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Aurkezpena

ASPANOVAS, minbizia duten Bizkaiko haur eta nerabeen gurasoen elkartea da, 1989an 
haur eta nerabeen minbiziak jotako familiek sortutako irabazi-asmorik gabeko erakundea. 
Familia horiek garai hartan asistentzia eta osasun arloari eragiten zioten gabeziak eta 
beharrak antzeman zituzten.

30 urteren ondoren, esan dezakegu, bidean zailtasunak sortu diren arren, merezi izan 
duela minbizia duten adingabeen guraso talde batek indarrak batzea erabakitzea gure 
alaben eskubideak defendatzeko. Zalantzarik gabe, lan hori guztia ez zen posible izango 
erakunde publikoen, osasun-langileen eta minbizia duten adingabeen problematikarekin 
sentsibilizatuta dauden pertsona askoren laguntzarik gabe.

Gaur egun, kaltetutako familiei hainbat zerbitzu eskaintzen dizkiegu, programa eta 
ekintza ugariren bidez laguntza errazteko. Gure lana adingabeen eta haien familien 
egoera medikoa, psikologikoa, asistentziala, hezitzailea eta aisialdikoa hobetzea da.

Egunez egun lan egiten dugu familien beharrak behatzeko, horiek guztiek eboluzionatu 
egiten baitute denborarekin. Zalantzarik gabe, ASPANOVAS-etik ahal dugun guztia 
egingo dugu zaintza, tratamendua eta laguntza egoera eta denbora bakoitzean egokia 
izan dadin.

1989 ASPANOVAS sortzen da

1991 Familientzako arreta Psikologikoko zerbitzuaren hasiera

1992 Minbizia duten umeentzako lehen udalekuak

1993 Boluntarioak ospitalean dauden familiak bisitatzen hasten dira

1994 Adingabeen zaintzaileentzako elikadura dieten zerbitzua sortzen da

2001 Familiei gizarte arreta zerbitzua eskaintzen hasten gara

2008 Jarduera terapeutikoak egiten hasi ginen GUOko Onkologia 
Pedriatrikoko Unitatean

2017 Arreta Pedagogikoko Zerbitzua martxan jartzen dugu minbizia duten 
haur eta nerabeentzat eta haien gurasoentzat

2019 ASPANOVAS-en 30. urteurrena ospatzen dugu

2021 Egoitzaz aldatu gara, familiengandik hurbilago egoteko
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2018 Bi tailer berri eskaintzen ditugu: Atseden tailerra eta Trebetasun 
Sozialen eta Baliabide Pertsonalen Tailerra
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Gure Helburua

Zer egiten dugu?

Nola egiten dugu?

1

Gaixotasunaren prozesuan 
eta sendatze prozesuan 
familiaren ondoan egotea.

2

Familiek duten 
eskakizunei erantzutea 
asistentzia-laguntzen 
bitartez. 

3

Minbizia duten haur, 
nerabe eta haien familien 
eskubideak eta beharrak 
aldarrikatzea eta erakunde 
publikoen eta gizartearen 
aurrean defendatzea.

4

Haur eta nerabeen minbiziaren arloan beste 
erakunde batzuekin elkarlanean aritzea, gure 
lana indartzeko eta familiei arreta integrala 
ematen lagunduko diguten erakunde eta 
enpresekin aliantzak sustatzeko.

5

Komunikabideetako eta gizarteko 
profesionalekiko harremanen bidez, 
haurren eta nerabeen minbiziari 
buruzko sentsibilizazioa eta 
dibulgazioa sustatzea.

Haurren eta nerabeen minbizia duten familien beharrekiko konpromisoa

Aukera berdintasuna guztiontzat

Minbizia duten adingabeen inklusioa egunerokotasunean eta elkarte-bizitzaren 
esparru eta ekintza guztietan.

Minbizia duten haur eta nerabeen eta haien familien eskubideak errespetatzea

Ahalduntzea, minbizia duten adingabeen garapena eta ahalmena bultzatzeko

Erantzukizuna, gardentasuna eta jardunbide egokiak elkartearen eta haren 
baliabideen kudeaketan.

