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Urtero, toki 

entitateek bat 

egiten dute garapen 

lankidetzarako 

programa baterako 

bideratzen dituzten 

baliabideak 

elkarrekin 

kudeatzeko. 
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 PROIEKTUEN EGUNGO EGOERA 
 

Erakunde guztiei dirulaguntzaren zenbatekoa ordaindu zitzaien eta, egun, GKE 

onuradunengandik jasotako txostenen arabera, honako GKEek amaitu dituzte lankidetzako 

proiektuak: Manos Unidas; Summa Humanitate fundazioa; Fundación Rode; Asociación Infancia 

sin Fronteras; Fundación VIC; Solidaridad Compañía de María (FISC); Madre Coraje; eta 

Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED). Beste honako GKEek aldiz, oraindik ere proiektuak 

abian dituzte: Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF) eta UNICEF.  

 

UNICEF erakundeak amaierako txostena eta proiektuaren justifikazioa aurkezteko epearen 

luzapena eskatu du 2023ko martxoaren 31ra arte. Horrela, Burundiko bulegoak denbora 

nahikoa izango du informazio eta dokumentazio guztia biltzeko. Luzapena onartu zaio. 

Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF) erakundeak bestalde, proiektua 

gauzatzeko epea 2023ko ekainaren 30era arte luzatzeko eskatu du 2022an Aljeriako tokiko merkatuaren prezioek gorakada handia 

izan dutelako eta, ondorioz, ezin izan dituztelako erakundeak aurreikusita zituen obra guztiak egin.  Obra horiek 2023ra atzeratu 

dituzte, hortaz, ezinbestekoa da proiektuaren gauzatze epea luzatzea aurreikusitako jarduerak egin ahal izateko. Horrenbestez, 

luzapena onartu zaio. 

 

GKEa Epe luzapena  Jarraipen Txostena Amaierako Txostena 

Asociación Infancia sin Fronteras   2022/08/29 2022/12/30 

Manos Unidas     2022/05/05 

Fundación VIC   2022/08/31 2023/01/02 

Fundación Rode   2022/09/10 2022/12/28 

Solidaridad Compañía de María (FISC)   2022/09/05 2023/01/02 

Fundación Summa Humanitate 
fundazioa 

    2022/08/31 

Solidaridad, Educación, Desarrollo 
(SED) 

  2022/09/20 2023/01/15  

Madre Coraje   2022/08/31 2022/12/31 

UNICEF  2023/03/31 2022/08/09   

Asociación de Trabajadores y Técnicos 
sin Fronteras (ATTSF) 

2023/06/30 2022/07/10   
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Asociación Infancia sin 
Fronteras - ISF Navarra 
Proiektuak ekoizpen eta garapen sozioekonomiko 

jasangarria sustatzen du Maradiko Safo Chadawa landa-

komunako hirurogeita bost emakumeentzat eta haien 

familientzat, eskualdeko gose endemikoaren aurka 

borrokatzeko estrategia gisa. Proiektuari esker lurzati bat 

izanen dute eta abereentzako etxola bat 90 ahuntz eta 600 

oilorekin. Horientzako eskortak eta oilategiak eraikiko dira. 

Era berean, hasieratik, emakumeei trebakuntza, gaikuntza 

eta aholkularitza emanen zaie hegaztien eta ahuntzen 

hazkuntza alorrean, albaitaritzako zainketei buruz etab.  

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

1. emaitza.- Proiektuaren amaieran Arzitaou 

elkartearen jabetzako lursailaren azalera %50 handitu da. 

2. emaitza.- Proiektuaren amaieran, Arzitaou elkarteak 

bere lursailean oilategiak eta ahuntzentzako itxiturak ditu. 

Abenduan, oiloek 4.931 errun dituzte eta ekoizpenaren 

soberakina saltzen ari dira. 

Esnearen ekoizpena azaroan hasi zen emaitzak izaten; 156 

litro esne lortu ziren elkarteko emakumeen eta horien 

familien kontsumorako erabili zirenak. 

3. emaitza.- Arzitaou elkartea osatzen duten hirurogeita 

bost emakumeek honako trebakuntza jaso dute: 

 Etxeko hegaztien hazkuntza, gobernatzea eta 

albaitaritzako zainketak. 

 Ahuntzen hazkuntza, gobernatzea eta albaitaritzako 

zainketak. 

 Nutrizioa eta elikadura ohiturak arrautzen eta 

esnearen ekoizpenera egokituak. 

Arzitaou elkarteko kide berriak diren hamabost emakumek 

trebakuntza jaso dute baratzezaintzako eta kontserbazioko 

teknikei buruz bai eta eraldaketari, elkartearen 

kudeaketari eta ureztatzeko ekipoen mantentzeari buruz 

ere. 

Arzitaou emakumeen elkartearen ekoizpen 

gaitasunak handitzea eta dibertsifikatzea hegazti-

hazkuntza eta abeltzaintza sartuz. Safo Chadawa, 

Niger. 

Dirulaguntza : 23.954,45 euro 
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Manos Unidas 

Proiektua Mauritaniak emakumeen genitalen mutilazioari aurre 

egiteko eta praktika hori desagerrarazteko duen estrategia 

nazionalaren parte da, eta praktika horri aurre egiteko ikuspegi 

aitzindari batetik heldu egiten zaio, informazioaren eta 

komunikazioaren teknologia berrien erabileraren eta lider 

gazteen ahalduntzearen bidez, bi ardatzekin:  

 Emakume gazte liderren gaitasunak eta erresilientzia 

sortzea eta sendotzea 

 Emakumeen mutilazio genitalaren praktikari buruzko 

eskubideen titularren, erantzukizunen titularren eta 

betebeharren titularren pentsaera-aldaketa sustatzea.  

 

 

 

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

1. emaitza  

 Trebatutako emakume gazte liderren %80 emakumeen 

genitalen mutilazioari buruz dituzten ezagutzak hobetu 

dituzte eta mutilazioari dagokionez jarrera aldaketa 

baten aldeko aktibistak dira.  

 Facebook eta Youtube gazteen artean emakumeen 

genitalen mutilazioari buruz hitz egiteko plataforma 

bihurtu dira. 

2. emaitza 

 Emakumeen genitalen mutilazioari buruzko kanpainan 

parte hartzen duten bigarren hezkuntzako ikasleen 

%80 praktika hori bertan behera uztearen aldeko da. 

 Sentikortutako familien %70 iritziz aldatu dute.  

 Bigarren hezkuntzako eskolen %80k urtero 

emakumeen genitalen mutilazioari buruzko jarduerak 

egiteko konpromisoa hartu dute. 

 Lehenengo urtean zehar, irratsaioak hasi dira.  

 

 

 

Mauritanian emakumeen mutilazioa gutxitzea eta 

bertan behera uztea, informazioaren eta 

komunikazioaren teknologia berrien bidez. 

