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AURKEZPENA 

Urtero bezala, amaitu dena laburtzeko garaia iritsi zaigu. 2019an abiatu genuen 2022an 
amaituko den garapen estrategikoaren ziklo berria. Urte horietarako gure helburuak 
garrantzitsuak eta handinahiak dira. Laburbilduz, esan genezake denbora-tarte horretan 
lau arlo landuko ditugula: Fundazioa, pertsonak eta familiak, gizarte-partaidetza eta 
harremanak ingurunearekin. Banaketa horren bidez, Futubideren eragin-esparru 
guztietan jarduten dugu. 

Urte amaitzean, Fundazioak 161 zaintza-lan, 130 tutoretza eta 31 kuradoretza egin 
zituen, denak desberdinak, eta ekitaldi honetako memorian zehaztuko ditugu. 

Etorkizunerako Konpromisoak dokumentuari dagokionez, horren bidez, familia baten 
eta Futubideren arteko akordioa islatzen da, gurasoak ez daudenean, erakundea 
familiartekoaren kargu egiteko. 2019an zehar, 10 berri sinatu dira; hala, ekitaldiaren 
amaieran 69 ditugu. 

2019. urtearen amaieran, gure erakundearekin tutoretzako boluntario gisa elkarlanean 
70 pertsona zebiltzan. 19 gizonezko eta 51 emakumezko. Dena dela, inoiz ez dira 
nahikoak eta beste ahalegin bat egingo dugu, boluntario-talde horretan jende gehiago 
sartzeko. Aurreko urteetan bezala, aukera hau aprobetxatu nahi dut gure laguntzen 
ereduari egiten diozun ekarpen gehigarria eta zuen lankidetza garrantzitsua eskertzeko, 
eta espero dugu Boluntariotzaren programan gure lana indartuko dugula, harekiko 
interesa duten pertsonen beharretara egokitzeko. 

Hasieran esan dudan moduan, zikloari hasiera eman diogu, aurrera begiratu behar 
dugu, hasi den urtea garrantzitsua izango da Futubideren etorkizunerako. Erronka eta 
helburu berriekin, desgaitasuna duten pertsonei eta beren familiei ahalik eta babes 
onena emateko, eta gure jarduketa-esparruan erreferente izateko. 

             

 

José Luis Pastor Vega 

Presidentea   
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1.- IDENTIFIKAZIO DATUAK 

ERAKETA 

Futubide – Fundación Tutelar Gorabide Bilbon sortu zen 1991ko abenduaren 18an 
José María Arriola Arana jauna Bilboko notarioaren aurrean. 

HELBURUA 

Batez ere desgaitasun intelektuala duten pertsonen tutoretza, beren kabuz jardun ezin 
dutenena. 

IZEN EMATEA 

Fundazioen Erregistroan, Eusko Jaurlaritzaren Ongintza eta Laguntza Elkarteetan eta 
Erakunde Analogoetan, V-52 zenbakiarekin. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan, 47 zenbakiarekin. 
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PROTEKTORATUA 

Eusko Jaurlaritza, Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bidez. 

HELBIDE SOZIALA  

Andrés Eliseo de Mañaricua, 14 lokala 1 bis.  
48003 – Miribilla - Bilbo 
Telefonoa: 94 4245562 
Faxa: 94 4232904 
-www.futubide.org 
IFK: G-48491880 
 

2.- HELBURUA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK 

HELBURUA 

Futubideren Helburua judizialki aldatutako lege-gaitasuna osatzea da, bereziki 
desgaitasun intelektuala duten eta erakunde mailako tutoretza behar duten pertsonen 
kasuan, bai orainaldian, lagun eginez eta kalitate gorenarekin, eta gizon zein emakume 
arteko aukera-berdintasunarekin konpromiso aktiboa izanik bizi-proiektuak garatzeko 
beharrezko laguntzak eskainiz, bai etorkizunean, familiakoekin beharrezkoa denean 
errelebua emateko konpromisoa hartuta. 

IKUSPEGIA 

-Futubidek, tutoretza arloan, erreferentziazko erakundea izan nahi du. Arreta 
eskaintzeko ereduaren garapenetik abiatzen da, pertsonetan oinarrituta, eta hortik 
abiatuta garatzen dituzte bizitza-plan indibidualizatuak, beharretan, babesetan eta 
pertsona bakoitzaren aukeretan oinarrituta. 

-Ereduak, tutoretzapeko pertsona bakoitzaren errealitate indibidualetik, norberaren 
autodeterminazioa eta garapen pertsonala hobetuko ditu. 

-Futubide tutoretzapeko pertsonek behar duten goxotasuna eta maitasuna ematen 
duen erakundea da.  

-Futubidek, gainera, familia-laguntzatik kalitatezko laguntza profesionalera igaro nahi du, 
eta tutoretzapeko pertsonek, familiartekoek eta gizarteak horrela ulertzea nahi du, 
betiere, familiei konfiantza eta lasaitasuna emanez.  
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-Azkenik, futubide erakunde indartsua eta independentea da, onartutako lege-
erantzukizunetik eratorritako eguneroko erronken aurrean eta zerbitzuak eskaintzen 
dituen pertsonekin erantzuteko eta eragiteko ahalmena duena. 

BALIOAK 

-Profesionaltasuna. futubideren jarduera diziplina anitzeko erakunde mailako talde 
formal batez dago osatuta; tutoretza-zerbitzuan espezializatuta eta bere lanean oso 
inplikatuta dago. 

-Kalitatea arretan, etengabeko hobekuntza-prozesu gisa ulertuta. 

-Gardentasuna eta leialtasuna tutoretzapeko pertsonen ondasunak administratzeko 
garaian. 

-Etika profesionala, fundazioaren kode etikoan bildutako printzipio orokorretatik 
abiatuta. 

-Errespetua tutoretzapeko pertsonei eta duintasuna tratu pertsonalean. 

-Borondatezko pertsonak, batez ere Tutoretzako Boluntarioekin zerikusia dutenak. 
Jarduera garatzeko baliabide garrantzitsuak dira, baita futubideren ereduaren 
diferentziala ere. Arreta indibidualizatuaren kalitatea balioesten du. 

- 

-Beste profesional batzuekiko konpromisoa oinarri hartuta eta beste erakunde 
batzuekin sarean lan eginda. 

-Konpromiso pertsonala eta soziala ezintasun intelektuala duten pertsonekin. 

-Oraina eta etorkizuna bateratzen, eta erakundearen fundazio-printzipioak eta 
jardueratik eratorritako ikaskuntza elkartzen, betiere, planteamendu proaktiboarekin. 

-Errealitatearen etengabeko azterketa egiten da eta datuak txertatzen dira 
tutoretzapeko pertsonen egoeraren diagnostikoa eguneratzeko. 

-Berrikuntza. Ideia berrien, ezagutzen, jardunbide hobeen eta proiektu berrien 
garapenaren bilaketa. 

-Tutoretzapeko pertsonen eskubideak aldarrikatzen dira. 
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3.- GOBERNU ORGANOAK 

PATRONATUAREN KONTSEILU OROKORRA 

Presidentea:   José Luis Pastor Vega 

Presidenteordea:  José Antonio Isusi Ezcurdia 

Idazkaria:   Manuel Suarez Morea 

Batzordekideak:  Edurne Luengo Gaztelu 

    Ana Echeberria Ocerin 

    Juan Elexpuru Arteche 

    Ana Acarregui Aberasturi  

    Javier Lasa Ayala 

Susana Gorbeña Etxebarria. 

Hugo Baroja Fernández 

Germán Echevarria Clemente 

Edurne Palacio Mugaguren 

KONTSEILU EXEKUTIBOA  

Presidentea:   José Luis Pastor Vega 

Batzordekideak:  Javier Lasa Ayala 

Susana Gorbeña Etxebarria. 

Manuel Suarez Morea 

    Juan Elexpuru Arteche 

      Ana Acarregui Aberasturi  

      Hugo Baroja Fernández 

José Antonio Isusi Ezcurdia 

Patronatuko Kontseilu Orokorrak eta Kontseilu Exekutiboak dagozkien bilerak eta 
garatutako jardueren beharrengatik aholkatutakoak egin dituzte. 

Patronatuko, nahiz Kontseilu Exekutiboko kargu guztiak doakoak dira, Estatutuen 
arabera. Noski, arau hori txosten honi dagokion ekitaldian bete da. 
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4.- PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA 

Kudeaketaren publizitatea garrantzitsua da gure jardueran; ahal den guztia egiten dugu 
ezagutzera emateko, bai aldi baterako onuradunei, bai erakundeei eta partikularrei. 
Horiek, ekarpen ekonomiko eta pertsonalekin, Finantzaketan eta garapenean laguntzen 
dute. 

BIDE ONETIK ALDIZKARIA 

Gutxi gorabehera lau hilez behin argitaratzen da, eta, futubideren jardueraren gai 
garrantzitsuenak aipatu nahi ditugu bertan: erakundeetako gaiak, prestakuntzakoak, 
foroetako parte hartzeak eta abar, baita zaintzapeko pertsonekin eta boluntarioekin 
egindako taldeko ekimenekin lotutakoak, edo gure zerbitzuetan arreta ematen zaien 
pertsonekin egindako banakako topaketa ohikoagoak ere.  