Elkarrekiko elkartasuna, gizartean indartu beharreko balioa.
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Gure Helburua Taldea

BATZAR OROKORRA

Batzar Nagusia elkartearen organo nagusia da. ASPANOVAS-eko guraso eta bazkide 
guztiek osatzen dute. Elkartearen egiturarekin eta funtzionamenduarekin lotutako 
erabakirik funtsezkoenak hartzen dituzte.

ZUZENDARITZA BATZORDEA

ASPANOVAS-en motorra Zuzendaritza 
Batzordea da eta haurren edo nerabe 
onkologikoen gurasoek osatzen dute. 
Boluntarioen talde bat da eta laguntza-
sare baten antzera funtzionatzen dute. 
Elkarrekin ekintzak eta proiektuak 
prestatzen dituzte  kaltetutako familia 
berriek  babesa izan dezaten eta beren 
seme-alaben gaixotasunari aurre egiteko 
indarrak izan ditzaten.

Lehendakaria: Mª José Martínez 
Diruzaina: Janire Barrio 
Idazkaria: Unai Alaña 
Mahaikideak: 
 -Mª Ángeles Sanz
 -Xabier Leizea
 -Juan Carlos Fernández

TALDE TEKNIKOA

ASPANOVAS-eko Zuzendaritza 
Batzordeak diseinatutako ekintzak 
prestatzen eta gauzatzen dituen 
profesional-taldea:

Koordinazioa: Ainhoa Fernández
Administrazioa: Sara Enrique
Arreta Psikologikoa: María 
Jesús Nicuesa
Gizarte arreta: Naiara Arrieta eta
María Garcia 
Komunikazioa: Maitane Rodríguez 

Batzar
orokorra

 Zuzendaritza 
batzordea

Koordinazioa Talde teknikoaBoluntariotza

Asistentzia 
Arloa Hezkuntza Komunikazioa Kalitatea Finantzazio 

Arloa
Administrazioa
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"Beste familia 
batzuei 
laguntzen 
dieten familiak" 

Are hurbilago

Pandemiari esker Gurutzetako Ospitaletik gertu joateko erabaki ausarta hartzeko gai izan 
gara; izan ere, azken urteetan planteatzen ari ginen beharra zen arren, gure familiekin 
egoteko zailtasunak bultzatu gintuen proiektua errealitate bihurtzera.

Gurutzetara joanda, pandemiaren aurretik eskaintzen genuen kalitatezko arreta eskaintzen 
jarraitu ahal izan dugu ospitaletik oso gertu; aurrez aurre artatzeko aukera eta, horrekin 
batera, besarkada bat eta begirada konplize bat eskaintzeko aukera, hitzak nahikoak ez 
direnean.

Gaur egungo kokapena egokiena da familien premien arabera, gure izateko arrazoiaren 
arabera, eta are gehiago egungo osasun-testuinguruan; izan ere, aukera ematen du 
ospitaleratzeetan eta bisitetan arreta ematen jarraitzeko, Bilbora joan beharrik izan ez 
dezaten, arreta psikologikoa eta soziala jasotzeko eta administrazio-izapideak egiteko. 
Gaur egun, ia gure zerbitzu guztiak zentralizatuta daude, eta leku berean egiten dira; 
horrela, tratamenduan dauden familiei beren hitzorduen antolaketa eta kudeaketa 
errazten zaie, askoz erabakigarriagoak eta eraginkorragoak izateko aukera emanez eta 
familiei ahalik eta kalte txikiena eraginez.
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Are hurbilago Pandemia egonda ere,
ez gara gelditu!

Enpresen, erakundeen, elkarteen, pertsona boluntarioen eta abarren inplikazioari eta 
lanari esker, haur eta nerabe minbizia herritarrengana hurbiltzen laguntzen diguten 
ekitaldiak egiten jarraitu ahal izan dugu, osasun-neurriek ahalbidetu diguten neurrian eta 
beti Osasun Sailetik jasotako jarraibideak errespetatuz. 

