenean, bertako zuhaitz bat landatzen da, konpainiak 
ingurumenarekin hartutako konpromisoa erakutsiz. 
Halaber, EDP Fundazioak ibaietako arrain fauna 
birpopulatzeari ematen dion laguntza, konpromiso horren 
beste erakusgarri bat da.

Berrikuntza

Konpainiaren negozio ataletako boluntarioek EDP Fundazioak 
sustatutako ekimenetan parte hartzeak indartu egiten 
du langileen elkartasun sena eta, aldi berean, jarduerak 
dibertsifikatzen eta ongi burutzen ahalbidetzen du.

Balioak
Balioek EDP Fundazioaren organoen printzipio eta sinesmenak islatzen dituzte, bere plan estrategikoaren 
zutabeak dira eta aldatu gabe mantentzen dira, Estrategia aldatu arren.
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Hezkuntza eta ikerketarekin

EDP Fundazioak hitzarmenak sinatu ditu hainbat 
unibertsitaterekin, hala espainiarrak (Oviedo, Bartzelona, 
Valentzia, Elx, Coruña, Zaragoza, Madril eta Euskadi) nola 
atzerrikoak (Lisboa eta Porto), eta horri esker unibertsitate 
horietako 300 ikaslek baino gehiagok ordaindutako lan 
praktikak egin dituzte EDPren egoitzetan 2016 urtean. 
Proiektu hori duela 30 urte baino gehiago abiatu zen.

Kulturarekin

EDP Guggenheim Bilbao Museoaren Patronatuko kidea 
da. Museoa hirugarren milurteko eraikin enblematiko bat 
da, garaikidetasun, teknologia, abangoardia eta diseinu 
kontzeptuei loturik ageri dena.

Era berean, EDP Fundazioa Asturiasko Printzesa 
Fundazioaren Patronatuko kidea da. Erakunde horrek sariak 
ematen ditu urtero pertsona, lantalde edo erakundeek 
nazioartean gauzaturiko zientzia, teknika, kultura, gizarte 
eta giza lana nabarmentzeko.

Ingurumenarekin

Hirugarren urtez jarraian, “Marrazki bat, zuhaitz bat” 
ekimena gauzatu zen, helburu bikoitzarekin: alde batetik, 
biodibertsitatea hobetzea zuhaitz landaketaren bitartez; 
eta bestetik, txikienak ingurunea zaintzeko beharraz 
kontzientziatzea. 2016ko edizio honetan, 4.000 gereziondo 
landare baino gehiago banatu ziren naturarekin zerikusia 
zuten marrazkien truke.

Gizartearekin

EDP Fundazioak “Puntu Arduratsuak” programan parte 
hartzen du. Programa horretan, bezeroek GKE batzuek 
sustaturiko proiektu solidairoei ematen dizkiete beren 
kontsumo energetikoengatik lortzen dituzten puntuak. 
Fundazioak diru kopuru berdina ematen du.

Konpromisoak
EDP Fundazioaren balioak hartutako konpromiso bihurtzen dira, eta horiek zehazten dute Fundazioak jardun 
nahi duen era eta bere interes taldeek nolako eran ezagutua izatea nahi duen.
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EDP Fundazioak 2015-2017rako definitu 
duen Plan Estrategikoak hiru zutabetan 
oinarriturik dago:

5.1
Fundazioak betidanik babestu dituen 
laguntza eta ekimenak bultzatzea lau alor 
hauetan: hezkuntza eta ikerketa, kultura, 
gizartea eta ingurumena.

5.2
Negozio unitateekin elkarlanean aritzea:

• Energia Solidarioa sendotzea.

• Proiektu berritzaile eta iraunkorrak 
babestea B2B bezeroekin eta 
hornitzaileekin lankidetzan.

5.3
Gizarte aldaketaren aldeko Programa Berria:

• EDP Solidarioa sendotzea.

• “EDP Solidarioa” programaren gizarte 
erakundeak babestea, haien gaitasunak 
sendotzeko, eraginkorragoak egiteko 
eta balioa sortzeko duten ahalmena 
indartzeko.

05 
Plan estrategikoa

EDP Fundazioak bere Ikuspegia gauzatu ahal 
izateko, helbururantz aurreratzea ahalbidetzen duen 
2015-2017rako Estrategia zehaztu du. 2016 urtean, plan 
estrategiko horrek ia 4 milioi euroko zenbatekoa mugitzea 
ekarri du.

2016 EDP Fundazioa 

41 %
Hezkuntza eta 

ikerketa

28 %
Gizartea

6 %
Ingurumena

22 %
Kultura

3 %
Kudeaketa 
gastuak
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240.000
ONURADUN

EDP Fundazioak ekarritako baliabideek, 
hala ekonomikoak nola fisikoak edo 
gizakiei dagozkienak, 240.000 pertsonatik 
gora onuradun izatea ahalbidetu dute, 
konpainiaren interes taldeetan balioa 
sortzeko ahalmenaren erakusgarri.

3,9 M€
ZENBATEKOA

15
PERTSONAK

FUNDAZIOAREKIN LAN 
EGITEN DUTE

FUNDACIÓN
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EDP Fundazioak hitzarmen bat sinatu du Oviedoko Unibertsitatearekin, eta beste Unibertsitate batzuekin, hala 
espainiarrak (Madril, Euskadi, Bartzelona, Coruña, Valentzia, Elx eta Zaragoza) nola portugaldarrak (Lisboa eta Oporto). 
Horiei esker, 2016 urtean 300 bekadunek baino gehiagok ordaindutako lan praktikak egin dituzte EDPren egoitzetan. 

EDP Fundazioaren beka programa hainbat Fakultate eta Eskolatako 34 espezialitatetik gorako ikasleei zabaldurik 
dago, baita unibertsitate masterra egiten ari direnei ere. Titulazioen artean, ondokoak daude: Ingeniaritza Elektrikoa, 
Merkataritza eta Marketina, Kimika eta Zuzenbidea.

EDP Fundazioaren bekek sei hilabeteko iraupena dute, luza daitekeena. Praktikak konpainiako atal guztietan gauzatzen 
dira, ikasleak prestatzen eta laguntzen dieten tutoreek gainbegiratuta.

EDPn unibertsitate ikasleen prestakuntza praktikoa erraztea da EDP Fundazioaren beka programaren helburua. 
Fundazioak berak gauzatzen dituen ekimen garrantzitsuenetako bat da. 1984an abiatu zenetik, programan parte hartu 
zuten 100 pertsona baino gehiago sartu dira Espainiako EDP Taldearen langile zerrendan.

Hezkuntza eta ikerketa

5.1. 2016ko EKIMENAK 
Hezkuntza, kultura sustatzea, ingurumena zaintzea edo izaera sozialeko ekimenak babestea dira EDP 
Fundazioaren lana hasieratik markatu dituen identitate ezaugarrietako batzuk; izan ere, EDP Fundazioa beti 
konprometitu da konpainiak bere jarduera gauzatzen duen ingurunearen garapen iraunkorrarekin.

300 bekadun baino gehiago EDPn praktikak egiteko

2014

BEKADUNAK

303
2015

BEKADUNAK

298
2016

BEKADUNAK

316
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“Lehenengo unetik 
taldekide sentiarazten 
zaituzte, departamentuko 
edozein pertsonak dituen 
erantzukizun eta eginbehar 
berberekin, nahiz beti 
etengabeko laguntza duzun 
arduradunen aldetik”.

Luis Gonzalo Gallego 
Maraña

“Beka honen bidez 
esperientzia profesional 
guztiz baliotsua lortu dut. 
Nire kudeaketa gaitasunak 
garatu ahal izan ditut 
departamentuko ataletan, 
taldean lan egin dut eta 
komunikazio trebetasunak 
hobetu ditut sektoreko 
beste enpresa batzuekin 
harremanetan egon 
naizelako”.

Gonzalo Lecumberri 
Guijarro

“Esperientzia ezin hobea 
eta guztiz aberasgarria 
izaten ari da. Gauza berriak 
ikasten ditut egunero; 
gainera, proiektu guztiz 
interesgarria garatzen ari 
gara eta horrek enpresa 
sakon ezagutzeko aukera 
ematen dit”.

María Arnaldo Arnaldo

“Nire ustez toki ezin hobea 
da ni bezalako gazteak lan 
munduan sar gaitezen”.

Thais San Antonio 
Sanchon

“Praktika on batzuek 
benetan inplikatzen dute 
bekaduna, espero ez 
dituen erantzukizunak 
ematen dizkiotenean eta 
proiektuaren partaide 
egiten dutenean. 
Horregatik, nire iritziz ez 
nuke leku hoberik aurkituko 
praktikak egiteko”.

Sandra Chamorro Díaz

“Ikasi dituzun zereginak 
gauzatzen dituzu, baina 
era berean aukera ematen 
dizute eroso sentitzen 
zaren horretatik ateratzeko 
ere, zure gaitasunak 
desafiatzera animatzen 
zaituzten erantzukizunak 
ematen dizkizute eta 
askatasuna ematen dizute 
horretan”.

Ana Luísa Alves

“Nire prestakuntzarako 
esperientzia gisa, espero 
nuen baino gehiago ikasi 
dut; hortaz, esperientzia 
honek gainditu egin du 
aurrez nituen itxaropen 
guztiak”.

María García Ruiz

“Hemengo egun bakoitza 
“abentura berria” da, 
denetatik ikasten baitut, 
baita nire lankide diren 
pertsona guztiengandik ere. 
Hori, niretzat, etorkizun 
profesionalerako gorde ahal 
izango ditudan altxorretatik 
baliotsuena da”.

Julia Collado Martín

“Bekari esker, nire ustez, 
lan munduari begira askoz 
prestatuago aterako naiz 
hemendik”.

Pelayo Pérez Velasco

“Esperientzia pentsatua 
nuen baino pozgarriagoa 
gertatu da, egunez egun 
ikasten ari naizelako 
eta, batez ere, egunero 
irakasten didan eta hain 
ohiz kanpoko den talde 
honetako kide izateagatik”.

Marta Ortigas Rivera

Bekadunen lekukotasunak

FUNDACIÓN
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STARTinnova, espiritu ekintzailearen ordainsaria 

STARTinnova “El Comercio” egunkariaren ekimen bat da. Batxilergo edota Lanbide Heziketako ikasle gazteen artean 
enpresa kultura sustatzea du helburu, e-learning plataforma baten bidez. Fundazioak programa garatzen lagundu du. 
Bertan, gazte talde batzuek beren negozio proiektuak egiten dituzte eta Oviedoko 
Unibertsitateko adituek osaturiko mahaiburua beren proposamenak finalean egoteko 
dituen merezimenduez konbentzitzen saiatzen dira.

Ikasturte honetan laugarren edizioa egin da eta Asturias osoko 14 ikastetxek parte 
hartu dute, guztira 200 ikasletik gora.

“Gora gure Energia”  
“Zure Energía” 
Eskola programa

Iraunkortasuna eskoletan dibulgatzeko programa da. 
Ikasturte honetan Asturias, Euskadi, Kantabria eta Galizian 
gauzatu da, erkidego horietako Hezkuntza Sailekin 
sinaturiko hitzarmenen bidez. Hori dela eta, programa hau 
Lehen Hezkuntzako curriculumaren osagaia izan da.

Ekitaldi honetan 82 ikastetxeko 11.425 ikaslek egin dute 
ikastaroa.

2014-2015

IKASLEAK 64.951

2015-2016

IKASLEAK 57.414

2016-2017

IKASLEAK 11.425
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Green Education bekak 

Green Education duela 4 urte abiarazitako programa da, ikasketa poltsak banatzen dituena (500 , 1.000  edo 3.000 €-koak, 
ikasketen mailaren arabera). Onuradunak eskolako edo unibertsitateko ikasleak dira, baliabide ekonomiko gutxiko 
familiakoak eta kalifikazio onak dituztenak.