Duela gutxi, beste atal bat gehitu dugu, modu esklusiboan gure boluntarioei buruzkoa. 
Halaber, zaintzapeko pertsonek aldizkaria ulertzea sustatu nahi izan dugu, bai eta 
garrantzia eman ere, “Irakurketa erraza” atalean gero eta artikulu gehiago 
argitaratzearen bidez. 

SARE SOZIALAK 

Aktiboak gara Facebooken, Twitterren eta Youtubeko kanal berri baten bidez. 
Desgaitasun intelektualaren esparruko eta, oro har, gizarte-esparruko berri 
azpimarragarrienak zabaltzen ditugu egunero. Topaketak, ekitaldiak, bilerak, jarduerak 
gure zaintzapeko pertsonekin, gure Fundazioko profesionalen agerraldiak 
komunikabideetan eta abar. 

                                                            

 
 BLOGA ETA WEBGUNEA 

Gure webguneak bisitak erritmo onean jasotzen jarraitzen du, eta oso informazio- eta 
komunikazio-tresna garrantzitsua bihurtu da Fundazioaren jardueran interesa duten 
pertsonentzat.  

Gure Bloga ere badugu. Bertan, aldian-aldian, parte hartzen dugun ekitaldien berri 
ematen dugu edo gure zaintzapeko pertsonentzat, familientzat, boluntarioentzat edo 
oro har publikoarentzat interesgarriak izan daitezkeen berriak argitaratzen ditugu. 
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INFORMAZIOA 

Fundazioak jendearen eskuetara eduki du bere helburuen azalpena, Estatutuen edukiak, 
eta horiek lortzeko proiektuak eta ekintzak.  

Era berean, harreman irekia du ezgaitasuna duten pertsonei eragiten dien arazoetan 
interesa duten elkarte nagusiekin, ezgaitzeez arduratzen diren epaitegiekin, Ministerio 
Fiskalarekin eta tutoretza-beharrean dauden ezgaitasuna duten pertsonen gizarte-gaiak 
kargura dituzten erakunde ofizialekin. 

Fundazioaren Patronatuko Kontseilu Orokorrean GORABIDE Desgaitasun Intelektuala 
duten Pertsonen Aldeko Bizkaiko Elkarteak, Garun-paralisia duten pertsonei laguntza 
emateko elkarteak (ASPACE), Bizkaiko Autismoa eta beste Autismo Espektroaren 
Nahasteak dituztenen Gurasoen Elkarteak (APNABI) eta GAUDE Elkarteak parte 
hartzeak fundazio helburuak jaso ditzaketen pertsona eta familia gehienek jardueren eta 
proiektuen berri izan dezaten laguntzen du. 

5.- BESTE ERAKUNDEEKIN HARREMANA 

Ezintasuna duten pertsonei zerbitzuak eskaintzen dizkien erakunde publiko eta 
pribatuekin izan ohi den elkarrekiko lankidetzaz gain, futubide harreman multzo zabala 
ari da finkatzen. Horietatik hainbat onura lortzen dira kudeaketa eraginkorragoa izan 
dadin. Jarraian, futubide kide den erakundeak deskribatzen dira: 

 

TUTORETZAKO FUNDAZIOEN ESPAINIAKO ELKARTEA 

FUNKO (FUNDAZIOEN EUSKADIKO KONFEDERAZIOA) 

FUNDAZIOEN ESPAINIAKO ELKARTEA 
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FEVAS – ERABATEKO GIZARTERATZEA (DESGAITASUN INTELEKTUALA DUTEN 
PERTSONEN ALDE DAUDEN ELKARTEEN EUSKADIKO FEDERAZIOA) 

ERABATEKO GIZARTERATZEA 

TUTORETZAREN FOROA 

AAIDD (DESGAITASUN INTELEKTUALEKO AMERIKAKO ELKARTEA) 

INNOBASQUE – AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN - BERRIKUNTZAREN 
EUSKAL AGENTZIA 

Elkarlanerako Hitzarmena mantentzen dugu IRAKURKETA ERRAZArekin. Bereziki 
irakurtzeko zailtasunak dituzten pertsonei zuzendutako dokumentazioak sustatzera 
dago bideratuta. 

6.- TALDE PROFESIONALA 

 FUTUBIDEREN ORGANIGRAMA 
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ZUZENDARIA - GERENTEA 

Erakundearen eragiketa guztiak planifikatu, koordinatu eta zuzentzea da bere funtzioa. 
Horrela, eskuragarri dauden baliabideak Fundazioaren helburuarekiko modu 
eraginkorrean eta ekitatiboan aplikatuko dira. 

  

Aurre-tutoretzako Zerbitzuaren arduradunak eta Tutoretza Zerbitzuko Arlo 
Ekonomiko eta Arlo Sozialeko arduradunek osatzen dute talde hau. Taldearen funtzioa, 
funtsean, Erakundearen antolaketa estrategikoan Zuzendaritzari babesa ematea da. 

AURRE TUTORETZAKO ZERBITZUA 

Gure erakundearekin zerikusia duen edozein eskaerak Futubidera sartzeko pasatu 
beharreko zerbitzua da. Bertan, desgaitasun intelektuala duten pertsonen zaintzan 
aritzen diren senitartekoei laguntza ematen zaie. Honakoak eskaintzen zaizkie: 

• Gaitasun legalaren baloraziorako prozeduraren inguruko informazio eta 
aholkularitza. 

• Etorkizunerako konpromisoa; hau da, gure erakundeak beharrezkoa denean 
tutoretza onartzeko hartzen duen konpromisoaren ondorioz sortzen den 
konfiantzazko irtenbidea.  

• Izakidetze-bidean diren aurre-tutoretzak: horietan pilatzen dira eskaera guztiak, 
epe laburreko zaintza irudi batzuk hartzeko eta defentsa judizialak gauzatzeko. 

TUTORETZA ZERBITZUA 

Zerbitzu honetan, hainbat sailetako profesionalek dagokion Epaitegiak esleitutako lege-
tutoretza zuzenean gauzatzen dute, pertsona bakoitzaren gaitasun legala osatuz, 
norberaren bizitza planaren garapenean laguntzeko helburuz. 

ZERBITZU OROKORRAK 

Erakunde osoari, eta ez soilik zerbitzu jakin bati, laguntzen diotenak dira. Nabarmendu 
behar da aholkularitza juridikoaz kanpoko ekipo profesional bat arduratzen dela; bere 
arloan, erakundearen kudeaketaz eta bi Zerbitzutako eskaintzaz arduratzen da. 
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FUNTZIONAMENDU PRINTZIPIOAK 

- Konpromisoa erakundeko helburuarekin eta unean uneko proiektuarekin. 
- Leialtasuna erakundeari eta bertan lan egiten duten adituei. 
- Konfidentzialtasuna, etikak eta legediak derrigortzen gaituen moduan. 
- Talde-lana. Aditu guztiek azken emaitzan laguntzen duten sistema da. 
- Elkartasuna: guztiok guztirako gaude. 
- Profesional bakoitzaren prozesuen eta ekintzen etengabeko hobekuntza. 
- Tutoretzapeko pertsonen eskubideen defentsa. 
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1.- GURE ZERBITZUAK 

1991n sortu zen Futubide erabilera publikoko erakunde moduan, Bizkaiko herritarrei 
zerbitzua eskaintzeko gogoz. Bokazio hori garatzen joan da sortu zeneko helburua 
oinarri hartuta, eta bi ildotan zehaztu da: Tutoretza Zerbitzua eta Aurre-tutoretza 
Zerbitzua. 

Futubideren Helburua judizialki aldatutako lege-gaitasuna osatzea da, bereziki 
desgaitasun intelektuala duten eta erakunde mailako tutoretza behar duten 
pertsonen kasuan, bai orainaldian, lagun eginez eta kalitate gorenarekin, eta gizon 
zein emakume arteko aukera-berdintasunarekin konpromiso aktiboa izanik bizi-
proiektuak garatzeko beharrezko laguntzak eskainiz, bai etorkizunean, familiakoekin 
beharrezkoa denean errelebua emateko konpromisoa hartuta. 

1.1.- Aurre-tutoretzako zerbitzua 

Futubidek 2009. urtetik ematen du zerbitzu hori, eta batez ere desgaitasun 
intelektualeko senideren bat duten eta haren zaintzaz arduratzen diren Bizkaiko familiei 
zuzenduta dago, lege-tutoretza izan edo ez (tutoretza, kuradoretza edo luzatutako 
guraso-agintea). 

Zerbitzu horren bidez, hau eskaintzen dugu:  

• Informazioa eta aholkularitza: pertsonen gaitasunen aldaketa-prozesuari buruz, eta 
prozesuarekin lotutako izapideei buruz. Horrez gainera, laguntza eskaintzen diegu 
lege-tutore lanak egiten dituzten familiei, gai horren inguruan izan ditzaketen 
zalantzak argitzeko. Bermedun orientabideak emateko, gure zerbitzu juridikoa 
dugu, sarritan laguntzen gaituena, eskaera zehatz batean beharrezkoa bada.  