Elkartasunezko ekimen horiei esker, gaixotasunaren arazoa erakutsi dezakegu estigmak 
ezabatzeko, desberdintasunak suntsitzeko eta gizarteak gure kausarekin enpatia izan 
dezan, ASPANOVAS ezagutu dezan eta haur eta nerabeen minbiziaren ikuspegi errealagoa 
izan dezan. 2021ean egin ditugun ekimenak eta ekitaldiak:

URTARRILA:  Bizipoza bideoklipa + Alakranes del Norte taldearen ekitaldi solidarioa

FEBRERO: Minbiziaren Aurkako Nazioarteko eguna eta Haur- Minbiziaren Nazioarteko 
Eguna + Getxoko tailer solidarioa + Bilbao Basket taldearen ongintzazko partida 

MARZO: “6 balore, 6 kolore” ipuina Bizipozarekin batera 

APIRILA: Osasunaren Nazioarteko Eguna 

MAIATZA: Ospitaleratutako Haurraren Eguna

EKAINA: Santiago Non Stop Bidea- Alberto Valles Il Diavolo + “Robleda de los Sueños”

UZTAILA: Bilbao 360ª +  Erronka Basque Ultra Series + Berritxu – Hiru Erregeen Mahaia

IRAILA: “Piztu Itxaropena” kanpaina + Euskadisko Golf txapelketa

URRIA: Alakranes del Norte ekimen solidarioa + Eupada by Helmugak erronka + 
Lasterketa Solidarioa Portugaleten: “Sigue el camino de Mikelotxon”

AZAROA: Laboral Kutxa Deia Hemendik Sariak + Fair Saturday 

ABENDUA: Minbizidun haurren Egun Nazionala 
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Ekitaldi eta jarduerez gain, pertsona anonimoek, elkarteek, fundazioek, ikastetxeek eta 
abarrek beren aletxoa jarri nahi izan dute dirua emanez, dirua bilduz, ondoren saltzeko 
xehetasun solidarioak oparituz, etab.

Antzezaleak, Alakranes del Norte, Barakaldoko Harriak, Santa Lucia Aseguruak, Aspaldiko 
fundazioa, Athletic Peña Anton, CIFP San Jorge, Eroski Bilbondo. 

ESKERRIK ASKO!

2021ko Egoera

Jarduera-Eremua

Gurutzetako Ospitalea ASPANOVASen Egoitza
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Diagnostikoari aurre egiteaz gain, eguneroko bizimoduan eragina duten beste inguruabar, 
aldaketa eta kezkei aurre egin behar izaten diete familiek. Beren lan-egoera moldatzera 
behartuta dauden gurasoak beren semea edo alaba zaintzen jarraitu ahal izateko, beste 
autonomia-erkidego batera joan behar direnak tratamendua jasotzera, Gurutzetako 
Ospitalera datozen beste autonomia-erkidego batzuetako familiak beren seme-alabek 
tratamendua jaso dezaten, etab.

Gure gizarte-laguntzako zerbitzuaren helburua da familiei orientabideak ematea, 
eskura dituzten baliabideei buruz, bai elkarteenak bai erakundeenak, adingabearen 
diagnostikoaren ondorioz sortutako beharrak asetzeko balioko dietenak.

ASPANOVAS-en modu koordinatuan lan egiten dugu administrazio publikoarekin, 
erakunde pribatuekin eta Estatu osoko minbizia duten haur eta nerabeen guraso-
elkarteekin.

Hona hemen 2021ean bildutako datu nagusiak eta familiei laguntzeko egindako 
ekintzak:

Zaintzea eta laguntzea, 
gure izateko arrazoia

2021ean, familiengandik oso gertu jarraitu nahi izan dugu gure Laguntza Programarekin. 
Badakigu adingabe bat gaixotzen denean familia osoak egiten duela. Momentu horretan, 
ASPANOVAS  familia osoak behar duen arreta integrala bermatzeko eta errazteko tresna 
bihurtzen da.

