URTEKO MEMORIA - 2018

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK, GJH

2015eko irailaren 25ean, helburu batzuk adostu zituzten munduko buruzagiek pobrezia desagerrarazteko, planeta babesteko eta denon ongizatea bermatzeko, garapen jasangarrirako bidean. Helburu horietako bakoitzak zehaztapen berezi
batzuk ditu, datozen 15 urteetan bete beharrekoak.
Adostutako zehaztapen eta helburu horiek lortzeko, zeinek
bere zeregina bete behar du. Zereginak dituzten taldeen artean daude gobernu nazionalak, tokikoak eta nazioartekoak,
sektore pribatua eta jendartea bera.
Nafarroako Kutxa Fundazioak bat egin du ekimen horrekin,
eta memoria honetan jaso dugu erakundeak bere gain hartu
dituen proiektuetan –propioak zein beste batzuekin lankidetzan- jaso diren GJH zein diren.
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NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA. JARDUERAREN ZENBAKI HANDIAK

849

Ikastaro, tailer eta jarduera Civicanen

30.919

Mailegu liburutegian

91.784

Erabilera adinekoentzako zentroetan

JARDUERAK

452

Berariazko jarduera adinekoentzako zentroetan

263

Laguntzak emateko deialdiak lagundutako proiektuak

1.055

Partehartzaile Berrikuntza eta Ekintzailetzaren Astean

3.884

Partehartzaile Hondarribiko Udalekuetan

19.659

Banatutako otorduak jangela sozialetan

147.100
PERTSONAK
ERABILTZAILEAK

Civicanen erregistratutako erabiltzaileak

96

Isterrian 2017-18 ikasturtean izandako ikasleak.

70

Isterriako profesionalak

210.000

CIVICAN helduen eta gazteen liburutegira bertaratuak

250.000

Bisita webgunean

47.300

Erabiltzaile bakar webgunean

KOMUNIKAZIOA
ETA PROIEKTUAK

4.100

Jarraitzaile Twitterren

2.500

Jarraitzaile Facebooken
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LEHENDAKARIAREN AGURRA

Elkartasunaren bidetik
Urteko lehenengo sei hileetan buru-belarri lanean aritu ondoren, 2018ko uda hasieran
aurkeztu zuen Nafarroako Kutxa Fundazioak bere identitatea eta 2022ra arteko jarraibideak zehazten dituen plan estrategikoa. Orain, azken urteko ibilbidearen laburpena egitean, une hori gogorarazi nahi dut bereziki; hain zuzen, abian den plan estrategiko horrek
duen eta izango duen garrantzia azpimarratu nahi dut; erakundea elkartasunaren eta
aurrerapen sozialaren arloetan eredugarri bihurtzeko bultzada baita.

Javier Miranda Erro jn.
Nafarroako Kutxa Banku
Fundazioko lehendakaria

Harro nago proiektu handinahi horren diseinuan parte hartu duen patronatu horretako
kide izateaz; bai eta proiektu hori gauzatzeko talde jantzi bat alboan izatea ere. Taldeko
lan hori errealitate bihurtzen ari da zuen konpromisoari eta zuen emanari esker.
“Nafarroa solidarioago” izena eman diogu, Fundazioa zer den eta zer egiten duen bide
orriaren izenak berak adieraztea nahi dugulako. Izan ere, honela adierazi dugu gure
zeregina: “gizartearen erronka berriei erantzutea eta pertsonei babesa ematea, oinarrizko beharrak eta gabezia funtsezkoenak ase ahal izan ditzaten”. Agiri berean jasotzen
da Nafarroako Kutxa Fundazioaren ikuspegia (ipar hartu duen norabidea) “elkartasun
eta gizarte-aurrerakuntza gaietan erreferentzia eta eragin handiko erakundea izatea da
–errepikatu egin nahi dut–, eta jarrera proaktibo, berritzaile, eraginkor eta sinesgarria
gure ikur izan daitezen lortzea da”, eta hori, eguneroko lanean, neurri zehatzen bidez
gauzatutako ekintzetan islatzen da.
Memoria hau egitean helburu izan dugu 2018an egindako gauzarik nabarmengarrienak
modu erraz eta zehatzean helaraztea herritar guztiei. Txosten honetan jaso ditugun datuek eta gainerako informazioak erakusten digute ibili bagabiltzala, eta bidea egiten dugula, eta Fundazioa erakunde bizia dela, Nafarroako gizartearen zerbitzura dagoena. Ez
da atzera begiratzea; lanketa zainduko txosten honetan urtebetean zer eta nola lan egin
dugun erakusten dugu, baina, batez ere, urratsak hobetuz eta doituz, aurrera nola egin
behar dugun erakusten digu.
Eta dokumentu honi buruzko xehetasun txiki bat. Txikia baina adierazgarria: urteko memoria argitaratzean, beraren bertsio irisgarriak ere argitaratu ditugu.
Nafarroako Kutxa Fundazioan –hala jasotzen baita gure plan estrategikoan– irisgarritasunak funtsezko ezaugarri izan behar duela erabaki dugu, egiten dugun eta sustatzen
dugun guztian agertu behar dena.
Eta agurtzeko, berriro agertu nahi dizuet nire esker ona, egunez egun, abentura zirraragarri hau posible egin eta egiten duzuen guztioi. Jarrai dezagun Nafarroa solidarioagoa
eraikitzen.
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NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA. KOPURU EKONOMIKO HANDIAK