• Etorkizuneko konpromisoa: desgaitasun intelektualeko pertsonaren bat 
zaintzapean duten familientzat da, eta erakundearekin etorkizunerako 
elkarrekiko konpromisoa hartzean datza. Konpromiso horren bidez, tutoretza 
duten senideak hiltzean, futubidek hartuko du ardura hori. Horrez gainera, 
etorkizuneko gaiei konponbidea bilatu ondoren, laguntza eskaintzen diegu 
familiei dagokien tutoretza-aldian egon daitezkeen gaietan. 

Etorkizuneko konpromiso hori eratzeko, beharrezko zenbait urrats ematen 
ditugu, etorkizunean babes hori beharrezko bermeekin izango dela ziurtatzeko. 
Proposamen horren helburu nagusia, batez ere, familiari lasaitasuna, konfiantza 
eta segurtasuna ematea da. 

Konpromiso hori hartu ondoren, jarraipen-fasea abiatzen da. Fase horren 
helburu nagusia da, epe luzera, arduraren errelebua hartzeko unea prestatzea, 
desgaitasun intelektualeko pertsona horri laguntzen hasteko unea baita. 

• Izapidetze-bidean diren aurre-tutoretzak: izapide juridikoak hasi ostean, kargua 
onartu aurreko zeregin guztien garapena. Sail honetan, lege-tutoretza bat gure 
gain hartzeko erakundera iristen diren proposamen guztiak lantzen ditugu. 
Batzuetan, egoera dela eta, guk geuk abiatu behar duzu izapidetze juridiko osoa, 
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eta beste batzuetan, ez. Kudeaketa horiek guztiak, kasua aztertzeaz eta 
pertsona horri eman beharreko laguntzaren lehen urratsez gain, oinarrizkoak 
dira sail honetan, eta agintaritza judizial eskumendunak iritzitako kargua 
onartzean amaitzen dira. 

 

Familiei eta desgaitasun intelektuala duten pertsonei beraiei zuzenduta dauden Zerbitzu 
honetako ekintza guztiak haiei segurtasuna eta lasaitasuna eskaintzeko diseinatuta 
daude, betiere, istorio bakoitzaren protagonista nagusi izanik eta lehentasun gisa haien 
nahi eta zaletasunei arreta emanez.  

1.2.- Tutoretza-zerbitzua 

Zerbitzu horretan egin du futubidek ahaleginik handiena bere jardueran. Tutoretza-
zerbitzua ulertzeko oso eredu zehatza erabili du. Hain zuzen ere, pertsona dimentsio 
guztietan hartzen du modu integralean, eta norbere bizitzaren protagonista eta 
zuzendari gisa hartzen du. Horregatik eskaintzen ditu futubidek epai judizialak 
ezarritako intentsitatearekin haien gaitasunak osatzeko tutoretzako laguntzak. 

Tutoretza Zerbitzua beti pertsonei kalitate goreneko arreta eskaintzeko ikuspegiarekin 
egiten da, bizi-proiektu zoriontsuak garatzera bideratuta, norberaren autentikotasuna 
garatuz eta ahalik eta ongizate maila onenak lortuz. 

TUTORETZAREN DIMENTSIO PERTSONALA 

Dimentsio honetan, gure erantzunak tutoretzapeko pertsona guztientzat bizitza-
baldintza duinak eta nahikoak bermatzen jartzen du arreta, bizitza-kalitatea hobetzeko 
beharrezko zerbitzu eta laguntzekin; bestetik, harreman afektiboetan, bizitza-
kalitatearen dimentsio garrantzitsua den heinean, bi iturriren bidez:  

• Lan profesionala, estilo hurbileko eta sentsiblearekin, konpetentzia pertsonalak, 
sozialak eta harremanak sendotuz, lotura berriak sustatuz, eta ikuspegi etiko eta 
tekniko landuarekin. 

• Tutoretzako Borondatezko lankideei esker, hala behar duten tutoretzapeko 
pertsonekin harreman goxoa eta gertukoa ezarriz, eta zuzeneko laguntzen 
bidez bizimodu sozialean parte hartzeko aukerak eskainiz. 

TUTORETZAREN DIMENTSIO SOZIALA 

Arlo honetan, adituen lanak alderdi hauek jorratzen ditu: 

• Tutoretzapeko pertsonen parte-hartze aktiboa herritarren eguneroko 
bizitzaren arlo komun guztietan (okupazionala, hezkuntza arlokoa, lan 
arlokoa, aisialdia...), komunitate-inguruetan ahalik eta gehien txertatuz. 

• Jasotzen dituzten laguntzen eta zerbitzuen koordinazioa. 

• Lege-ordezkaritza eta interesen defentsa, betiere, ahalik eta ekarpen gehien 
egiteko aurreikuspenarekin, gizartean eskubide guztiak dituzten herritar gisa 
parte har dezaten. 

TUTORETZAREN ONDARE DIMENTSIOA 
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Arlo honetako profesionalen zereginak dimentsio pertsonal eta sozialen zerbitzura, 
ondasunak administratzeko zorroztasunean eta eraginkortasunean oinarritzen dira, 
baita epaitegien eta beste administrazioen zerbitzurako gardentasunean ere. 

Fundazioak tutoretzan dituen pertsonen ondarea gehienetan garrantzitsua ez baldin 
bada ere, ezin da ahaztu modu eraginkorrean eta zorrotzean administratu behar dela; 
izan ere, tutorearen obligazioa da hori, Kode Zibilean ezarritakoarekin bat etorriz. 

Tutoretzapeko pertsonen ondasunak administratzeko, Fundazioak, modu 
informatizatuan, ondare-unitate bakoitzaren kontabilitate indibidualak eratzen ditu, 
hau da, modu unitarioan identifikatu eta administratzen diren pertsona bati edo 
hainbati dagozkion ondasunen eta eskubideen multzoak. Kasu gehienetan, ondare-
unitate horiek banako bati bakarrik dagozkio. Hala ere, kasu jakin batzuetan, hainbat 
anai-arrebez osatutako elkarbizitza-unitateetan, ondare-unitatea hainbat banakorekin 
osatzen da. 

Bestalde, adierazi behar da 2008. urtetik, zerbitzu honek Lankidetza Hitzarmena duela 
Bizkaiko Tutoretza Institutuarekin. 
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2.1.- Gure familiak 

 

Etorkizuneko konpromiso kopurua modu esponentzialean hazi da Aurre-tutoretzen 
Zerbitzua profesionalizatu eta garatu den heinean. Nabarmendu behar da grafikoan 
etorkizuneko konpromiso kopurua ekitaldi amaierako abenduaren 31koa dela. 2019 
osoan zehar formalizatutako konpromiso kopurua 16koa izan da. Izan ere, 2019an 6 
konpromiso aktibatu ditugu lege-tutoretza hartu ahal izateko, eta horregatik da aldea 
10ekoa soilik. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019

ETORKIZUNEKO KONPROMISOAK 

MUJERES HOMBRES

17 

52 

Generoaren araberako banaketa 



 INFORME ANUAL 2019– MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

 

19 

 

Nabarmendu behar da gehienak espezializatu gabeko bizitoki-baliabideetan bizi direla, 
zaintzaile nagusiez gain bestelako laguntzarik gabe, eta zaintzaileak, gehienetan, 
gurasoak izaten dira. 

 

Aipagarria iruditzen zaigu zaintzaile nagusien % 80k baino gehiagok 61 urtetik gora 
izatea, eta 8 familia ditugu 81 urtetik gorako batez besteko adinarekin. Urteak pasatu 
ahala, etorkizuna formalizatzeko kezka gero eta handiagoa dela adierazten duten datuak 
dira, eta epe laburrean, konpromisoak aktibatzen joan beharko dugu, zaintzaile edo 
tutore gisa jarduteko, zaintzaile nagusiak ez baitira egoera onean egongo horretan 
jarraitzeko, edo bestela, baliteke ordurako hilda egotea. 

 

13 
3 

52 

1 
0

10

20

30

40

50

60

RESIDENCIA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

RESIDENCIA PERSONAS
MAYORES

DOMICILIO FAMILIAR DOMICILIO
PARTICULAR

Bizilekuaren araberako banaketa 

2 

10 

28 

21 

8 

0

5

10

15

20

25

30

40-50 51-60 61-70 71-80 81-90

Zaintzaile nagusien batez besteko adina 



 INFORME ANUAL 2019– MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

 

20 

 

Grafiko honetako datu adierazgarria da futubiden hartuta dugun konpromisoen 
% 52tan, desgaitasuna duena pertsona bakarraren zaintzapean soilik dagoela lege-
ikuspegitik;  % 48tan aita edo ama dira, % 3tan, anaia edo arreba/ahizpa, eta % 1ean, 
beste batzuk.  
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2.2.- Tutoretza zerbitzuan babestutako pertsonak 

1992ko apirilean lehen tutoretza onartu zenetik, futubidek, hogeita zazpi urte hauetan 
zehar, etengabe, tutoretza arloko erantzukizun berriak hartu ditu, grafiko honetan ikus 
daitekeen moduan: 

Tutoretzapeko pertsona kopuruaren bilakaera 

 

 

Urtea amaitzean, Fundazioak 161 zaintza-lan, 130 tutoretza eta 31 kuradoretza egin 
zituen. 