Gizarte laguntza

Laguntza Soziala

Laguntza Ekonomikoak

363 107 56 22
Familiekiko 

esku-hartzeak

Familia onuradunak
 Zaintzaileak

Familia hasiberrien 
harrera

5 3 21
Material 

ortoprotesikoaren 
maileguak

Laguntza ekonomikoak 
desbideratzeengatik

Oinarrizko beharretarako 
laguntza ekonomikoak
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Laguntza Psikologikoa

Arreta psikologikoaren helburua da emozionalki laguntzea semearen edo alabaren 
diagnostikoarekin aurrez aurre dauden familiei, bai diagnostikoaren unean, bai gaixotasun 
osoan zehar. Horrela, lortu nahi da adingabeek eta haien familiek baliabideak izatea eta 
dituzten tresnez jabetzea, beren gaitasunak abian jarri eta tratamenduan zehar agertzen 
diren zailtasun guztiak konpontzen joateko.
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Dolu-Taldea
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Atseden Tailerra
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Aurten ere, aurrez aurreko saioak egin ahal izan ditugu gure egoitzan, eta behar duten 
familiei aukera eman diegu bideodeien bidez modu telematikoan egiten jarraitzeko. 

Gainera, familientzako laguntza psikologikoaren esparruan, ASPANOVAS-eko familiekin 
topaketa berezi bat egin genuen lehen aldiz, Robleda de los Sueños delakoan. Han dago 
gure arbola: “El Guardian de los Sueños”. Nahi baino askoz lehenago utzi gaituzten haur 
horien bizitza eta utzitako ondarea gogoratu eta ohoratzeko topaketa. 
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1

Duela gutxi sortu den eta hildako adingabeen gurasoei zuzendutako beste zainketa-gune 
bat  “dolu-taldea” izan da. Honen helburua da:

Galeraren esperientzia partekatua ahalbidetzea

2 Eguneroko egoeretan aurre egiteko estrategiak ikastea

3 Pentsamenduak, sentimenduak eta jokabideak nork bere kabuz ezagutzea

4

5

Autozainketa

Isolamendu-sentsazioa haustea
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Ospitalea humanizatzen dugu

Minbizia duten haurrek eta nerabeek 
denbora luzea ematen dute ospitalean. Hor 
sartzen da hain beharrezkoa diren Ospitale 
Laguntzarako Programak. Programa 
honen ardatza gaixotasunaren alderdi 
emozionala eta soziala da, eragin handia 
duen gaixotasunaren alderdi ikusezina. 
Horretarako, hainbat tailer terapeutiko 
egiten dira. Tailer horiek egunero ospitalean 
oxigenoa emateaz gain, onura handiak 
eragiten dizkiete adingabeei eta haien 
zaintzaileei. 

Urte eta erdiz ospitalera joan gabe egon 
ondoren, azaroan ospitaleko tailerrak 
aurrez aurre berreskuratzen hasi ginen. 
Egun horretatik aurrera, gure ohiko tailer 
terapeutikoak egin ditugu ditugu pixkanaka: 
musikoterapia, klown terapeutikoa, sormena 
eta errealitate birtuala. Gainera, aurten bi 
tailer berri eskaintzen ditugu: Dibertsioaren 
txokoa eta Gizarte Trebetasunak
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8 Saioak
8 Parte-hartzaile

*Abenduan soilik

4 Saioak
1 Parte-hartzaile

*Abenduan soilik

4 Saioak
4 Parte-hartzaile

*Abenduan soilik
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Harrera pisua

ASPANOVAS-ek harrera-etxe bat du, 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitaletik 300 bat 
metrora dagoen atsedenleku gisa.  Baliabide 
horri esker, familiek seme-alabengandik hurbil 
egon daitezke ospitaleratzeetan, lekuz aldatu 
beharrik izan gabe. Ostatua beste probintzia 
batzuetatik datozen eta tratamendua jasotzeko 
Bizkaira etorri behar duten familientzat da 
bereziki. Hala ere, behar duten guztiek erabil 
dezakete.

175 Okupazio-egunak
13 Familiak
13 Zaintzaileak

H
A

R
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A

Baskari eta Afari txartelak

ASPANOVASek familien eskura bazkari 
eta afari zerbitzu bat jartzen du, zaintzaile 
bakoitzeko bazkari eta afari txartel bat. 
Helburua da elikadura osasungarria eramatera 
animatzea, ahalik eta baldintza fisiko onenetan 
egon daitezen, seme-alabei ospitaleratzeetan 
laguntzen jarraitzeko. 