Dirulaguntza: 24.000 euro 
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Fundación VIC 

Proiektu honek Haitiko Fonds Parisiengo Vedruna eskolako 

hezkuntza-gaitasunak sendotu nahi ditu lehen hezkuntzako 

kalitatea hobetzeko. Horretarako, gelak haurren ikasketa eta 

garapena sustatuko duten altzariekin, materialekin eta 

ekipoekin hornitu nahi dira. Zehazki, gelan IKT-ak sartu nahi 

dira irakasleen gaitasunak sendotzeko; eta eskolan energia-

sistema fotovoltaiko autonomoa jarri nahi da.  

 

 

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

1. emaitza Bi gelatan mahaiak, aulkiak eta armairuak jarri dira. 

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako geletako bakoitzak 

honakoa du: hogeita hamar mahai eta aulki, eskalari eta 

ergonomiari jarraiki haurrentzat egokituak. 

 Material didaktikoen zati bat erosi da Lehen Hezkuntzako 5. 

eta 6. mailako ikaskuntza errazteko.  

2. emaitza Hamabi irakaslek (zazpi emakumek eta bost 

gizonek) irakasleei zuzenduriko prestakuntza programan parte 

hartu dute. Programak hurrengo epealdian ere jarraipena 

izango du. 40 prestakuntza-ordu jaso dituzte. 

Irakasleek bi prestakuntza espezifikotan parte hartu dute IKT-

ak irakaskuntzan nola erabili eta horiek gelan erabiltzen hasten 

ikasteko.  

 3. emaitza Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako hogeita zazpi 

mutilek eta hogeita hamahiru neskek tablet bat eskura izan 

dute eta 2022ko maiatzetik hona erabili dute oinarrizko 

funtzioak egiteko (aplikazioak irekitzeko, aplikazio 

pedagogikoak erabiltzeko, interneten informazioa bilatzeko 

etab.)  

4. emaitza Eskolak eguzki-energiako sistema bat du eraiki berri 

diren gelak dituen eraikinaren energia beharrak hornitzeko. 

 

 

Lehen hezkuntzako gaitasunak sendotzen Fonds 

Parisiengo eskolan. 

Dirulaguntza: 24.000 euro 

 



 8 
 

 

 

 

 

 

Fundación Rode 
Proiektua Kokuselei ibarreko Riokomor udalerriko Longolekomwa 

komunitatean eginen da. Putzu bat zulatzeak eta eskuzko ur-

ponpa bat instalatzeak tokiko familiek egindako laguntza-

eskaerari erantzungo diote; izan ere, Turkanako ehunka familiak 

bezala, ur falta dute beren gose- eta pobrezia-arazo endemikoen 

arrazoi larriena. Nagusiki, 1.400 pertsonek osatutako 

Longolekomwa komunitatea izanen da onuraduna baina artzain 

trashumanteek ere ur-putzua eskuragarri izanen dute. 

  

 

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

1. emaitza  

Putzua, nagusiki, komunitate horretako 

familientzat, 104 inguru, izaten ari da onuragarria 

bai eta Turkanako eremu horretako beste toki 

batzuetako hainbat artzainentzat ere. Azken horiek, 

1248 pertsona inguru, ur bila iristen baitira kontuan 

harturik familia bakoitzeko batez beste 12 kide 

direla. 

Eskuzko ponparen inguruan gune higieniko bat 

eraiki zen animaliek txorrotatik edatea saihesteko 

eta lehentasuna gizakien ur-kontsumoa izateko. 

Gainera, hondakin-ura probesteko animalientzako 

aska bat eraiki zen, animaliak baitira Turkanako 

biztanleen elikagai-iturria. 

 

2. emaitza 

Instalazioen erabilera eta mantentze egokia 

ziurtatzeko, tokiko batzorde bat eratu zen. Horretaz 

gain, familia onuradunei ura, putzua eta iturria 

erabiltzeko jardunbide egokiei buruzko trebakuntza 

eman zitzaien. 

 

Ur hornidura Turkana North-eko Riokomor 

komunitatearentzat; Kenya. 

Dirulaguntza: 23.998,45 euros 
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Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de 
María (FISC) 
Proiektua Kasando Institutuko saneamendu-sistema berritzean 

datza, komun berriak eta horri lotutako hobi septikoa eraikiz. Era 

berean, proiektuak lehenengo fase batean gurasoei eta aurrerago 

irakasleei prestakuntza ematea proposatzen du uraren, 

saneamenduaren eta higienearen arloan. Halaber, asmoa da 

higiene- eta saneamendu-ohitura onak sustatzea ikasleen eta haien 

familien artean, ur osasungaitzen eta higiene faltaren ondoriozko 

gaixotasunak murrizteko. Hori guztia Kongoko gobernuaren “Eskola 

osasungarria” programaren eta herrialdeko Uraren Lege berriaren 

testuinguruan.  

 

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

1. emaitza.  

Kasando ikastetxeko azpiegitura higienikoa eta 

sanitarioa eraberritu da. Eskolak osasun eta higiene 

arau modernoak betetzen dituen komunen eraikina du 

baita putzu septikoa ere 

 

2. emaitza.  

Gurasoek Ébolaren eta COVID-19aren inguruan 

zituzten ezagutzak hobetu dira bai eta uraren, 

higienearen eta saneamenduaren alorretan prebentzio 

neurrien inguruan zituzten ezagutzak hobetu ere.  

 

  

Kayna udalerriko Kasando Institutuko ikasle, 

irakasle eta familientzako hezkuntza-ingurunea eta 

azpiegitura osasungarriak sortzea uraren, 

saneamenduaren eta higienearen arloan. 

Dirulaguntza: 24.000 euro 
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Fundación Summa 
Humanitate 
Proiektuaren helburu nagusia izan da haurdun dauden 

emakumeen eta haurren bizi-kalitatea hobetzea Naxuako 

Osasun Zentroan ematen diren zerbitzuak handituta. 

 

Paralelamente, la presente iniciativa ha tenido como 

Horrekin batera, ekimenak xede izan du haurdun dauden 

emakume gehiago Osasun Zentrora erakartzea bertan era 

seguruan eta profesionalen laguntzarekin erditu dezaten 

etxeetako erditzeak gutxituz.  

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

Osasun Zentroan artatutako haurdun dauden emakumeen 

kopuruak %24 egin du gora proiektua abiatu ondoren. 

Hilean, batez beste, haurdun dauden 186 emakume eta 

134-140 erditze inguru artatu dira.  

Era berean, batez beste, GIBak kaltetutako zero eta zazpi 

urte bitarteko 1762 haur eta zero eta bi urte bitarteko 30 

haur artatu dira. Proiektua abiatu ondoren artatzeak %17 

handitu dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nacuxako osasun zentroko ama-haurrentzako 

pabiloia ekipatzea. 

Dirulaguntza: 23.225 euro 
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Solidaridad, Educación, 
Desarrollo (SED) 
Honako ekintza hau populazioak edateko ura eskuratu ahal izatea 

asmo du eta ura landa eremuko hiru komunitateri bermatuko die: 

De Kem Mata, Massa eta Tolki-ri. Komunitate horiek haur eta 

eskolatze adinean dagoen populazio kopuru handia dute. Aipatu 

3 komunitate horiek aukeratu dira gaixotasun gastrointestinal 

gehien dituztenak direlako baita horren ondorioz heriotza gehien 

dituztenak ere. Kontrako alderdia, el Groupement, zortzi urte 

daramatza datu horiek biltzen ur-putzuak non jarri lehenesteko. 