2016an, Green Education bekak herri hauetan banatu ziren: Santa Comba, Vimianzo eta Dumbria (Coruña) eta Cañete 
La Real (Málaga). Guztira 110 ikasle izan dira onuradunak, eta beken zenbatekoa 81.500 €-koa.

2014

ZENBATEKOA (€)

56.500
2015

ZENBATEKOA (€)

87.000
2016

ZENBATEKOA (€)

81.500

Passion for Knowledge

Zientzia funtsezko kultura jarduera funtsezko gisa sustatzea da jaialdi honen helburu nagusia. 2016an, batez ere Donostian 
egindakoa irailaren 27tik urriaren 1era, jaialdiak komunitate zientifikoa, hainbat diziplinatako jende garrantzitsua eta 
herritarrak biltzen ditu, oro har, ezagutza zientifikoa partekatzeko eta zientziaren eta haren balioen komunikazioan 
jendearen partaidetza sustatzeko. Babesa, zehazki, galdera onenak egin zituzten hiru ikasleei sari bana (Tablet bat) 
ematea izan zen.

EDP University Challenge

Programa hau EDPRk abiatu zuen Espainian 2009an, eta Lizentziatura, Gradu Ondoko eta Doktoregoko ikasleen 
bikaintasun akademikoa garatzen laguntzea du helburu, energia berriztagarrien eremuko unibertsitate proiektuak 
lehian jarriz. Zortzigarren edizio honetan, 101 proiektu aurkeztu ziren, 33 unibertsitate edo eskolako 218 ikaslerekin. 
Saritutako proiektua “Aprovechamiento del Potencial Eólico en forma de Hidrógeno” izenburukoa izan zen, Zaragozako 
Unibertsitateko Ingeniaritza eta Arkitektura Eskolak aurkeztua.
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Asturiasko Ikerketa eta Berrikuntza 
Biosanitarioaren Fundazioa (FINBA)

Asturiasko bikaintasunezko 
ikerketa biomedikoa kudeat-
zea du helburu. Asturiasko 
Unibertsitate Ospitale berria 
(HUCA) abian jartzearekin 
batera, ospitaleari atxikitako 
instalazio batzuk egokitu zi-
ren. Asturiasko enpresa garrantzitsuenen sostengua du, 
zeinek erakunde ongile edo patrono gisa parte hartzen du-
ten. Horien artean EDP Fundazioa dago.

Komunikazioa eta Eskola Foroa

EDP Fundazioa, hasieratik beretik, Vegadeoko BHIko 
Komunikazioa eta Eskola Foroarekin lankidetzan aritu da. 
Ikasleek ikasgeletan jasotzen duten prestakuntza osatzea 
da foro horren helburu nagusia, eta komunikazioa da 
eskolaren esparruan proposatzen diren jarduera guztien 
ildo nagusia.

Ikasleen bisitak EDPren instalazioetan

Ikasleekiko harremanak, halaber, EDPren hainbat lantokitarako bisita programa zabal bat hartzen du barne. Urtean 
zehar, zentral termiko eta hidraulikoek Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 2.685 ikasle hartu dituzte, energia elektrikoa 
sortzeko prozesua ezagutzen interesaturik zeudenak.

2014

BISITA KOPURUA

2.539
2015

BISITA KOPURUA

2.387
2016

BISITA KOPURUA

2.685

DIPC (Donostia International Physics Center)

Erakunde honek ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoko jarduerak sustatzen ditu Oinarrizko Fisikaren eta Fisika 
Aplikatuaren eremuan. Jarduera horiek bai gizartearentzat eta bai nazioarteko garapen zientifikoarentzat interesgarriak 
izan behar dute, eta nanozientzietan arreta berezia jartzen da.
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Asturiasko Printzesa Fundazioa 

Erakunde honek Asturiasko Printzesa Sariak ematen ditu 
urtero 1981etik, pertsonek, lantaldeek edo erakundeek 
gauzaturiko zientzia, teknika, kultura, gizarte eta giza lana 
nabarmentzeko. Aurrekoari Asturiasko Herri Eredugarria 
saria eransten zaio. 

EDP erakunde horren patronatuko kidea da eta harekin 
lankidetzan dihardu sortu zenetik.

Aurreko ekitaldietan bezala, EDP Fundazioak energia 
alternatiboak erabiltzen dituzten lau ibilgailu utzi zizkion 
Asturiasko Printzesa Fundazioari, sarien asteko joan-
etorrietarako. Zehazki lau ibilgailu elektriko eta bi hibrido 
(elektrizitatea eta gasolina erabiltzen duena bata, eta 
ibilgailuetarako gas naturala eta gasolina bestea), EDPren 
ibilgailuetarikoak direnak.

Guggenheim Bilbao Museo Fundazioa 

Hirugarren milurteko eraikin enblematikoetako bat da, 
garaikidetasun, teknologia, abangoardia eta diseinu 
kontzeptuei lotua. EDP haren patronatuko kidea da 
eta harekin lankidetzan dihardu 2004 urtetik. Aurten 
museoaren bisitari kopurua milioi batetik gorakoa izan da.

Artium Arte Garaikideko Euskal 
Zentro-Museoa

Arabako Foru Aldundiaren funtsetatik abiaturik sortutako 
museo eta jarduera zentro hau erreferentzia bat da egungo 
sorkuntzaren alorrean egindako ondare eta hedapen 
lanagatik. EDP haren Patronatuko kidea da.

Reina Sofía 
Museoaren Lagunen 
Fundazioa 

Reina Sofía Museoa munduko 
pintura garaikideko pinakoteka 
nagusietako bat da. Lagunen 
Fundazioak Museoaren 
eginkizun eta jarduerarekin 
loturiko kultura ekintzak sustatu, bultzatu eta babestuen 
ditu, hala nola erakusketak, haur tailerrak, bidaia kulturalak 
edo bisita gidatuak. Horretarako, EDP Fundazioa harekin 
lankidetzan dihardu.

Kultura

Patronatuak eta elkarteak
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“Centro de Escultura de Candás” 
elkarteak Antón Museoaren inguruan 
gauzatzen diren ekimenak kudeatzen 
ditu: bisita gidatuak, lehen, bigarren 
eta haur hezkuntzako ikasleentzako 
tailerrak, eta museoaren beraren 
mantentze lanak. Candásko Eskultura 
Zentroak Antón bekaren deialdia 
egiten du urtero eskultura sorkuntzari 
laguntzearren. 

EDP Fundazioak babesturiko beka 
horrek eskultura erakusketa proiektu 
bat lantzea du helburu, Museoko aldi 
baterako aretoetan gauzatzekoa, eta 
horren bidez eskultore bat aukeratu 
eta haren karreran lagundu nahi da.

2016an, María Castellanos Vicente eta 
Alberto Valverde Garcíaren “Ensayo 
y error del posthumano” proiektua 
izan da irabazlea. Horren erakusketa 
2017an egitekoa da.

Candásko Eskultura Zentroa, Antón Beka

AlNorte Elkartea

“El Comercio” egunkariak bultzatutako kultura elkarte 
bat da, arte garaikidearekin loturik dagoena. Arte mota 
horretara hurbiltzeko eta barnetik bizitzeko aukera 
eskaintzen du, Asturiasko hiri nagusietan egiten diren 
erakusketa, tailer eta ikastaroen bidez.

Oda Marítima

EDP Fundazioak “Oda Marítima” ikuskaria babestu zuen 
XIV Muestra de la Cultura Portuguesa en España ekitaldien 
esparruan. Ikuskari hori Álvaro Campos, Fernando 
Pessoaren heteronimoaren “Oda Marítima” poeman 
oinarritzen da. Diogo Infantek, Portugalgo gaurko antzezle 
onenetako batek antzeztuko du eta harekin batera João 
Gil musikagilea eta musikaria arituko da, Natália Luizaren 
zuzendaritzapean.

Evaristo Valle Museoa

EDP Fundazioaren babesa dela bide, Evaristo Valle Museoko 
aretoen argiztapena erabat berritu zen. LED teknologia 
erabiltzen duen sistema berria ezarri da lanpara halogeno 
tradizionalen ordez; horrek, erakutsitako obrak egokiago 
ikusten laguntzeaz gain, kontsumo txikiagoa eragiten du.

Artea
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MOTIVA 2016 Oviedoko Arte Eskola

Motiva Oviedoko Arte Eskolako Publizitate Grafikoa Departamentuaren ekimen 
bat da. 1997an sortu zen diseinu grafikoaren alorrean sektore guztiak, hala 
sozialak nola enpresak, profesionalak, erakundeak edo akademikoak, “prestatzeko 
eta motibatzeko”; izan ere, jarduera hori Asturiasen modu egokian garatzeko 
kultura giroa sortzea helburu zuen aldez aurreko urratsa izan zen. EDP Fundazioa 
proposamen horren babesleetako bat da.

Niemeyer Zentroa

EDP Fundazioak Avilésko Carlos Coronas artistaren “El Territorio Soñado” erakusketa babestu zuen Niemeyer Zentroan. 
Aldez aurretik, artista hori Antón Bekarekin sariztatu zuten. Oraingoan, haren eskultura argdunekek izugarri harrera ona 
izan zuten jendearen aldetik.

Donostia-San Sebastián 2016  
Europako Kultur Hiriburua

2016 urtean 400 ekintza kultural baino gehiago gauzatu ziren, Europa osoko 
500 artistak baino gehiagok parte hartu zuten horietan, Europako Kultur Hiriburua 
izan dela eta. EDP Fundazioak “Uda-gau bateko ametsa” proiektua babestu zuen, 
eta haren bidez Shakespeare-ren heriotzaren 400 urteurrena ospatu zen.

FUNDACIÓN
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Oviedoko Opera Fundazioa 

Operarekin loturiko kontzertuak eta jarduerak antolatzea da erakunde honen 
eginkizuna, urteko opera denboraldia antolatzea barne.

Asturiasek, eta zehazki Oviedok, Espainiako opera denboraldi onenetako bat 
du. Jarduera hori alor artistikotik baino askoz haratago doa eta horrek alderdi 
ekonomiko nabarmena dakar, hainbat sektore onuradun gertatzen baitira 
zenbait hilabetez. EDP Fundazioa horren babesle nagusietako bat da.

Kursaal Eszena

Donostia eta Gipuzkoako eskaintza kulturalaren erreferentea honek programazio 
aberats eta askotarikoa eskaintzen du. Horrek inguruneko eskaintza kulturala 
dinamizatzen du eta probintziaren eta hiriburuaren irudia nabarmentzen du.

Santanderko Nazioarteko Jaialdia

EDP Fundazioak beste urte batez Nazioarteko Musika 
Jaialdiaren babesean esku hartu zuen. Jaialdi hori 
Santander hirian eta Kantabriako autonomia erkidegoan 
ospatu ohi da eta dantza, musika, antzerkia, balleta, opera 
eta errezitaldiak dira programaren osagaiak. 2006ko 
edizioak 25.500 ikusle bildu ditu.

Oviedoko Udalak antolaturiko Kontzertu 
Zikloa eta Piano Jardunaldiak

EDP Fundazioak Oviedoko Udalarekin lankidetzan dihardu 
kontzertuak babesten. Horietan munduko orkestra eta 
piano jotzaile onenek parte hartzen dute, eta harrera oso 
ona dute eta hiri eta eskualdearen kultura nortasunaren 
osagai dira jadanik.