AURREKONTUA.
DIRU SARRERAK

10.9M€

6.9M€

3.3M€

DIBIDENDUAK

BESTE SARRERA BATZUK
(PERTSONA ONURADUNAK ETA
ERABILTZAILEAK

0.7M€

SARRERA FINANTZARIOAK

AURREKONTUA. GASTUAK

10.8M€

4.6M€
GIZARTE
GAIAK

3.1M€

HEZKUNTZA

1.5M€
KULTURA
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0.16M€
INGURUMENA

1.1M€

ADMINISTRAZIOA

0.36M€
LANKIDETZA

ZUZENDARI NAGUSIAREN AGURRA

GJHkiko konpromisoa eta aitortzak
Nazio Batuen Erakundeak 2015ean onartu zuen Garapen Jasangarriari buruzko 2030
Agenda; aukera bat da, herrialdeek eta bertako biztanleek denon bizimodua hobetzeko
bideari ekin diezaioten. Agendan Garapen Jasangarrirako 17 Helburu jaso dira: pobrezia
desagerraraztetik hasi eta klima aldaketari aurre egitea, hezkuntza, emakumearen berdintasuna eta ingurumenaren babesa.

Javier Fernández
Valdivielso jn
Nafarroako Kutxa
Banku Fundazioko zuzendaria

Aurten, Nafarroa Kutxa Fundazioak aurrerapauso bat eman du eta GJHekiko konpromisoa adierazi du, eta helburu horiek lortzeko bidean, gauzatzen dugun edo partaide gaituen proiektu bakoitzean nola jarduten dugun agerrarazi nahi dugu. Denon bizimodua
hobetzeko helburu nagusiarekin bat egiten dugu, inklusiboak izanik eta berdintasunaren
alde eginez.
2018an, gure lanaren aitortza asko jaso ditugu beste erakunde batzuengandik. Horrela,
bada, Estatuko gardentasun handieneko hamar fundazioen artean eta Banku Fundazioen arteko lehenengo tokian kokatu zuen gure fundazioa Compromiso y Transparencia Fundazioak. Actualidad Económica-k epaimahaiaren sari berezia eman zigun, iazko
gizarte ekintza nabarmengarrienagatik. InnovaSocial gure programak ere egitarau sozial
balioetsienaren saria jaso zuen.
Aspacek, garuneko paralisia duten pertsonekin diharduen erakundeak ere aitortu zigun
InnovaSocial programaren garrantzia.
Aitortza horiek denek pertsonekiko gure konpromisoa indartzen dute, eta gure estrategia pertsonarik zaurgarriengana, elkartasuna, parte-hartzea eta bizikidetza sustatzera,
eta ikerketa, hezkuntza eta kultura garaikidea babestera bideratzen dute.
Hori guztia posible da Fundazioak profesional lantalde bikaina duelako, haien konpromisoari eta dedikazioari esker. Eta lankide ditugun erakunde guztiei esker ere bai, helburu
komunak lortzeko elkar osatzen dugu eta. Mila-mila esker denoi.
2019 urteari are gogo handiagoz ekingo diogu, Fundazioa elkartasun eta gizarte-aurrerabide gaietan erreferentzia eta eragin handiko erakundea izatea, eta jarrera proaktibo,
berritzaile, eraginkor eta sinesgarria gure ikur izan daitezen lortzeko xedea erdiesteko,
gizartearen erronka berriei adi, beti.
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NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA. PLAN ESTRATEGIKOA

Joan den ekainean aurkeztu genuen jendaurrean Nafarroako
Kutxa Fundazioaren 2018-2022 aldirako Plan Estrategikoa. Aldi
horretan gida izango du erakundeak dokumentu hori, eta XXI.
mendeko gizarte ekintzak dakartzan erronkei aurre egitea du
helburu.

