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Ezagutu
gaitzazu



Gipuzkoako gizartearekiko konpromisoa sustatu nahi dugu, adinekoek eta
aniztasun funtzionala duten pertsonek bete gabe dituzten beharrei erantzuteko
asmoz. Ildo berean, Matia Fundazioaren laguntza sareko elkarte eta erakundeen
eta Gipuzkoak o gizarte osoaren beharrei era erantzuna ematea da gure asmoa.
Eta gainera, dugun xedean laguntzen duten pertsona eta elkarteen aitortza
burutzea. 

MatiaZale pertsona guztiak gara eta Matia Fundazioaren xedearekin bat egiten
dugu: "Pertsonei zahartze-prozesuan laguntzea ongizatea hobetzeko, haien
autonomia eta duintasuna sustatuko duten ezagutza eta zerbitzu
pertsonalizatuak sortuz".

Ezagutu gaitzazu

Nor da MatiaZale?

Zer egiten dugu?



Zahartzea eta desgaitasuna
agerian jarriz eta horren berri

emanez apoiatu eta
partehartzea, pertsonen

ongizatea eta bizitza
hobetzeko helburuarekin

Zahartzearen eta
desgaitasunaren alorreko
jardueretan parte hartzea

eta horien inguruko
informazioa jasotzea.

Zer esan nahi du parte hartzeak?

Zure ekarpenak onura fiskaletarako eskubidea ematen dizu

Pertsona fisikoa edo juridikoa izanda,
zure ekarpen ekonomikoak zergak
arinduko dizkizu hurrengo errenta
aitorpenean. Dohaintzaren ziurtagiria
bidaliko dizugu horretarako. 

Gure lurraldearen
hobekuntza sozialean

laguntzea, gure gizarte
errealitatearen

funtsezko esparru
batean arituz



MatiaZaleak
863

Bazkideak
66

Erakundeak
44Enpresak

39

Ezagutu gaitzazu

 1029 matiazale 2021ean



Boluntariotza



3397

Laguntza jarraituak

Aisialdiko jarduerak
eta irteerak

Matiako boluntariotza

 emandako orduak

Kultur  
jarduerak

Belaunaldien arteko
proiektuak

646 pertsona boluntario

237

97

37
275

Boluntariotza oso balio garrantzitsua da
Matia Fundazioan. Boluntario eta elkarte
askok era askotara laguntzen dute, beti ere
beren denbora eta ilusioa eskainiz.

Pandemiak zailtasunak sortu zituen
boluntariotzako jarduerak burutzeko, hala
ere, egoerak ahalbidetzen zituenak egiten
jarraitu ziren.

Boluntariotzako erakunde guztiek eta
boluntarioek aurkeztutako borondateari
eta babesari eskerrak eman nahi dizkiogu. 



Boluntariotzan laguntzen
duten erakundeak

Eskerrak eman nahi dizkiegu pertsonen aldeko ekarpenak egiten
jarraitzen duten eta horrela laguntzen jarraitzen duten

boluntariotza-erakunde guztiei.



Boluntarioekin berriro ere
topatzen

Boluntariotzak, Matian beti hain preziatua izan denak, pandemia dela eta, ezin
izan du jarduera normaltasunez burutu.

Pixkanaka, Matiaren zentro bakoitzean boluntarioak berriz hartzeko prozesu
bat egin genuen. Hainbat helburu genituen: elkar topatzea, urte honetako
bilakaera partekatzea, zein unetan ginen jakitea eta martxan jartzeko behar
genuen informazioa izatea.



Kolaboratzaileak



Kolaboratzaileak 
Ikastetxeak - Elkarteak- Enpresak
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Ekimenak 



Ekimenak
Lortutako ekimenak eta abian

daudenak 2021: 

Lortutakoak
5

Abian
daudenak

2-Musikarekin edonora
-Euskalduneatzen

-Rosak utzitako ondarea
-PrestAKzioa

-Normaltasuneruntz

- #100FLUENCERS
-Trizikloz, nola ez!