Musika

©
pa

bl
os

ia
na
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Donostiako Musika 
Hamabostaldia

Musika klasikoaren jaialdi hau abuztuan egiten da urtero 1939tik. Hortaz, 
Espainiako musikaldirik zaharrena da eta Europako zaharrenetako bat. Musika 
Hamabostaldiak ehun kontzertu eta ikuskizun baino gehiago eskaintzen ditu, 
hiriko hainbat eszenatokitan. 2016an, EDP Fundazioak amaierako kontzertua 
babestu zuen; kontzertu horretan orkestra eta abesbatza parte hartzaileak 
bildu ziren, 400 pertsona baino gehiago taula gainean.

Asturiasko Printzerriko Orkestra 
Sinfonikoa

Espainiako panorama sinfonikoaren erreferentzia bat da. 
Programazio guztiz betea eta kalitate handikoa du, batez 
ere Asturiasko hiri handietan hedatzen da eta parte hartze 
nabarmena du Oviedoko Opera Jaialdian. EDP Fundazioak 
haren urteko zikloarekin 
lankidetzan dihardu.

Operaren Lagunen Bilboko Elkartea (ABAO-OLBE)

EDP Fundazioak beste urte batez lan egin du ABAO-OLBErekin. Euskal sektore kulturalean 
erreferente hau nazioarteko hedaduragatik nabarmentzen da; haren programazioa garrantzi 
handieneko teatroen mailan dago eta jarduera sendoz beteriko proiektua da. Horiek guztiek 
erakundearen garrantzia islatzen dute, baita operak bere ingurunean duen pisu ekonomiko 
nabarmena adierazi ere.

“Evaristo Valle”  
Ganbera Kontzertuak

EDP Fundazioak babestu egin zuen “Evaristo Valle” Ganbera 
Kontzertuen Zikloa, uztailean eta abuztuan egindakoa. 
Musika programazioak nazioarteko musikari gailenetako 
batzuk barnean hartu zituen, hala nola Siripong Siripong 
Tiptan, National Symphony Orchestra of Thailand-eko 
lehen biolina, Albina Jiménez (Stulpinate), Lea Hennino, 
Frantziako Orkestra Naionaleko ohiko biola jotzailea edo 
Natalia Lomeiko eta Yuri Zhislin. EDP Fundazioak eta La 
Nueva España egunkariak babesten dituzte jarduera 
horiek.

Camerata 
Revillagigedo 

1993an sortua, Astu-
riasko abesbatza na-
gusietako bat da eta, 
tradizioari jarraiki, Ga-
bonetan kontzertu jira 
bat egiten du. Abesbat-
zak erraz bereizten den 
soinu tankera lortu du, 
bere koru nortasunaren 
bereizgarri dena. EDP 
Fundazioak eta La Nueva España egunkariak babesten di-
tuzte horren jarduerak.

La Castalia Kultur Elkartea

Elkarte honek laguntzen du musika klasikoa gazteen 
artean sustatzen eta, aldi berean, Asturiasen prestatzen ari 
diren talentu berriak ezagutarazten ditu. EDP Fundazioak 
harekin lankidetzan dihardu.
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“Bezero bat, zuhaitz bat”

EDPren bezero berri bakoitzak faktura 
elektronikoa aukeratzen duenean, 
konpainiak ingurumenarekin hartutako 
konpromisoaren beste adierazpen bat 
dakar. 

Programak, FAPAS (Basa animalien babeserako funtsa) 
erakunde ekologistaren lankidetza du eta haren helburua 
bikoitza da: alde batetik, zuhaitz masa handitzea, ingurua 
errespetatuz, eta biodibertsitatea bermatzen laguntzea 
eta, bestetik, bertako faunarentzat elikagai izango diren 
fruituak ekoiztea.

2016 urtean, 20.000 zuhaitz landatu dira Asturiasen. 
Lehentasuna eman zaie 2015 urtearen amaieran baso 
suteek jotako eremuei. Landaketak herri onurako 
eremuetan egin ziren. Horietako bat Proazako kontzejuan 
eta beste bat auzoko Santo Adriano kontzejuan, zehazki 
aldeloyés mendian. Gainera, landatzeak abiatu dira 
Ribadedevako kontzejuan, Asturiasko ekialdean.

“Marrazki bat, zuhaitz bat”

Ehunka haurrek ongietorria egin zioten udaberriari Oviedo, 
Gijn, Bilbo eta Santanderren, EDP Fundazioak FAPASekin 
batera antolaturiko ekitaldian. Gora gur Energia! 
ekimeneko pertsonaiek alaituriko ekitaldi horretan 4.000 
gereziondo landare baino gehiago banatu ziren naturarekin 
zerikusia zuten marrazkien truke. Ekimen hau gauzatzen 
den hirugarren urtea da eta helburu bikoitza izan du: alde 
batetik, biodibertsitatea hobetzea zuhaitzak landatzearen 
bidez eta, bestetik, txikiak ingurunea zaintzeko beharraz 
kontzientziatzea.

Marrazkiak egiten laguntzeko, EDPk txantiloiak banatu 
zituen inguruko ikastetxeetan; hortaz, haur asko marrazkia 
egina zutela hurbildu ziren. Gainerakoentzat, gela bat 
prestatu zen landareak banatu behar ziren tokian bertan.

2014

LANDATUTAKO 
ZUHAITZAK

12.460

2015

LANDATUTAKO 
ZUHAITZAK

3.000

2016

LANDATUTAKO 
ZUHAITZAK

20.000

Ingurumena
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Arrain fauna birpopulatzea

EDP Fundazioa eta Nalóngo Arrantzale eta Lagunen 
Elkartea elkarlanean aritu ziren beste urte batez Nalón 
ibaiaren arrain fauna birpopulatzeko ekimenean. 

El Entregoko El Bosquín ikastetxeko 100 ikaslek baino 
gehiagok parte hartu zuten 5.000 fario amuarrain kume 
Nalón ibaian askatzen. Ekimen horren bidez, garapen 
iraunkorra lortu nahi da enpresaren jarduera eremuetan.

Era berean, Fuentes del Narceako Arrantzaleen Elkartearen 
eta Penlésko Integrazioa bultzatzeko Zentroaren (CAI) 
laguntzarekin, amuarrain kumeak askatu ziren Cangas del 
Narcean. Era horretara, gainera ahalmen urriko pertsonen 
integrazioa sustatu zen.

Gisa berean, EDP Fundazioak beste elkarte batzuen 
proiektuetan parte hartzen du, hala nola Ibai Arrantzaren 
Asturiasko Errege Elkartearenetan.

IKASLE

100

Gaztela eta Leongo 
Ondare Naturalaren Fundazioa

Gaztela eta Leongo Ondare Naturalaren Fundazioa (FPN) 
Gaztela eta Leongo Juntarekin loturiko fundazio bat da eta 
Gaztela eta Leongo Erkidegoko ondare naturala sustatzea, 
zaintzea eta kudeatzea ditu helburu.

EDPRk, EDP Fundazioaren bidez, eta 
FPNk elkarlanean dihardute miru 
gorria kontserbatzera bideraturiko 
hainbat ingurumen ekintzatan.

Fundación del Patrimonio
Natural de

Castilla y León

Lankidetza MIGRES 
Fundazioarekin

Migres Fundazioa irabazi asmorik gabeko 
erakunde pribatu bat da. Hegaztien 
migrazioari buruzko ikerketa bultzatzen du eta garan 
iraunkorrera bideraturiko jarduerak sustatzen ditu.

2003 urtetik, EDPRk Migres Fundazioarekin lankidetzan 
dihardu Neurri Konpentsatzaileei buruzko proiektu batean, 
Jandako parke eolikoetan. Era horretara, hainbat ingurumen 
proiektu eta neurri gauzatu nahi dituzte, azken helburu 
hauek lortu beharrez: hegaztien hilkortasuna murriztea 
parkeetan; hilkortasun horrek tokiko populazioetan duen 
eragina ezagutzea; eta, azkenik, azterlan bereziak eta 
lehengoratze programak gauzatzea erasandako espezie 
batzuei dagokienez.

Lankidetza Asturiasko  
Hartza Fundazioarekin

Asturiasko gobernuak sustaturiko erakunde honek 
hartz arre kantabriarra eta haren habitata babestera 
bideratutako jarduerak bultzatu eta garatzeko sortu zen, 
bereziki heziketa eta zabalkunde jarduerak nabarmentzen 
dituela.

AMUARRAIN KUME 
NALÓN IBAIAN

5.000
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Boluntariotzaren jarduera Taldeko enpresa guztietan gauzatzen da eta bat dator konpainiaren helburu 
estrategikoekin, zeren iraunkortasuna bere zutabe nagusietako bat baita.

“Elkartasun kiloak” kanpaina

Apirilean “Elkartasun kiloak” kanpaina gauzatu zen. Haren bitartez, guztira 
633 kg elikagai bildu ziren Madril, Sevilla, Oviedo eta Zaragozako EDPRko 
zentroetako langileen artean. Kanpaina GKE hauekin batera egin zen: Hogar 
Nuestra de los Desamparados, Centro de día Luz Casanova, Cáritas parroquial 
(Comedor Torreblanca), Siervas de los Pobres eta Centro Social San Antonio.

“Parte de Nosotros en Navidad” ekimena

EDPko langileek partaide izan ziren ekimen batzuk gauzatu ziren (“Haien 
eskubideak jokoan”, “Padel Solidarioa”, “Ardo Solidarioa”, “Poltsa Solidarioak”), 
eta horiei esker 2.950 € bildu ahal izan ziren. Diru hori GKE batzuei eman 
zitzaien beren proiektu solidarioak finantzatzeko.

EDPRko langileak eta UNICEF elkarlanean aritu ziren beste ekimen batean: 
“Ayúdanos a marcar la diferencia”, gatazka armatuen edo hondamendi naturalen 
biktima diren haurrei laguntzeko. Langileek bildutako diru kopuruaren eta 
Fundaziok egindako ekarpenaren artean, 6.000 € bildu ziren. 

“La Posada de los Abrazos” elkartearekin buruturiko 
“Gutuna Errege Magoei” ekimenak bideratu egin zuen 
9 urte arteko 28 haurrek beren eskaerak jaso ahal 
izatea, gutun bat edo Erregeen marrazki bat eginda.

Halaber, Gabonetako bi kanpaina gauzatu ziren 
bezeroekin lankidetzan. Horietako lehena abenduaren 
12tik urtarrilaren 6ra egin zen, eta fidelizazio 
programaren puntu solidarioak Gurutze Gorriari 
eta Caritasi ematean zetzan kanpaina. Bezeroek 
denbora bitarte horretan 5.000 dohaintza baino gehiago egin zituzten eta EDP 
Fundazioak erantsitako ekarpenarekin, 10.778 € bildu ahal izan ziren. Ekintza 
hori “Enciende una Navidad Solidaria” (Piztu Eguberri Solidarioa) kanpainari 
erantsi zitzaion, zeina Gabonetako eta Erregeen Eguneko ospakizunetan 
kontsumitutako energiaren % 5  erakunde horiei oparitzean zetzan. Guztira 
bezeroen kontsumoa 7,7 GWh izan zen, 45.769 € eman zuena.

EDP Fundazioak, halaber, EDPren boluntariotza programaren barnean, lagundu 
egin zuen Bilboko Miribilla eskola publikoan, puzgarriekin eta askotariko 
jarduerekin (makillajea, globoflexia, txapak). Guztira 144 haurrek esku hartu 
zuten.