Plan hau parte hartzeko prozesu baten bidez sortu zen, eta
prozesu horretan, Nafarroako hainbat eremutako 900 eragile
sozialen iritzia hartu zen kontuan. Iritzi horiek jasotakoan, Nafarroako Kutxa Fundazioa gure Erkidegoan erreferentzia eta
eragin handiko erakundea izatea xede duen plan bat taxutu
genuen.

PLAN ESTRATEGIKOA 2018-2022
NAFARROA SOLIDARIOAGOA
Zeregina

Gizartearen erronka berriei erantzutea, pertsonei
euren oinarrizko beharrizanak eta gabeziak betetzen
lagunduz.

Ikuspegia

Fundazioa elkartasun eta gizarte-aurrerabide gaietan
erreferentzia eta eragin handiko erakundea izatea, eta
jarrera proaktibo, berritzaile, eraginkor eta sinesgarria
gure ikur izan daitezen lortzea.

Ikuspegi metodologikoa
•
•
•
•

Oinarriak

Pertsonekiko konpromisoa •
Independentzia •
Gardentasuna •
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Sareko lana
Berrikuntza
Irisgarritasuna
Ekitatea

Planaren ardatz estrategikoak:

01
02
03
04

EGOERA BEREZIKI LARRIAN DAUDEN PERTSONAK BABESTEA
•
•
•
•
•

Desgaitasunak dituzten pertsonen arreta bultzatzea Fundazioaren zentroetan.
Arazo sozial berriei arreta egitea.
Pertsona orok edozein baliabide edo zerbitzu eskura izan dezan sustatzea.
Gainbeheran dauden landa eremuak biziberritzeko babesa ematea.
Atzerrian ahaztuta dauden krisiei aurre egiteko funtsa kudeatzea.

ELKARTASUNA, PARTE-HARTZEA ETA BIZIKIDETZA SUSTATZEA
•
•
•
•
•

Elkarte ehunari babesa ematea, Nafarroako lurraldeari kohesioa ematen diolako.
Talentua Nafarroara itzultzeko babesa ematea.
Gazte eta adinekoen parte-hartze soziala sustatzea.
Bizikidetza eta elkartasun modu berriekin esperimentatzea.
Intentsitatea eta ekitatea hobetzea Fundazioaren zerbitzuak erabiltzeko garaian.

IKERKUNTZA, HEZKUNTZA, KULTURA ETA ONDARE ARTISTIKOA
BABESTEA
•
•
•
•

Unibertsitateko ikerkuntza babestea.
Hezkuntzaren arloko berrikuntza programak babestea.
Arte eta kultura garaikidea sustatzea Nafarroa osoan.
Nafarroako kultura ondare material eta ez-materialaren kontserbazioa eta zabalkundea babestea.

FUNDAZIOAREN SINESGARRITASUN INSTITUZIONAL, EKONOMIKO ETA
TEKNIKOA BERMATZEA
•
•
•
•

Patronatuan izendapenak eta ordezkapenak egiteko sistema eguneratzea.
Gizartean presentzia eta eragina izateko estrategia bat definitzea.
Ondare higigarri eta higiezina optimizatzea.
Kultura berri bat ezartzea kudeaketa egituran.
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PROIEKTU PROPIOAK

EZGAITASUNAREN ETA ADINEKOEN ARLOA. RÍO IRATI ZENTROA

Proiektuaren finkatze urtea
Rio Irati Gaitasun Zentroak lehenengo urtea bete du 2018an.
2017. urtearen amaieran zabaldu ondoren, jarduera egonkortzeko urtea izan da aurtengoa, eta bertan artatzen diren pertsonen kopurua hazi egin da.
Zentroan egitaraua abian jarri izanari eta Arrosadia auzoan integratu izanari esker, 20tik gora onuradun izan ditu zentroak;
aurreikusitako gehieneko kopurutik gertu.
Rio Irati zentroaren helburua, besteak beste, inguruko beste
zentro eta erakunde batzuekin batera, bizimodu independentea eta gizarteratzea sustatzea da; Nafarroako Kutxa Fundazioak pertsona desgaituen alde egiten duen lanaren adierazgarri.
Datu aipagarriak:
Zaindutako pertsonak 22
Profesionalak: 5
Familien gogobetetasuna 10etik 9
Erabiltzaileen gogobetetasuna: 10etik 9

Irati… zure esku dago.
Rio Irati zentroaren oinarrizko
sei zutoinak
Pertsonengan sinestea
Konpromisoa
Taldeko lana
Inplikazioa
Ahalegina
Garapena

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak:

