GURUTZE GORRIAK 1.282 FAMILIA
ARTATU ZITUEN EUSKADIN, POBREZIA
ENERGETIKOAREN AURREAN, 2020AN


Gurutze Gorriaren esku-hartzearen neurrietako batzuk honako
hauek dira: mikroeraginkortasun energetikoaren kitak banatzea,
energia aurrezteko tailerrak, hornidura elektrikoen ordainketa
edo etxeko konponketak.



Bizkaian 708 familia artatu dira; Gipuzkoan, berriz, 350 familia
artatu dira, eta Araban 224.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 24a. Pobreziaren eta diru-sarreren ongizaterik
ezaren arriskuak bereziki eragiten die Gurutze Gorriarekin lan egiten duten pertsona
ahulei. Artatutako familia askok oinarrizko gastuak ordaintzea aukeratu behar dute, hala
nola elikadura egokia eramatea edo etxeak berotzea.
Pobrezia energetikoak kaltetutako pertsonei laguntzeko, Gurutze Gorriak 7.274 familia
artatu ditu Eusko Jaurlaritzaren laguntza eta finantzaketari esker, 2015. urtearen
amaieran proiektua martxan jarri zenetik.
Zailtasun gehien dituzten familiei etxeko oinarrizko hornidurak (argia, gasa edo ura)
ordaintzeak proiektuaren kudeaketa ekonomiko handiagoa dakar. 2020an, erakundeak
300.000 euro inguru administratu zituen prestazio ekonomikoetan. Eremu horretan,
hornidurak – Batez ere ura eta argia – Plagitzeko laguntzen batez besteko kostua handitu
egin da.
Gainera, erakundeak familia kalteberei laguntzeko hainbat ekintza garatzen ditu, hala nola
premiazko premiei arreta ematea, energia-eraginkortasuneko kitak ematea eta etxeko
aurrezki-tailerretan parte hartzea. Iaz bakarrik, energia-eraginkortasuneko 460 kit
baino gehiago banatu ziren eta 49 tailer egin ziren.
Tailerrak oso modu bisualean eta praktikoan egiten dira. Horretarako, tailerrean parte
hartzen duten pertsonak argi-fakturak eta/edo gas-fakturak eramaten dituzte, eta beren
fakturan ikus ditzakete prestakuntzan lantzen diren kontzeptuak, bai eta terminoei,
kontsumoei, ohiturei eta eraginkortasun energetikoarekin lotutako guztiari buruz sortzen
diren zalantzak argitzeko aprobetxatu ere.
Erakundearen erronka arreta jasotzen duten familien kopurua nabarmen handitzea da.
Horretarako, Gurutze Gorriak Naturgy eta Endesa enpresen laguntza du.

Baina Gurutze Gorria urrunago joan da: ahultasunari buruz duen esperientzia eta ezagutza
aprobetxatuz eta esku hartzeko bide gisa berrikuntzaren aldeko apustua eginez, 2018an
ezohiko deialdia egin zuen klima-aldaketaren eta pobrezia energetikoaren aurka,
"Pertsonekin eta ingurumenarekin konprometituta", Gurutze Gorriak, gizarte zibilak eta
enpresek klima-aldaketari eta pobrezia energetikoaren aurkako borrokari buruz duten
erantzunkidetasuna sustatzeko.
PROZEDURA
Gurutze Gorriak eta Eusko Jaurlaritzak pobrezia energetikoaren arloan eskaintzen duten
prestazioa eskuratzeko prozesua laguntzaren eskatzaileak hartzen duen konpromisoarekin
hasten da. Konpromiso horren bidez, talde teknikoak ezarritako inklusio-ibilbideari
jarraitzeko konpromisoa hartzen du.
Teknikariek eta boluntarioek lehenengo hartu-emana egiten dute, eta pertsonak bere
eskaria adierazten du. Hortik aurrera, eskaria proiektuko pertsona erreferenteari
bideratzen zaio, eta bera arduratuko da familiei dei egiteaz, prestazioa beren egoera
sozioekonomikoaren arabera ematen den ala ez baloratzeko.
Beste sarbide bat Gizarte Zerbitzuetatik, beste erakunde batzuetatik edo Gurutze Gorriaren
beste proiektu batzuetatik bideratzea da.
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