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2 020ko jardueren memoria aurkez-
ten dugu. Urte hori, zalantzarik 
gabe, desberdina da, COVID-19aren 
pandemiak eta "alarma-egoerak" 

markatua. Egoera horretara egokitu gara, 
ahalik hobekiena, ahal izan dugun bezala, eta 
erronka handia izan da hurbiltasunetik eta 
maitasunetik harremanak izan ahal izateko, 
mugak gorabehera

Urtea fundazioko lehendakaritzaren aldake-
tarekin hasi genuen. José Mª Jiménez Nes-
pereira 14 urtez buru-belarri lan egin ondoren 
atera zen, azken 4 urteetan presidente gisa. 
José Antonio Arrieta Garnicak hartu zion 
lekukoa, baina ez dugu zalantzarik izan kar-
guan gogo handiz eta ongi arituko dela. Eske-
rrak eman nahi dizkiegu bi pertsona horiei eta 
Fundazioko gainerako kideei beren dedikazio, 
konpromiso eta leialtasunagatik.

Hasieran esan dugun bezala, aurten eten-
gabe egokitu behar izan dugu egoerara, 
eta erabiltzaileen, familien eta lan-taldeen 
(ordainduak zein boluntarioak) erantzuna 
eta lankidetza baloratu nahi ditugu. Hain 
egoera berri, aldakor eta kezkagarrian, par-
te-hartzerik hoberena aurkitu dugu, eta argi 
ederrak aurkitu ditugu bidean. Oso egun bi-
ziak bizi izan ditugu, eta erantzukizunak, 
prebentzioak eta guztion onerako lanak gure 
eguneroko lanaren indarra piztu dute.

Lealtad Fundazioaren zigilua berritu dugu, 
gardentasunarekin dugun konpromisoaren 
fede ematen duena. Kalitatearen Kudeaketa 
Aurreratuan "urre" saria ere jaso dugu, baita 
2020ko Nafarroako Bikaintasunaren Saria 
ere. Hori guztia kalitatezko lana egiteko du-
gun konpromisorik handiena besterik ez da, 
gure jakintza eta bihotza horretan jarrita per-
tsonekin dugun konpromiso etengabea.

Komunitate terapeutikoa egokitu dugu, eta 
erraztasunak eman ditugu barrerak mugi-
tzeko eta gela bat egokitzeko, irisgarritasuna 
hobetzeko.

Azkenik, "Proyecto Hombre #SomosValien-
tes" elkartearen sentsibilizazio kanpainan 
hartu dugu parte, eta gure programen erabil-
tzaileak, boluntarioak, familiak eta terapeu-
tak agertzen dira. Berriz ere eskerrak eman 
nahi dizkiegu parte hartu dutenen eta posible 
egin dutenen eskuzabaltasunagatik.

Eskerrak ematen dizkiegu erakunde lagun-
tzaile guztiei, emandako laguntzagatik, bai 
eta beren ekarpenaren bidez errealitate hori 
(Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioa) posi-
ble egiten duten pertsona guztiei ere. Guztiok 
zarete ezinbestekoak sare solidario hau erai-
kitzeko. Mila esker.

Alfonso Arana Marquina

Zuzendaria

Agurra eta Aurkezpena

AGURRA
1
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N afarroako Gizakia Helburu fundazioak jaso du 2020ko Nafarroako Bikaintasu-
naren Saria, kudeaketaren kalitatearen aintzatespen garrantzitsua, Kudeaketa 
Aurreratuaren Ereduan Urrezko Aitorpena lortzearekin batera. Ekitaldia 2020ko 
abenduan ospatutako Nafarroako XX. Bikaintasunaren Eguneko galan egin zen.

Gizakia Helburu Fundazioa, Bikaintasunaren  
Nafarroako Saria 2020

BIKAINTASUNAREN 

1 | Agurra eta aurkezpena

Aitorpen hori ez zen posible izanen Nafarroan drogamendeko-
tasunek eta/edo bestelako mendekotasunek kaltetutako pertso-
nei laguntzeko lanean laguntza ematen diguzuen pertsonen eta 
erakundeen hurbiltasunik, konfiantzarik eta lankidetzarik gabe. 
Horregatik, zuek guztiok sari honen partaide egin nahi zaituzte-
gu, merezi baituzue inolako zalantzarik gabe.

Gero eta hobeki egiteko konpromisoari eusten diogu, baita zuen 
konfiantza eta lankidetza izaten jarraitzeko ilusioari ere.
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 GURE MISIOA
Adikzioak eta horiek Nafarroako Foru Ko-
munitatean dituzten ondorioak prebeni-
tzea, gizartean sentsibilizatzea, artatzea, 
modu integralean tratatzea eta ikertzea da 
gure eginkizuna.