BILDUTA

“Haien eskubideak jokoan”
“Padel Solidarioa”
“Ardo Solidarioa”

“Poltsa Solidarioak”

2.950 €

BILDUTA

“Ayúdanos a marcar la 
diferencia”

EDP Fundazioa

6.000 €

BILDUTA

Gurutze Gorria
Caritas

EDP Fundazioa
Enciende una Navidad 

Solidaria Kanpaina

56.547 €

2016

KG ELIKAGAI

633

BEREN 
OPARIAREKIN

HAUR

28

Gizartea

Boluntariotza
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“Parte de Nosotros Ambiental” ekimena 

Irailaren 17an ingurumen boluntariotzako jardunaldia egin 
zen Valle de Iruelas (Avila) natura erreserban. Guztira 66 
pertsona bildu ziren langileen, lagunen eta senitartekoen 
artean. Boluntariotzaren jarduera Gaztela eta Leongo 
Ondare Naturalaren Fundazioarekin batera antolatu zen 
eta Iruelasko arroilako galeria baso aldean egokitze eta 
garbitze lanak gauzatzea izan zen jardunaldiko zeregina.

Ordenagailu Solidarioak 

Ekimen honen bidez langile bakoitzak bere ekipo informatiko propioak (pertsonalak eta periferikoak) erosteko aukera 
du, horiek erretiratzeko daudenean eta berriro erabili behar ez direnean. Langileak ekipo informatikoa eskuratuko du 
diru kopuru baten truke, ordenagailu motaren arabera, eta EDP Fundazioak langileak berak aukeratuko duen ongintza 
erakundeari emango dio. 2016an, 19.550 € bildu ziren, eta 200 ordenagailuren dohaintza egin zen. Ekimen hau 2014ko 
uztailean abiatu zenetik, 45.952 € bildu dira eta 762 ekipo informatikoren dohaintza egin da.

Beste zenbait boluntariotza jarduera

“Liburu solidarioak”

“Liburu Solidarioak” ekimenari esker, Aida GKEak EDPRko 
langileek emandako 307 liburu bildu ditu guztira. GKE 
horrek Books&More liburu dendaren bidez salduko ditu 
bere liburuak eta aterako dituen etekinak lankidetza 
proiektuak finantzatzera bideratuko ditu, zehazki 
jarduera sozio-sanitarioak gauzatzea Guinea Bissaun eta 
kardiopatia duten haurrak Guinea Bissautik atera eta 
Europako ospitaletara ekartzea.

“Vuelta al Cole” kanpaina

Irailean egindako “Vuelta al Cole” kanpaina eskolako 
materialaz beteriko 6 kaxaren bilketarekin amaitu zen. 
Espainiako EDPRko langileek emandako material hori 
hainbat erakunderi eman zitzaien baliabide gutxiko familiei 
laguntzeko.

FUNDACIÓN
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Puntu Arduratsuak

Puntuen programa guztiz doakoa da eta EDPko bezeroak puntuekin saritzen ditu. Puntu horiek hainbat modutan lor 
daitezke: kontsumituriko gas edo elektrizitate kWh bakoitzeko, kontratu berriak lotzeagatik, programan emandako urte 
bakoitzeko, EDPren ekimenetan parte hartzeagatik, etab. Pilaturiko puntuak opariekin truka daitezke edo dohaintza gisa 
eman daitezke GKE batzuen bidez proiektu solidarioak abian jartzeko. Horiek dira Puntu Arduratsuak deitzen ditugunak.

2016an, EDPko bezeroek 44.592.000 “puntu arduratsu” eman zituzten. EDP Fundazioak, guztiz eskerdun, beste hainbeste 
puntu gehigarri ekarri zituen; hortaz, zenbatekoa 89.200 €-koa izan zen.

Espiral 2016 Laneko Udalekuak

Hiri udaleku honetan egoera ahulean dauden 4-14 urte 
bitarteko 60 adingabek parte hartu zuten.

“Urogallo 2016” kanpaldia eta hiri 
kanpamentua. Ponferrada (Leon)

Hezkuntza-indargarri gisa, arrisku eta bazterketa egoeran 
dauden adingabeei zuzendua. Uztail osoan Ponferradan 
eta Corporales de Cabreran (Leon) egin ziren eta 60 haur 
inguruk parte hartu zuten haietan.

PUNTU ARDURATSU
44.592.000

EURO
89.200

EKARPENA

SED Fundazioaren udalekuak

EDP Fundazioaren babesari esker, Sociedad, Educación y Desarrollo (SED) fundazioak sustaturiko bi udaleku antolatu 
ahal izan ziren.

Programaren elkarte eta erakunde onuradunak ondokoak izan ziren:

Elkartasun
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Herri lasterketak

Ohikoa den bezala, EDP Fundazioak 2016ko ekitaldian 
herritarren artean oso ospetsuak diren lasterketa 
batzuk babestu zituen, hala nola Errekonkistaren Bidea 
Maratoi Erdia, Cangas de Onísen; Sieroko Maratoi Erdia; 
Mieres hiriko 10 kilometroak; Trubiako Maratoi Erdia, 
DesafiOSOmiedo Salomon, Jurasikoaren lasterketa; Dona 
Vida EDP lasterketa; EDP Sobrescobio Redes Trail; HUCA 
lasterketa, edo Oviedoko San Silvestre. Azken hori urteko 
azken egunean egin ohi da eta 5.500 parte hartzaile baino 
gehiago izan zituen.

2016ko  
OVIEDOKO 

SAN SILVESTRE

PARTE HARTZAILE

5.500

Kirol ekitaldiak eta beste herri-ekitaldi batzuk
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Lasterketa solidarioak

PROYDE PROEGA erakundearen aldeko 
lasterketa solidarioa

EDP Fundazioak PROYDE PROEGA erakundearen aldeko 
ekitaldi honetan lagundu zuen. Fundazio hori Espainia 
eta Portugalgo La Salle GGKERren sarekoa da. Lasterketa 
horretan 2.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu 
zuten.

III. Emakumeen lasterketa (Bizkaia)

Bizkaiko Bularreko Minbiziaren aurkako Elkarteak 
(ACAMBI) antolatutako lasterketa.

Bularreko minbiziaren aurkako herri lasterketa honen 
ibilbidea hirian barna doa eta jai giroan gauzatzen da. 
Bildutako dirua, 50.000 €, bularreko minbiziaren aurkako 
Ikerketa Proiektura bideratu zen.

2016ko Green Vitoria Gasteiz 
Familientzako V. Martxa

12 kilometroko familia martxa hiriko ibilbide berde 
bikainetako batetik. Izen emateen bidez bilduriko dirua 
Caritasi eman zitzaioan.

Bilbo. 2016ko Familien V. Lasterketa

Formatu ludikoa duen familia lasterketa honek kirola, 
osasuna eta familia lotzen ditu. Jende mota guztientzako 
lasterketa honen ibilbidea: Guggenheim Museoko 
zabalgunetik Itsas Museoraino iritsi eta handik abialekura 
itzuli. 3.000 parte hartzailek baino 
gehiagok egin zuten lasterketa eta 
aurten bildutako dirua Euskadiko 
Esklerosi Anizkoitzaren Fundazioari 
eman zaio.

EDP txirrindulari taldea 
23 urte azpiko eliteko amateurrak 

2008an eratu zen eta harrezkeroztik irmo eutsi dio bere 
erronkari, hau da, goraka ari diren txirrindulari gazteen 
ondoan egotea haien prestakuntza pertsonalean, 
akademikoan eta kirol alorrekoan. Prestakuntza 
integralaren filosofia, ikasketak eta kirola uztartzekoa, 
jarraibide izan zen 2016an ere Euskadiko haztegi 
miretsienarentzat. 

BTT eskola, gela pedagogikoa  
eta zikloturismoa

EDPk babesturiko jarduera. Horren helburua haurren 
hezkuntza integrala da, horretarako bizikletaren heziketa 
ahalmena erabiliz eta hartatik datozen eduki eta jardueren 
bitartez. 1.500 haurrek baino gehiagok parte hartu zuten 
urte osoko jardueretan.

GAZTEK

PARTE HARTU ZUTEN 1.500

Baskonia – EDP Nazioarteko 
Saskibaloi Campusa

Nazioarteko campus honetan 17 nazionalitateko 14 
eta 17 urte bitarteko 400 gaztek baino gehiagok parte 
hartu zuten. Gasteizko Baskonia Saskibaloi Klubaren 
instalazioetan egin zen, hamabost egunez.

GAZTEK

PARTE HARTU ZUTEN 400
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Beste herri ekitaldi batzuk

Euskararen Jaiak, Ikastolen Jaiak

EDP Fundazioak Euskadiko hiru probintzietan egindako jaien babesean lagundu zuen: 
Ibilaldia, Kilometroak eta Araba Euskaraz. 188.000 pertsona baino gehiago bertaratu ziren.

Aste Nagusia

Partaide izan gara Bilboko Aste Nagusiaren babesean. 
Puzgarriak ekarri eta Casilda Iturrizar parkeko haurren 
espazioan parte hartu dugu.

Igeriketa zeharkaldi solidarioa

EDP Fundazioak babesturiko ekitaldi solidarioa. 
Getxoko kirol portuan egin zen dirua Siempre Adelante 
elkartearentzat biltzeko. Elkarte horrek Alboko Esklerosi 
Amiotrofikoa (ELA-AEA) jasaten duten gaixoekin lan egiten 
du. 200 pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten.

Azkuna Zentroa. “Kontu Kontari”

Txikienen artean irakurketa eta artea sustatzea da EDP Fundazioak babesturiko programa honen helburua. Era berean, 
bisita gidatuak egiten dira eta babesturiko jardueretarako plazak erreserbatzen dira. Ekitaldi honetan 1.600 pertsonak 
baino gehiagok parte hartu zuten.

Kide ugariko familien jaia

EDP Fundazioak Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteen 
Federazioari lagundu zion Gasteiz, Donostia eta Bilbon 
egindako familia jardunaldi solidarioan.

EDP Sestao Xake Taldea 

Taldea 1981ean sortu zen eta EDP Fundazioak babesten 
du. EDP Sestao Xake Taldea hamarkadako estatuko klub 
onena ere izan da.

FUNDACIÓN
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ASPANOVAS

EDP Fundazioak puzgarriekin lagundu zuen Aspanovasen Haur Minbiziaz Sentsibilitatea Sortzeko X. 
Jardunaldietan. Minbizia duten haurren eta haien familien arteko adiskidetze egun bat egitea zen 
helburua, baita, aldi berean, gizartea arazo horretaz gogoraraztea ere. Haurrak eta helduak kontatuz, 
500 pertsona inguru bertaratu ziren.

Basqueteam BAT Fundazioa

Basqueteam irabazi asmorik gabeko erakunde bat da eta 
euskal kirola sustatzea da haren helburua, hartara euskal 
kirolariek goi mailako lehiaketetan parte har dezaten. 
Horrekin lankidetzan jardun du EDP Fundazioak.

XIV. Bizikletaren Jaia

EDP Fundazioarekin lankidetzan, “XIV. Bizikletaren Jaia” 
egin zen 2016an. Jaialdi giroko topaketa bat izan zen, batez 
ere haurrei eta familiei eskainia, garraiobide eta aisiarako 
bizikleta gazteenen artean erabiltzea sustatzearren. 
Lasterketa horretan 1.300 pertsonak baino gehiagok parte 
hartu zuten.

Familien Jardunaldi Solidarioak

HIRUKIDEk (Euskadiko Kide Ugariko Familia Elkarteen 
Federazioa) antolaturik, eta EDP Fundazioaren eta Arabako 
Minbiziaren Aurkako Elkartearen laguntzaz, ekimen honek 
prebentzioa, sentsibilizazioa eta pertsonak laguntzea 
sustatzen ditu, baita minbiziaren sendabide hobea 
ahalbidetzen duten ikerketa proiektuak finantzatu ere. 
Gasteizen eta Donostian egin ziren, eta bigarren horretan 
15.000 familia baino gehiago bildu ziren.
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Bazkari solidarioa

200 pertsona etorri ziren AFESTTAren (Toureteren 
Sindromea eta lotutako nahasteak dituzten Familien 
Euskadiko Elkartea) elkartasun bazkarira, EDP 
Fundazioaren babesa izan zuena. AFESTTAk gaixotasun 
horren onarpen sozialaren alde lan egiten du.

