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Ezagutu gaitzazu

Gipuzkoako gizartearekiko konpromisoa sustatu nahi dugu, adinekoek eta 

desgaitasunen bat duten pertsonek bete gabe dituzten beharrei erantzuteko asmoz. 

Ildo berean, Matia Fundazioaren laguntza sareko elkarte eta erakundeen eta 

Gipuzkoako gizarte osoaren beharrei era erantzuna ematea da gure asmoa. 

Zahartzea eta desgaitasuna agerian jarriz eta horren berri emanez, pertsonen ongizatea 

eta bizitza hobetzeko lan egiten duen laguntza mugimendu bateko kide izatea. 

 

Zahartzearen eta desgaitasunaren esparruan dagoeneko lankide ditugun erakundeen 

sarean beste erakunde batzuk sartzen laguntzea. 

 

Zahartzearen eta desgaitasunaren alorreko jardueretan parte hartzea eta horien 

inguruko informazioa jasotzea. Gure lurraldearen hobekuntza sozialean laguntzea, gure 

gizarte errealitatearen funtsezko esparru batean arituz. 

Matia Fundazioaren xedearekin bat egiten dugunok gara MatiaZale: adineko pertsonen 

eta ezgaitauna dutenen ongizatearen alde, autonomia, duintasuna eta pertsonalizazioa 

sustatuz.

Pertsona fisikoa edo juridikoa izanda, zure ekarpenak zergak arinduko dizkizu hurrengo 

errenta aitorpenean. Dohaintzaren ziurtagiria bidaliko dizugu horretarako.

Nor da MatiaZale

Zer egiten dugu?

Zer dakar parte hartzeak?

Zure ekarpenak zerga onurak eskuratzeko eskubidea ematen dizu



Ezagutu gaitzazu

Matiazaleak 

66%

Emaile puntualak 

6%

Enpresak 

4%

Elkarteak 

8%

Bazkideak 

16%

= 403 MatiaZale 2017an
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Emateak



0€

2.325€

4.650€

6.975€

9.300€

Bazkideak Puntualak Enpresak Opari Solidarioa

Emateak

Emateak guztira= 24.343€

6.822€ 4.935€ 9.300€ 3.286€



Emateak

Aparteko 

emateak = 305.000€

Bermingham  

66%

Petra Lekuona 

34%

9.300€

105.000€

200.000€



Ekimenak



Ekimenak

Martxan jarritako 

ekimenak: 10

Lortutakoak 

6

Martxan 

4



Ekimenak

Lortutako ekimenak

Zaunka bat, ilusio bat 

Oroitzen duzu jokaldi hura? 

Bizitzeko lekuak, kontatzeko 

istorioak



Ekimenak

Lortutako ekimenak

Alzheimerraren inguruko 

prestakuntza 

Oronarekin kontzertura goaz 

Oztoporik gabe trostan 

 



Ekimenak

Martxan dauden ekimenak 

BAKAR proiektua 

Erlazioak sortzen 

GUAU momentuen alde 

Kultura bir-sortzen: nere 

arreoa, gure legatua 



Lortutako 

ekimenak 



Ekimena

Alzheimerraren inguruko 

formakuntza

Emaileak: 

 61 pertsona

Lortutako emateak: 

2.000€

Aurreikusitako helburua: 

2.000€



Ekimena
Alzheimerraren inguruko 

prestakuntza
AFAGIn, Alzheimerra duten senitarteko, lagun eta pertsonen Gipuzkoako elkartea, 

Alzheimerrak jotako pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko prest eta gogoz 

daude boluntarioak. 

Alabaina, ez da erraza gaixotasun hori kudeatzea. Ezagutzak, trebeziak eta indar 

emozional handia behar dira eta ekimen honen bitartez boluntarioei horren inguruko 

formakuntza ematean datza: 10 ordukoa eta 5 sesiotan. Talde lanean ematen ari da, 

hasiera batean 16 boluntarioz osatuta, batzuk berriak eta beste batzuk iada Afagi 

edo helburu berdina duten beste elkarteekin ari zirenak (Adinkide, Tecnum-Tantaka 

eta Nagusilan). 