 GURE BALIOAK
Gure balioak dira gure jarduera guztiak 
gidatzen dituen funtsezko erreferen-
tzia. Gure kode etikoan garatzen dira, 
eta erakundearen barneko edo kanpoko 
edozein pertsonak sala dezake legez kan-
pokotzat jotzen duen edo kode etiko ho-
rretan xedatutakoari kontra egiten dion 
edozein ekintza, gure webguneko salake-
ta-kanalaren bidez.

2020an, funtsezko erreferentzia gisa sar-
tu dugu berdintasunaren balioa, eta bat 
egin dugu genero berdintasunari lagun-
tzeko konpromisoarekin, estereotipoak 
eta desberdintasun-arrakalak gainditzeko 
konpromisoarekin eta genero ikuspegia 
gure jarduera guztietan sartzeko konpro-
misoarekin.

Gizakia Helburu Fundazioa

NAFARROAKO
2

NOR GARA?
Interes sozial, pribatu eta irabazi asmorik gabeko erakundea gara, 1990. urtean eratua, Nafa-
rroan droga mendekotasunek eragindako pertsonen beharrei erantzuteko. Urteek aurrera egin 
ahala, gure erakundeak eta zerbitzuek bilakaera izan dute, eta etengabe egokitu dira adikzioen 
arloan sortzen ari diren beharretara eta arlo horretako ezagutza zientifikoaren aurrerapenera.

Estatu mailako Gizakia Proiektua Elkarteko kide gara, beste probintzia eta autonomia erkidego 
batzuetan Gizakia Proiektua sustatzen duten beste 26 erakunderekin batera.

Elkartasuna

Lankidetza

Profesionaltasuna

Parte-hartzea

Baikortasun terapeutikoa

Gardentasuna

Berdintasuna
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GIZA TALDEA
Eremu soziosanitarioko (psikologia, medikuntza, gizarte-lana, gizarte-hezkuntza) eta adminis-
trazioko hainbat diziplinatako 42 profesionalek osatzen dute gaur egun NGHF-ko profesionalen 
plantilla. 77 boluntariok egiten dute lan, eta erabiltzaileen oinarrizko premiei laguntzeko eta 
arreta emateko lan ugari egiten dituzte, modu altruistan.

2 | Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioa

Batzordekideak
José María Aracama Yoldi Jauna 
Cementos Portland Valderrivas enpresako 
lehendakariaren ondokoa.

María Paz Benito Osés Andrea 
Iruñeko 3 zenbakiko Instrukzio Epaitegiko 
magistratu titularra Iruñeko epaile dekanoa.

Jose Miguel Del Amo Villarias Jauna 
Aragoiko, Nafarroako eta Euskadiko 
Nekazaritza Ingeniarien Elkargo Ofizialeko 
Nafarroako ordezkaria.

Jose Javier López Goñi Jauna 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
Psikologia Saileko irakasle titularra.

Asun Remón Jiménez Andrea 
Giza Baliabideetako zuzendaria - Interim.

Beatriz Rodriguez Sanz de Galdeano Andrea 
Zuzenbideko irakasle titularra Nafarroako 
Unibertsitate Publikoan

Clara Lucia Farayalde Andrea 
Nafarroako Gizakia Proiektuko 
Administrazio arduradun ohia

PATRONATUA
Lehendakaria
José Antonio Arrieta Garnica Jauna
Arpa Abogados y Consultores, S.L.ko presidentea

Idazkaria
Alfonso García Liberal Jauna
Laboral Kutxako Lurralde-zuzendari ohia.

José María  
Jiménez Nespereira

2020an, gure gobernu organoaren 
lehendakaritza aldatu da. 14 
urtez gure Patronatuko kide izan 
ondoren (horietatik 4 lehendakari 
gisa), José María Jiménez 
Nespereirak José Antonio Arrieta 
Garnicari eman dio txanda.

Eskerrak ematen dizkiogu 
Jose Mariri bere ahalegin 
handiagatik, elkartasunagatik, 
zorroztasunagatik eta eskaini 
digun maitasunagatik. 

Eskerrik asko, José Mari!

HABRA QUE ACORTAR O INCLUIR ABREVIA-
TURA
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FPHNk pertsona bakoitzaren beharretara ego-
kitutako tratamendu ibilbide pertsonalizatuak 
eskaintzen ditu. Horretarako, tratamenduaren 
eskaintzan sar daiteke anbulatorio baliabide 
batean (Aldatu anbulatorio zentroan), egoitza-
baliabide batean (Komunitate Terapeutikoan) 
edo bien konbinazio batean.