Esklerosi Anizkoitzagatik Busti 
zaitez-Mójate Kanpainaren XIX. edizioa

Milaka euskal herritarren parte hartzearekin eta EDP 
Fundazioarekin lankidetzan, Euskadiko Esklerosi 
Anizkoitzaren Fundazioari lagundu zaio. Ekimenaren 
helburua: arazo honi buruzko sentsibilizazioa eragitea eta 
gaixotasun hau jasaten duten pertsonak errehabilitatzeko 
dirua biltzea.

Ipuin solidarioa ASPANOVASen alde

Haurren minbiziari buruzko oinarrizko ideia zehatza haurrei 
ematea eta Elkartearen laguntza programetarako dirua 
biltzea dira ekitaldi honen helburua, hartarako “Ramiro 
es un héroe” ipuina erabiliz. EDP Fundazioak babesturiko 
ekitaldi honetan 3.000 ale argitaratu ziren.

Global Wind Day

Ekainaren 17an, “Global Wind Day” egin zen Santa Comba 
eta Coristanco udalerrietan (A Coruña). Fontesilvako parke 
eolikoan. Jardunaldi ireki horretan, 80 haur inguruk ongi 
pasatu ahal izan zuten hainbat jarduerarekin. 

WOP Estropatada

WOP Fundazioa gaixotasun neurodegeneratiboetarako terapiak bilatzeko ikerketa-proiektuak 
finantzatzen dituen erakunde bat da. 

EDPko boluntarioek Estropatada izeneko jardueran parte hartu zuten gomazko ahatetxoak erosiz. 
Horiek Bilboko itsasadarrera botatzen dira Deustuko zubitik Euskaldunako zubira.

FUNDACIÓN
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5.2. ENERGIA SOLIDARIOA

Proiektu honen bidez familia eta zentro horien faktura energetikoa murrizteko jarduerak aztertu eta zehaztu nahi 
dira, baita kontsumo ohiturak bi lerro hauetan aldatu ere:

• Eraginkortasun energetikorako neurriak etxebizitzetan eta zentroetan inplementatuz.

• Energia eraginkortasunez erabiltzeko ohiturei buruzko prestakuntza emanez, familiek eta zentroek 
horniduraren erabilera iraunkorra egin dezaten, nork bere ekonomia ahalbidearen arabera.

“Energia Solidarioa” Caritas eta Gurutze Gorriarekin lankidetzan gauzatzen da.

EDPren negozio atalen parte hartzea, boluntarioek egiten dituzten euskarri, administrazio eta prestakuntza 
lanekin batera, funtsezkoa da ekimen hau garatzeko.

Esku hartze faseak
1.1. Familiak eta zentroak aukeratzea

1.2. Familia eta zentro bakoitzaren kontratu 
energetikoak aztertzea

1.3. Etxebizitzaren eta zentroaren diagnostikoa eta 
azterketa egitea

1.4. Familia eta zentro bakoitzarekin biltzea aurrezpen 
neurriak baloratzeko eta aholkuak emateko, beren 
kontratu energetikoak optimizatze aldera egin 
beharreko gestioei dagokienez

1.5. Implantación de las medidas de ahorro en las 
viviendas y centros

1.6. Prestakuntza tailerrak

1.6.1. Kontsumo ohiturak

1.6.2. Fakturazio energetikoa

1.7. Ebaluazioa eta emaitzen azterketa

Boluntario, erakunde eta 
familien prestakuntza
Prestakuntza gaiak ondoko hauek izango dira:

Kontsumo ohiturak eta aurrezpen 
neurriak

• Kontsumo eraginkorreko ohiturak: elektrizitatea, ura 
eta gasa

• Ekipo eta etxetresna elektrikoen erabileraren balorazioa

• Aurrezpen neurriak

Fakturazio energetikoa

• Kontrataturiko energia eta potentziak

• Fakturen irakurketa

• Tarifak

• Bonu soziala

Sarrera

Egoera ahulenean dauden familien eta EDP Fundazioak lankide dituen GKEen zentroen segurtasuna, 
ongizatea eta eraginkortasun energetikoa areagotzea da Energia Solidarioaren helburua.
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Urtea Familia 
onuradunen 

kop.

Zentro 
onuradunen 

kop.

Onuradunen 
kopurua

Zenbatekoa 
(€)

2015 63 1 1.256 118.203

2016 90 8 1.237 145.179

GUZTIRA 153 9 2.493 263.382

ARGIZTAPENA

LED argiztatze 
sistemak jartzea 
aurrekoen ordez EKIPOAK

Standby-a ekipoetatik 
kentzea

UR BERO SANITARIOA

Perlizadoreak 
instalatzea

TERMIKOAK

Leihoetan burleteak 
jartzea 

SEGURTASUNA

Kaxa elektrikoa egoki 
mantentzea

Diferentziala eta 
automatikoa aldatzea

KLIMA

Balbula termostatikoa 
instalatzea

Lehengo berogailuaren 
ordez eraginkortasun 

handiagoko bat jartzea 

Galdara 
atmosferikoaren ordez, 
kondentsaziokoa jartzea 

Giro-kronotermostato 
digitala jartzea

Erradiadoreetan giltza 
termostatikoak jartzea 

Ezarritako neurri garrantzitsuenak

Programan parte hartzen duten GKEkiko 
hitzarmen akordioen sinadura

Zenbakizko datu 
esanguratsuak 
2016an esku hartzeak burutu dira 
Asturias, Euskadi, Kantabria eta 
Zaragozan.
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Gardentasun 
handiagoa 

ahalbidetzen 
die emandako 

laguntzei

Arazoen kausen 
gainean eragitea 

du helburu

Erantzukizuna 
eskatzen die 

erakunde 
onuradunei, 
proiektuen 

jarraipena eginez

Gizartearen 
beharrak hobeto 

ezagutzea 
ahalbidetzen du

“EDP SOLIDARIA 2016” programa EDP Fundazioak bultzaturiko ekimen bat da eta EDPk bere jarduera 
burutzen duen eremuetan pertsonen bizi kalitatea hobetzea du helburu, lehentasunezko gizarte premiak 
arintzera bideraturiko proiektu iraunkorrei babesa emanez, pertsona eta talde ahulenen eta bazterketa 
arriskuan daudenen bizi kalitatearen hobekuntza eta integrazioa bultzatuz, baita enplegua eta ekintzailetza 
sustatuz ere.

Zuzkidura ekonomikoa
EDP Fundazioak proiektu bakoitzarentzat egingo duen 
ekarpena, horren kostu osoaren % 75era irits daiteke, 
eta gehienez 40.000 €-koa izango da erakunde bakar 
batek aurkezturiko proiektuen kasuan, eta gehienez 
60.000 €-koa bi erakundek edo gehiagok aurkezturiko 
proiektuen kasuan.

Programaren faseak

Hautagaitza prozesua

• Erakundeak hautagaitzaren formularioa bete behar du 
EDP Fundazioaren webgunearen bidez.

• Erakundeak hautagaitza prozesurako egokitasuna 
ebaluatzea ahalbidetuko duen dokumentazioa aurkeztu 
behar du.

Balorazio prozesua

• EDP Fundazioak izendaturiko adituen batzorde bat 
(epaimahaia) erakundeak eta proiektuak aztertzeaz 
eta ebaluatzeaz arduratuko da, Araudian adierazitako 
betekizunen eta irizpideen arabera. 

EDPren negozio ataletako boluntarioen parte hartzea, dela aukeraturiko proiektuen kudeatzaile gisa, dela proiektuak 
ebaluatzeko epaimahaikide gisa, funtsezkoa gertatzen da ekimen hau gauzatzeari begira.

• EDP Fundazioko kide bat edo Fundazioak hartarako 
izendaturiko ordezkari bat izango da epaimahaiburua.

• Epaimahaiak aukeraturiko proiektuak onartzeko 
proposamena helaraziko dio EDP Fundazioko 
Patronatuari, eta horrek behin betiko erabakia hartuko 
du. Horrela bukatzen da proiektuak baloratzeko eta 
aukeratzeko prozesua, 2016ko irailaren 30a baino 
lehen. 

Lankidetza protokoloa

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

• EDP Fundazioa onarturiko laguntzaren zenbatekoa 
ematera behartuta dago, ondoz ondoko ordainketa 
hauen arabera:

• % 40  Lankidetza Protokoloa sinatzean. 

• % 50  proiektuaren aurrerapen mailaren arabera, 
Plana erreferentzia harturik.

• % 10  proiektua amaitzean.

5.3. EDP SOLIDARIOA

Programaren oinarriak
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Madril

Kantabria

Murtzia

Bartzelona

Asturiasko Printzerria

Euskadi

Web plataforma
EDP Solidarioaren prozesu osoa bideratzeko, 
Erakundeen proiektuen proposamenetatik epaimahaiek 
ebaluazioak eman arte, plataforma informatiko bat 
garatu zen EDP Fundazioaren webgunearen barnean 
(www. fundacionedp. es).

Proiektuak garatzeko eremu 
geografikoak
EDP Fundazioak batez ere Espainian garatzen ditu bere 
jarduerak, eta helburuak EDP Taldeak gauzatzen dituen 
jardueren esparruan sartzen dira. Horregatik, proiektuak 
EDP Taldeak diharduen eremu geografikoetan garatu 
behar dira, espainiar lurraldean, eta ondoko probintzia edo 
autonomia erkidego hauetako batean/batzuetan:

Jarduera eremuak
• Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari 

eta talde ahulei arreta egitea. 

• Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka borrokatzea. 

• Ekintzailetza, autoenplegua eta ahultasun, arrisku 
edo bazterketa egoeran dauden talde eta pertsonen 
enplegua.
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Balorazio faseak
Epaimahaia enpresaren ataletako boluntarioek osaturik dago, eta horien artean Zuzendaritza Batzordeko kideak daude.

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

Proiektu batek egin behar duen prozesu osoa grafikoki islaturik ageri da EDP Solidarioaren webgunean:

Fase bakoitzeko proiektu kopuruak ondoko hauek izan ziren:

Epaimahaikoei laguntzeko jarduera eremu, kontzeptu eta irizpideei buruzko dokumentazio bat dago; on line kontsulta 
daiteke eta zalantzen argigarri gertatzen da ebaluazioa egiterakoan.

2016an lagundutako 15 proiektuak onuragarriak izango dira 17.262 pertsonentzat.

EBALUAZIO OROKORRA LEGEZKO 
AZTERKETA

FORMULARIOA ETA 
DOKUMENTAZIOA 

EGIAZTATZEA

HAUTAGAITZAREN 
BALORAZIOA

SHORT LIST 
AUKERA 

SHORT LIST LEHEN 
AUKERAKETA

AUKERAKETA

49 36 36 33 18 18 15 15

1. Ebaluazio orokorra

5. Short list aukera

2. Legezko azterketa

6. Short list

3. Formularioa eta 
dokumentazioa 

egiaztatzea

7. Lehen aukeraketa

4. Hautagaitzaren 
balorazioa

8. Aukeraketa – 
EDP Fundazioaren 

Patronatuaren bilera

Aukeratutako proiektuen kopurua,  
zenbatekoaren arabera
EDPren ekarpena (€) Proiektu kopurua

≤ 10.000 2

10.001-20.000 5

20.001-30.000 1

30.001-40.000 6

40.001-50.000 1

GUZTIRA: 400.000 15

Aukeratutako proiektuen kopurua,  
eremu geografikoen arabera
Eremu geografikoak Proiektu kopurua

Asturiasko Printzerria 6

Madril 4

Euskadi 3

Murtzia 1

Bartzelona 1

15

EBALUAZIO OROKORRA LEGEZKO 
AZTERKETA

FORMULARIOA ETA 
DOKUMENTAZIOA 

EGIAZTATZEA

HAUTAGAITZAREN 
BALORAZIOA

SHORT LIST 
AUKERA 

SHORT LIST LEHEN 
AUKERAKETA

AUKERAKETA
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Fundación Universidad  
de Oviedo
ASTURIASKO PRINTZERRIA 

Genomika soziala: oso gutxiren 
gaixotasunen kausa genetikoen 
identifikazioa

EDPren EKARPENA

40.000 €
Azalpena

“Genomika soziala: oso gutxiren gaixotasunen kausa 
genetikoen identifikazioa” proiektuaren helburua hau da: 
laborategira jatorri molekular ezezaguneko gaixotasunekin 
etorriko diren familia guztien genoma edo exoma osoak 
aztertzea. 