10 NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA | MEMORIA 2018

PROIEKTU PROPIOAK

GIZARTE SUSTAPENEKO ARLOA. PROIEKTURAKO LAGUNTZAK

Proiektuetarako Laguntza deialdia
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Proiektuetarako Laguntza
deialdia Fundazioari gizarte ekintza egiten laguntzen dion
tresna da, eta Nafarroako elkarte ehuna indartzen du. Lagundu ditugun proiektuen egikaritzea gure erakundearen zereginaren, ikuspegiaren eta balioen barruan dago.
Deialdia otsailaren erdialdean itxi zen, arlo horietan lanean
diharduten erakundeek lehenbailehen jakin dezaten lagunt-

Zaindutako
pertsonak

96

Ikasleak
ikastegiak

83

Zentro
okupazionalak

13

Egoitza

45

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak:
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za jasoko duten ala ez. Ekimen horietarako diru-laguntzarik
jasoko duten jakiteak proiektu horiek gauzatzen dituztenen
plangintza errazten du. Eta gardentasuna lortze aldera, parte
hartu duten erakundeek euren proiektuek jaso duten puntuazioaren berri, balorazio multzo bakoitzaren arabera zehaztua,
eta euren jarduera eremu berean aurkeztu diren proiektuen
batez besteko balorazioa ere jasotzen dute.

Profesionalak
guztira

70

Familien
gogobetetzea

9.2

Profesionalen
gogobetetzea

8

Ikasleen
gogobetetzea

9

PROIEKTU PROPIOAK

EZGAITASUNAREN ETA ADINEKOEN ARLOA. ADINEKO ZENTROAK

Nafarroako Kutxa Fundazioak jarraitu egiten du adinekoei arreta egiten
Nafarroako Kutxa Fundazioarentzat Adineko pertsonak kolektibo garrantzitsuenetako bat dira, eta Iruñerrian hainbat zentro
ditu auzoko Erretiratuen Elkarteren batekin hitzarmena dutenak. Zentro horietan hainbat jarduera eskaintzen dira, autonomia bultzatzeko.

Gure zentro guztietan eskaintzen dira kultur egitarauak, hitzaldiak eta jarduerak (gimnasia, psikomotrizitatea, yoga, musika
eta pintura), eta horrez gain, belaunaldien arteko jarduerak eta
bestelako proposamen batzuk ere eskaintzen dira; hala nola,
txangoak, musika ekitaldiak, dantzak eta jaialdiak.

Datu aipagarriak:

Adineko pertsonek espazio horietan elkartzeko aukera dute,
topagunea dira, eta auzoak dinamizatzeko eta bertako bizikidetza aktiboa sustatzeko lekuak.

212.094 erabilera
66.820 pertsona /jarduera
11 zentro
Fundazioak antolatutako jarduerak 362
Jatorduak 19.403
Gogobetetze-maila 7,8

ANTSOAIN
Antsoain
5.474 bertaratu

BERRIOZAR
Berriozar
14.100 bertaratu

SAN PEDRO
Arrotxapea
9.460 bertaratu

SANDUZELAI
Sanduzelai
8.580 bertaratu

ERMITAGAÑA
Mendebaldea
7.100 bertaratu

OSKIA
Donibane
8.600 bertaratu

AUZOTEGUI
Txantrea
2.856 bertaratu

ESTAFETA
Alde Zabarra
13.825 bertaratu
LEIRE
Zabalgunea
7.706 bertaratu

LARRABIDE
Arrosadia
7.752 bertaratu

ZANGOZA
Zangoza
5.300 bertaratu

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak:
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PROIEKTU PROPIOAK

GIZARTE SUSTAPENEKO ARLOA. AHAZTUTA DAUDEN KRISIAK

Proiektu aitzindaria abian
Ahaztuta dauden krisiei aurre egiteko Funtsa Nafarroako Kutxa Fundazioaren berrikuntza garrantzitsuenetako bat izan zen
2018an. Gogoetarako aldi baten ondoren, eskualde baten edo
herrialde baten bizia, osasuna, segurtasuna edo ongizatea arriskuan dagoen larrialdi egoeretan laguntzea erabaki genuen.
Krisia arrazoi politikoek, gatazka zibilek, ingurumenari loturikoek
edo osasunarekin loturikoek eragina izan daiteke, eta ezaugarri
dute herrialde horiek ez dutela egoera horri aurre egiteko behar
besteko gaitasuna edukitzen, eta egoera konpontzeko, laguntza
humanitarioa behar izaten dute.
Horren ildoan, ahaztutako krisiak guretzat dira nazioarteko erkidegotik laguntzarik jasotzen ez duten edo laguntza eskasegia
jasotzen duten krisi humanitario larriak, gatazka konpontzeko
konpromiso politikorik ez lagunduko dien estaldura mediatikorik
ez dutenak. Egoera hori denboran luzatzen bada, kaltea jasan du-