1006 Bazkari txartelak
846 Afari txartelak
58 Familiak

 T
X

A

RTELAK

Gainera, aurten zerbitzu berri bat eskaintzen hasi gara: Gurutzetako aparkalekua 
“Parking de Cruces S.A” enpresarekin dugu kolaborazioari esker.Unitatera etorri eta/edo 
ospitaleratutako umeen familiek doan aparkatzen dute laga dizkiguten bi plazetan. 

Horrela, familiak lasaiago mugitu ahal izango dira seme-alabei laguntzeko, aparteko gastu 
ekonomikorik eragin gabe.

222 Okupazio egunak
15 Familiak
12 Zaintzaileak

  
  
  
 P

ARKING

Aparkalekua
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Erabiltzaileak eta jarraitzaileak kanal-motaren arabera banatzea:

Beharrezko  ikusgarritasuna. 
Orain, inoiz baino gehiago

Orain inoiz baino gehiago, komunikazioa ezinbestekoa da ASPANOVAS eta kaltetutako 
familientzat. 2021ean, haurren minbiziaren arazoa gizartera hurbiltzeko aurrez aurreko 
ekintzak ezin egin zirenez, ezinbestekoa izan da Instagram, Facebook, Youtube edo 
Twitter kanalen bidez egitea.

Garai berrietara egokituz, gure kezka eta beharrei ahotsa ematen lagundu diguten 
plataforma berrietan egon gara, familiek merezi duten laguntza ematen jarraitu ahal 
izateko.

Komunikazioa

Abenduan, hilabete askoan lanean aritu ondoren gure webgune berria jarri genuen 
martxan: www.aspanovas.org. Webgune eguneratua, intuitiboa eta berrikuntza ugari 
dituena. Horrela, bisitatzen duten guztiek haurren minbiziari, ASPANOVAS-en egiten 
dugun lanari, elkartearekin lankidetzan aritzeko moduari, dohaintzei eta abarri buruzko 
informazioa jaso dezakete.

1808 5249 100 771 31

KANALAK: INSTAGRAM, FACEBOOK, LinkedIn, YOUTUBE, TWITER, KUKUMIKU.
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Beharrezko  ikusgarritasuna. 
Orain, inoiz baino gehiago

Kanpainak

Badakigu gaur egun sare sozialak funtsezko bideak direla gure mezua gizartera iristeko. 
Estatuko federazioko gainerako elkarteekin batera, Niños con Cancer, eta aurten, aurreko 
urteetan bezala, hainbat kanpaina zabaldu eta horietan parte hartu dugu, herritarrak 
sentsibilizatzeko. 

“Piztu itxaropena! Piztu ezazu urrez!” kanpaina

Estatuko “Niños con Cáncer” Federazioko gainerako 
elkarteekin batera, urtero egiten dugu “Piztu itxaropena, 
piztu ezazu urrez” kanpaina. Kanpaina horretan, urre-
koloreko begizta bat, haurren minbiziaren sinboloa, 
zintzilikatzen da edo eraikin eta leku enblematikoak 
argitzen dira.

Bizkaian, hainbat eraikin, enpresa eta erakundek hartu 
zuten parte kanpaina bultzatzeko eta, batez ere, 
minbizia duten haur eta nerabeen familien alde.
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Haur Minbiziaren Nazioarteko Eguna

ASPANOVAS, Minbizia duten haurren gurasoen, Espainiako Federazioarekin, eta hura 
osatzen duten gainerako elkarteekin batera, otsailaren 15ean  Haur Minbiziaren Nazioarteko 
Eguna ospatu genuen.

Minbizia duten adingabeentzat  bizi-kalitate hobea eskatu nahi izan da “Biziraupen hobea 
posible da” lemapean.