Lehenengo fase batean, gaixoen eta haien senitarteko 
osasuntsuen material genetikoaren ultra sekuentziatzeari 
ekingo zaio, gaixotasunen eragile diren alterazio genetikoak 
identifikatzeko; ondoren, azterketa funtzionalak egingo 
lirateke patologia horien garapenaren azpian dauden 
mekanismoak argitzearren. 

Azkenik, ikertutako familietan aholkatze genetikorako 
estrategiak inplementa litezke, helburu hirukoitzarekin: 

• Zalantzak baztertzea identifikatutako mutazioen 
eramaile ez diren pertsonei dagokienez.

• Mutazio horien eramaile diren pertsonengan 
gaixotasun horien geroko garapenari aurrea hartzea.

• Gerta litekeen ondorengoenganako transmisioa 
ekiditea.

Jarduera eremua

Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari eta 
talde ahulei arreta egitea.

Fundación Soñar Despierto
MADRIL | BARTZELONA

Gizarte eta hezkuntza arreta bazterketa 
arriskuan dauden haurren eta 
nerabeentzat

EDPren EKARPENA

18.000 €
Azalpena

Bartzelonan eta Madrilen babespeko etxeetan bizi diren 
8-18 urte bitarteko 1.150 haur eta nerabeen egoera 
akademiko eta emozionala hobetzeko sortzen da proiektu 
hau, beren garapenerako eta harreman gaitasunetarako 
egokia izango den eskola maila bermatzearren. 

Fundazioak lan egingo du etorkizun hobearen aldeko 
aukera egin ahal izan dezaten, haien prestakuntzan 
lagunduz eta babesa emanez. Nola? 390 boluntariok 
osatzen duten ekipo baten laguntzaz, adingabeentzat 
erreferente bihurtuko diren pertsonekin, eskola indartze 
pertsonalizatuaren bidez eta eskolaz kanpoko eta aisia 
jardueren bidez.

Lan ildoak ondokoetan biltzen dira:

• Unibertsitario boluntario batek emandako indartze 
eskolak aste barruan, haur bakoitzaren gaitasunei, 
ikasteko erritmoei eta premiei egokituak. 

• Eskolaz kanpoko jarduerak aste barruan, tailerrekin eta 
talde jokoekin, eta aisia jarduerak asteburuetan, kirol 
eta kultura irtenaldiekin.

Jarduera eremua

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka borrokatzea.

2016an aukeratutako proiektuak

FUNDACIÓN
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Lagun Artean 
Harrera zentroa
EUSKADI

Etxerik gabeko pertsonentzako 
Aize Onak baserria berritzea eta 
eraginkortasun energetikoz hornitzea

EDPren EKARPENA

10.348 €
Azalpena

Aize Onak baserria Lagun Artean, etxerik gabeko 
pertsonentzako elkartearen jarduera esparruan kokatzen 
da. 1986an abian jarri zen Artxanda mendian. 

Gaur egun muturreko bazterketa egoeran dauden pertsonei 
ematen zaie arreta bertan. Normalean immigranteak dira, 
gizonezkoak, lehendik aterpetik pasa direnak. Baliabide 
hau, hortaz, bigarren pausoa izango da horien gizarteratze 
proiektuan. 2015ean 15 pertsona artatu zituzten bertako 
10 plazetan. 

Proiektuak baserria berritzea eta haren eraginkortasun 
energetikoa areagotzea ahalbidetuko du eta bizitoki 
askoz duinago eskainiko die bertan bizi direnei, oraingo 
instalazioak hondaturik baitaude.

Jarduera eremua

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka borrokatzea.

ASPANOVAS Bizkaia
EUSKADI

Aisia jarduerak, tailerrak eta ongizatea 
minbizia duten haur eta nerabeengana 
eta horien senitartekoengana hurbiltzea 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean

EDPren EKARPENA

20.000 €
Azalpena

Onkologia Pediatrikoaren Unitatearen barnean, aisia, 
tailerrak eta ongizatea hurbiltzearekin onuradun gertatuko 
direnen diagnostikoa: tratamenduak oso gogorrak eta 
erasokorrak dira, ospitaleko egonaldiak luzeak, eta ezin 
da ahaztu haurrak direla beren burua ospitaleko ohe bati 
“loturik” ikusten dutenak. 

Ospitaleratze aldi luze horietan haurrei josteta eta 
denbora-pasarako gune bat eskaintzea da ospitaleko 
eguneroko aisia jardueren helburua, betiere ezaugarri 
bereziak errespetatuz, bai gelen ikuspegi fisikoaren 
aldetik, bai ikuspegi pertsonaletik, gaixotasunaren prozesu 
desberdinetan artatuko baitituzte. 

2014an abiatu zen EDP Fundazioarekiko lankidetza 
programa, Lankidetza Hitzarmenaren sinaduraren bitartez, 
eta 2015ean jarraipena eman zitzaion. 2014an abian 
jarritako proiektu guztiz berri honek 2016an jarraituko du, 
2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra.

Jarduera eremua

Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari eta 
talde ahulei arreta egitea.
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Asociación Parkinson Asturias
ASTURIASKO PRINTZERRIA

Parkinsonen gaixotasunak erasandako 
pertsonen arreta integrala

EDPren EKARPENA

36.113 €
Azalpena

Osasun sistema publikoan Parkinsonen gaixotasunari 
ekiteko modua farmakologikoa edota kirurgikoa da, baina 
tratamenduak, egokia izango bada, integrala izan behar 
du; hortaz, errehabilitazio terapiak ezinbestekoak dira. 

Erasandako pertsonen bizi kalitatea hobetzea da 
proiektuaren helburu nagusia, eta gauzatuko diren 
jarduerak ondokoak: arreta psikosoziala, fisioterapia, 
ur-terapia, logopedia, estimulazio kognitiboko tailerra, 
terapia okupazionala eta musikoterapia.

Hasierako balorazioak direla bide, ahalik eta talde 
homogeneoenak eratuko dira, erasate-mailaren arabera. 
Oviedo, Langreo, Mieres, Navia eta Avilésen gauzatuko 
dira. Astean bi saio egingo dira, arreta psikosozialean izan 
ezik, horiek eskaeraren araberakoak izango baitira. Itxaro 
izatekoak diren ondorioak: autonomia maila areagotzea 
edota litekeen mailarik handiena mantentzea, gizarte 
eta familia integrazio handiagoari begira. Hori guztia 
Elkartearen Programa orokorraren barnean kokatzen da.

Jarduera eremua

Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari eta 
talde ahulei arreta egitea.

Accem Asturias
ASTURIASKO PRINTZERRIA

Errehabilitazio psikosoziala 
baratzezaintzaren bitartez Hevia egoitza 
zentroan

EDPren EKARPENA

19.952 €
Azalpena

Proiektu hau zentroan gauzatzen diren esparru 
psikosozialeko errehabilitazio-interbentzioen kopurua eta 
motak areagotzera bideraturik dago. Helburua ondokoa 
da: Heziketa eta Lan Jardueren programa aldatzea eta 
indartzea, bertan dauden pertsonen autonomia maila 
eta funtzionamenduaren hobekuntza sustatzeko, baita 
komunitatean mantendu eta gizarteratzen laguntzeko, 
ahalik eta normalizazio, independentzia eta bizi kalitate 
baldintza onenetan. Ekintza multzo bat aurreikusi da 
horretarako. Horien artean, nabarmentzekoak dira 
berotegi bat eraikitzea eta jadanik badagoen baratza 
egokitzea, halako eran non bi-biek irisgarritasun irizpideak 
beteko dituzten eta baratzezaintza terapeutikoko jarduera 
urte osoan gauzatzeko bidea emango duten, gaurko 
zailtasunak gaindituz (irisgarritasuna eta klimatologia). 

Eraikina erabat berritu den Asturiasko etxetzar tradizional 
batean kokaturik dago. Etxaldeak 5.500 m2 ditu.

Jarduera eremua

Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari eta 
talde ahulei arreta egitea.
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Fundación Acción 
Contra el Hambre
MURTZIA

JUMP! Jauzi egin eta presta zaitez 
enplegu eta autoenplegurako

EDPren EKARPENA

19.400 €
Azalpena

Proiektuak ondoko helburua du: “Bazterketa 
egoeran dauden pertsonak laneratzen laguntzea 
enplegagarritasunaren eta gaitasunak eskuratzearen 
bitartez”. Gizarteratzeko bi ibilbide ditu:

• Vives Emplea ibilbidea. Bazterketa arriskuan 
dauden pertsonengana bideraturiko ibilbide integrala 
da, trebetasun sozialak eta lanerako gaitasuna 
hobetzen dituena. Ibilbide bakoitza 12 hilabetetan 
burutzen da, ondokoak direla medio: talde saioak, 
saio pertsonalizatuak, bitartekaritza enpresekin 
eta onuradunen protagonismoan oinarrituriko 
bizi-metodologia bat. Beste leku batzuetan garaturiko 
proiektuetan, parte hartzaileen % 54 txertatu dira lan 
munduan. 

• Vives Emprende ibilbidea. Gizarte bazterketa 
arriskuan dauden pertsona langabeentzako ekintzailetza 
programa integrala da, mikronegozioak martxan 
jar ditzaten. Prozesu horrek gaitasun eta jarreretan 
entrenatzea dakar, baita prestakuntza teknikoa eta 
ekintzailetzarako prestatzea ere.

Jarduera eremua

Ekintzailetza, autoenplegua eta ahultasun, arrisku edo 
bazterketa egoeran dauden talde eta pertsonen enplegua.

Asociación Espiral Loranca
MADRIL

“UBUNTU II”, oinarrizko gaitasunak 
indartzeko proiektua gizarte bazterketa 
arriskuan dauden adingabeentzat

EDPren EKARPENA

40.000 €
Azalpena

Proiektuak funtsezko bi lan ildo ditu. Alde batetik, 3-14 
urte bitarteko adingabeekiko lan zuzena, eskolaz kanpoko 
orduetan gauzatua, adingabe bakoitzaren oinarrizko 
gaitasunak lantzeko, gizarteratze osoa helburu, eta parte 
hartzaile bakoitzaren ahalmena ahalik eta gehien garatzeko. 
Bestetik, lan eta koordinazioari dagokiona, adingabe 
horietako bakoitzarekin harremanetan dauden eragile 
guztiekin egitekoa: familia, ikastetxea, udaleko gizarte 
zerbitzuak eta gizarte eragileak. Proiektuan konbinatzen 
dira curriculumeko gaitasunen garapena, ikasleen arteko 
prestakuntza-aldea murritz dezaketenak, zeharkako beste 
trebetasun eta gaitasun batzuk lantzearekin, adingabe 
aske, arduratsu, kritiko, parte hartzaileak eta, azken 
batean, osoak eta gizarteratuak lortzeko helburuarekin.