2.2.1- Tutoretzapeko pertsonen profila 
Jarraian, 2019. urtean futubidek tutore edo kuradore-kargua zuen pertsona taldearen 
datu garrantzitsuenak eskaintzen dira (161 pertsona orotara). Zehazki pertsona horien 
profil orokorra eskaintzen dugu, aldagai batzuen arabera. 
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Adinaren araberako banaketa 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikoetan ikus daitekeen moduan, distantzia gutxi izan arren, gizon gehiago daude 
tutoretzapeko laguntzak jasotzen, eta argi eta garbi adin tarte handiena 40 eta 65 urte 
artekoena da. 

 

Desgaitasun nabarmenenaren araberako banaketa 

 
Grafiko honetatik argi ondoriozta daiteke futubidek pertsonen tutoretza-lanak egiten 
dituela batez ere Desgaitasun Intelektuala dutenekin (143). Hala ere, talde horren 
baitan, garrantzitsua da diagnostiko bikoitzak (Desgaitasun Intelektuala-Buruko 
Gaixotasuna) eta zerikusia duten ezintasun anitzak (fisikoa, psikikoa eta sentsoriala) ere 
egotea. 
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Bizileku-egoeraren araberako banaketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoretzapeko pertsonen Bizileku Egoerari dagokionez, gehienak (115 pertsona) 
egoitzetan bizi dira, bai desgaitasun psikikoetan espezializatutakoetan, bai oro har 
mendekoentzako zentroetan. Bestalde, 29 lagun bizi dira modu independentean etxean, 
espezializatu gabeko etxeko laguntzekin, eta horrek futubidetik eskaini behar diren 
tutoretzako laguntzak nabarmen ugaritzea dakar, batez ere eguneroko bizitzako, 
norbere buruaren zaintzarako, osasunerako, dirua erabiltzeko eta ohitura 
osasuntsuetako trebezietan entrenatzeko.  

Azkenik, aipatu behar da 17 pertsonak dutela laguntzak dituen etxebizitza-bizileku erdi-
independentea. Oso interesgarria da eguneroko bizimodurako autonomia maila handia 
duten tutoretzapeko pertsona askorentzat. 

2.2.2.- Tutoretzapeko pertsonen Epaitegietarako lotura 

Jarraian, zaintzapeko pertsonen espedientearen banaketa islatuko dugu dagozkien 
Epaitegietan: 

Balmasedako Alderdi Judiziala 40 tutoretza 

Barakaldoko Alderdi Judiziala 14 tutoretza 

Bilboko Alderdi Judiziala 54 tutoretza 

Castropolgo Alderdi Judiziala 1 tutoretza 
Durangoko Alderdi Judiziala 13 tutoretza 

Gernikako Alderdi Judiziala 26 tutoretza 

Getxoko Alderdi Judiziala 7 tutoretza 
Amurrioko Alderdi Judiziala 1 tutoretza 

Palentziako Alderdi Judiziala 3 tutoretza 

Santanderreko Alderdi Judiziala  1 tutoretza 
Llanesko Alderdi Judiziala 1 tutoretza 
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3.- EGINDAKO JARDUERAK 

futubideko profesional taldeak egiten duen lanaren helburua desgaitasuna duten 
pertsonen bizitza-kalitatea hobetzea da, bai erakundeak tutoretzapean dituenean, bai 
tutoretza aurreko zerbitzuan daudenean familiartekoekin. Bizitza-kalitatea zentzu 
objektiboan eta subjektiboan ulertuta, dimentsio desberdinetan hobekuntza 
zehatzetatik pertsonaren pertzepziora arte, asebetetze mailetan adierazita. 

Gure lanaren jardunbide ona arreta jartzen diegun pertsonentzako bizitza hobean, 
erosoagoan, seguruagoan eta autonomoagoan dago islatuta, komunitate-inguruan ahalik 
eta gehien integratuta. Pertsonek gure jarduera guztiz asebetegarritzat baloratzen dute. 

Lan hau futubideren talde profesionalaren jarduera zatitzen den Zerbitzuetatik garatzen 
da, eskaintzen den zerbitzuaren kalitateari dagokionez, gehieneko eskakizun mailarekin 
beti. Jarraian, 2019 ekitaldian hobekuntza-ahaleginak oinarritu direneko jarduera 
desberdinak datoz deskribatuta. 

3.1.- Aurre-tutoretzako zerbitzua 

Zerbitzua bere bidea garatzen joan da 2009an martxan jarri zenetik, lege-tutore izan 
ala ez, haien zaintzaz arduratzen diren desgaituen familiako kideentzat. Une horretatik 
Zerbitzua hazten joan da eskaintzen dituen babes-eskaintzei dagokienez, haien 
eskaerarekin lerrokatuta, betiere. 

Horrekin lotuta, nabarmendu behar da 2019an berrikuntza izan dela zerbitzuak 
profesional bat eta erdi duela desgaitasuna duten pertsonen eta familien eskaerak 
erantzuteko, eskatuz gero. Lehendik zerbitzua ematen zuen lanaldi osoko 
profesionalari, aurten lanaldi erdiko beste bat gehitu zaio, eta horrek adierazten du, 
alde batetik, desgaitasuna dutenen eta familien arreta-eskaera handitu dela, eta bestetik, 
gure erakundeak Zerbitzu hau garatzeko egiten duen apustua, Futubidek jarri dituen 
kalitate-estandarren arabera arreta eskaini ahal izateko beharreko baliabideak emanez. 

Jarraian, 2019an zehar Aurre-tutoretza Zerbitzuan egindako ekintzak zehaztu ditugu:  

3.1.1.- Informazioa eta Aholkularitza  

futubideren bulegoetan aurten 45 familia jaso ditugu gure erakundeari buruzko 
informazioa eta gai juridikoen inguruko aholkularitza eskatzeko.  

Familia horien kontsulta ohikoenak hainbat gaitan egon ohi dira zentratuta; esate 
baterako: babesa eta aholkularitza familiartekoaren tutoretzan, testamentuko gaiak, 
gaitasuna baloratzeko prozedurari buruzko informazioa, gure erakundeari buruzko 
informazioa, eta batez ere, faltako zaizkigunerako familiartekoaren etorkizuna erabakita 
uzteko aukerari buruzko informazioa.  

Zerbitzu hori eskaintzeko kanpoko gure talde juridikoa dugu, kasu bakoitzeko 
orientabide egokienak bermatzeko.  45 familia horietako batzuek informazio jaso 
ondoren ere jarraitu zuten hurrengo prozeduretako batzuetan: Etorkizuneko 
Konpromisoak eta Izapidetze-bidean diren Aurre-tutoretzak. 
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3.1.2.- Etorkizuneko Konpromisoa 

dokumentu honen bidez, familia baten eta futubideren arteko akordioa islatzen da. 
Horren bidez, gurasoak ez daudenean, erakundea egingo da ezintasuna duen 
familiartekoaren kargu. Hala, etorkizunean desgaitasuna duen familiako kidearen ardura 
nork hartuko duen zalantza duten familiei konfiantzazko irtenbidea eskaintzen diegu. 
Konpromiso-prozedurak 3 fase ditu. 

• Harrera-azterketa. Hasierako balorazioa egiteko eta dokumentu publikoan 
tutorea izendatzeko orientabiderako informazio guztia eta beharreko 
dokumentazioa jasotzen da. Hasierako fase honen amaieran, etorkizuneko 
konpromisoa sinatzen da, eta bertan berresten da dokumentu publikoan 
zehaztu den izendapena, behin unea iritsitakoan onartzeko gure hitza jasota.   

Aurten, urtean zehar beste 16 konpromiso sinatu dira, eta 2019ko amaieran 69 
konpromiso aktibo sinatu ziren futubideren eta familia interesdunen artean. 

Nabarmendu behar da 2020rako aurreikuspena 10-15 konpromiso berri 
egitekoa dela, eta jada 2019aren amaieratik hasi garela lanketa hori egiten, baina 
data horretarako ezin izan ditugula eratu. Horrek garbi adierazten du ildo 
horretan eskaria jasotzen ari garela. 

• Familiaren jarraipena: Familia Protokoloa sinatzen den unetik eta futubidek 
aipatutako tutoretza-errelebua egiten duen unera arte, erakundean 
etorkizunean bere zaintzapean izango duen desgaitasuna duen pertsonaren 
osoko ezagutza lortzera bideratutako hainbat jarduera ditu aurrez ikusita 
Programak. Gainera, pertsonarekin berarekin konfiantza-lotura sortu nahi da, 
betiere, errelebuko unea iristen denean gauzak errazagoak izan daitezen. 