Bildutako dirua guztiz formakuntza hau emateko zuzendua dago eta Matia 

Institutotik ematen da. 

Kolaboratzailea:



Ekimena

Oronarekin kontzertura 

goaz

Emaileak: 

Oronako 9 langilek bere 

denborarekin lagunduta

Orona Fundazioak bere gain 

hartzen du ekintzaren 

antolakuntza.



Ekimena

Oronarekin kontzertura goaz
Guztiok badakigu zer sentitzen den musikarekin, kontzertu bat zuzenean ikustean, 

Kursaal bezalako eszenatoki batean, sentimenduak eta sentitu daitezkeen 

oroitzapenak eta zer sortzen duten guregan: ongizatea. 

 

Matia Fundazioan bizi diren 10 pertsonak disfrutatu ahal izan zuten Orona 

Fundazioak antolatu zuen kontzertu solidarioaz, bere konpromezua, kolaborazioa, 

sarrerak, garraioa... eta noski, ORONAko langile boluntarioei esker, adineko pertsona 

hauek disfrutatu ahal zuten guztiaz: irteeraz, kontzertuaz, konpainiaz... 

Kolaboratzailea 

:



Ekimena

Oztoporik gabe trostan

Emaileak: 

59 Pertsona

Lortutako emateak:  

2.500€

Aurreikusitako helburua:  

2.500€



Ekimena

Oztoporik gabe trostan
12 astetako eta, beraz, sesioetako luzapena izan duen programa, non aniztasun 

funtzionala duten eta  IZAn bizi diren pertsonak Lasarteko Miracampos hipikara joan 

diren egokitutako ibilgailuan. Bertan ekinoterapia sesioak egin dituzte eta zaldi 

gainean ibili helburu ezberdinekin. 

 

Aisialdiko jarduera hutsa izateaz haratago, gizarte jarduera da, oztopo mentalak eta 

fisikoak gainditzeko modua, adierazteko eta komunikatzeko beste modu bat, 

norbere burua gainditu eta pertsona gisa errealizatuta sentitzeko bidea. 

 

Gastuen banakapena: 600€ ekinoterapia sesioak Miracamposen, 960€ ibiligailu 

egokitua Lasarteraino joateko, 940€ ekintza aurrera eramateko behar izan diren 

langileen apoioak (auxiliar eta fisioterapeuta lekualdatze, beharrei eta helburuei 

erantzuna emateko) 

Kolaboratzailea:



Ekimena

Zaunka bat, ilusio bat

Emaileak: 

2 pertsona eta enpresa bat

Lortutako emateak:  

5.080€

Aurreikusitako helburua:  

5.000€



Ekimena

Zaunka bat, ilusio bat
Programa kaninoterapiako hamabost egunez behingo sesioak dira, kanpo 

espezialisten eskutik egindako sesioak, gure Lamourous zentrora gerturatzen 

direnak. Iraupena urte batekoa da, eta 2017ko Urrian hasi zen, 2018ko Azaroan 

bukatuko delarik. Hiru talde ezberdinek parte hartzen dute eta guztira 24 pertsona 

dira onuradun zuzenak, baina zeharka famliartekoa, langilek... baita ere onurak izango 

dituzte. 

 

Bildutako diru guztia zuzenean Muxukan enpresaren ordainketara zuzentzen da. 

 

Nahiz eta proiektuaren oinarrian jolasa egon eta osasun alorreko profesionalek ez 

ebaluatu, proiektuak onura terapeutiko itzelak dakartza. Ez dago neurtzerik animali 

batek adinekoei dakarkien ongizate sentsazioa. Beraien alaitasuna, baikortasuna eta 

ongizate fisikoa nabarmen hobetzen dira eta, beraz, jarduera hori gure fundaziorako 

proiektu osasungarritzat jotzen dugu. 

Kolaboratzailea:



Ekimena

Oroitzen duzu jokaldi hura?

Emaileak: 

Fundazio bat

Real Sociedad Fundazioak 

gain hartzen dute ekintzaren 

antolakuntza 



Ekimena

Oroitzen duzu jokaldi hura?