Proiektuan, gaixotasunen prebentzioa landuko da, bereziki 

COVID-19aren prebentzioa, biztanleei kalitatezko ura eskainiz eta 

gaitze-ikastaroen bidez osasuna sustatuz. Ikastaro horiek higiene 

ohiturak eta uraren bidez kutsatzen diren gaixotasunak izanen 

dituzte hizpide eta komunitate guztietan eginen dira helduekin 

bai haurrekin eskolan ere.  

 

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

1. emaitza: Komunitate bakoitzak zementuzko 

eraztunez inguraturiko putzu bat du eta, modu 

horretan, ura garbi eta zikinkeriarik gabe mantentzen 

ahal da. Putzua goratua da barrura lurrik ez sartzeko 

 

 2. emaitza: Herritarrek prestakuntza ekintzetan parte 

hartu dute eta haurrek ere eskolan egindako 

prestakuntza saioetan parte hartu dute.  

 

3. emaitza: Gaixotasun gastrointestinalak gutxitu dira 

baina urtebeteko erregistroa beharko da joera hori 

denboran mantentzen den ikusteko. Familiek egoera 

oneko kubo berriak dituzte etxeetan ura 

biltegiratzeko. 

 

 

  

Ura eta saneamendurako eskubidea hobetzen 

laguntzea Mandou eskualdeko Toki, KemMata eta 

Massa landa komunitateetan. Txad. 

Dirulaguntza: 24.000 euro 
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Asociación Madre Coraje 
Proiektuak higiene eta saneamendu ohiturak sustatu asmo 

du, komunak eta konketak eraikiz Chongoeneko barrutiko bi 

eskolatan: “Ekainaren 25a” 1. eta 2. mailako lehen 

hezkuntzako eskolan eta Ngoanine-ko 1. eta 2. mailako 

lehen hezkuntzako eskolan.  

Prestakuntza-ekintzak egingo dira higiene eta saneamendu 

ohituren inguruan eskolako osasun taldeen eta batzorde 

komunitarioen bidez, komunitate osora iristeko. ADCR-k 

(bertako bazkideak) barrutiko gobernuari laguntza emateko 

asmoa du ildo horretan lan egiteko. 

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

1. emaitza.- 8 komun eraiki dira, hobetuak, eta higiene zein 

saneamendu baldintzak hobetu dira 1.094 mutilentzat, 1.037 

neskentzat eta 53 irakasle eta zerbitzu eragilerentzat (9 gizon eta 44 

emakumerentzat zehazki).  
 

2. emaitza.- Higiene eta saneamendurako bi batzorde sortu dira eta 

familiei zuzendutako 7 jardunaldi egin dira komunak erabiltzearen, 

eskuak garbitzearen, elikagaien eta uraren zainketaren eta 

higienearen eta saneamenduaren alorreko jardunbide egokien 

inguruan. 525 pertsona izan dira onuradunak; horietatik, 327 

Nhocoeneko komunitatekoak dira eta 198 Venhene komunitatekoak. 

Guztira, 87 familiari eman zaie arreta. 

185 familiari etxeko bisitak egin zaizkie komunak eraikitzen eta 

higienearen jardunbide egokiak sustatzen laguntzeko. 

 

 

 

  

COVID 19arekin lotuta, eskolako higiene baldintzak eta 

saneamendua hobetzea Chongoene administrazio-

postuko eskoletan. Mozambike. 

Dirulaguntza: 15.000 euro 
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UNICEF – Nafarroako 

Batzordea 
Ur-hornidura eskasa, saneamendua eta higienea dira Burundiko 

hazkundearen atzerapen-tasa handiaren, kolera-agerraldien eta 

urak transmititutako beste gaixotasun batzuen sakoneko 

arrazoiak. Burundin erronka handia da, oraindik ere, ur-iturri 

seguruak eta saneamendu- eta higiene-praktika egokiak 

eskuratzeko aukera edukitzea. Bestalde, Osasunaren Mundu 

Erakundeak (OMEk) 2020ko martxoaren 11n COVID-19agatik 

pandemia egoera ezarri zuenetik, Burundiko Gobernuak 

larritasun handiko egoera zela aitortu eta giltzarri diren 

bazkideekin estuki lanean hasi zen pandemiari aurre egiteko 

kontingentzia Plan Nazional bat onartzeko. 

 

 

 

 

 

ESPERO DIREN EMAITZAK  

 

 

1. emaitza.  

 Lehenetsitako komunitateek, osasun zentro 

espezifikoak barne, koleraren izurriari hobe 

aurre egiteko gaitasunak hobetuko dituzte. 

 

2. emaitza.  

 Kolera agerraldiak kaltetutako komunitateek 

edateko ura eta saneamenduko instalazioak 

eskuratzeko eta erabiltzeko eta higienea 

sustatzeko aukerak hobetuko dituzte. 

 

 

 

 

 

Ur seguruaren, saneamenduaren eta higienearen 

eskuragarritasuna hobetzea, Burundin, COVID-

19aren testuinguruan, ebola birusa kutsatzeko 

arrisku-eremuetako biztanle kalteberenen artean 

kolera-agerraldiari aurrea hartzeko eta erantzuna 

emateko. 

Dirulaguntza: 24.000 euro 
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Asociación de 
Trabajadores y Técnicos 
sin Fronteras (ATTSF) 
Zentro Logistiko Integralaren gaitasunak indartzea da 

proiektuaren helburua. Zentro hori Saharako errefuxiatuei ur- 

eta elikagai-hornidurako zerbitzua eta zaborren zerbitzua 

ematen dieten ibilgailuak mantentzeaz eta konpontzeaz 

arduratzen da. Helburu horrekin, kudeaketa modernizatzea 

proposatzen da, digitalizazio-prozesu bati hasiera emanez, 

kontsumoan eraginkortasuna sustatuz eta ingurumen-inpaktua 

murriztuz, ekonomia zirkularra aplikatuz, eta tokiko taldearen 

babesa eta gaitasun teknikoak indartuz.  

 

 

LORTUTAKO EMAITZAK  

 

 

1. emaitza.  

 Ibilgailuen sistema bat sortzeko proposamena egin eta 

proba-fasea hasia dago. 

 Garraio-baseko langileentzako prestakuntza ezarri da 

honako prestakuntzak barne hartuta: lan-segurtasuneko 

prestakuntza; hondakin kutsagarriak maneiatu eta 

kudeatzeko prestakuntza; instalazioak seinaleztatzeko eta 

egokitzeko programa bat babes- eta prebentzio-neurriekin. 

 Rabunin zentralizatutako gune baten eraikuntza hasi da 

hondakin kutsagarriak eramateko. Hondakin kutsagarriak 

biltzeko 5 gune edukitzeko programa hasi da eta Cerai 

erakundearekin akordioa egin da pneumatikoak baratzeen 

hesi gisa berrerabiltzeko. 