• Errelebua: Futubidek ezintasuna duen pertsonaren zaintza onartzen duen unea 
da, erakundearekin sinatutako akordioan islatu zen moduan. Aurten aipatu 
beharrekoa dugu guztira 6 konpromiso aktibatu ditugula, eta 2021ean amaituko 
dugu errelebua behin betiko gauzatzen. 

Gainera, aurten beste jarduera batzuk ere egin ditugu; horietako batzuk ohiko 
bihurtzen ari dira eta zerbitzu honetan arreta ematen diegun desgaitasuna duten 
pertsonak eta familiak fundazioaren jarduera hobeto ezagutzera bideratuta daude.  

• Eguberrietako jaia: Eguberri eguneko bazkaria urteko une gogoangarria da gure 
erakunderako. futubidek tutoretza eskainitako pertsona guztiak biltzen gara, 
Boluntarioak eta profesionalen taldea, baita etorkizuneko konpromisoa dugula 
sentitzen dugun eta parte hartu nahi duten familia guztiak ere. Oraingo honetan, 
18 familia bildu ginen guztira. 

• Familien Urteko Bilera; aurten Familien VI. Topaketa egin dugu eta haren 
helburua izan da nahi duten familia guztiak gure bulegoetan batzea, 
erakundearekin berarekin zerikusia duten eta normalean hitz egiten ez den 
arren, interes orokorrekoak diren gai formalagoez hitz egiteko.  

Aurten bertaratutakoei gure tutoretza-zerbitzuaren egitura aurkeztu diegu, 
hura osatzen duten profil profesionalak eta haien funtzioak. Tutoretza-zerbitzua 
arduratuko da etorkizunean desgaitasuna duten familiartekoei babesa 
eskaintzeaz. Horretarako, zerbitzuaren bi arloetako, Arlo Sozialeko eta Arlo 
Ekonomikoko, koordinatzaileen lankidetza izan genuen. Horrez gainera, beste 
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batzuetan egin dugun moduan, beste zenbait gai ere aztertu genituen, hala nola 
egoera ekonomikoa eta futubideren iraunkortasuna. Hizketaldiaren ostean, 
topaketaz gozatzeko lunch txiki bat izan genuen. Aurten, 29 senitartekok hartu 
dute parte ekitaldi berezi honetan. 

 

 
 

futubide Familien VI. Topaketa 
 

3.1.3.- Izapidetze-bidean diren aurre-tutoretzak.  

Une honetan, argi dugu epe labur-ertainean lege-tutoretza onartzera bideratutako 
ekintzak hasiko ditugula. Kasu batzuk etorkizuneko konpromisoen ondoriozkoak dira, 
zaintzaile nagusien ezintasun-arrazoiengatik edo hil direlako aktibatzen dira, eta beste 
batzuk, elkarte, udal edo epaitegietako bestelako gizarte-zerbitzu batzuen 
proposamenak dira. 

Aurten, gure erakundeak hartu dituen eta lehen aipatu ditugun kargu guztiak Aurre-
tutoretza Zerbitzuko arlo horrek baloratu eta landu ditu: hasierako eskaria, kasuaren 
balorazioa, lege-gaitasunaren balorazio-prozedura abiatzeko orientazioa, prozeduraren 
beraren kudeaketak, lehen kontaktuak desgaitasuna duen pertsonarekin eta haren 
hurbileko ingurunearekin eta zerbitzu-emaileekin, izanez gero. Arlo horretako lana 
kargua onartzen dugunean amaitzen da, une horretatik aurrera pertsona gure 
Tutoretza Zerbitzuak babesten du. 

2019an zehar, parte hartu dugun prozedura judizialetan, adimen-desgaitasuna duten 7 
pertsonari eman diegu Defentsa Judiziala; horietatik 2 administrazio-gaitasunekin izan 
dira, eta kasu bakoitzean Zerbitzu horretatik beharreko babesak eman dizkiogu. 

Nabarmendu behar da urtean zehar bulegoetan egokitze-lan handia egin dela, besteak 
beste, familiekiko topaketak egiteko eremuak irabazteko, eta erosoagoak eta 
eraginkorragoak izan daitezen. Lan handi hori ONCE fundazioak kofinantzatu du. 
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Zerbitzua gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintzako Sailak diruz 
lagunduta dago uneotan. Horren kostuaren gainerakoa futubidek berak hartzen du 
bere gain, familiei laguntza-proiektu garrantzitsu honek hazten eta garatzen jarraitu ahal 
izateko.  

 

                           
 

  



 INFORME ANUAL 2019– MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

 

28 

3.2.- Tutoretza-zerbitzua 

Jarraian, zerbitzu honetako arlo desberdinetan lana egiten duten profesionalek 
egindako jarduerak ageri dira.  

3.2.1- Arlo Soziala 

Tutoretzapeko pertsonen dimentsio Pertsonalean eta Sozialean tutoretzaz arduratzen 
den esku-hartze sozialeko talde teknikoaz dago osatuta, jarraian ageri diren jardueren 
bidez. 

ARRETA PROFESIONALA 

• Independentzian, adierazpenean, erabakian eta ekintzan oinarritutako 
oinarrizko giza eskubideak errespetatzea, babestea eta sustatzea, 
tutoretzapeko pertsonaren gizarte-gaitasun mailarekin bat etorriz. 

• Tutoretzapeko pertsona bakoitzarentzako Bizitza Planak diseinatu eta 
martxan jartzea, betiere, diziplina arteko taldeko bileran erabakitako 
zereginak eta jarduerak gauzatuz eta pertsonak norbere bizitzen eta 
proiektuen jabe izatearen ikuspegitik.  

• Tutoretzapeko pertsonei Laguntza Pertsonal Jarraitua ematea. Horretarako, 
Fundazioko langileen eta pertsona horien artean harreman estua ezarri 
beharko da babesa eta aholkua eskaintzeko, gaitasun pertsonala eta soziala 
sustatuz. 

• Etxeko arreta edo egoitza-zerbitzu egokia bilatzea, baita zentro 
okupazionala, enplegurako berezia, egunekoa, aisialdikoa eta abar ere; 
tutoretzapeko pertsonak bere beharren eta nahien arabera behar duena, 
hain zuzen. 

• Gaitasun pertsonalak sustatzeko eta tutoretzapeko pertsonen eguneroko 
funtzionamenduan sor daitezkeen zailtasunak lantzeko beharrezkoak diren 
kanpoko zerbitzu profesionalak eskaintzen direla bermatzea. 

• Baloratzeko mediku-probak, diagnostikoa egitea, tratamendua zehaztea eta 
bizitza-erregimena zehaztea ahalbidetzea, araudiaren arabera ezarritako 
baimen judizialaren aurreko beharrezko tratamendu mediko-kirurgikoak 
eginez. 

• Tutoretzapeko pertsonek jasotzen dituzten babes eta zerbitzu guztien 
koordinazioa, bizitzan ongizate mailarik altuena bermatzeko 
aurreikuspenetik. 

• Eguneroko bizitzako jardueretan (mediku-kontsultak, erabilera 
pertsonalerako objektuak erosteko eta abar) babesa eta orientazioa 
eskaintzeko laguntza. 

• Komunitateari laguntzeko sare naturalak ezartzeko beharrezko lankidetzak 
bilatzea, eta parte-hartzeko nahiz elkarrekin lankidetzan aritzeko aukerak 
sortzea. 

• Borondatezko pertsonak eta Tutoretzako Boluntarioak biltzea, esleitzea, 
prestatzea, babestea eta aitortzea. 
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• Tutoretzapeko Pertsonaren eta Tutoretzako Borondatezko Pertsonaren 
artean ezarritako harremanari jarraipena eta babesa ematea, bi aldeentzako 
ahalik eta mesedegarriena izan dadin. 

AISIALDI INKLUSIBOA 

Aurten aisialdiko zenbait jarduera partekatzen jarraitu dugu tutoretzapean ditugun 
pertsonekin eta tutoretzako boluntarioekin. Horrez gain, komunitatean parte-hartze 
aktiboko aukerak sortu ditugu, funtsean tutoretzapeko pertsonen ekimenez 
sortutakoak izan dira, gainera. 

Alde batetik, adierazi behar dugu futubideko korua jada finkatu dela. Futubideko 
zaintzapeko pertsonen, boluntarioen eta profesionalen talde txiki bat da, eta aurten 
berriz abestu zuten Santa Agedan Miribilla auzoan, eta gabon-kantak Miribillako 
merkataritza-gunean Eguberrietan. Bukatzeko, futubideko familia handiaren 
Eguberrietako jaiaren tartetxo bat ere girotu zuten. 