ten pertsonengan eragin kronikotxarra baino ez da etorriko, eta
kolapso humanitarioa ere ekar lezake horrek.
Horregatik, Nafarroako Kutxa Fundazioak bere baliabideetako
batzuk bideratu nahi ditu era horretako krisi humanitarioek jasotzen duten arreta urria arintzeko. Nafarroako Kutxa Fundazioak
ECHOk (Laguntza Humanitariorako Bulegoa) egindako FCA
(Ahaztutako Krisiaren Ebaluazioa) erabiltzen du. Ebaluazio hori,
hain zuzen, hainbat adierazletan dago oinarrituta; esaterako,
herrialdearen zaurgarritasuna, estaldura mediatikoa, biztanleko
laguntza publikoa eta ebaluazio kualitatiboa, ECHOko unitate
geografikoek eta hango pertsona adituek egindakoa.
Datu aipagarriak:
Zenbatekoa: 150.000 euro
Lagundutako proiektuak: EACNUR (Afrika Erdiko
Errepublika) eta Munduko Medikuak Saharako Iheslarien
kanpalekuetan.

Esku hartzeko arloak
Oinarrizko giza premiak:
Osasuna, hezkuntza, ura eta
etxebizitza duina.

Gobernantza demokratikoa:
Giza eskubideen defentsa
eta hedapena, tokiko boterea
indartzea, gizarte zibileko
erakundeak indartzea, bakerako
kultura eta indarkeriazko
gatazken prebentzioa.

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak:
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Ahalmen ekonomiko
eta ekoizpen ahalmenak
hobetzea:
Ondasunak sortzea eta
zerbitzuak hornitzea,
elikadura, segurtasuna eta
landa garapena.

Emakumearen ahalduntzea:
Emakumearen eskubideak
egikaritzen laguntzea,
ahalduntzea indartzea

PROIEKTU PROPIOAK

GIZARTE SUSTAPENEKO ARLOA. PROIEKTURAKO LAGUNTZAK

Proiektuetarako Laguntza deialdia
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Proiektuetarako Laguntza
deialdia Fundazioari gizarte ekintza egiten laguntzen dion tresna da, eta Nafarroako elkarte ehuna indartzen du. Lagundu ditugun proiektuen egikaritzea gure erakundearen zereginaren,
ikuspegiaren eta balioen barruan dago.

Deialdia otsailaren erdialdean itxi zen, arlo horietan lanean
diharduten erakundeek lehenbailehen jakin dezaten laguntza
jasoko duten ala ez. Ekimen horietarako diru-laguntzarik jasoko
duten jakiteak proiektu horiek gauzatzen dituztenen plangintza
errazten du. Eta gardentasuna lortze aldera, parte hartu duten
erakundeek euren proiektuek jaso duten puntuazioaren berri,
balorazio multzo bakoitzaren arabera zehaztua, eta euren jarduera eremu berean aurkeztu diren proiektuen batez besteko
balorazioa ere jasotzen dute.

648 enplegu berri
sortu dira

Parte hartu duten
erakundeen gogobetetze
maila: 10etik 7.8

Aurkeztu diren proiektuak:
553
Esleitu diren proiektuak:
263

Aurrekontua
1.8 milioi euro
Proiektuak
83 herritan gauzatu dira
Lortu diren garapen jasangarrirako
helburuak:

Parte hartu duten
erakundeak: 403
Babesa jaso duten
erakundeak: 201
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Lan arlo bakoitzaren araberako datuak
Gizarte gaiak
Mendekotasunari Arreta, Garapenerako Lankidetza, Boluntariotzaren sustapena eta kudeaketa, Pobrezia eta Gizarte bazterkeria, Autonomiaren
sustapena eta desgaitasunari arreta, Autonomiaren sustapena eta adineko pertsonentzako arreta, Genero Berdintasunaren sustapena.
Ekarpena ...................................................................................................................................................................................... 1.080.000€
Aurkeztutako proiektuak....................................................................................................................................................... 264
Esleitutako proiektuak............................................................................................................................................................ 130

Hezkuntza eta Kultura
Arte eszenikoak eta ikus-entzunezkoak, Arte Plastikoak, Nafarroako Ondare Kulturalaren kontserbazioa eta zabalkundea, Berrikuntza eta
sormenaren bestelako adierazpideak, literatura eta liburua, hezkuntza proiektu oso berritzaileak.
Ekarpena ...................................................................................................................................................................................... 450.000€
Aurkeztutako proiektuak....................................................................................................................................................... 164
Esleitutako proiektuak............................................................................................................................................................ 65

Kirola
Cluben oinarrizko kirola, Federazioen oinarrizko kirola, kirol ekitaldiak
Ekarpena ...................................................................................................................................................................................... 180.000€
Aurkeztutako proiektuak....................................................................................................................................................... 90
Esleitutako proiektuak............................................................................................................................................................ 41