COVID-19ak minbizia duten adingabeen diagnostikoan eta tratamenduan COVID-19aren 
eraginari buruz egindako ikerketa aurkezteko balio izan du kanpainak; gainera, osasun 
-sistemaren  berregokitzeek minbizia duten adingabeen diagnostikoan eta tratamenduan 
eragiten ari diren arazoei buruz ohartarazteko. 

ASPANOVAS-ek aurten ere Haur Minbiziaren Nazioarteko Eguna ikastetxeetara eraman 
nahi izan du; horregatik, manifestua irakurtzeaz gain, “Bizitzaren Zuhaitza” sortu dute. 
Zuhaitz honek haurren minbizia sendagarria dela adierazten du, eta biziraupen hobeari 
laguntzen dioten funtsezko elementuak erakusten ditu. Zuhaitza kolore askotako haurren 
eskuen formako hostoz osotuta dago, herrialdean minbizia duten haurren biziraupen-
tasa irudikatuko dutenak. Sustraiek biziraupen hobe baterako funtsezko elementuak 
irudikatuko dituzte, hala nola: 

Gobernuaren politika hartzailea

Diagnostiko egokia eta zehatza

Tratamendu eraginkorra

Zainketa aringarriak eta 
euskarriak

Diziplina anitzeko arreta

Familia-euskarria

Profesional sanitario kualifikatuak

Funtsezko sendagai eskuragarri 
eta eskuragarriak

Birgaitzea eta berriz integratzea

Minbiziaren erregistroa

Jarduera hau  Gurutzetako Ospitaleko 
Onkologia Pediatrikoko Unitatera ere 
eraman da. Gurutzetako Ospitaleko 
Plazan, Porrotxekin eta erakundeetako 
arduradunekin, hala nola Barakaldoko 
Udalarekin batera, gereziondo bat landatu 
da, Gurutzetako Ospitaleko seigarren 
solairutik igaro diren familia guztien omenez. 
ASPANOVAS-ek landatutako gereziondoa 
hazi egingo da eta indarra eman nahi die 
Ospitalean dauden familia guztiei eta, 
zoritxarrez, etorriko diren guztiei, haurren 
minbiziaren ibilbide gogorrean. 
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Gure aliatuak

Komunikabideetan agertzea

Sare Sozialez gain, komunikabideak funtsezkoak 
dira ASPANOVAS-etik helarazi nahi ditugun mezuak 
zabaltzeko. Gure lan guztia mundura zabaltzeko, 
ezinbestekoa da komunikabideekiko harremana.
2021 honetan 91 agerraldi izan dira 55 hedabidetan, 
ASPANOVAS-ek telebistan, prentsan, irratian eta 
webgunean erregistratu dituenak.

Beren lana baloratu eta eskertzen diegu komunikazio 
sozial, konprometitu eta eraldatzailearen aldeko 
apustua egiten duten kazetariei eta komunikabideei 
haur eta nerabeen minbizian jarritako interesa, gure 
lana eta eguneroko lanan.

55

   
  
  
  
   

 M
EDIO

91

   
   

  
  
  
  A

GERPEN

Enpresa eta erakunde laguntzaileak

Gure aliatuek gure laguntza-proiekturen bat osorik edo partzialki babestuz laguntzen 
digute. Oraindik lan asko dago egiteko haurren eta nerabeen minbiziaren aurkako 
borrokan. Iraupen-lasterketa da, eta ekarpen orok adingabeko onkologikoei eta haien 
familiei eskaintzen dizkiegun zerbitzuak hobetzen laguntzen digute.

Erakunde aliatuak Erakundeak, fundazioak eta enpresak

Abanto-Zierbenako Udala, Zornotzako 
Udala, Barakaldoko Udala, Basauriko 
Udala, Bilboko Udala, Derioko Udala, 
Durangoko Udala, Elorrioko Udala, 
Galdakaoko Udala, Getxoko Udala, 
Trapagarango Udala, Bizkaiko Aldundia 
eta Eusko Jaurlaritza.