 

Tutoretzapeko pertsonentzako eta haien tutoretza-boluntarioentzako ere 
asteburuetarako irteera txikiak ere egin ditugu inguruetara. Gainera, zenbait jarduera 
sustatu dira, hala nola mendira igotzea, zine-foruma, mantentze-gimnasia, Bilboko eta 
Miribilla auzoko jaietako jardueretan parte hartzea, eta kirol- nahiz kultura-jarduera 
ugari sustatu dira, baita Bilboko eraikin enblematiko eta museoetara bisitak ere. 
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Irteera kulturalak Bilbon 

Lankidetzako eta parte-hartze inklusiboko sareak sortzeko asmoarekin, aukerak ere 
sortu dira, hain zuzen ere bi elkarte komunitarioren bidez: arrantza-kluba eta 
Txiribuelta konpartsa. Bi kolektiboekin, tutoretzapeko pertsona batzuek parte hartu 
dute antolatutako jarduera batzuetan: arrantza-irteeratan, Iralako ogiaren jaian, 
Munduko Arrozen jaian eta Bilboko Indautxu auzoko jaietan, besteak beste. 
Esperientzia oso asebetegarria izan dute eta etorkizunean aliantza hori sendotzeko 
bidea ikus daiteke. 

            

  Ogiaren jaia  Arrantza-irteera 

 

Lankidetza Txiribueltarekin Aste Nagusian 

Martxoan Inauterietako festa izan genuen. Bilboko hotel batean bildu ginen arratsaldez, 
eta musika, askaria eta mozorro-desfile zoragarria izan genituen. 
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Urtea amaitzeko, Eguberrietako Jai tradizionala egin genuen. aurten, ohikoa ez den 
formatu batean izan zen, Bilbon dagoen hotel batean bildu ginen arratsaldean, 
topaketaz modu arinean eta jarduera ugarirekin gozatzeko.  300 parte-hartzaile baino 
gehiago bildu ginen: tutoretzako pertsonak eta familiartekoak, boluntarioak, 
patronatua, aurre-tutoretzako familiak eta profesionalak. Eguberrietako poztasuna 
partekatzeko bildu ginen familia handi bat bagina bezala. 
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EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNEKO OSPAKIZUNA 

Martxoaren 8an ospakizun-ekitaldi berezia egin genuen. Emakume talde bat bildu zen 
fundazioaren bulegoetan, batzuk profesionalen taldekoak ziren, eta beste batzuk, aldiz, 
Futubidek tutoretzapean dituenak.  

 Ekitaldia lunch txiki batekin ospatzeaz gain, bideo bat ere grabatu zuten, desgaitasuna 

duten emakumeen aldeko manifestu bat irakurriz. Aldarrikapen ugari jasotzen zituzten 
pankartak egin zituzten, eta ondoren, manifestazioan parte hartu zuten Bilboko 
kaleetan. Jarraian, Bilboko Udalean bildu ziren kontzentrazioan. 

 

  



 INFORME ANUAL 2019– MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

 

33 

BI TALDEKIDEREN ERRETIROA 

Ekainean jardunaldi oso maitagarria izan genuen talde profesionaleko bi lankide 
agurtzeko. Izan ere, laneko etapa amaitu zuten eta erretiroaren merezitako atsedenari 
ekin zioten.  

Bilboko itsasadarrean itsasontziz paseo ederra egin genuen eta ondoren bazkari berezia 
partekatu genuen denok. Erakundearekin hainbeste urtetan izandako konpromiso eta 
dedikazioarekiko eskerra adierazi nahi izan zien Futubidek nahiz erakundeak, baita 
bietako lankideek ere. 

 

BOLUNTARIOAK  

futubideko tutoretzako boluntarioak, modu desinteresatuan, Fundazioaren tutoretzako 
jarduerarekin laguntzen du, elkarrekiko akordioa ezarriz, erakundeak tutoretzan duen 
desgaitasun intelektualeko pertsonarekin laguntasun-loturak ezartzen ditu eta 
adostutako aisialdi inklusiboko jarduerak egiten ditu. 

Hurrengo grafikoan, futubiderekin tutoretzako borondatezko langile gisa elkarlanean 
ari diren pertsona-taldean izan den bilakaera ikus dezakegu; 2019ko amaieran, pertsona 
kopurua 69koa zen: 18 gizonezko eta 51 emakumezko. 
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Aurten, aurreko urteetan bezalaxe, boluntario gisa parte hartzeko interesa duten 
pertsona berriei dagokionez, joera positiboak jarraitzen du. Hala eta guztiz ere, 
ahaleginak egiten jarraitu beharra dago boluntario bat edukitzea gustatuko litzaiekeen 
tutoretzapeko pertsona guztien eskaera estaltzeko.  

BOLUNTArekin, Bizkaiko boluntariotzarako eta parte-hartze sozialerako 
agentziarekin, borondatezko arduradunen foroarekin jarraitzen dugu. Horrek Bizkaiko 
30 erakunde baino gehiagoren borondatezko arduradunen arteko trukaketa-eremua 
sortzen du, betiere, esperientziak eta beharrak partekatzeko eta sarean lan egiteko 
helburuarekin.  

Aurten, gainera, antolatutako bilera batzuk erakunde parte-hartzaileetako batzuen 
lokaletan egin dira, haiek egiten duten lana ezagutzeko asmoz. 

Urtero, foroko erakundeekin batera, Bizkaiko Lurralde Historikoan boluntariotza 
bistaratzera eta boluntarioek egiten duten lanari aitorpena egitera zuzendutako ekintza 
bateratua egiten da. Boluntariotzaren Nazioarteko Egunarekin bat egiten du 
abenduaren 5ean. Aurten, ekintza hori Bilboko Berreginen Museoan gauzatu da. Ia 200 
boluntariok hartu zuten parte, eta futubideko boluntarioen ordezkaritza garrantzitsu 
bat eta zenbait profesional ere egon zen bertan.  

Topaketa honetarako ardatza boluntario eraldatzailea izan zen.  

 

Horrez gain, Futubideko zenbait boluntariok hartu dute parte Boluntak duen 
prestakuntza-eskaintza zabalaren barruan urtean zehar deitzen dituen ikastaro 
batzuetan. 

Euskadin adimen-desgaitasuna duten pertsonekin eta haien familiekin lan egiten duten 
erakundeetako boluntarioak eta boluntarioen arduradunak FEVASen Boluntariotzaren 
IV. Topaketan elkartu ginen. Hiru lurralde historikoetako elkarteetako boluntarioek 
egiten duten lanaren aitorpena egiteko espazioa izan zen. Zenbait lekukotza entzun 
ahal izan genituen, boluntariotzak egiten dien ekarpenari, sortutako loturei edo 
adimen-desgaitasuna duten pertsonekin boluntario izateko aukerari buruz. 

Socorrok, Futubideko boluntarioak, bertaratutakoei 25 urte baino gehiagotako 
esperientzia kontatu zien.  
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Tutoretzako Fundazioen Espainiako Elkartearen (AEFT) bidez egindako ekintzen 
barruan, urriaren 18-20ko asteburuan, Sevillan, Tutoretzako Boluntarioen Estatu 
mailako XII. Topaketa egin zen. Zinemaren sektorean inspiratuta egin zuten. 
#UnVoluntariadoDeCine. 

Bi urtez behingo espazio hori Tutoretzako Boluntarioen eremuan esperientziak 
trukatzeko, parte hartzeko eta ikaskuntzarako bideratuta dago. Aurten, 25. 
urteurreneko ospakizunarekin bat egin du TAU Tutoretzako Fundazioak; Elkartek kide 
dira eta anfitrioi-lanak egin zituzten.   

Bete-beteta egon ziren 3 egunetan, gure erakundeko 22 boluntario joan ziren 
topaketara, Futubideko presidentearekin, gerentearekin eta 2 profesionalekin batera. 

Era berean, AEFTren bidez, online prestakuntza-ereduaren alde egiten jarraitzen dute 
gure boluntarioentzat, batez ere laguntzen hasteko interesa dutenentzat edo laguntzen 
denbora gutxi daramatenentzat.   
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3.2.2.- Arlo Ekonomiko Administratiboa 

Kontularitzako erreferenteez osatuta dago; hau da, tutoretzapeko pertsonen ondare-
ekonomia dimentsioan tutoretza-lanaz arduratzen diren profesional taldeaz. 

Ondare-kudeaketari dagokionez, tutoretzaren dimentsio horrek, funtsean, herentzien 
izapidetzea, pentsioak, finantza-, zerga- eta higiezin-gaiak hartzen ditu barne. 

Bi hitzek ondo islatzen dute tutoretzaren alderdi hori, diru-sarreren eta gastuen 
kontrolari eta kontularitzari dagokionez: zorroztasuna eta zailtasuna.  

Zorroztasuna: tutoretzapeko pertsonen beharrei erantzun eraginkorra emateko eta 
epaileei eta fiskalei esleitutako sarreren eta gastuen egokitasunaren azterketa 
erraztuko dien “urteko kontuak” aurkezteko.  

Zailtasuna: izan ere, erregistratu beharreko transakzio kopurua, zenbateko txikiak izan 
arren, oso altua da eta horiek guztiak modu egokian egin behar dira. 