2. emaitza 

 Smarako Zentro Regionaleko lantegia eraikitzen amaitu da 

eta Dajlan lantegia eraikitzeko administrazio prozedura hasia 

dago. 

 Bi konpresore daude Aaiún eta Smarako lantegietan jartzeko, 

aire konprimatua hornitzeko hodi-sarea baitute 

  

Ura, elikagaiak eta saneamendua eskuratzeko logistika 

saharar errefuxiatuentzat. 

Dirulaguntza: 24.000 euro 
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GGKEKren 2021EKO JARDUEREN TXOSTENA 

 

Aurreko ekitaldietan bezala, 2021eko apirilaren 22an Nafarroako Udal eta 

Kontzejuen Federazioaren eta Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen 

Koordinakundearen artean garapen lankidetzaren arloko hitzarmena sinatu 

zen, Nafarroako udalerrietan sentikortze, trebatze eta aholkularitza jarduerak 

egiteko. 

 

Koordinakundeak 2021ean egindako jarduerei buruz aurkeztutako txostenean, 

ondorengoak jasotzen dira: 

 

 

 

 

  

 

 Aholkularitzak: 2021ean zehar lau aholkularitza 

eman zaizkie toki entitateei eta Koordinakundea hiru 

udalekin harremanetan jarri da zalantzak argitzeko. 

GGKEen, partikularren eta erkidegoetako 

koordinakundeen 52 kontsulta jaso dira. 

 Harrera-Hiriak Ekimena (Errefuxiatuekin eta 

migratzaileekin egindako jarduerei buruzko 

informazioa): 

o Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako 

Zuzendaritzaren 2021eko Lan-planaren 

aurkezpena. 

o Libanoko errefuxiatuentzako harrera proiektua. 

Nafarroako Gobernua eta Tuterako udala.  
o Kideak. Familia-laguntzarik gabeko migratzaile 

gazteei arreta emateko programa. 

o Migratzaileen harrera plana eta kultur arteko 

elkarbizitzarako estrategia. 

o Armonia gerra osterako. Kurdistan Irakiarreko 

Domiz-en eta Duhok-en errefuxiatu 

kanpalekuetan dauden pertsonentzako musika-

tresnen bilketa. 

o GGKEen 

koordinakundeak 

pertsona 

migratzaileentzako 

informazio-gunea 

izateko eskaera egin 

du. Iruñean etxerik 

gabeko migratzaileak 

noiz arte?  

o Arraza edo etnia bereizkeria kontzeptuaren 

sarrera-jardunaldia, bereizkeria hori nola 

identifikatu eta horri heltzeko baliabideak. 

o “Flores de Papel” antzezlana. 

o “Camina Conmigo” migratzaileen eta 

errefuxiatuen eskubideen aldeko kanpaina. 

o Hitzaldia, erakusketa. Europa Erruduna. Migrazio 

nekropolitikaren aurkako erresistentziak. 

o “Más allá de las fronteras” online jolasa. 

o Migrazioari eta babesari buruzko jardunaldiak. 

o Giza Eskubideen eta Migrazioen XVII. Astea. 

o Eskubide guztiak guztiontzat. 

o Arrazakeriaren kontrako 2021eko ikastaroa. 

o Migrazioari eta babesari buruzko jardunaldiak 

 Informazio buletina, Elkartasun Agenda. 

 Toki Entitateen deialdiak biltzea eta web orrialdean 

argitaratzea. 

 Garapen Iraunkorreko Helburuei buruzko jardunaldia 

toki entitateentzat. GGKEen Koordinakundearen eta 

NUKFren arteko hitzarmenak toki entitateei 

Garapen Jasangarriko Helburuak ezagutzera 

emateko jardunaldi bat aurreikusia zuen baina 

bertan behera gelditu zen udalen erantzun eskasa 

dela eta.SE
N

TI
B

ER
A

TZ
E 

JA
R

D
U

ER
A

K
 



16 
 

2021EKO BALANTZE EKONOMIKOA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019ko saldoa 39.658,20 €  

ISF erakundearen 
diru-itzulketa 

1.000,00 €  

Diru-sarrerak, guztira 235.501,35 €  

Gastuak, guztira 273.177,90 €  

AMAIERAKO SALDOA 2.981,65 €  

 

 

 

2021EKO DIRU-SARRERAK 2021EKO GASTUAK 

Toki entitateen 
ekarpenak  (126 
entitate) 

235.501,35 €  

2021eko Funtsaren 
deialdiko 
dirulaguntzak (9 
proiektu) 

206.177,90 €  

        

    Saharako proiektua 24.000,00 €  

    
2021eko hitzarmena 
NUKF-GGKEen koord. 

8.000,00 €  

    Hiru urteko proiektua 35.000,00 €  

Diru-sarrerak, guztira 235.501,35 €  Gastuak, guztira 273.177,90 €  

€206.177,90 

€24.000,00 

€8.000,00 

€35.000,00 

2021eko Funtsaren deialdia (9 proiektu)

Saharako proiektua

2021eko hitzarmena NUKF-GGKEK

Hirurteko proiektua
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2022 
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2022ko urriaren 11n, NUKFko Batzorde Betearazleak erabaki zuen nola banatu 

Nafarroako Garapen Lankidetzarako Toki funtsaren baliabideak 2022ko deialdian. 

Honakoa da baliabideen banaketa: 

 

URTEKO DEIALDIAN HAUTATUTAKO PROIEKTUAK: 

Proiektuaren izena GKEa Herrialdea 2022 

Ur hornidura Nameturan komunitatearentzat, Turkana North. Fundación Rode Kenya 23.998,45 

Kisantu eta Mbanza-Ngungu-ko haurren lehen 

hezkuntzaren kalitatea hobetzea. 

Alboan Nafarroa República 

Democrática 

del Congo 

24.000,00 

Herritarren osasuna hobetzeko dimentsio 

anitzeko programa Gakenke-ko barrutiko hiru 

sektoretan: Nemba, Karambo eta Kumubugan. 

 

Medicus Mundi Ruanda 24.000,00 

Nganga Lingolo auzoko “María Inmaculada” 

eskola edateko urez hornitzea. 

Fundación Siempre 

Adelante 

Kongoko 

Errepublika 

Demokratikoa 

12.000,00 

Mkilo School, hobekuntzak Kenyako landa- 

eskoletan hezkuntzarako oinarrizko eskubidea 

hobeto eskuratzeko. 

Children of Africa Kenya 24.000,00 

Haurren hezkuntzarako eskubidea defendatzea 

edateko ura, saneamendua eta higienea 

edukitzeko eskubidea sendotuz bi eskualdetako 

komunitateetan eta eskoletan. 

UNICEF Guinea-Bissau 24.000,00 

Edateko ura eta saneamendua ematea Nigeriako 

errefuxiatu diren kamerundarrentzat. 

UNHCR Nigeria 24.000,00 

Lwishako meatze-guneko edateko uraren 

hornidura eta saneamendua hobetzea. 