Eroski, Fundación EDP, Fundación Mikel 
Uriarte, Fundación ONCE, Fundación 
Santander, Fundación Susana Monsma, 
Laboral Kutxa, Lancor, Maier, Obra Social 
La Caixa  eta  Patronato de Damas de 
Górliz

Egin zaitez bazkide!
Informazio gehiago www.aspanovas.org -en, 944 110 556 telefonoan, 
edo ASPANOVAS-en egoitzan

Informatuta egoteko, jarrai gaitzazu gure Sare Sozialetan. Ez duzu ezer galduko!
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Enroilatuak

ASPANOVAS-ek 2019an jarri zuen martxan “Enrroilatu” proiektu bat da, ideia boteretsuak 
dituzten pertsonak sustatu nahi dituena, elkartearen balioak zabaltzen lagun diezaguten 
eta baliabideak lortu ahal izateko. Gure proiektuak ezagutu eta horietan inplikatzea da 
“Enrroilatu”, eta gure mezua hara eta hona eramatea.

Pertsona enroilatuak

Pertsona “enroilatuak”  dira ASPANOVASen proiektuak partekatzen dituztenak; aurrera 
egiten eta gure mezua zabaltzen laguntzen digute. “Enroilatuak” gure enbaxadoreak dira, 
proiektuari jarraipena ematen dioten eta gizartean zabaltzen laguntzen duten pertsonak.

Alberto il diabolo Ander Txakartegi Edu Zapata

Leizuri Mikel Peña Pirritx, Porrotx eta Marimotots

Talde eta entitate enroilatuak
ASPANOVAS-en balioak partekatzen dituzten eta etengabeko lankidetza-harremana 
duten taldeak eta erakundeak dira. Gure lagun “enroilatuak” haurren eta nerabeen 
minbiziaren aurkako borrokan laguntzen dute urteko 365 egunetan, eragina duten 
eremuetan gure mezua zabaltzen lagunduz.
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#elkarrekinindartsuagoakgara

Elkarteen arteko elkartegintza funtsezkoa da ASPANOVAS-entzat eta gizartearen 
erabateko partaidetzarako. Elkarteen arteko lankidetzak aukera ematen digu esperientziak 
eta ezagutzak partekatzeko eta lankidetza eta laguntza guneak sortzeko, gure familien 
eskubideak aldarrikatu ahal izateko.

ASPANOVAS-en harreman estua dugu ASPANAFOA eta ASPANOGI elkarteekin, UMEEKIN 
(Bizkaiko Minbizia duten Haurren eta Nerabeen Gurasoen Euskal Federazioa) osatzen 
duten elkarteekin eta Minbizia duten Haurren Gurasoen Espainiako Federazioarekin. 
Elkarrekin lan egiten dugu erakundeen laguntza lortzeko eta minbizia duten adingabeen 
familien eskaerak eta beharrak entzunak eta aitortuak izatea.

Minbizidun adingabeen elkarteekin indarrak batzeaz gain, harreman estua dugu 
FEKOOR Bizkaiko Desgaitasun Fisikoa edota Organikoa duten Pertsonen Federazio 
Koordinatzailearekin. Harekin batera lan egiten dugu gizarteak eta administrazioak 
dibertsitate funtzionala eta premia bereziak dituzten pertsonei ezartzen dizkieten 
oztopoak ikusarazteko, kasu batzuetan aldi baterako eta beste batzuetan behin betiko. 
Elkarrekin, oztopo horiek ezabatzearen aldeko apustua egiten dugu, adingabeei bizitza 
duina eta autonomoa bermatzeko.

Era berean, BIZIPOZA elkartearekin batera ere lan egiten dugu; haurren eta familiaren 
ongizaterako elkarteei laguntza afektibo eta materiala emateko proiektua, gai bereziei 
heltzen diena. Elkarrekin, arazoak ikusarazten ditugu, euskara euskal gizartean eta, 
zehatzago, hirugarren sektorean sartzearen alde.

Kalitatezko boluntario eraldatzaile bat sustatzeko, BOLUNTA Bizkaiko Boluntario eta 
Gizarte Partaidetzarako Agentziaren eskutik egiten dugu lan. ASPANOVAS erakundeko 
Boluntarioen Foroko kide da, Bizkaiko beste erakunde batzuekin batera. Sare hori oso 
garrantzitsua da, zalantzarik gabe, boluntarioen lana gizarte-eragile gisa balioesteko.