Ardura horrekin zerikusia duten datu adierazgarrien zerrenda I. taulan ageri da. Bertan, 
batetik, administratu beharreko ondare-unitate kopurua deskribatzen da, dagokion 
batez besteko ondare metalikoarekin, eta bestetik, ondare horren kudeaketak 
kontularitzako idazpen kopuruan daramatzan eragiketak. 

 

I. TAULA – ONDARE DIMENTSIOA – ZAILTASUNA (2017 – 2019) 

       2017      
 

     2018 
 

2019 

            
ONDARE UNITATEAK     148 155 165 

BATEZ BESTEKO ONDARE METALIKOA     44.118 48.650  49.320 

KONTULARITZAKO IDAZPENAK, 
GUZTIRA 

    21.590 21.903  22.198 

Zaintzapeko pertsonen egoera ekonomikoari dagokionez, ondare-unitateen % 65ek 
baino gehiagok emaitza negatiboak ditu; hau da, diru-sarrerak baino gastu gehiago.  

Hori dela eta, nabarmentzekoa da batez besteko ondare metalikoaren areagotze txikia. 
Administrazioetatik kostu egozgarriek izan duten igoerak eragin du hori, hauek esate 
baterako: egoitza-koordainketa eta farmazia-koordainketa. Horrek guztiak ezintasuna 
duten pertsonak txirotzea dakar pixkanaka-pixkanaka.  

Jarraian, Fundazioak tutoretzapeko pertsonei egindako laguntzen zenbatekoak 
erakusten dira. Guk “banakako diru-laguntzak” deitzen diegu; bestalde, guztizko diru-
sarrerak daude, epaileek behar bezala baimenduta, “Tutoretzagatiko ordainsari” 
kontzeptuarekin. Nabarmendu nahi dugu kontzeptu hori murrizten ari dela azken 
urtean hartutako kargu kopuruarekiko. Izan ere, epaitegiek gero eta gehiago mugatzen 
dute baimentzea eta gainera, babestutako pertsonen ondareak ez du kontzeptua 
areagotzeko aukerarik ematen. 
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2. TAULA – ONDARE DIMENTSIOA – GARRANTZITSUAK (2017 – 2019) 

 

                      2017     2018    2019 

      
Diru-laguntzak  116.212   46.379  54.034 

Tutoretzagatiko ordainsaria  55.509    58.411  65.911 

Banakako Laguntzen partidan, bereziki etxebizitza-gastuak, mantenua, mediku-
zerbitzuak, jantziak eta gizarte-integraziorako jarduerak sartzen dira. Azken urtean 
% 10eko baino gehiagoko igoera ikus daiteke. Hain zuzen ere, aurten dituzten 
sarrerekin ohiko bizitzako gastuei aurre egiteko nahikorik ez duten pertsona gehiago 
egon dira. 

Ekitaldi honetan, urtero epaitegietan aurkeztu behar diren txostenen programazioari 
eta jarraipenari arreta bereizia eskaini zaie.  

Barne-prozedura operatiboetan ezarritakoaren osagarri gisa, eta tutoretzapeko 
ondasunen administrazioarekin zerikusia duten (legez epaitegi desberdinei dagokie) 
gauzetan obligazioak zorrotz betetzen direla bermatzeko, Fundazioak, 1995etik, 
auditoreei eskatzen die tutoretzapeko pertsonen kontabilitatearen berrikusketa 
eramateko. 

 3.2.3.- Gardentasuna eta jardunbide egokiak 

Formalki ezagututako kalitate-kudeaketako testuinguru orotara atxikitzeaz gain, 
gardentasuna eta jardunbide egokiak dudarik gabe kontuan izan beharreko alorrak dira. 

Ildo horretatik, gure erakundeak akordio bat egin zuen Lealtad Fundazioarekin. 
Horrela, analistek gure jardueraren alor guztiak kontrastatzen dituzte “Gardentasuna 
eta Jardunbide Egokien Printzipioen” arabera. Horiek, beste herrialdeetako 
esperientzietan oinarrituz, irabazi-asmorik gabeko eta Administrazio Publikoko 
sektoreko erakundeetan ordezkariekin egokitu eta kontsultatu ziren. 

Printzipio horiek, hain zuzen ere erakundeetan betetzea edo ez betetzea baloratzen 
direnak, honako hauek dira: 

 1.- Gobernuko Organoa Funtzionatzeko eta Arautzeko Printzipioa 

 2.- Helburu Sozialaren Argitasun eta Publizitate Printzipioa 

 3.- Jardueraren Plangintza eta Jarraipen Printzipioa 

 4.- Komunikazioaren eta Informazioko Irudi Fidelaren Printzipioa 

 5.- Finantzazioan Gardentasun Printzipioa 

 6.- Finantzazioan Aniztasun Printzipioa 

 7.- Funtsen Erabileran Kontrol Printzipioa 

8.- Autonomia Erkidegoak Aurkezteko eta Lege Betebeharrak Betetzeko Printzipioa 
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 9.- Borondatezko Pertsonak Sustatzeko Printzipioa 

 

     
 

2015az geroztik, Lealtad Fundazioak “GKE baimendua” zigilua eman digu 

Lealtad Fundazioa institutu independenteak bereizgarri hori eman digu, estatu-mailan 
bakarra, eta horrek agerian uzten du kudeaketa garden eta eraginkorrerako irizpideak 
betetzeko dugun konpromisoa. Zigiluak gardentasun eta konfiantza plus bat ematen dio 
dohaintza-emaileari, egiaztatzen baitu Futubiden ahaleginak gure esperientzia-esparruan 
oinarritzen ditugula, gure komunikazioa fidagarria dela eta argitaratu egiten dugula gure 
egitekoetarako erabiltzen dugun gastuaren ehunekoa, besteak beste. 

Egiaztagiri hori jasotzea Lealtad Fundazioak egindako azterketaren emaitza da; hortik 
ondoriozta baitaiteke futubiden betetzen ditugula, oso-osorik, Gardentasun eta 
Jardunbide Egokien 9 Printzipioak. 

“Fundazioak kontrastatu ditu, besteak beste, erantzukizunak betetzeko futubideren 
gobernu-organoaren funtzionamendu egokia eta baliabideen erabilera eraginkorra, 
futubide jasangarria ote den eta komunikazio fidagarria ote duen, eta baita jarduerek 
interes orokorreko misiorekin koherentzia ote duten ere”, adierazi du Patricia de 
Rodak, Lealtad Fundazioko zuzendari nagusiak. 

Beraz, futubideren bereizgarria da gardentasun eta kudeaketa-jardunbideekin hartu 
dugun konpromisoa. Akreditatutako erakunde bakoitzari buruzko informazio osatua 
www.fundacionlealtad.org webgunean kontsulta daiteke, eta futubideren txostena 
www.futubide.org webgunean kontsulta daiteke. 

3.3.- Etikaren Batzorde Sustatzailea 

Futubide desgaitasun intelektuala duten pertsonekiko konpromiso etiko gisa sortu zen. 
Konpromiso honen garapena ia 25 urtetan zehar zehaztu da, jardueren kalitatean 
etengabeko hobekuntza bilatuz eta kontrastatutako jardunbide egokien garapenean 
oinarrituz. Ildo horretatik, Etikako Batzorde Sustatzailearen eratze formala egin zen 
futubiden 2012ko ekainean. Estatu mailan ezaugarri horiek dituen lehengoa da adimen-
ezintasuna duten pertsonen tutoretza-zerbitzua eskaintzen duten erakunde pribatuen 
alorrean.  

Batzordea bost kidek osatzen dute: lau langile profesionalek eta erakundeko boluntario 
batek, hain zuzen.  

Adierazi behar da aholku-batzorde eta ez lotesle honen helburua tutoretzan gertatzen 
diren arazo etiko posibleen konponketan azterketa egin eta aholkua ematea dela, 
betiere, hartu beharreko erabakien kalitatea hobetzen laguntzen duten laguntza-
etikaren eta metodologien ezagutzak aplikatuz. 

http://www.fundacionlealtad.org/
http://www.futubide.org/
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 Horrek hausnarketa garrantzitsua eragin du Batzordeak balio erantsia ekar lezakeen 
erakundearen beraren eremuei buruz.  

Ondorio nagusietako bat izan da Futubideko profesionalen taldeari, osotasunean, 
prestakuntza eman behar zaiola Asistentzia Etikan eta deliberazio-metodologian, 
eguneroko jardunbidean txertatzeko. Beraz, profesionalentzako Prestakuntza Planaren 
barruan sartuko da. 

Datorren urterako geratuko da garatu litezkeen Batzordearen beraren beste jarduera-
eremu batzuk zehaztea. Horrez gain, funtzioak mugatzeko eta osaketa aldatzeko 
beharra ere aztertuko da. 

3.4.- Tutoretzako fundazioen Espainiako elkartea (AEFT) 

Erakunde honetako kide aktiboak garen aldetik, hainbat jarduera eta lantaldetan parte 
hartu dugu.  

Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko kide gara modu iraunkorrean, eta bertako kide 
da futubideko presidentea, Elkarteko diruzain gisa, eta aurten deitutako 5 Zuzendaritza 
Batzarretara joan da, baita Batzar Orokorrera ere. 