Jarduera eremua

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka borrokatzea.
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Apostólicas CJ 
Comunidad de Obras Sociales
MADRIL

“IKUSGAI EGIN ZAITEZ, IKUSGAI EGIN 
NAZAZU” Genero indarkeriaren biktima 
diren 65 urtetik gorako emakumeak 
sentsibilizatu, hauteman eta artatzeko 
programa

EDPren EKARPENA

31.652 €
Azalpena

Proiektu honek 65 urtetik gorako emakumeen aurkako 
genero indarkeria ikusgai egin nahi du, baita adineko 
jendearekin lan egiten duten profesionalak eta 
boluntarioak tresnaz hornitu ere. Hori emakumeak joaten 
diren zentroetara (eguneko zentroak, osasun zentroak, 
parrokiak, etab.) lana hurbilduz lortuko da. Lanak alderdi 
hauek hartuko ditu:

• Zentroetako profesionalei genero indarkeria 
hautemateko prestakuntza ematea, litezkeen kasuak 
bereizi ahal izateko eta horien aurrean nola jokatu 
behar den jakiteko.

• Zentroen erabiltzaile guztiak pertsonen arteko 
harremanak hobetzeko jardunbide egokiei buruz 
sentsibilizatzea, indarkeria prebenitzeko bide gisa. 

• Sare sozialak sortzea emakumeei laguntzeko. Horren 
ondorioz ondokoak ahalbidetuko nahi dira: harreman 
berriak hastea, lasaitasun espazioak beren esku izatea 
eta gustukoak dituzten jarduerak burutzea. 

• Suspertzeko eta garapen pertsonalerako espazioak 
sortzea. Hala, espazio horiek emakumeak ahalduntzeko 
eta asertibitatea eta autoestimua hobetzeko bidea 
eman behar dute, erabakiak hartzeko orduan aurrera 
jotzearren.

Jarduera eremua

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka borrokatzea.

Fundación Tomillo
MADRIL

Landare geruzak: enplegu berdea 
bazterketa arriskuan dauden gazteentzat

EDPren EKARPENA

32.755 €
Azalpena

Gazte ahulen enplegurako prestakuntzak ondokoa 
xedatzen du:

Helburu orokorra: Lorezaintzako lanbide prestakuntzaren 
bidez (landare geruzen diseinua, instalazioa eta mantentze 
lanak), enplegu aukera berria sortzea, iraunkortasunarekin 
eta ingurumenaren zaintzarekin lotua dagoena, gizarte 
bazterketa arriskuan dauden gazteentzat, inpaktua 
aztertu, neurtu eta egiaztatzeko jarduerak gauzatuz.

Helburu bereziak:

• Gizarte bazterketa arriskuan dauden gazteen 
enplegarritasuna hobetzea lanbide prestakuntza 
indartuz eta gaitasun pertsonalak finkatuz, Enplegu 
Berdearekin loturiko prestakuntza ekintzen bidez 
(lorezaintza: landare geruzen diseinua, instalazioa eta 
mantentze lanak). 

• Herritarren aktibazioa bultzatzea, jendea ingurumena 
zaintzeko jardueretan inplikatuz. 

• Ingurumen parametroak eta inplementaturiko 
prestakuntza neurtzea, buruturiko jardueren 
egokitasuna eta iraunkortasuna justifikatzearren.

Jarduera eremua

Ekintzailetza, autoenplegua eta ahultasun, arrisku edo 
bazterketa egoeran dauden talde eta pertsonen enplegua.

FUNDACIÓN
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Asociación de Padres y Amigos 
de Cardiopatías Congénitas
ASTURIASKO PRINTZERRIA | MADRIL

Cremalleras proiektua

EDPren EKARPENA

5.275 €
Azalpena

Cremalleras proiektu aitzindaria da nazio lurralde osoan. 
Argazki erakusketa bat da non haur eta gazteek, beren 
familien babesarekin, era jostagarrian, hunkigarrian eta 
kementsuan erakusten dituzten bihotz ebakuntzek utzitako 
orbanak. Material grafikoa ikus-entzunezko muntaketa 
batez lagundurik dago. Hala ikus-entzunezko muntaketa, 
nola argazkiak Langreoko CIFP de Comunicación, Imagen 
y Sonido (CISLAN) zentroko ikasleek gauzatu dituzte. 
Jerome Muñoz jn., zentroko zuzendariak eta Verónica 
Maganto and., CISLANeko fotografia arduradunak 
gainbegiratu dituzte lan horiek. 

Material horren helburu bakarra gizartea sortzetiko 
kardiopatiez sentsibilizatzea da soil-soilik, inolako 
irabazi asmorik gabe. Haurren errealitate pertsonalak 
dira argazkien ardatz nagusia. Horietan erasandakoen 
bizitzaren hainbat aldi (haurtzaroa, gaztaroa eta 
helduaroa) islatzen dira, baita familia inguruneak babes 
sare gisa duen garrantzia ere.

Jarduera eremua

Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari eta 
talde ahulei arreta egitea.

ES Retina Asturias
ASTURIASKO PRINTZERRIA

Zuri begira gaude: “Bizitza autonomoa 
ikusmen urriarekin: errehabilitazioa, 
arreta psikosoziala eta autonomia 
sustatzea”

EDPren EKARPENA

25.000 €
Azalpena

Asturiasko Printzerrian ikusmen urriko familien bizi 
kalitatea eta autonomia hobetzeko jarduerak eta zerbitzuak 
hartzen ditu barnean proiektu honek. Hala, familia horien 
gizarteratzea, parte hartzea, garapen pertsonala eta 
soziala, eta mendekotasunaren prebentzioa errazten ditu. 

Arreta psikosozialeko eta laguntza soziofamiliarreko 
zerbitzuak proposatzen dira; horiek ikusmen urriari 
eta gizarte laguntzei buruzko laguntza psikologikoa, 
informazioa, orientazioa eta kontseilu soziala ematea 
dute helburu. Beste zenbait jarduerak ere autonomia 
hobetzea dute xede, hala nola errehabilitazio zerbitzua, 
mugikortasun, irakurketa eta abarrei buruzko gaitasun eta 
estrategia pertsonalak garatzera bideraturikoa. 

Orobat, tifloteknologiari buruzko prestakuntza jarduerak 
gauzatzen dira, baita inguruneko beste laguntza tresna 
batzuei buruz ere. 

Eta azkenik, bestelako jarduerak ere gauzatzen dira: parte 
hartze sozial eta kulturalera bideraturikoak, egin errazak 
diren jardueren planifikazioaren bitartez, inguruneko 
laguntza eta babes zerbitzua barne, hartarako erakundeko 
boluntarioen taldea kontuan harturik.

Jarduera eremua

Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari eta 
talde ahulei arreta egitea.
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Cáritas Diocesana de Bilbao
EUSKADI

ETXEPEL

EDPren EKARPENA

36.200 €
Azalpena

Banakako laguntzan oinarrituriko erantzun integrala 
etxerik gabeko pertsonentzat, prozesu gisa harturik.

Helburu orokorra: Pertsona horiek gizarteratzea, bizi 
kalitatea hobetzea eta autonomia eta parte hartze soziala 
areagotzea. Proiektu malgua, pertsonalizatua, errealitatera 
egokitua eta beste hainbat zerbitzurekin koordinatua.

Baliabide hauek ditu osagai:

• Eguneko zentroa: oinarrizko premiak asetzen ditu 
(janaria, higienea), gaitasun sozialak estimulatzen ditu 
(tailerrak, ikastaroak).

• Ostatu soziala: egonaldi ertaineko egoitza baliabidea. 

• Autonomia edo erdiautonomiako etxebizitzak ostatu 
sozialaren eta autonomia sozialaren arteko zubi dira. 

• Banakako laguntza sozialeko zerbitzu batekin osatzen 
da. Laguntza zerbitzua inguruko beste zerbitzu batzuekin 
koordinatzen da. Era berean, beste hainbat alderditara 
bideraturiko jarduerak gauzatzen dira: parte hartzea, 
taldearen ikusgaitasuna, gizarte sentsibilizazioa eta 
komunitate dinamizazioa proiektuaren inguruan 
(boluntariotza, inguruko taldeen inplikazioa…).

Jarduera eremua

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka borrokatzea.

Fundación Personas  
y Empresas
MADRIL

Errefuxiatuak eta enpresak: giza 
baliabideen alorreko boluntariotza 
lanbideratzeari begira

EDPren EKARPENA

57.162 €
Azalpena

Helburu orokorra: Espainiako lanaren kultura eta lan 
merkatua pertsona errefuxiatuen kolektibora hurbiltzea, 
laguntza indibidualeko 50 prozesuren bidez eta 9 
talde prestakuntzaren bidez, giza baliabideen alorreko 
profesional boluntarioek gauzatzen dituztenak. Bi jarduerak 
CEARen enplegu atalak diseinatu eta pertsona onuradunei 
(kualifikazio altukoak edo ertainekoak) proposatzen dizkien 
gizarteratze eta lanbideratze ibilbideetan integratzen dira. 
Hala, kolektibo hori lan merkatuan sartzea errazten da, 
prozesu horri ekiteko gakoak eta erantzunkidetasun sozial 
eta indibiduala garatuz. Mekanismo hori ondoko helburu 
hauekin diseinatu da:

• Atzerritarrak lan merkatura egokitzeko desorekak 
leuntzea.

• Baliabide eskasiari aurre egitea enpresen eskaeretara 
iristeko.

• Kolektiboaren lanbide gaitasuna hobetzea.

• Onuradunen lan baliabideak, banakoak zein sozialak, 
indartzea.

• Horien gizarteratzea eta lanbide karrera propioaren 
egituraketa sendotzea.

Jarduera eremua

Ekintzailetza, autoenplegua eta ahultasun, arrisku edo 
bazterketa egoeran dauden talde eta pertsonen enplegua.
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Asociación Internacional 
Teléfono de la Esperanza
ASTURIASKO PRINTZERRIA

Suizidio arriskuan dauden pertsonei 
laguntzeko programa

EDPren EKARPENA

8.143 €
Azalpena

“Suizidio arriskuan dauden pertsonei laguntzeko programa” 
proiektua biztanleria guztiarengana zuzendurik dago, eta 
arreta espezializatuko atal bat du, suizidio asmoak eta 
azalpenak jotako sektorera bideraturikoa.

Esperantzaren Telefonoan hiru alor berezi landuko dira: 

• Prestakuntza bereziko saioak krisi suizidetan esku 
hartzeari buruz. Hartzaileak: programan parte hartzen 
duten pertsonak (elkarteko boluntarioak, horietako 
asko).

• Sentsibilizazio ekintzak biztanleria guztiarentzat, 
arriskuko kolektiboentzat eta komunikabideetan, mito 
batzuk gainditzeko eta laguntza eraginkorrera iristea 
erraztearren.

• Laguntza talde bat garatzea, suizidio arriskuko egoeran 
dauden pertsonak bilduko dituena eta egoera horri aurre 
egiteko baliabide eta estrategia egokiak bideratuko 
dizkiena.

Jarduera eremua

Autonomia pertsonala sustatzea eta desgaitasunari eta 
talde ahulei arreta egitea.

“2016ko EDP 
Solidarioa” 
sariak emateko 
ekitaldia 
“2016ko EDP Solidarioa” 
sariak azaroaren 24an 
banatu ziren Oviedon 
hartarako antolaturiko 
ekitaldian. 