Asociación Agrunorte
Bar La Ribera Bilbao
Clínicas Llona Badiola
Club de Futbol Zuazo
Colegio Oficial de Médicos 
de Bizkaia
Colegio Oficila de Enfermería 
de Bizkaia
Gorka Zulueta Fotografía

Hospital Universitario 
de Cruces
Hotel Arcos de Quejana
Literaria Kalean
Lorea Espada
Meraki Estudio
Sociedad Coral Bilbao
Torre Iberdrola

Voluntechies
Zuazo Eskola
Munabi Kirol Kluba
Bihotz Aratz Kluba
Fundación Athletic
Obispado de Bilbao
Teatro Arriaga
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ASPANOVASek modu eraginkor eta 
arduratsuan erabiltzen ditu jasotako 
baliabideak, eta ahalegin berezia egiten 
du gaur egun sistema soziosanitarioak 
haur eta nerabeen minbiziari dagokionez 
dituen gabeziarik handienetan. Gure 
jarduera ezin da inoiz izan minbizia duten 
haur eta nerabeen eskubideak bermatzeko 
baliabide publikoak egoki banatzeko 
ordezkoa.

Hori dela eta, ASPANOVASek bazkide, 
erakunde eta diru-emaileen aldetik 
jasotzen dituen ekarpen eta baliabideek, 
bai eta gauzatutako jarduera eta 
ekitaldietan biltzen denak ere, bat egiten 
dute beti planteatutako helburuekin eta 
ASPANOVASek identifikatzen dituen 
printzipio eta balioekin.

Kudaketa 
arduratsuaren isla

DIRU-SARRERAK

GASTUAK

Onarpenak abalatzen 
gaitu
Seigarren urtez jarraian, Eusko 
Jaurlaritzak Onura Publikoko eta Gizarte 
Intereseko Erakundearen “zigilua” eman 
dio ASPANOVASi, egiten duen lanaren 
kudeaketagatik eta Bizkaiko gizartean 
duen garrantziagatik.

Aintzatespen horiek guztiek konfiantza 
ematen dute, gure lana babesten dute 
eta gizartearen aurrean zilegitasuna 
ematen digute erakunde garden, anitz eta 
inklusibo gisa.

Azken batean, borrokatzen eta hazten 
jarraitzeko indarra ematen digute.

Boluntariotza
Beste urte batez, ASPANOVASi laguntzen 
dioten boluntario guztien laguntza 
izaten jarraitu ahal izan dugu, gure 
proiektu askoren garapen egokiaren 
zutabeetako bat bilakatuz. Gainera, 
aurten ere ongietorria eman diegu 
ASPANOVAS familiarekin bat egin nahi 
izan duten pertsona berriei. Guztiek beren 
denbora, esperientzia eta ezagutza modu 
solidarioan eskaintzen dituzte.

Gure boluntario guztiei; eskerrik asko 
hazten laguntzeagatik.

Merchandising-a
Merchandising-salmentari esker, gure 
proiektuak ordaintzeko finantzazioa ere 
lortzen dugu, familien beharrak asetzeko 
ezinbesteko diru-sarrera. 

Aurten, nobedade gisa, gure txikien 
marrazkiarekin kartoi birziklatuz eta 
gari-kanabera  egindako libretak eta 
boligrafoak eta kotoizko estutxeak 
jarri ditugu salmentan. Gainera, ponpa 
dibertigarriak egin ditzaten,  ponpero 
solidarioak ere baditugu nobedade gisa.

Diru publikoa

Dohaintzak eta 
elkartasun-ekitaldiak 

Bazkideen Kuota

Diru-laguntza pribatuak

Babesletza

Loteria

Merchandising

35%

30%

13%

11%

5%
2%4%

20%

19%

19%

13%

10%

7%

9%

Kudeaketa eta egoitza soziala

Funtzak L

Elkarteak

Gizarte-Psikikoa

Dibulgazioa

Ospitalekoa

Local Berria Berritzea

Boluntarioak
3%