Alboan Nafarroa Kongoko 

Errepublika 

Demokratikoa 

23.799,92 

 

HITZARMENA NAFARROAKO SAHARAR ORDEZKARITZAREKIN: 

Proiektuaren izena GKEa Herrialdea 2022 

Ura, elikagaiak eta saneamendua eskuratzeko 

logistika saharar errefuxiatuentzat. 

Asociación de trabajadores y 

técnicos sin fronteras  

Aljeria 24.000,00 

 

 

GARAPEN LANKIDETZARAKO PROIEKTUEI 

LAGUNTZA EMATEKO URTEKO 

DEIALDIAREN EBAZPENA (2022. URTEA) 
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2022AN PARTE HARTU DUTEN ENTITATEAK 

 

Ablitas, Ageza, Aguilar Kodes, Aiegi, Aizkoa, Aizpurgi, Aldaba, Alesbes, Altsasu, Añezkar, Añorbe, Araitz, Aras, Arbontze, 

Arraitz-Orkin, Arripodas, Artabia, Artazu, Aurizberri, Azketa, Azkoien, Azotz, Azpirotz, Barañain, Barasoain, Bearin, Beire, 

Beorburu, Berbintzana, Beriain, Berriogoiti, Berriozar, Betelu, Biurrun-Olkotz, Cabanillas, Caparroso, Carcar, Castejón, 

Cordovilla, Deierri, Domeñu, Dorre Elortzibar, El Busto, Elkarte, Elortz, Eneritz, Eraso, Eraul, Eritze (Itza), Errezu, Erriberri, 

Erromantzatua, Esteribar, Etaiu, Etxarren Girgillao, Eultz, Ezkabarte, Ezporogi, Gabarderal, Galipentzu, Galoze, Garralda, 

Gesalatz, Geserlocal, Girgillao, Gorozin, Gulia, Hiriberri, Hiriberri Artzibar, Iguzkitza, Imotz, Iraizotz, Iruña, Iruñerriko 

Mankomunitatea, Irurre, Iturgoien, Izarbeibarko Mankomunitatea, Kaseda, Lakar, Lantz, Lapoblacion, Larrion, Ledea, 

Leitza, Lekunberri, Leotz (Iratxeta), Lerate, Lesaka, Los Arcos, Luzaide, Mañeru, Martzilla, Melida, Mendaza, Metauten, 

Mezkiritz, Miranda Arga, Murillo El Cuende, Nabaskoze, Nabaskoze (Kontzejua), Nazar, Noain (Elortzibar), NUKF, Ollaran, 

Oltza Zendea, Orokieta-Erbiti, Orontze, Orrio, Osakain, Pitillas, Sagaseta, Santsol, Saratsa, Sartaguda, Sunbilla, Tebas, 

Tebas-Muru Artederreta, Tirapu, Udabe-Beramendi, Ukar, Urbiola, Urraulbeiti, Urritzola, Urrotz-hiria, Ustaize, Viana, 

Zangozako Eskualdeko Zerbitzuen Mankomunitatea, Zirauki, Zubielki, Zufia. 
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Proiektuak Lwisha hiriko auzoetan edateko uraren hornidura eta 

saneamendua hobetzea du helburu. Horretarako, edateko urez 

hornitzeko oinarrizko azpiegitura jasangarriak eraikiko dira (eguzki-

energiak elikatutako ponpa urperagarriak, hoditeria bertikala banaketa 

txorrotekin). Era berean, azpiegitura hori kudeatuko duen batzordeari 

laguntza emanen diogu azpiegituraren kudeaketa eta mantentze-lanak 

eraginkortasunez egin daitezen. Trebakuntza saioen bidez, kudeaketa-

batzordeak tarifa egokiak aplikatzeko eta azpiegituraren mantentze-

lanak kudeatzeko ezagutzak edukiko ditu; herritarrak sentikortuko ditu 

higienearen garrantziaren eta uraren eskuragarritasunaren 

eskubidearen inguruan eta edateko ur segurua ahoratzeko 

garrantziaren inguruan. 

 

 

 

 

Proiektuaren asmoa da Mkilo Primary School landa eskolako 

instalazioak handitzea bi ikasgela eraikiz eta bertan behar diren altzariak 

jarrita. 1998an hasitako eskola hori eremuko eskolarik pobretu eta 

behartsuenetako bat da. Eskolak erabili daitezkeen bost ikasgela ditu 

soilik eta gainontzeko klaseak jostaldirako eremuko zuhaizpean egiten 

dira. Azpiegituraren mantentzea kudeatzea herritarrak sentikortuko 

ditu higieneak eta ura eskuratzeko eta edateko ur segurua edukitzeko 

eskubideak duen garrantziaren inguruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 HAUTATUTAKO PROIEKTUEN INFORMAZIOA 
 

 

Alboan Nafarroa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDUERAK 
 Edateko ura lortzeko putzu bat eraikitzea udalerriko auzotako batean, eta edateko ur hornidurarik ez dagoen eremu batean 

5.000 litroko 2 biltegi goratu eta 11 txorrota eraikitzea. 

 Putzua eta ura kudeatzeko batzorde bat eratzea. 

 

 

Asociación de 

Voluntarios Children 

of Africa 
 

 

 

 

 

 

 

 

JARDUERAK 
 Ikasleek klaseak aire zabalean edo narriaturiko lokaletan ematen dituzten ikastetxe batean bi ikasgela 

eraikitzea. 

Lwisha-n edateko uraren hornidura eta meategiko saneamendua 

hobetzea. Kongoko Errepublika Demokratikoa. 

Mkilo School, hobekuntzak Kenyako landa-eskoletan 

hezkuntzarako oinarrizko eskubidea hobeto eskuratzeko 
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Proiektu honen bidez, oinarrizko giza eskubide bati erantzun nahi diote: 

herritar guztiek kalitatezko ura eskuratzea. Horretarako, auzoaren 

erdian kokaturiko parrokiatik, inguruko jendeak edateko ura hartzeko 

puntu batera erraz iristeko aukera izatea erraztu nahi dute. Horri esker, 

hesteetako gaixotasunak murriztuko dira, egun, ohikoena izaten baita, 

gehienbat, haurren artean. Izan ere, lursail bakoitzean putzu bat egon 

daitekeen arren, bertako ura ez da edateko ona eta askotan zaila da ura 

irakitea infekziorik gabeko kontsumoa bermatu ahal izateko.  

 

 

 

 

Proiektuaren helburua da putzu bat zulatzea eta eskuzko ponpa bat 

ezartzea ura ateratzeko. Proiektuak tokiko familiek egindako laguntza-

eskaerari erantzungo dio; izan ere, ur falta dute beren gose- eta 

pobrezia-arazo endemikoen arrazoi larriena. Nagusiki, 876 pertsona 

osatzen duten Nameturan komunitatea izango da onuraduna bai eta 

Riokomorko beste komunitate batzuetako beste 50 onuradun ere. 

Azken horiek ingurumeneko jardunaldian parte ere hartuko dute. 

