Gurutze Gorriak 66.700 pertsona baino gehiago
artatzen ditu Euskadin 2021ean


Gurutze Gorriaren Enplegu Planak hogeita bi urte bete ditu Euskal
Autonomia Erkidegoan, eta 38.500 laguni eragiten die guztira; horietatik ia
10.000 pertsonak lortu dute lanpostu bat.

2022ko martxoaren 3a. Euskadiko Gurutze Gorriak joan den urteko jarduerari buruzko datuak jakinarazi
ditu. Pandemiaren jarraipenak arrasto agerikoak eta ikusezinak utzi ditu, eta osasunaren, gizartearen,
ekonomiaren eta hezkuntzaren alorretan arrakalak zabaldu ditu; hala, Gurutze Gorriaren irtenbideak eta
erantzunak bakardadea eta gizarte-isolamendua arintzera, ongizate emozionala eta enplegua
galtzera eta oinarrizko premiak eta pertsona askoren bazterketa digitala asetzera bideratu dira
espazioan.
2021ean, Euskadiko Gurutze Gorriak 66.737 pertsonari eman die arreta 2021ean, 273.810
erantzunen bidez: 13.080 pertsonari eman zaie arreta Araban, 24.684 Bizkaian eta 29.013
Gipuzkoan.
Gurutze Gorriaren zutabe eta ezaugarri nagusietako bat boluntariotza da. Boluntario horien lanak aukera
ematen du herritarren parte-hartzea bideratzeko eta gizartea eraldatzeko. Herri, hiri, eskualde edo auzo
bakoitzeko herritarrak dira lan boluntarioaren aldeko apustuarekin pertsona ahulenen alde eta horiekin
lan egiteko konpromisoa hartzen dutenak.
Euskadin, Gurutze Gorriak 17.352 boluntario ditu guztira (1.460 Araban, 12.462 Bizkaian eta 3.430
Gipuzkoan), eta horien partaidetza sendotu egin da pandemian izandako gorakada handiaren ondoren.
Euskadiko 251 udalerritan daude, tokiko batzarrekin, ordezkaritzekin eta Gurutze Gorriaren
presentzia-guneekin.
Bazkideak dira, bestalde, erakundearen beste zutabe garrantzitsuenetako bat. Pertsona horien
ekarpenei esker, Gurutze Gorriak pertsona ahulenekin garatu dezake bere jarduera-plana, eta
programen egonkortasuna eta jarraitutasuna bermatu. 2021ean, Gurutze Gorriak 55.606 bazkide izan
ditu; horietatik 54.532 partikularrak dira eta 1.074 enpresak.
Jakintza-arloen arabera, onuradunen kopurua honako hau da:
-

Sorospenak: +3.455 pertsona

-

Gizarteratzea: +137.807 pertsona

-

Enplegua: +4.254 pertsona

-

Osasuna: +23.209 pertsona

-

Hezkuntza: +19.212 pertsona

-

Ingurumena: +507 pertsona

IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
IRUDIAK:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tk1nmIbcnstIOtWI5Xmwf1Pcc8LVBfYj?usp=sharing

BIDEOAK:
-

2021eko laburpena:
https://drive.google.com/file/d/1Dia3BXp6QT-ngBtxSrgSDuZPYqYO4vAL/view?usp=sharing

-

COVID-19aren inpaktua Gurutze Gorriak artatutako herritarrengan, ERANTZUKIZUNA:
https://drive.google.com/file/d/14kwt-_GufbfovyHjFUtu0mgn3qSriync/view?usp=sharing

-

Lehen haurtzaroko hazkuntza:
https://drive.google.com/file/d/1sIsFGQO568ImuFdKyDrm2SYMjVTTk1HI/view?usp=sharing

-

Boluntariotza-kanpaina, “Encrucijada”:
https://drive.google.com/file/d/1KLnweyb8wqq895yNxW8wbSgsEvXhex4J/view?usp=sharing

-

Itsas Salbamenduko 50 urte:
https://drive.google.com/file/d/11CT5JFVzJgRI8dBAst4vhjfOxxfXtZR3/view?usp=sharing

-

Teknologia Humanitarioa:
https://drive.google.com/file/d/1j1lhlGySimHxkFxbc_rMIBOvRPZg2ijp/view?usp=sharing

-

Hondartzetako teknologia:
https://drive.google.com/file/d/1acU9xduL7dHEi191DYOB-g6gyegEY1pt/view?usp=sharing

-

Dronea erreskateetan erabiltzea:
https://drive.google.com/file/d/1-yx6GRNubz3JGAmnMx58MSJKSjhDg3aJ/view?usp=sharing
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