Lortutako
ekimenak



Musikarekin edonora

109 Emaile

Fraisoro zentrotik aitortzen da musikak pertsonentzat duen garrantzia; gure
bizitzaren ibilbidearen parte da, une berezietan... Musikak gogorarazten digu,
irribarre eginarazten digu, sentiarazten gaitu.

Programa honen bidez, musika erabiliz gozatzea lortuko dugu. Programa bat
egitea lortuko dugu, non 12 pertsona, modu normalizatu, integratzaile eta
komunitarioan, gutxi gorabehera, Zizurkilgo (Loatzo) musika eskolara joan
ahal izango diren 2022-2023 ikasturtean, musika tailerretara.

 



Euskalduneatzen

155 Emaile

Euskara da gure hizkuntza, eta aitzakia eta hari nagusi gisa erabiliz, gure
tradizioetara bidaiatuko dugu. Ekimen honen bidez hainbat bidaia egingo
ditugu Lamourous zentrotik: Balenciaga, Igartubeiti, Sagardoetxea, Loiolako
Santutegia... leku asko, tradizioaren eta kulturaren oinarria.

Lamourousen bizi diren pertsonek parte hartzeaz gain, familiartekoek ere bat
egiteko aukera izango dute. Oroitzapenak eta une onak partekatzeko
esperientzia izango da; Ezagutza eta tradizioa...



Rosak utzitako ondarea
Rosak argi zeukala pentsa dezakegu. Etxea segurtasuna ematen dizun
espazioa da, zurea, zure nortasuna islatzen duena, zeure burua sentiarazten
dizuna, askea, ez zarenaren itxura egin gabe, bakarrik sentiarazten zaituena,
lagunduta sentiarazten zaituena, aukeratutako, egokitutako,
pertsonalizatutako espazio bat.

Rosak berak zeukana baloratzen zuen, eta adineko pertsonek ere hala
izatea nahi zuen, behar dituzten zaintzengatik non bizi behar duten alde
batera utzita. Eta horixe egin zuen: BERE ONDAREA MATIA
FUNDAZIOAREN ALDE UTZI utzi eta horrekin etxeak sortzen jarraitu ahal
izatea, berak izan zuen bera, berak maite zuen bera, gozatzen zuena
leihotik begira bizitzari pasatzen.

1 Ondare



PrestAKzioa
PrestAKzioaren helburua izan da POAko online prestakuntza
diseinatzea boluntarioentzat, praktikoa, modularra eta malgua, eta
zentzu horretan prestatu nahi izan duten boluntario eta erakunde
guztientzat eskuragarri egongo dena, bai 2021ean, bai geroago.

Urte honetan zehar sortu dugu, pilotatu, eta 2022an zehar jarraipena
emango diguo, aukerak gehiago zabaltzen

1 Erakunde
emailea



Normaltasuneruntz

1 Erakunde 
emailea

Espazio partekatuen, hauskortasun-egoeren eta alerten ondorioz,
etengabe desinfektatu behar izan dira espazioak pandemian. Baina
altzariak eta ingurunea kaltetu egin dira, materialak hondatu egin dira.

Horregatik, eta Lamourousen bizi izan zen pertsona baten senitarteko
batek tratuarengatik eskerrak eman zizkigun zenbateko horren helburu
gisa, hondatu diren altzari eta espazio batzuk berreskuratzera bideratu
dugu zenbateko hori, gure etxea polita egon dadin.



Abian dauden
ekimenak



Emaile29

Hasierako
helburua:
 47:000€

Lortutako
dohaintzak:

 22.815€

#100fluencers



Proiektu hau guztiontzat da, zenbat eta gehiago jakin, orduan eta
gehiago hobetu dezakegulako.

Komunikabide digitaletan zahartzea nola etiketatzen dugun aztertzea
da kontua. Nola hitz egiten dugu berataz? Baina, aldi berean, zer
pentsatzen dugu? Bat datoz?

Proiektuak hiru multzo ditu: belaunaldi desberdinen arteko elkarrizketen
ikus-entzunezko bilduma bat, zahartzeak zer esan nahi duen azaltzen
duena; zahartzeari buruz hedabide digitaletan erabiltzen ditugun
etiketak aztertzen dituen ikerketa bat; eta adinekoentzako baliabide
digitalen erabilera gaitzeko bloke bat.