Ingurumen jasangarritasuna
Nafarroako kultur ondarearen eta biodibertsitatearen garapena eta zabalkundea, ingurumenaren aldeko boluntariotzaren sustapena, ondarearen berreskurapena eta kontserbazioa, ingurumenaren gaineko sentsibilizazioa eta heziketa.
Ekarpena ...................................................................................................................................................................................... 90.000€
Aurkeztutako proiektuak....................................................................................................................................................... 35
Esleitutako proiektuak............................................................................................................................................................ 16
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PROIEKTU PROPIOAK

EZKUNTZA ETA KULTURA ARLOA. EKINTZAILETZAREN ASTEA/EGUN BERDEA

Ekintzailetzaren astea

Egun Berdea

Berrikuntzaren, sormenaren eta ekintzailetzaren astea Nafarroako Hezkuntza Departamentuarekin lankidetzan gauzatzen
den proiektua da, eta Lanbide Heziketako ikasleen artean
hezkuntza gaitasunak sustatzea du xede, gerora, haiek ere
proiektu pertsonalak, akademikoak edo lanekoak arrakastaz
bete ditzaten.
Ikasleak eta irakasleak trebatzen ditugu, eta haien eskura jartzen ditugu ekintzailetza pertsona ororen eskura egon dadin beharrezkoak diren tresna eta metodologia berriak. BSE astearen
helburuak dira honako hauek:

Ingurumenaren gaineko sentsibilizaziorako hezkuntza-jarduera bat da, Lehen Hezkuntza (bigarren ziklotik aurrera), Bigarren Hezkuntza, Lanbide Heziketako Ziklo, Unibertsitate eta
Hezkuntza Bereziko Zentroetako (den denak Iruñea eta Iruñerrikoak) ikasleei zuzendurikoak dira, eta gaztelaniaz edo euskaraz
ematen dira.
Ingurumenaren gaineko jardunaldi honek Nafarroako Gobernua du laguntzaile, eta jardunaldiaren amaieran arbola bat
landatzen dute. Gainera, hainbat tailer ere antolatzen dira parte-hartzaileek naturari buruzko ezagutzak hobetu eta ingurumena zaintzen eta errespetatzen ikas dezaten.

Gizartearen eta enpresen ekintzailetza
gaitzea eta sustatzea
Gaitasun pertsonalak, pertsonen
artekoak eta negoziorako gaitasunak
piztea ikasleengan

“Egun Berdearen” datu aipagarriak:
1.394 parte-hartzaile
30 jarduera
1.250 zuhaitz landatu

Ekimenak gizartearen aurrerabidean
duen garrantzia balioestea

Ahalegina batzea talentuari eta ezagutzari eusteko.
Taldeko lan dinamikak zehaztea, ikasleen
norbanakotasuna errespetatuz.
Ikasleei erreferentziako ereduak ematea.
Finean, gure Erkidegoaren garapen ekonomiko eta
soziala sustatzen duten ekimenen alde egitea.

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak (ICE) :

“ICE Astearen” datu aipagarriak:
LHko 18 zentrok parte hartu dute.
3 egoitza: Iruñea, Tutera eta Elizondo (euskara).
1055 ikaslek hartu dute parte.
15 tailer desberdin eman dira astean zehar.
Jardunaldien aurretik, formazio berezia eskaini zitzaien
irakasleei “ekintzailetzan hezteko”.
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Objetivos de desarrollo sostenible cubiertos (Día Verde):

PROIEKTU PROPIOAK

EZKUNTZA ETA KULTURA ARLOA. CIVICAN

Espazioa joera eta publiko berrietara egokitzen
CIVICAN Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da; espazio bizia, belaunaldien arteko topagunea eta diziplina askotakoa, kultura eta hezkuntza sustatzea eta aktibatzea
xede duena, elkartasuna eta ekintza soziala sustatzea, literatura, pentsamendu eta filosofia garaikidea, jasangarritasuna
oinarri hartuta, eta publikoak Nafarroan aktiboki parte hartzea
sustatuta.
CIVICANek 153 lagunentzako entzunareto bat du, bi irakurketa gela dituen liburutegi bat, erakusketetarako espazio bat,
erabilera askotako lau gela, sukaldea, dantza aretoa, piszina
klimatizatua eta, gainera, kafetegia ere bai.
Urtean zehar hainbat ikastaro eta tailer, jarduera kultural,
sozial, hezkuntza jarduera eta irakurzaletasuna zabaltzeko eta
sustatzeko jarduerak antolatzen dira bertan. Gainera, espazioak lagatzen eta alokatzen zaizkie Nafarroako irabazi asmorik
gabeko erakundeei.