Manuel Menéndez, EDP 
Fundazioko presidentea, eta 
Miguel Stilwell, Espainiako 
EDP Taldeko Kontseilari 
Delegatua, sariak banatzeko 
ekitaldiko buru izan ziren 
eta aukeratutako 15 elkarte 
humanitarioak izan ziren 
protagonistak. 
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2016ko 
EDP Solidarioa

ELKARTE 
HUMANITARIO 
AUKERATUTA

15
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• Hazkunde eta bultzada izan da proiektu guztiz berria eta handinahitsua garatu ahal izateko. 

• EDP Fundazioaren babesa gurekin izateak segurtasun handia ekarri dio programaren garapenari. 

• Segurtasun hori baliagarria izan zaigu, bai finantza baliabideen aldetik, bai aurkezpen gutun gisa bestelako 
enpresekin, erakundeekin… harremanetan jartzerakoan.

• Enpresaren munduko parte batera hurbiltzeko bidea eman dio elkarteari, eta, era horretara, lankidetzak ezarri 
izana zentroan artaturiko pertsonen onerako gertatu da. Abian jarritako bidea, ahalmen handikoa denez, 
garatzen jarraituko da, deialdia amaitu bada ere.

• Proiektua prestatzeak elkartean hobetu beharreko eremuak aztertzeko bide eman zigun, eta horiek proiektuak 
barnean hartzen zituen ekintzetan gauzatu ziren. Horri esker, lanbide eremua oso indartua atera da, baita, 
horrenbestez, Eguneko Zentroaren gainerako prozesuak eta jardunbideak ere. 

• Ilusioa ikusi ahal izan dugu artaturiko pertsonen aurpegietan, eta hori oso kontu zaila da, beren eguneroko 
errealitatea bizi dutelarik.

Antonio Miralles
Luz Casanova Eguneko Zentroko Koordinatzailea

Sarrera
2017 urtearen hasieran, inkesta bat egin zitzaien 2015eko EDP Solidarioan aukeraturiko elkarteei, eta 2016n beren 
proiektua gauzatu zituztenei. Ondoko galdera hauei erantzun zieten:

Apostólicas - Luz Casanova
Proiektua. Etxerik gabeko pertsonak akonpainatzeko eta haien integrazio soziolaboralean laguntzeko programa.

Zer izan da, 
elkartearentzat edota 
proiektuarentzat, 
EDP Solidarioaren 
laguntza?

Zer eragina izan 
du proiektuak 
onuradunen bizitzan? 
Zuen ustez, zein izan 
dira proiektuak ekarri 
dituen bestelako 
onurak?

Zer izan da, 
elkartearentzat edota 
proiektuarentzat, 
EDP Solidarioaren 
laguntza?

Jarraian, jasotako erantzun batzuk agertzen dira.

2015eko EDP Solidarioan aukeraturiko elkarteek 
esperientzia baloratzen dute
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• EDP Solidarioak Fundación Tomillori ekarritako laguntza funtsezkoa izan da proiektua garatu ahal izateko. 

• EDP Solidarioaren lankidetzari esker, ikuspegi metodologiko berrizale bat zehaztu eta probatu ahal izan 
dugu, etxebizitzetan energia aurrezteko neurrien diagnostiko eta aplikazioan oinarriturik dagoena eta lanbide 
prestakuntzaren eduki pedagogikoak sendotzeko bide ematen duena. Izan ere, Elektrizitatea-Elektronika 
eta Administrazio Zerbitzuak espezialitateetako ikasleen kualifikazio profesionala hobetu egin da, eta horiek, 
hartutako ezagutzak gauzatuz, benetako interbentzioak egiten dituzte Usera distrituko etxebizitza 
ahuletan.

• Proiektuak egoera ahulean zeuden ikasleen prestakuntza hobetzea ahalbidetu du.

• Proiektuak prestakuntza hartu duten ikasleen kopurua handitzea ahalbidetu du.

• Ikasleen % 80k  hobetu egin dituzte beren gaitasun teknikoak eta pertsonalak, Eraginkortasun 
Energetikoan espezializaturiko prestakuntza honen bidez.

Esther Arévalo y Belén Conte 
Prestakuntza eta Enplegua Alorra

Fundación Tomillo
Proiektua. Eraginkortasun energetikoa: enplegurako aukera bat urrakortasun egoeran dauden gazteentzat.

EDP Solidarioaren laguntza izateak, besteak beste, Menudos Corazones fundazioak aspaldi abian jarri nahi zuen 
proiektu bati ekitea ekarri zuen: kardiopatia batekin jaiotako gazte talde bati beste neska eta mutil batzuei 
laguntzeko aukera ematea, hauek bihotzeko ebakuntza bati aurre egin behar ziotela, haiei behiala gertatu bezala.

Teresa Bordons Gangas 
Prpiektuen kudeaketa. On line laguntza familientzat

Fundación Menudos Corazones
Proiektua. “Kirurgiaren ostean etxera itzultzea” eta “Nerabeak kirurgiarako prestatzeko gida bat lantzea” izeneko 
Moodle ikastaroak diseinatzea eta garatzea.

Cruz Roja
Proiektua. Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako borroka – Familientzako laguntzak.

• Lankidetza honek egoera ahulean dauden familia horiei laguntzen jarraitzea ahalbidetzen digu. Bi urtetik 
beherako haurrak ardurapean izateak familiaren egoera ekonomikoa larriagotzea dakar, haurtxo horiek behar 
dituzten elikagaien eta higiene produktuen kostuagatik.

• EDPri esker, gutxieneko laguntza bat ziurtatzen ahal diegu familia horiei, hilabeteko gastuak arinduz eta horien 
egoera eramangarriago eginez.

Elsa López Vallejo
Esku hartze Sozialeko Zuzendaria

FUNDACIÓN
EDP 2016
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• Zera ikasi dugu: hau bezalako proiektuak EDP Fundazioari aurkezteak ekimenak, proiektu berriak izateko 
gogoa berpiztu digula, minbizia duten haur gaixoen eta haien familien premiak sakonkiago aztertzera eta 
erantzunak ematera bultzatu gaituela. Betikoarekin eroso ez egotea. Premia berriak sortzen dira eta erantzuna 
eman behar diegu, horixe da gure elkartearen filosofia.

• Abian jarri behar dugu, proiektu berriak sortuz eta aurrera eramanez, zorroztasunez. Errealistak izango diren 
proiektuak eta gure familien errealitatera ahalik eta gehien egokituko direnak.

• Era berean, beste zenbait erakunderekiko lankidetzak aberasten duela ikasi dugu, hala elkarte mailan, nola 
maila profesionalean edo pertsonalean.

Carmen Mª Pérez Quintana 
Psikologoa eta Proiektu Koordinatzailea

Minbizia duten haurren familien 
“Galbán” Elkartea. Asturiasko Printzerria
Proiektua. Garapen integraleko proiektua minbizia duten haurrentzat eta haien familientzat.

• EDP Solidarioaren laguntzak, ekarpen ekonomikoaz gainera, Esperantzaren Telefonoko boluntarioek egiten 
duten lana balioestea dakar.

• Guztiz atsegingarria da, halaber, EDP bezalako erakunde batek pertsonen osasunerako arreta zuzeneko 
proiektu baten alde egitea, programa hori elkartearekin lankidetzan diharduten profesionalek diseinatua izanik.

Rosa de Arquer 
Proiektu Koordinatzailea

Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza
Proiektua. Energia zara: bizitzari entxufatu. Depresioa pairatzen duten pertsonentzako programa.

• Laguntza Zerbitzu Integratua proiektua hobetu egin zen 2015ean EDP Solidarioari esker, bai laguntzak 
ematerakoan, bai laguntza horiek diseinatu eta ematen diren lokaleko egituran ere.

• Proiektuak jauzi kualitatibo bat egin du aukera horiek sortzeari dagokionez, baita kuantitatiboa ere erabiltzaileen 
kopuruagatik.

Miguel Ángel Rivas 
Espazio Irekiko Koordinatzailea

AFANIAS
Proiektua. Laguntza zerbitzu integratua.
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• Lehenik eta behin, proiektuaren bidez bazterketa egoeran dauden pertsonen alde egiten dugun lanaren 
aitorpena da. Aitorpen horren bitartez eskuratu dugun ikusgaitasunak gizartearen sektoreen sentsibilizazioa 
indartzea ahalbidetzen digu.

• Jasotako ekarpen ekonomikoaren bidez, zentroaren ingurumen baldintzak funtsezko eran hobetu ahal izan 
ditugu: kea erauzteko sistema berri bat jarri eta berokuntza eta ur beroaren hornidura egokitu dugu.

Ana Isabel de la Torre 
Gizarte Oinarriko Departamentua 

Bilboko Elizbarrutiko Caritas
Proiektua. Hontza gaueko zentroa.

• EDP Fundazioari esker, proiektua izugarri positiboa izan da guztiontzat eta lorturiko emaitzak, zifratan eta 
gogobetetasun orokorrean, itxaropen onenetatik gorakoak izan dira. 

• Kideen artean desgaituak zituzten familiak benetan babesturik sentitu dira, eta zirraragarria izan da proiektua 
baloratzeko haiekin izandako elkarrizketetan adierazten ziguten eskertze izugarria.

Mª José Sierra 
Proiektu eta Azterlan Koordinatzailea 

Fundación Desarrollo y Asistencia
Proiektua. Larunbatetan ELKARREKIN IRTETEN GARA!

• Proiektu honek gure ekonomia sozialeko proiektuak finkatzea eta bermatzea ahalbidetu du, baita emakumeen 
premiei eta baliabideei egokituriko prestakuntza ekintzak diseinatu eta gauzatzea ere.

• EDP Solidarioaren laguntzari esker, 30 emakumek, egoera ahulean zeuden edota indarkeria egoera desberdinen 
biktima zirenek laneratzeko laguntza integraleko prozesuetan parte hartu dute eta era nabarmenean hobetu 
dute beren enplegagarritasun maila.

• Hezkuntza eta lanbide mailan, inguruko enpresa eta erakundeekin harremanetan jartzen hasi gara hurrengo 
urteetan berekin lanean jarraitu ahal izateko, lankidetza harreman berriak sortzeko asmoz eta emakumeen 
laneratze aukerak zabaltzea helburu.

Nuria Álvarez 
Fundación Solidaridadeko Laneratze Teknikaria 

Fundación de Solidaridad Amaranta
Proiektua. Indarkeria mota desberdinen biktima diren emakumeen enplegagarritasuna eta autonomia ekonomikoa.

FUNDACIÓN
EDP 2016
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“Emozioak kontrolatzen, adiago 
egoten erakutsi dit, entzuten ikasi 
dut, baita jendaurrean hitz egiten 
ere”.

“Adore eman dit lana bilatzeko”.

“Elkarrizketetan beldur pixka bat 
galtzea edo nerbioak ez izatea 
eta denok kontu berean gaudela 
sentitzea”.

“Sentimenduak azaltzea ona dela 
ikasi dut”.

“Aurkitu ditudan irtenbideak 
zeudenik ere ez nekien”.

“Nire puntu ahulak onartzea, 
hautatzailearekin buruz buru 
nintzenean”.

“Hobetzeko gaitasuna dudala aurkitu 
dut”.

“Taldeak ulertu nauela eta lagundu 
didala sentitu dut”.

“Konfiantza”.

“Hobetzeko asmotan, gauzak egiteko 
modu desberdinak”.

“Hobeto ulertzen dut zer gertatzen 
zaidan”.

“Lana bilatzeko tresna berriak ekarri 
dizkit eta, maila pertsonalean, 
izugarri lagundu dit motibazioa 
berreskuratzen eta nire gaitasunetan 
eta langile gisa dudan balioan 
konfiantza izaten”.

“Ba, niri taldean parte hartzea, 
kolektibitatea gustatu zait”.

Programan 
parte hartu 
duten batzuen 
balorazioak
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