Futbolean oinarritutako erreminiszentzia tailerrak dira, non Rezolan bizi diren 10 

adineko pertsonek parte hartu duten, 12 asteko iraupenarekin. Futbola herramienta 

bat bihurtzen da memoria eta futbolarekin lotura duten oroitzapenak lantzeko. 

Programa honetan parte hartu duten pertsonentzat futbola garrantzitsua izan da 

beraien bizian, narriadura kognitiboa dute eta oroitzerakoan ondo sentitu dira, 

beraientzako garrantzitsuak izan diren momentuak berreskuratu ahal izan dituzte. 

 

Bi sesioetan Anoeta eta Zubietara joan dira, esanguratsuak diren espazioak futbola 

eta Errealarentzat. Tailerrak beterano diren futbolistak dinamizatuak izan dira. 

Programa hau Real Sociedad Fundazioa, Espainiako Futbolari Ohien Elkarteen 

Federazioa (FEAFV) eta Real Sociedadeko Jokalari Ohien Elkarteari esker egin da. 

Baita ere kolaboratu du DYA Gipuzkoak Anoetako partido bat ikustera joateko 

transportearekin. 

Kolaboratzaileak:



Ekimena

Bizitzeko lekuak, 

kontatzeko istorioak

Emaileak: 

4 pertsona

Lortutako emateak:  

2.000€

Aurreikusitako helburua:  

2.000€



Ekimena

Bizitzeko lekuak, kontatzeko 

istorioak

Familia batek egindako emate bat da eta Rezola zentroko terraza bat egokitzera 

zuzendu da. Espazio goxo eta atsegin bat sortu da. Iada gurekin ez dagoen 

pertsonari gustatuko litzaioken espazio bat da gaur egun beraiei esker. 

 

Diru guztia terraza egokitzeko altzarien erosketarako zuzendu da.



Martxan 

dauden 

ekimenak 



Ekimenak

2017a bukatuta martxan 

jarraitzen duten ekimenak

BAKAR proiektua (2016/10 tik) 

Erlazioak sortzen (2017/11tik) 

GUAU momentuen alde (2017/11tik) 

Kultura bir-sortzen: nere arreoa, gure 

legatua (2017/12tik)



Ekimena

BAKAR proiektua

Emaileak: 

64 pertsona

Lortutako emateak:  

1.245€

Aurreikusitako helburua:  

30.000€



Ekimena

BAKAR proiektua
BAKAR (Bakardadean Argituz) proiektuak gure adinekoek bizi dituzten esperientzia 

pertsonal eta subjektiboak ulertzen lagundu nahi du, bakardadea esaten diogun 

horren atzean zer dagoen azaleraziz. 

 

Egunez egun gehiago dira bakarrik bizi diren adinekoak. Behar-beharrezkoa dugu 

euskal gizarteak, belaunaldi guztiek, bakartasunaren dimentsioak bistaratzea eta 

haren ondorio negatiboak prebenitzeko esku-hartzeak aztertzea. 

 

Horregatik, Matia Fundazioak eta MatiaZaleakek gai horri buruzko ezagutza sortzen 

lagundu nahi dugu, Matia Institutuaren ikerkuntzaren zorroztasunean oinarrituta. 

Ikertu bizi kalitatea hobetzeko



Ekimena

Erlazioak sortzen: hobe 

gurpil gainean

Emaileak: 

9 pertsona

Lortutako emateak:  

940 €

Aurreikusitako helburua:  

6.050€



Ekimena

Erlazioak sortzen: hobe gurpil 

gainean
MatiaZale del elkarte batentzako ekimena da: Cycling Without Age Donostia. 

 

Matia Fundazioarekin harremana zuen elkarte bat da eta Matiako zentroetan bizi 

diren pertsonekin irteerak egiten dituzte, ongizatea sustatuaz. 

 

Elkarte honen helburua boluntarioen bitartez zentroetan bizi diren adineko pertsonak 

trizikloetan paseatzea da, isolamendua gutxitzeko asmoz, erlazioak sortu, konektatu 

eta berdeskubritu, toki berrietara iritsiz. 

 

Aurrekontu honekin triziklo berri bat lortuko da, adineko pertsona askoren ongizatea 

eta irribarreak sortuz. 