Datu orokor aipagarriak:
75.389 parte-hartzaile jarduera eta zerbitzuetan
147.128 pertsona erregistratu (1492 berriak 2018an)
407 espazio lagapen erakunde laguntzaileei
282 areto alokatze kolektibo eta erakundeei
43621 ale liburutegiko argitalpenen funtsetik

Jarduerei buruzko datu aipagarriak:
656 jarduera sustatu (7 Tuteran)
46.198 parte-hartzaile, 580 Tuteran)

Ikastaro eta Tailerrei buruzko datu aipagarriak:
193 ikastaro eta tailer
3.595 parte-hartzaile
11.628 erabilera guztira
% 71eko asistentzia ikastaro eta tailerretan

Liburutegiari buruzko datu aipagarriak:
210.609 bertaratu helduen liburutegian
437 erabiltzaile berri
30.919 mailegu
2.434 katalogazio

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak:
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PROIEKTU PROPIOAK

EZKUNTZA ETA KULTURA ARLOA. BEKAK

Bikaintasunaren bila, funtsezko irizpide den aldetik
Nafarroako Kutxa Fundazioak kalitatearekin eta bikaintasunarekin duen konpromisoaren eraginez egiten dugu beka hauen
deialdia, hiru arlo hauetan maila gorenaren bila dabiltzan pertsonentzat: doktoregoaren mugikortasuna, arte ikasketak eta goi
mailako kirola.
Euren prestakuntza zein gaitasunak garatzeko lankidetza behar
duten gazte talentudunei laguntza ematea da asmoa. Izan ere,
pertsona bekadun horiek, nor bere arloan, gure gizarteko motorrak izango dira datozen urteotan.

Beken banaketa ekonomikoa arloen arabera

39.000€

39.000€

100.000€

20.000€

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak:
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2018an, deialdi honetako bekadunen zerrenda honako hau da:
Doktoregoko ikerlanetarako mugikortasuna
María Medrano Echeverría
(Osasun Zientziak)
Verónica Aramendía Vidaurreta
(Medikuntza Aplikatua eta Biomedizina)
Marta Castillo González
(Filosofia eta Lengoaiaren Zientziak)
Laura Saludas Echauri
(Medikamenduak eta Osasuna)
Ana Isabel Idoate Grijalba
(Medikuntza Aplikatua eta Biomedizina)
Mercedes Bogino Larrambebere
(Artea eta Humanitateak)

Arte ikasketak aberastea
Valentina Navascues Chivite
(Ikus-entzunezko arteak)
Óscar Pascual López
(Arte Eszenikoak)
Itxaso Marquiegui Oiza
(Arte Plastikoak)
Manuel Escauriaza
(Musika)
Dámaso Escauriaza
(Musika)
Ana Carlota de Miguel
(Musika)

Goi mailako kirolariak
Maddi Braco Guerendiain
(Errugbia)
Ioseba Fernández Fernández
(Abiadurako patinajea)
Aintzane Gorria Goñi
(Borroka)
Izaskun Osés Ayúcar
(Atletismo Egokitua)
Juan Peralta Gascón
(Pistako ziklismoa)
Nicolás Quijera Poza
(Atletismoa)
Muriel Ruiz de Larramendi.
(Eskalada)
Eduardo Santas Asensio
(Ziklismo Egokitua)
Adrián Vallés Iñarrea
(Atletismoa)
Maitane Melero Lacasía
(Atletismoa)

PROIEKTU PROPIOAK

EZKUNTZA ETA KULTURA ARLOA. HONDARRIBIKO UDALEKUAK

Nafarroako gazteen eta euren familientzako erreferentzia
Hondarribiko udalekuetan Nafarroako Kutxa Fundazioaren
hainbat proiektu gauzatu ziren 2018an. Hondarribiko Udako
Campusa arrakastatsua izan zen berriro ere parte-hartzeari dagokionez, eta ikusmin handia sortu zuen familien artean, bai eta
gogobetetze handia ere. Mutilek eta neskek egin zituzten jardueretarako elementu komun gisa berditasuna aukeratu zuten.
Horren ildo berean, aurreko urteetako partaideen kopurua
gainditu zen Nafarroako ikastegietarako Neptuno Campusean.
Berrikuntza azpimarragarria izan zen Ingurumenari buruzko
Gela; ingurumena zaintzeak duen garrantzia sustatzeko eta horren inguruan sentsibilizatzeko, Nafarroako Kutxa Fundazioaren
baliabide propioa.
Nafarroako Kutxa Fundazioak hainbat egitarau pilotu berritzaile
jarri zituen abian 2018an. “Magia fabrika” izenekoan udalekua
bisitatu zuten hezkuntza bereziko zentroetarako eduki berezia
sortu zen.