#100fluencers



Emaile3

Hasierako
helburua: 

6.480€

Lortutako 
dohaintzak:

130€

Trizikloz, nola ez!



Pertsona guztientzat garrantzitsua da irtetea, paseo bat ematea,
inprobisatu ahal izatea, jendearekin topo egitea.

Baina ateratzeko era asko daude, Bizikletaz Adinik Ez duten irteera
bakoitza ezberdina baita zentzu guztietan. Ingurunea desberdina da:
hiruki bat. Gurekin dagoena desberdina da: boluntarioa. Nora iristen
garen desberdina da: gune ESANGURATSUAK eta ERREKULATUZ
beteak Donostian. Eta hizpide ditugun gaiak desberdinak dira: tradizioa
eta HISTORIA.

2017an Bizikletaz Adinik Ez sortu zenetik, Donostiako Matiako hainbat
zentrotan irteerez gozatu ahal izan dugu eta hainbat modutan lagundu
dugu haien garapena, eta horrela izaten jarraitzea nahi dugu.
Lagunduko diguzu?

Trizikloz, nola ez!



Ekimenen
jarraipena



Aldian-aldian egiten ditugun altuerako topaketa horiek beti izan dira online.
Baina urte eta erdiko online topaketen ondoren, azkenean, 2021eko
azaroaren 9an, gure ametsa eta hainbestetan hitz egindako plana bete ahal
izan genituen. Online topaketa pertsonako topaketa bihurtu zen. Non?
Zelatunen, Ernio mendiaren magalean. Izan ere, leku esanguratsua da
guztiontzat eta amets bat zen joan ahal izatea, askorentzat hainbeste urte
igaro ondoren.

Hemen duzue bideo bat, topaketaren laburpenarekin:

https://youtu.be/SlYlek8VWlU

Altuerako topaketak Alex
Txikonekin



Pioren istorioak
Eskerrik asko guztioi, zuei esker esan ahal dizuegu liburua paperean
daukagula.
2020ko otsailean, Pio bazihoan. Kontzientziaz, duintasunez eta kaleratu
ondoren. Bere bizitza-ibilbideaz jabetuta eta pozik, eta inguruneari ondo
eskertuta.

Orain, egin diguzun azken oparia aurkeztu eta zabaldu nahi dugu.
ESKERRIK ASKO, PIO!

Hemen duzue "beste istorio batzuk" liburua doan deskargatu ahal izateko
esteka:
 https://www.matiazaleak.eus/es/crowdfunding-social/las-historias-de-pio



Dohaintzak



Dohaintzak 2021

BAZKIDEAK
9.445€

OPARI 
 SOLIDARIOA

277€

PUNTUALAK
12.651€

ENPRESAK 
20158€

LEGATUA
175.000€

Dohaintzak guztira= 217.531€



Laguntzeko
beste aukera

batzuk



Opari solidarioak
Opari solidarioak ditugu salgai, zentroetan eta online dendan.
Opari solidarioen onura guztiak ekimenetara bideratzen dira
eta, beraz, adinekoen eta aniztasun funtzionala duten
pertsonen ongizatea hobetzen laguntzen dute: 

Jarri gurekin harremanetan eta esaiguzu zer behar
dezun eta aurkituko dugu kolaboratzeko era.

Kristalezko botila
Agenda 

solidarioa



Pentsatu duzu zer gertatuko den zu ez zaudenean? Zure
elkartasunak eta gizartearekiko konpromisoak denboran iraun
dezakete eta pertsona askoren etorkizuna hobetu. Legatu
solidarioa, ondasun ekonomikoak kausa solidarioetan uzteko
aukera ematen dizun aukera bat da.

Zure testamentuan Matia Fundazioaren aldeko ondare solidarioa
sartzeak, zure inguruko adineko askoren bizi-kalitatea hobetzea
ahalbidetuko du eta gure arreta-eredua sendotzen jarraitzera
zuzenduko dugu, bizitzei zentzua ematen jarraitzera.

Legatu solidarioa



Síguenos

www.matiazaleak.eus
matiazaleak@matiafundazioa.eus