 



Ekimena

Kultura bir-sortzen: nere 

arreoa, gure legatua

Emaileak: 

pertsona bat

Lortutako emateak:  

10 €

Aurreikusitako helburua:  

2.500€



Ekimena

Kultura bir-sortzen: nere arreoa, 

gure legatua

Kultura bir-sortzen Bermingham Eguneko Zentroko adineko pertsonei zuzenduriko 

proiektua bat da, non tailerren bitartez, gure kultura ondarearen eta memoria 

historikoaren zati batzuk errekuperatzea bilatzen dugun. Horrekin legatu bat sortu 

nahi dugu eta era berean parte hartzen duten adinekoen memoria landu eta 

autoestima hobetu. 

 

Beharrezko aurrekontua Amarenak eta La Niña Bonita-Espacio Creativok tailerren 

dinamizaziorako, ikerketarako, prestakuntza eta materialetarako zuzenduko da. 

Kolaboratzaileak:



Ekimena

GUAU momentuen alde

Emaileak: 

220 pertsona

Lortutako emateak:  

1.362 €

Aurreikusitako helburua:  

5.000€



Ekimena

GUAU momentuen alde
Fraisoro zentroan, non 88 pertsona bizi diren, txakurrekin terapia tailerrak burutu 

nahi ditugu. Terapian txakurrak herramienta dira helburu batzuk lortzeko. Hauetako 

batzuk izan daitezke: memoria estimulatu, kontzentrazioa, gaitasun sozialak garatu, 

motrizitatea, sentimenduak espresatzeko bidea...  

 

Egoera ezberdinetan aurkitzen diren pertsonentzako baliozko terapia da eta hori 

dugu helburu, talde ezberdin eta askotara iristea eta zentroan bizi diren pertsona 

gehien izatea onuradun ekintza honekin, animalien kontaktuaren onuradun izan 

daitezkeen pertsonak neurri ezberdinetan. Baina ez bakarrik hori: pertsona hauen 

ongizateak beraien familia, ingurugiro eta langileengan ere onurak ditu. 

 

Lortutako emate gehienak Hiruzta txakolinaren opari solidarioaren salmentari esker 

izan dira. Lortutako diru guztia Muxukan enpresarekin tailerrak egiteko zuzenduko 

da. 

Kolaboratzailea:



Sensibiliazio 

ekintzak



Ekintzak

I MatiaZale Txiki ARTEan 

Gabonetako postalen Lehiaketa 



Ekintza

I MatiaZale Txiki ARTEan
54€ tailerretarako gastuak.  58 artelan jasoak eta 125 pertsona elkartu zirenak sari 

banaketarako eta tailerretarako.  

 

Haurren arte lehiaketa, non haurrak adineko pertsonei gerturatzea, erlazioak sortzea 

eta artelanetan adierazi behar zituzten baloreen inguruko hausnarketa ziren helburu 

(familia, etxea, autonomia, errespetua, kolaborazioa...) 

 

Sari banaketarako eta tailerretarako, ondorengoen kolaborazioa izan zen: Luis 

Chillida, Aquarium SS, Tamayo, KCB, Bodegas Olarra, BM eta OgiBerri 

Kolaboratzaileak:



Ekintza

Gabonetako postalen lehiaketa
Gastuak: 0€. Jasotako postalak 191 izan ziren. 

 

Gabonetako postalak sortzeko lehiaketa. Irabazlea Matia Fundazioak Gabonetako 

postal gisa erabilia izan zen. 

1.go saria 2. saria 3. saria

Kolaboratzaileak 

:



Urteko ekitaldia 



Urteko ekitaldia

Irailaren 27an MATIAZALEAK URTEROKO III. EKITALDIA ospatu genuen Orona 

Fundazioan. 

 

270 MatiaZale bildu ginen bi helburu nagusikin: MatiaZaleaken lorpen eta erronkak 

azaldu, eta Matia Fundazioan laguntzen jarraitzen duten boluntario eta elkarteei 

aitortza bat egitea. 2017ko ohorezko MatiaZalea Donostiako Aquariuma izan zen. 

 

Kolaboratzaileak: Orona Fundazioa, Hodei Gabino eta Oscar Portugués, Hiruzta 

Bodega, Martiko, Bodegas Olarra, DYA Gipuzkoa eta Diametro 200. 