Lortu diren garapen jasangarrirako helburuak:
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Beste alde batetik, “La buena onda” programa bazterkeria
egoera pairatzeko arriskuan dauden gazteei zuzendu zitzaien,
eta Lizarran egin zen oinarrizko gizarte zerbitzuekin lankidetzan.
Era berean, esperientzia pilotu bat jarri zen abian Allo, Oteitza,
Villatuerta, Arroitz eta Abartzuzako landa eskolekin.
Hondarribiko udalekuei buruzko datu orokorrak:
Parte-hartzaileak guztira: 3.884
Parte-hartzaileak zituzten udalerriak: 127
Emandako beka kopurua: 31
Neptuno Campuseko parte-hartzaileak: 1.327 lagun/28
ikastegi
Hondarribiko Campuseko parte-hartzaileak: 2.395 lagun
Magia Fabrikako parte-hartzaileak: 58 lagun /hezkuntza
bereziko 3 zentro
Buena Onda egitarauko parte-hartzaileak: 55 lagun
Landa eskolen parte-hartzaileak: 49 lagun
Balorazioa: % 99.8 Hondarribiko Campusera itzuliko
litzateke

PROIEKTUAK
LANKIDETZAN
EGINDAKOAK

“LA CAIXA” FUNDAZIOAREKIN LANKIDETZAN

Nafarroarentzat oso aliantza onuragarria
Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta “la Caixa” Fundazioaren
arteko aliantzari esker, bi erakunderen arteko gizarte ekintza
gauzatzen dugu; gizarte ekintza hori, gainera, erreferente bihurtu da gure Erkidegoko erakunde sozial eta kulturalentzat.
InnovaSocial eta InnovaCultural egitarauak finkatu egin dira
azken urteotan, eta horiei esker, proiektu berritzaileek garatu

ahal izateko eta ehun sozial eta kulturalak sendotzeko behar
duten laguntza jasotzen dute.
2018an, hainbat aitortza jaso zituen InnovaSocial egitarauak;
ASPACEk eta Actualidad Económica argitalpenak aitorpen nazionala eman zioten.

Zenbatekoa guztira: 7 milioi euro
Lagundutako proiektuak (InnovaSocial eta InnovaCultural egitarauak zenbatu gabe): 50
Baliabideen banaketa Arloen arabera
Soziala

Kultura

Ikerketa

Hezkuntza

%44

%29

%22

%5

InnovaSocial Egitaraua
Zuzkidura: 1.5 milioi euro. Lagundutako
proiektuak: 28
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InnovaCultural Egitaraua
Zuzkidura: 500.000 euro.
Lagundutako proiektuak: 21

NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA . AITORTZAK

Nazio mailako aitortzen urtea
2018. urtea urte bizia izan da arlo guztietan Nafarroako Kutxa Fundazioarentzat; baina bai eta beste erakunde batzuek
gure lana aitortu izanaz gozatzeko unea ere. Sari horiek gogobetegarriak dira, zalantzarik gabe; baina ildo berean lanean jarraitzeko pizgarria ere bai.
Compromiso y Transparencia Fundazioak Espainiako hamar
erakunde gardenen artean kokatu zuen Fundazioa, eta arlo
horretan, balorazio handieneko banku-fundazio gisa aipatu
zuen. Urte luzez landu dugun balio honetarako arrakasta handia, inondik ere.
Actualidad Económica komunikabideak, gizarte ekintzari
ematen dizkion urteko sarietan, sektoreko erreferente izanik,
Nafarroako Kutxa Fundazioari eman zion iazko gizarte ekintza nabarmengarrienaren sari berezia. Sari berezia da, izan;
sari horien ospeagatik ez ezik egiten den lan guztiaren aitortza delako ere bai.
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InnovaSocial egitaraua finkatu egin da eta kanpoko aitortza
jaso du 2018an. Actualidad Económicaren sari horietan ere,
eta ASPACE erakundeak, nabarmendu egin dute Nafarroako
Kutxa Fundazioak eta “la Caixa” Gizarte Ekintzak sustatzen
duten egitarau hori. Nafarroan hirugarren sektorea indartzen
du proiektu sozial berriak bilatzeari esker.
Sari eta aitortza horiek Nafarroako Kutxa Fundazioko lantalde
osoaren lana saritzen dute, eta abian jartzen ditugun proiektuekin egiten den lana zentzuz janzten duten pertsonak eta
erakundeak ere bai.
Hori dela eta, 2018an landu dugun plan estrategikoa oinarri
hartuta, ildo berean lanean jarraitu behar dugu erakundearen
helburuak lortzeko, eta iaz lortu genuen aitortza-sentipena
beste erakunde batzuetan pizteko.

Nafarroa solidarioago