Lan Teknikoko Taldearen parte aktiboa ere bagara. Gogoeta egiten dute eta 
tutoretzako erakundeak diren aldetik jardunbiderik onenak partekatzen dituzte. Urtean 
zehar, Fundazioaren gerenteak bileretan hartu du parte. 

Maila juridikoan, gure juristen taldeak “Hitza hartzeko ordua da” jardunaldian eta 
Aholkularitza Juridikoaren XV. Jardunaldian hartu du parte. 

Tutoretzako Fundazioen Espainiako Elkarteak antolatutako Tutoretza Ereduaren VIII. 
Jardunaldian ere hartu dugu parte, futubidek babestutako adimen-desgaitasuna duten bi 
pertsonarekin batera. 

Kanpo-komunikazioari dagokionez, aldian behin, futubidek sustatutako albisteak bidali 
ditugu AEFTk dituen komunikazio-euskarriak aprobetxatu eta gure informazioa gehiago 
bistaratzeko.  
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4.- FEAPS – ERABATEKO GIZARTERATZEA KALITATE EGIAZTAPENA 

 

2016ko abenduan Futubide Erabateko Gizarteratzeko erakunde gisa aitortzen duen 
diploma jaso dugu, Kalitate Sistemaren baitan, Konpromiso Fasean.  

Ziurtagiri honek orain hasi eta etorkizunean jarraitzeko etengabeko hobekuntzarako 
bidea hasi izana esan nahi du. Horretarako, Hobekuntza Plana eta horren faseak ezarri 
behar ditugu, hobekuntza-frogak erakutsi eta Kalitatearen hurrengo faseetara igaro. 

 Eta zegokion moduan, 2019ko lehen hiruhilekoan jaso ditugu Erabateko 
Gizarteratzearen aurrean urtero aurkeztu beharreko bigarren Jarraipen Txostenean 
Hobekuntza Planarekin lotuta izandako aurrerapenak, baita aurrez ikusitako ekintzei 
buruz sor daitezkeen aldaketa oro ere.  

Txosten hori berriz ere Autoebaluazio taldeak baliozkotu zuen. Taldea hauek osatuko 
dute: desgaitasun intelektuala duten pertsonak, boluntarioak, zaindariak eta futubideko 
teknikariak; talde horrek gauzatu zuen lehen etapako lana, akreditazioaren aurrekoa, 
eta Konpromisoko fase honetako Hobekuntza Planaren garapena monitorizatzen 
jarraituko du.  
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5.- BOZERAMALEAK TALDEA  

 

Futubideren 2015-2018 aldirako III. Plan Estrategikoan, lan-ildo gisa jasotzen zen 
zaintzapeko pertsonek erakundearen egituran parte hartzeko bideak bilatzea. Arlo 
horretan garatutako lanaren ondorioz, 2018an Bozeramaileen taldea sortu zen, 
tutoretzapeko sei pertsonaz osatuta (hiru emakume eta hiru gizon), jarduera oso modu 
intentsuan hasita. Talde horrek Futubideren tutoretzapean dauden pertsonen 
kolektiboa ordezkatzeko eta fundazioari haien ahotsa eramateko funtsezko misioa du. 

2019an zehar, askotarikoak izan dira taldeak garatutako jarduerak, izan diren bsitaratze 
eta parte-hartze aukerez gain: 

• Taldearen ohiko 8 bilera egin dira 
• futubideren Patronatuaren 2 bileretan hartu dute parte 
• futubidek aldizka argitaratzen duen Bideonetik aldizkarian orri bat dute, 

gainerako turoretzapeko pertsonekin komunikazio-kanala izateko.  
• futubideren bulegoetako sarreran dagoen Iradokizunen postontzia kudeatzen 

dute. 
• FEVASekin lankidetza Nire Botoak Balio Du kanpainarekin lotutako 

jardueretan, Komunikazioari buruzko ikastaroan parte hartzeaz gain. 
• Bozeramaileen Taldea boluntarioen foroetan aurkeztea. 
• futubideri emandako Lurralde Solidarioak sariak jasotzea. 
• Tutoretzako Fundazioen Espainiako Elkarteak antolatutako Tutoretzako 

Ereduen VIII. Jardunaldian parte hartzea. 
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Euskalduna Jauregian egindako Nire Botoak Balio Du jardunaldia 

2019ko irailean, horrez gain, taldekide bat aldatu zen eta aldaketa horiek aldizka 
egiteko komenigarritasuna baloratu zen, jarduera bistaratzeko ekintza gehiago egiteaz 
gain.  

futubiden taldea finkatuta dagoela irizten dugu, eta aurreikusita du 2020. urtean 
maiztasunez biltzen jarraitzea. 
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6.- “bINKLUSIon” PROIEKTUA 

2017an martxan jarritako proiektua da, Bizkaiko Foru Aldundiaren Autonomia 
Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritzak bultzatuta, Euskaliten lankidetzarekin. Foru 
Aldundiko taldearen eta Bizkaiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen arteko 
lankidetza eta lanaren ondorioz sortu da desgaitasuna duten pertsonen eta haien 
familien arreta eta sustapenerako Bizkaiko Gizarte Zerbitzuen Erantzukizun Publikoko 
Sarearen zentro eta zerbitzuen kudeaketa hobetzeko proiektu hau. 

‘bINKLUSIon’ proiektuaren helburua da sektoreko erakundeek kudeaketa modu 
orekatuan garatzea, Kudeaketa Aurreratuaren eredua erreferentzia gisa hartuta eta Bizi 
Kalitatearen eta parte-hartze Ereduaren funtsezko elementuak eta Gizarte Ekintza 
Sailaren lehentasunak lerrokatuta: bizi-kalitatea, bikaintasuna, etika, gardentasuna, 
genero-berdintasuna, elebitasuna eta konpromiso soziala.  Kudeaketa Aurreratuko 
Ereduaren inguruan zenbait garapen bateratzen dituen lan-metodologia gisa balio du 
proiektuak.  

2019an, futubidek proiektu honetan parte-hartzea abiatu du, beharrezko prestakuntza 
eginez, ereduaren araberako ebaluazioa eginez eta hobekuntza arloak detektatuz. 
2020an zehar proiektu horren garapenarekin jarraituko dute.  

 

“ bINKLUSIon” 
 

 Honako honen lankidetzarekin:                                     
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7.- IV. PLAN ESTRATEGIKOA - 2019-2022 

2019an zehar futubideren 2015-2018 III. Plan Estrategikoaren ebaluazio egin genuen, 
eta gero, 2019-2022 IV. Plan Estrategikoa egin dugu, datozen lau urteetan 
erakundearen jarduera gidatzeko ildo estrategikoak markatzeko. 

Jarraian, Plan Estrategiko berri honen edukia arloka islatzen da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNDAZIOA 

PARTAIDETZA SOZIALA 

INGURUAREKIKO 
HARREMANAK 

ZERBITZUAK SISTEMATIZATZEA 

KALITATE PROZESUAK 

LAN HARREMANAK 

ERAKUNDEAN PARTE HARTZEA 

ASEBETETZEAREN EBALUAZIOA 

KOMUNIKAZIO ERRAZA 

TUTORETZAKO BOLUNTARIOEN UGARITZEA 

BOLUNTARIOTZAREN ANIZTASUNA 

BOLUNTARIOEN PRESTAKUNTZA 

FUTUBIDEREN BALIO SOZIALA BISTARATZEA 

TUTORETZA ETA AURRE-TUTORETZAKO PROIEKTUAK 
GARATZEKO ALIANTZAK 

ERAKUNDE MAILAKO HARREMANEN ORIENTAZIO 
ESTRATEGIKOAK 

KANPO KOMUNIKAZIO PLANA 

PERTSONAK ETA 
FAMILIAK 
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8.- BBVAREN LURRALDE SOLIDARIOAK SARIA 

Lurralde solidarioak BBVAren ekimena da. Programa honen baitan, Espainian dituzten 
enplegatuek, bultzatu nahi dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeen proiektuak 
proposatzeko eta aldeko botoa emateko aukera izaten dute. 8. edizioa da jada eta 
futubide, babestu gaituen pertsonari eta aldeko botoa eman duten BBVAko kideei 
esker, programak dakarren aintzatespena eta laguntza ekonomikoa jasotzeko hautatua 
izan da.  

Zehazki, tutoretzapean ditugun pertsonen bizitza independentearekiko gure laguntza-
proiektuari eman zaio aitorpena. Hori dela eta, futubideren izenean saria Jonek jaso 
zuen. Jon bere etxe propioan modu independentean bizi den eta laguntza horiek 
jasotzen dituen pertsonetako bat da. 

Eskerrak eman nahi ditugu aitorpenagatik eta horrelako ekimenekin jarraitzeko 
proposamena egin, gizartearen elkartasuna errazteko eta kontzientziatzeko era baitira. 
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KONTU IKUSKARITZA  
ETA 2019. URTEKO KONTUEN 

TXOSTENA 
 

 
 

 

Fitxategia ireki: Informe Auditoria 2019.pdf 
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