 

 

Fundación Siempre 

Adelante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 Eskolarako putzu eta biltegi bat eraikitzea. Parrokiaraino ubidea egitea eta txorrota bat jartzea inguruko herritarrak 

hornitzeko, eremuan ez baitago edateko urik... 

 

 

 

 

Fundación Rode 
 

 

 

 

 

 

 

JARDUERAK 

 Eskuzko ponpa duen putzu bat eraikitzea eremuko herritarrak hornitzeko eta soberakina abereentzat 

erabiltzea aska bat erabilita. 

  

Nganga Lingolo auzoko “María Inmaculada” eskola edateko 

urez hornitzea eta auzoa ere urez hornitzea. 

Ur hornidura Turkana North-eko Nameturan komunitatearentzat; 

Kenya 
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Proiektuaren helburua da Kisantu eta Mbanza-Ngungu landa 

komunitateetako haurrentzako kalitatezko hezkuntzaren 

eskuragarritasuna indartzea. Horretarako, irakasleei eta hezitzaileei 

trebakuntza emango zaie eta eskolak ekipatuko dira. Gainera, 

hezkuntzak (bereziki neskatilen kasuan) duen garrantziaren inguruan 

sentikortu nahi ditu helduak. Halaber, herritarrak boto 

demokratikoaren bidez parte hartuz babesten dituzten eskubideak 

exijitzea asmo du, 2023an herritarrei bozkatzeko deia egingo baitzaie. 

 

UNICEF – Nafarroako 

batzordea 
 

 

Proiektuaren helburua da haurren hezkuntzarako eskubidea 

defendatzea, eskolan eta komunitatean ura, saneamendua eta 

higienea izateko eskubidea indartuz, hiru ardatz nagusiren bidez: 

eskoletan ur-azpiegiturak eta saneamendua eraikitzea eta birgaitzea; 

eskolan higienea sustatzea haurren eta irakasleen parte-

hartzearekin; aire zabaleko libratzea etetea; higienea sustatzea eta 

eskolen ondoko komunitateetan ur- eta saneamendu-planak 

ezartzea.  

 

JARDUERAK 
 8 komun-bloke eraikitzea beste hainbat eskolatan. 

 Egoera txarrean dauden 15 komun eraberritzea. 

 Eguzki-energiadun ura hornitzeko 8 sistema eraikitzea. 

 23 konketa eraikitzea beste hainbat eskolatan. 

 8 ur-puntu komunitario eraikitzea eta ur-batzordeak sortzea. 

 Eskoletan Wash klubak sortzea (ura, saneamendua eta higienea) eta prestakuntza ematea. 

 Neskatilen klubak sortzea hilekoaren higienea sustatzeko. 

 Saneamendua ezartzea eta kalean ez libratzeko komunitateak sortzea. 

 Ur- eta saneamendu-planak ezartzea 75 komunitatetan. 

 

Alboan Nafarroa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDUERAK 
 8 eskolatako 106 irakasle trebatzea. 

 Eskoletako 11 zuzendari trebatzea. 

 2 eskolatarako 100 ikasmahai ekoiztea. 

 4 eskolatarako 200 testuliburu erostea. 

 8 eskolatako gurasoak trebatzea. 

 Hezkuntza arloko eragileak hauteskundeen inguruan sentikortzea. 

Haurren hezkuntzarako eskubidea defendatzea edateko ura, 

saneamendua eta higienea edukitzeko eskubidea sendotuz Ginea 

Bissauko bi eskualdetako komunitateetako eskoletan. 

 

Kisantu eta Mbanza-Ngungu-ko haurren lehen hezkuntzaren 

kalitatea hobetzea 
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Proiektu hau 2019-2021 aldirako dimentsio anitzeko programa berri 

baten plangintzaren barruan kokatzen da eta 2023ko apirilera arte 

luzatu da. Programa generoarekiko sentikorra da eta Gakenke barrutiko 

Nemba ospitalearen eragin-eremuko populazioaren osasun egoera 

hobetzea du helburu. Zehazki, Nemba, Karambo eta Kamubuga 

sektoreetako lehentasunezko 7 komunitateetako biztanleen higienea, 

saneamendua eta ur-sistemak sendotzea asmo du. Proiektua NUKFk 

2019an eta 2020an onetsi eta 2020an eta 2021ean egindakoen 

zabalkuntza eta jarraipena da. 

Nazioarteko estandarrei jarraiki, proiektuak errefuxiatu 

kamerundarrentzako edateko uraren etengabeko eskuragarritasuna 

hobetzea du helburu bai eta saneamendu eta higiene zerbitzu egokiak 

eskuratu ahal izatea. Errefuxiatuak Cross River, Benue eta Taraba 

Nigeriako estatuetako harrera eremuetan daude. Helburu hori 

lortzeko, sare hidrologikoa eta saneamendukoa hobetuko dira eta 

errefuxiatuen osasun eta higiene erabilerak eta ohiturak hobetzeko eta 

haien gaitasunak sendotzeko sentikortze jarduerak egingo dira. 

 

Medicus Mundi 

Nafarroa-Aragoi- 

Madril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDUERAK 
 Bi komunitatetan higiene klubak sortzea. 

 Bi komunitate horietarako ur-hornidurako sistema bat eraikitzea. 

 Ura kudeatzeko batzordeak sortzea. 

 

UNHCR Nafarroa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDUERAK 
 Ur-putzuak zulatzea eta eguzki-energiadun iturriak jartzea Ikyogen-en eta Ukende-n. 

 Hirugarren putzu bat birgaitzea. 

 Bi putzutan eguzki-energiadun bi iturri jartzea. 

 Ur-instalazioak mantentzea. 

 Putzuak eta beste ur-puntu batzuk desinfektatzea. 

 100 komun birgaitzea Adagom-en (ly II), Ukende-n eta Ikyogen-en. 

 100 komun egokitzea mugikortasun murriztua duten pertsonentzat. 

 Sexuaren arabera bereiztutako 120 komun eraikitzea. 

 Ur-batzordeak sortzeko laguntza ematea. 

Herritarren osasuna hobetzeko dimentsio anitzeko programa 

Gakenke-ko barrutiko hiru sektoretan: Nemba, Karambo eta 

Kumubugan 

Herritarren osasuna hobetzeko dimentsio anitzeko programa 

Gakenke-ko barrutiko hiru sektoretan: Nemba, Karambo eta 

Kumubugan 
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Asociación de 

Trabajadores y Técnicos 

sin Fronteras (ATTSF) 

Zentro Logistiko Integralaren gaitasunak indartzea da proiektuaren 

helburua. Zentro hori Saharako errefuxiatuei ur- eta elikagai-

hornidurako zerbitzua eta zaborren zerbitzua ematen dieten 

ibilgailuak mantentzeaz eta konpontzeaz arduratzen da. Xede hori 

lortzeko, ibilgailu-flota mantentzeko eta konpontzeko berrikuntza 

prozesuetan aurrera egitea, baliabideen kudeaketa eraginkorra 

lortzeko estrategia ezartzea eta tokiko langile-taldearen gaitasun 

teknikoak sendotzea da asmoa. 