Kolaboratzaileak:



Urteko ekitaldia



Kolaboratzaileak 

 



2017ko kolaboratzaileak

Formakuntza zentroak - Elkarteak- Enpresak



2017ko kolaboratzaileak

Formakuntza zentroak - Elkarteak- Enpresak



Boluntariotza 



Boluntariotza Matian

Boluntariotza oso balore garrantzitsua da  Matia Fundazioan. Boluntario eta elkarte 

askok kolaboratzen dute oso era ezberdinetan, baina beti ere beraien denbora eta 

ilusioa emanaz. 



Boluntariotza Matian



Dokumentala: Zure Etxea: 

MatiaZaleak

Aurten dokumental bat grabatu dugu eta Abenduaren 5ean, Boluntarioatzaren 

Nazioarteko Egunean, argitaratu zen. Youtuben dago guztien eskura.  

www.youtube.com/user/MatiaFundazioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 boluntarioen bizi esperientzia azaltzen da. Iñigo, Koro, Jose eta Anek beraien 

denboraren zati bat Matia Fundazioan bizi diren pertsonei eskeintzen diete. 

 

Beraien ahotik entzun daiteke zein esperientzia duten, motibazioa, zer jasotzen 

duten... Beraien ikuspegitik eta testigantzatik abiatuz, lan honen helburu nagusia 

aitortza bat da, adineko pertsonei zahartze prozesuan beraien ongizatea hobetuaz 

laguntzen duten pertsona boluntario eta elkarteei zuzendurikoa. 



Belaunaldi arteko programak

Hona hemen adibide bezala argazki batzuk, belaunaldi arteko programarenak. 

Ekintza hauen bitartez ezagutza transmititzen da eta belaunaldien arteko 

sensibilizazioa jorratzeko bide dira. 

Axularreko 

ikasleak Bermingham 

egoitzan bizi diren 

pertsonekin irteera 

batean

Lamourousen bizi diren 

pertsonak English 

Schooleko ikasleekin, 

geografia errepasatzen

Gainzuriko ikasleak 

Argixaoko egoileekin 

Urolako trena nola zen 

gogoratzen

Larramendiko ikasleak 

IZAn norberaren estetika 

zaintzeko denbora 

elkarbanatzen

Jakintzako ikasleak 

Rezolako eta Bermin- 

gham eguneko zentroko 

adinekoekin kuriositatea 

asetzen: nolakoa zen 

bizia, lanbidea...

Elizaranen, mahai joku 

ezberdinekin jolasean 

eta gaur egun iada 

erabiltzen ez direnetaz 

gogoratzen...

Otezurin bizi diren 

pertsonak eta Maria eta 

Joseko ikasleak 

Aquariumen, beraien 

itsasoko bizipenak 

transmititzen

Fraisoron bizi diren 

pertsona batzuk San 

Millan eskolako haurrekin 

ipuin kontaketa egiten



Ekintza Kulturalak
Hala nola, taldeek eta elkarteek baita ere laguntzen dute ekintza kulturalekin, 

aisialdian eta irteeretan, ondorengo argazkietan ikus daitekeen bezala: 

 

Otezuritik egindako 

irteera Getariako 

hondartzara Gurutze 

Gorriari esker bainu bat 

hartzeko.

Nagusilaneko Jose 

Ignacio eta Robertok 

betiko kantuak ekartzen 

dizkigute gure 

zentroetara etortzen 

direnean.

Rezolako egoilean 

Kontxako estropadetaz 

disfrutatzen Gurutze 

Gorriari esker, beste 

zentro batzuek egiten 

duten bezala

Lartaun abesbatza 

Oiartzuneko Petra 

Lekuonan emanaldia 

egiten

Fraisoroko 

familiartekoak gabonak 

elkarbanatzen zentroan

Sal-erosas taldea 

Argixaon dantza 

eragiten guztioi.

Lamourouseko 

adinekoak Gurutze 

Gorriari esker 

Donostiako aste nagusia 

bizitzen

Thamessis konpartsak 

ihauteriak ekartzen 

dizkigu IZAra.



Jarrai gaitzazu

www.matiazaleak.net
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