KOINE AEQUALITAS
FUNDAZIOREN MEMORIA
SOZIALA 2019
2020ko URTARRILA

AURKEZPENA
MISIOA: Koine-Aequalitas Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da, Nafarroan du
egoitza eta 2002az geroztik, diziplina anitzeko ikuspegi batetik ari gara lanean, herritarren bizi
kalitatea, gizarte garapena eta aukera berdintasuna hobetzeko, eta bereziki,
ezgaitasun/mendekotasun egoeran eta/edo gizarte bazterkerian dauden pertsonena.

HABILIDADES
MENTORING

PATRONATUA:
• Mª José Beriain Apesteguía. Lehendakaria
• Patricia López Equiza. Lehendakariorde
• Luis Ciriza Ariztegui. Batzordekide
• Mª Victoria Oteiza Echeverría. Batzordekide
• Kattalin Ibañez Bazterrica. Batzordekide eta idazkari

NOLA EGITEN DUGU LAN?
IKUSPEGIA: Jarduera eremu bakoitzean, dauden beharrei erantzun eraginkorrena ematen dien
erakundetzat hartzea, eskura dauden baliabideak optimizatuz, jokaera etikoa, berrikuntza, kalitatea,
sinergia eta gizarte ekintzaren arloko proiektu eta zerbitzuen jasangarritasuna.
EKINTZA BIDEAK:
1. Garapen soziala bultzatzea
2. Formakuntza eta enplegua sustatzea
3. Gizarte zerbitzuen unibertsalizazioa eta kalitatea

GARAPEN SOZIALAREN BULTZADA
1. ATAMen Kantabriako, Euskadiko, Errioxako eta Nafarroako familientzako arreta zerbitzua:
ATAMeko bazkideei eta haien familiakoei ezgaitasun eta/edo mendekotasun egoera orotan erantzuten zaie, eta pertsona
horiekin eta ingurunearekin esku hartzeko ekintzak egiten dira, gizartean eta lanean integratzeko. Emandako zerbitzuak:
•
•
•

T-resuelve telefono zerbitzua.
Balorazio eta orientazio zerbitzua
VIVE LIBRE zerbitzua martxan jartzea.

2. Proiektu sozialak garatzeko laguntza:
• Proiektuen kudeaketa: erakunde autonomikoen eta nazionalen proiektu sozialak gauzatzen laguntzeko laguntza
teknikoko lanak. Proiektuak diseinatzea/idaztea eta berariazko finantzaketa eskaeretarako aholkularitza.
• Ezagutzaren kudeaketa: ikerketa aplikatua, dokumentu teorikoak argitaratu eta idazteko aholkularitza teknikoa,
gizarte entitateen kudeaketan espezializatutako prestakuntza eta egoera ahulean dauden kolektiboekin esku
hartzea.
• Gizarte erakundeen garapena: kudeaketa estrategikoa, formakuntza, berdintasun planak, kudeaketaren
kanporatzea, etab.
3. Gizarte Garapeneko Foroa-TOPAKETAK :
Ahalduntze foroa eta gizarte entitateen boluntarioen gaitasunak garatzea.

FORMAKUNTZA ETA ENPLEGUAREN SUSTAPENA
1. Langabetuen lan bitartekotza.
Langabetuen lan orientazioa.
2. EREk eragindako pertsonak birkokatzeko prozesua.
EREk eragindako pertsonen lan orientazioa.

3. Lanbide Orientazioko Ekintzen Esparru Akordioa
Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren eskuraketa, ezgaitasun duten pertsonei edo errenta bermatua jasotzen duten eta langabezian dauden
pertsonei lanbide orientazioa emateko.
4. JACOBEMPLEO
Prestakuntzarako eta lana bilatzeko banakako ibilbideak diseinatu eta prestatzea. Ezgaitasunak dituzten pertsonen, proiektuaren
erabiltzaileen, gizarte eta lan gaitasunak garatzeko prestakuntza ibilbide integralak eta banakakoak sortzea.
5. TRASTON-ARTE
Trebakuntzarako proiektu pilotua, ezgaitasuna duten zortzi pertsonak osatutako ikasketa komunitate bat osatzeko enplegagarritasuna
handitzeko, batez ere buru gaitza arrazoiagatik langabetuak. Autokontzeptua, autodeterminazioa eta ahalduntze indibidual eta kolektiboa
hobetzeko laguntza eta esku hartze ikuspegiarekin.

6. GIRAMUJERES
Emakumeen ekimena sustatzeko proiektua, Dona Activarekin eta Coca Cola Fundazioarekin elkarlanean.

UNIBERTZALIZAZIOA ETA KALITATEA
GIZARTE ZERBITZUTAN
1. JACOB@CCESS proiektuan parte hartzea
JACOB@CCESS, POCTEFA proiektu bat da (FEDER-EU funtsekin finantzatua), eta Done Jakue Bidea interpretatzeko zentroen
mugaz gaindiko sare bat sustatzea du helburu, ezgaitasuna duten pertsonentzat irisgarri izango dena.
2. Ikerketa sozialeko azterlanak
• Nafarroako emakume autonomoek familia, lana eta bizitza pertsonala bateratzeko arloan dituzten beharren diagnostikoa,
Nafarroako Enplegu Zerbitzurako.
• Errumaniako ijitoen diagnostiko soziala Milagrosan, Iruñeko Udalerako.
• Nafarroako Foru Komunitateko 70 urtetik gorako pertsonen eten digitalaren diagnostikoa, Nafarroako Gizarte
Errealitatearen Behatokirako.

3. GENYOUTH
Umeen genero indarkeriaren detekzioa bultzatzen duen metodologia parte hartzailea definitzeko proiektua, Caja Navarra
Fundazioaren eta La Caixa Gizarte Ekintzaren Innovasocial deialdiak finantzatua.

DIRU SARRERAK GUZTIRA: 523.703€

GASTUAK GUZTIRA: 418.773€

ESKERRIK ASKO

info@arete-activa.com

I www.arete-activa.com