 

JARDUERAK 

 Ur-kamioiak, garraiokoak, hondakinenak… kudeatzeko sistema digital bat ezartzea. 

 Lantegiak kudeatzeko sistema bat abiatzea. 

 Langile taldeei, bereziki emakumezkoei, biltegiak kudeatzeko trebakuntza ematea. 

 Gidariei gidatze eraginkorrari buruzko trebakuntza ematea. 

 Kutsakorrak diren hondakinak berrerabiltzeko bi ekimen abiatzea. 

 Kutsakorrak diren hondakinei buruzko trebakuntza ematea. 

 3 dimentsioko piezak diseinatzeko ekimena. 

 Ura kargatzeko sarbideak egokitzea. 

 Ibilgailuen parking-erako estalkiak. 

 Zentro logistikoaren biltegia handitzea 

 Orga jasotzailea bidaltzea. 

 Dajla-ko wilayan lantegi bat eraikitzea. 

  

Ura, elikagaiak eta saneamendua eskuratzeko logistika 

saharar errefuxiatuentzat 
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 GGKEKren 2022KO JARDUEREN 

TXOSTENA 

Aurreko ekitaldietan bezala, 2022ko apirilaren 18an Nafarroako 

Udal eta Kontzejuen Federazioaren eta Garapenerako Gobernuz 

Kanpoko Erakundeen Koordinakundearen artean garapen 

lankidetzaren arloko hitzarmena sinatu zen, Nafarroako 

udalerrietan sentikortze, trebatze eta aholkularitza jarduerak 

egiteko. 

 

Koordinakundeak 2022ko lehenengo seihilekoan egindako 

jarduerei buruz aurkeztutako txostenean, honakoak jasotzen 

dira: 

 

 

 

 Aholkularitzak: 2022ko lehenengo 

seihilekoan, honako toki entitateri eman zaie 

aholkularitza: Burlatako Udalari, Iruñeko 

Udalari, Zizur Zendeako Udalari eta Sakanako 

Garapen Agentziari. GGKEen, partikularren 

eta erkidegoetako koordinakundeen 36 

kontsultari erantzuna eman zaie. 

 Harrera-Hiriak Ekimena (Errefuxiatuekin eta 

migratzaileekin egindako jarduerei buruzko 

informazioa): 

o Nola bizi ditugu kulturen arteko 

harremanak? Iruña, otsailak 18. 

o Otsailaren 19an mobilizazioak “500 mila 

sinadura 500 mila pertsonentzat”. 

Iruña, otsailak 19. 

o HITZALDIA Alberto Aresekin. 

“Migrazioaren eta aterpearen 

errealitatea Europan”. Tutera, otsailak 

21. 

o Web-mintegia “Palestina: zinegileak eta 

ilustratzaileak Mediterraneoan” 

Emakume errefuxiatuak. Zoom, otsailak 

24. 

o Ukraina, Gurutze Gorria nazioarteko 

mugimenduak emaniko larrialdiko 

erantzunari buruzko hitzaldia. Iruña, 

martxoak 28. 

o Ukrainako gerrari buruzko elkarrizketak. 

Iruña, apirilak 12. 

o “Gerrak eta arrazakeria”. Iruña, 

maiatzak 5. 

o TOPAKETA: Migratzaileei buruzko 

informazio okerrari eta gorroto 

diskurtsoei nola aurre egin. Iruña, 

maiatzak 9. 

o Aterpea eta babesa, mugarri berriak?. Iruña, 

maiatzak 17. 

o Kontzentrazioa Kultur Aniztasunari buruzko 

Nazioarteko Eguna dela eta. Iruña, maiatzak 21.  

o Nazioarteko Komunitatearen erronka 

humanitarioak eta ekintza koordinatua. On line, 

ekainak 1. 

o “Ukraina: gerra Europako ateetan”. Iruña, 

ekainak 1. 

o “De Colores/Koloretan” Kultur Aniztasunaren 

aldeko jaialdia. Iruña, ekainak 10. 

o “Flores de Papel” antzezlana. Iruña, ekainak 16. 

o Jarduerak Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna 

dela eta. Iruña, ekainak 17-20. 

o Erakusketa: babesaren autoerretratua. Iruña, 

ekainak 20-abuztuak 26. 

 Informazio buletina, Elkartasun Agenda. 

 Toki Entitateen deialdiak biltzea eta web orrialdean 

argitaratzea. 

 Hezkuntza eta sentikortze baliabideen web katalogoa, 

eguneratzea eta buletin monografikoa.  
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€178.005,60 

€24.000,00 

€8.000,00 

€35.000,00 

Convocatoria Fondo 2022 (8 proyectos)

Proyecto Sahara

Convenio (2022)FNMC-CONGDS

Proyecto Trienal

                           

 

€178.005,60 

€24.000,00 

€8.000,00 

€35.000,00 

2022ko Funtsaren deialdia (8 proiektu)
Saharako proiektua
2022ko hitzarmena NUKF-GGKEK

 

2022KO BALANTZE EKONOMIKOA 

 

  

2022KO DIRU-SARRERAK 2022KO GASTUAK 

LANKIDETZAKO TOKI FUNTSA 

Toki entitateen 
ekarpenak (131) 

246.360,21 €  2021eko Funtsaren 
deialdiko dirulaguntzak 
(9 proiektu) 

178.005,60 €  

  
Saharako proiektua 24.000 €    

2021eko hitzarmena 
NUKF – GGKEen Koord. 

8.000,00 €  

  

Hiru urteko proiektua 35.000,00 €  

DIRU-SARRERAK 
GUZTIRA 

246.360,21 €  GASTUAK GUZTIRA 245.005,60 €  

 

 

 

 

 

  

2021eko saldoa 3.651,65 €  

Diru-sarrerak guztira 250.011,86 €  

Gastuak guztira 245.005,60 €  

AMAIERAKO SALDOA 5.006,26 €  
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2020-2022 HIRU 
URTEKO PROIEKTUA 
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Garapen Lankidetzarako Udal Funtsak eta Eguesibarko, 

Burlatako eta Barañaingo udalek eta Iruñerriko 

Mankomunitateak hitzarmena sinatu dute hiru urteko 

lankidetza proiektu bat (2020-2022) finantzatzeko. 

Hautatutako proiektua Intermón Oxfam erakundeak 

aurkeztutako “Elikadura segurtasuna eta ekoizpen 

kateamendua Guatemalako Corredor Seco eskualdean” 

izenekoa da. 

 

Proiektua 2020-2022 hirurtekoan eginen da eta 436.700 euroko aurrekontua du. Kopuru horretatik 397.000 euro (urtean 

132.300 euro) Nafarroako toki entitateen ekarpenetatik dator. Garapen Lankidetzarako Toki Funtsak berriz, urtean 35.000 

euroko ekarpena egiten dio proiektuari.  

Proiektuaren xedea da Guatemalako Chiquimulako departamentuko Corredor Seco izeneko eremuko bi udalerritan elikadura-

ziurgabetasun egoeran dauden etxeen erresilientzia hobetzea, bereziki, emakumeak buru dituzten etxeena. Bi udalerri horiek 

klima aldaketaren eraginari aurre egin behar diote. 

  

 

 

 1. emaitzaren jarduerak: Elikagaien segurtasun baldintzak hobetu 

dira, autokontsumo erresiliente eta jasangarrirako nekazaritza-

ekoizpeneko praktikak sustatuz. 

125 etxe berri (750 pertsona, 405 emakume eta 345 gizon) batu dira 

proiektuaren onuradun zuzen gisa proiektuaren bigarren urte honetan. 

Lehenengo urteko 250 etxeei batuta, guztira, 375 etxe onuradun dira. 

Patioen atzealdeko eremuetan dauden familia-baratzeetarako haziak eta 

6.000 fruta-espezie banatu dira eta etxeko erabileratik eratorritako ur 

grisak filtratzeko sistema bat jarri da ur hori berrerabiltzeko. Horretaz gain, 

tokiko 4 batzorde eratu dira hazien banku komunitarioak koordinatzeko eta 

administratzeko eta prestakuntza eman zaie hazien banku komunitarioen 

funtzionalitateari eta helburuari buruz, banku horiek administratzearen 

inguruan eta epe luzera begirako jasangarritasun prozesuen inguruan. 

2022AN EGINDAKO JARDUERAK 

PROIEKTUAREN EGUNGO 

EGOERA: PROIEKTUAREN 

BIGARREN URTEA 
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2. emaitzaren jarduerak: Nekazaritzako ekoizpen baldintzak hobetu 

dira salmentarako eta Hezkuntza Ministerioaren Eskola Elikaduraren 

programarekin lotzeko. 

Bigarren urte honetan, proiektuaren barnean intentsitate txikiko 14 

sistema akuaponiko berri ezarri dira. Lehenengo urteko 22 sistemekin 

batera, 184 pertsona onuradun (98 emakume eta 86 gizon) izango dira 

guztira. Intentsitate txikiko sistema berriek 16.000 litroko euri-ura biltzeko 

azpiegitura dute. Azpiegitura hori, era berean, hodien eta ura biltzeko 

bideen bidez etxebizitzen sabaietara konektaturik dago; egun, sistema 

bakoitzean 250 tilapia arrainkume jartzen ari dira. 

Horretaz gain, arrautzetarako 14 hegazti-haztegi jarri dira. Lehenengo 

urtean jarritako 22 haztegiekin batera, zuzenean, 214 pertsonari mesede 

egingo diete. 14 etxe gehiagok haragirako hegazti-haztegi bana jarri dute 

eta lehenengo urtean jarritako 22 haztegiekin batera 195 pertsonari egingo 

diete mesede. 

 

3. emaitzaren jarduerak: Erkidegoko emakume liderren lidergoa eta 

parte-hartzea indartu dira toki- eta udal-mailako erabakiak hartzeko 

guneetan, haien komunitateen bizibideetan erresilientzia 

areagotzeko. 

Proiektuaren bi urte hauetan, alderdi ezberdinen arteko koordinazioko 

barne bilerak egin dira Oxfamek koordinatuta, eta erakundeekin ere 

bilkurak egin dira emakume liderren eskolaren ezarpena lantzeko. 

Lidergoaren Eskolan trebatutako 25 emakume liderrek trebakuntzarekin 

jarraituta, bigarren urte honetan, komunitate bakoitzaren arrisku-mapak 

egin dituzte.  

Era berean, bigarren urte honetan, lidergoaren eskoletako lehenengo eta 

bigarren promozioko emakumeek erabakiak hartzeko esparruetan parte 

har dezaten sustatzen jarraitu da. 

 

4. emaitzaren jarduerak: Osasun Ministerioaren tokiko gaitasunak 

indartu dira funtsezko zerbitzuak emateko, batez ere nutrizio-

monitorizazioarekin eta muturreko desnutrizioa tratatzearekin 

lotutako zerbitzuak emateko. 

Proiektuaren bigarren urte honetan, 6 eta 59 hilabete arteko 1.894 adin 

txikikori (940 neska eta 954 mutili) ebaluazio antropometrikoa egin zaie 

Osasun Publikoko eta Gizarte Laguntzako langileekin batera egindako 5 

elikadura-ebaluazioren bidez. Muturreko desnutrizio egoeran dauden 91 

neska eta mutil identifikatu dira. 

Bigarren urtean zehar, 454,5 kg irina gotortu banatu dira 5 urtetik beherako 

haurren osatze prozesuaren osagarri gisa. 

Osasun Ministerioaren langile teknikoen trebatze prozesua tokiko 

bazkidearen (Asedechi erakundearen) nutrizioan espezializatutako talde 

teknikoak koordinatu zuen eta gaitze lantegiak egin zituzten. 
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Proiektuak inplikaturiko komunitateen arteko komunikazioaren eta 

ezagutzaren arloko jarduketak eta Nafarroako biztanleak sentikortzeari 

buruzko jarduketak.  

 

 

 

 

 

2022an Twitter, Facebook eta Instagrameko profilak elikatu dira: 

 https://www.facebook.com/SAEPCSGT 

https://www.instagram.com/saepcsgt/ 

https://twitter.com/Saepcs_Gt 

 

 

 Proiektuan oinarrituriko eta klima aldaketari buruzko ipuin 

kontalaria. 

Haurrei zuzendutako lau antzezlan egin dira. Udalerri guztietan 

antzezlanak udaletako haurtzaroaren alorren bidez koordinatu 

ziren.  

Burlatan eta Sarrigurenen (maiatzak 27 eta ekainak 8, hurrenez 

hurren) udalek aurretiaz sortutako espazioetan egin ziren 

antzezlanak familiei astean zehar kontziliazioaren alorrean 

laguntzeko. Osotara, Burlatan 30-35 haur eta helduk parte hartu 

zuten eta Sarrigurenen 20-25. Barañainen ordea, bi saio  egin ziren 

jarraian abenduaren bian 130 ikaslerentzat. Antzezlan guztiak 

udalen egitarauen barruan egin zirenez, ez da zabaltze lanik egin 

behar izan. 

 

  Guatemalako taldeak Nafarroara egindako bidaia 

2022ko azaroaren 6tik 12ra izan da. Eguesibarko, Iruñerriko 

Mankomunitateko, Barañaingo eta Burlatako ordezkari 

politikoekin topaketak egin ziren. Hedabideekin eta GGKEen 

Koordinakundearekin ere bildu zen Guatemalako taldea. Bestalde, 

NUPeko Agronomiako ikasleekin topaketa bat egin zen bai eta 

Allingo Ibarreko tomate landaketa hidroponiko bati bisita ere.  

https://www.facebook.com/SAEPCSGT
https://www.instagram.com/saepcsgt/
https://twitter.com/Saepcs_Gt
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3.078.197 pertsona 

izan dira onuradunak 

3.739.828,03 euroko 

ekarpena egiten 

dute toki entitateek 

Urtero, 130 toki 

entitate inguruk 

parte hartzen dute 

188 proiektu garatze 

bidean dauden 38 

herrialdetan 

25 urte Garapenerako 

Lankidetzan 