Tratamendu-aukera egokiena erabiltzailea-
rekin adostuta ezartzen da Harrera eta Ha-
sierako Balorazio Zerbitzuan. Zerbitzu hori 
tratamendu programetan sartzeko atea da, 
eta bera arduratzen da kasuaren lehen balora-
zioa egiteaz, tratamendu modalitate egokiena 
diseinatu ahal izateko. Lan hori Nafarroako 

3.1.  TRATAMENDU BAKARRA, BI BALIABIDE

Programak eta tratamendu zerbitzuak

PROGRAMAK

Harrera eta Hasierako Balorazio Zerbitzua

1. IRUDIA  Zerbitzuak eta programak

Harrerako eta 
Hasierako Diagnos-
tikorako Zerbitzua

Laguntza juridikoko 
Zerbitzua

K. Terapeutikoan sartzeko 
Prestakuntza Zerbitzua

“GIZAKIA HELBURU”
K.TERAPEUTIKOA 

Programa

Iruñeko Espetxeko 
Zerbitzua

ALDATU 
Zentro 

Anbulatorioa

Arreta emateko eskaera berria

ALTA

Familia laguntzarako 
Zerbitzua

Gizartean eta lan 
munduan sartzeko  

Zerbitzua

Boluntariotza 
Zerbitzua

Osasunbidea

3

HABRA QUE ACORTAR O INCLUIR ABREVIA-
TURA
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3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

ADIERAZLEAK 2016 2017 2018 2019 2020

Programako arreten guztizko kopurua 151 150 159 160 134

Ospitaleratzerik gabe artatutako pertsonak 49 44 42 42 31

Arreta guztiak K.Tn 102 106 117 118 103

Urtarrilaren 1ean K.Tn zeuden pertsonen kopurua 44 37 41 42 38

Sarrerak K.Tn 64 74 76 76 65

Sarreren kopurua 44 45 58 56 43

Berriz sartu direnen kopurua 20 19 18 20 22

KT irteerak 71 70 75 81 67

Prozesuko alten kopurua 33 33 37 40 49

Deribazio kopurua 6 5 1 2 8

Deribazio kopurua 7 10 4 8 3

Borondatezko alta-kopurua 21 21 30 31 15

Bestelakoak 3 1 3 0 0

Abenduaren 31n zeuden erabiltzaileen kopurua 38 41 42 37 36

1. TAULA  2020ko jarduera-adierazleak K. Terapeutikoan

gizarte eta osasun baliabideekin koordinatuta 
egiten da (batez ere osasun mentaleko sarea-
rekin), eta prozesuan kaltetutako pertso naren 
ahaideak eta/edo gertukoak sartzen saia-
tzen gara, ahal den guztietan. Kasu batzue-
tan, programa bakoitzera bideratzeak Osa-
sunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren 
sareko osasun mentaleko zentroetatik egiten 

dira zuzenean; kasu horretan, ez da beha-
rrezkoa gure harrera zerbitzuak parte hartzea. 
2020an, Harrera eta Hasierako Balorazio 
Zerbitzuak 195 pertsona artatu ditu guztira 
Iruñeko egoitzan. Bestalde, tratamendu pro-
grametan 200 pertsona sartu dira (65 komuni-
tate terapeutikoaren programan eta 135 Aldatu 
programa anbulatorioan).

Nafarroako Gizakia Helburu fundazioko Ko-
munitate terapeutikoa Lizarran dago, eta be-
ren egoera pertsonal eta sozialagatik eta/edo 
adikzioaren ezaugarriengatik aldi batez beren 
ohiko ingurunea utzi eta bizitegi tratamendu 
labur edo luze bat egin behar duten pertsonei 
zuzenduta dago. 48 plaza ditu, eta horietatik 
35 Nafarroako Gobernuko Osasun Departa-
mentuarekin hitzartuta daude.

Ospitaleratu aurreko fase bat anbulatorioa 
da, iraupen aldakorrekoa, eta gehienetan 
ez du hilabete bat baino gehiago irauten. 
Fase honen helburuak dira erabiltzaileak 
programaren funtzionamendua ezagutzea, 
zentroan gutxieneko bermeekin sartzeko 
nolabaiteko egonkortasun pertsonal eta fi-
sikoa lortzea eta dagozkion administrazio 
izapideak egitea.

GIZAKIA HELBURU Proiektuaren Komunitate Terapeutikoa
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Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

ADIERAZLEAK 2016 2017 2018 2019 2020

Arreta kopurua, guztira 235 254 258 322 274

Erabiltzaile kopurua urtarrilaren 1ean 110 115 119 129 139

Sarrerak 125 139 139 193 135

Sarreren kopurua 93 93 91 134 96

Berriz sartu direnen kopurua 32 46 48 59 39

Irteerak 107 135 127 182 144

Alta terapeutikoaren kopurua 56 53 41 64 60

Osasun zerbitzuen deribazioen kopurua 2 1 6 9 4

Nafarroako PHko K.T-ra bide. derib.kop. 10 13 14 11 10

Tratamendu errefusen kopurua 3 13 15 18 8

Borondatezko alta kopurua 28 48 49 74 59

Beste batzuk (espetxeratzea, hildakoak) 8 7 2 6 3

Erabiltzaile kopurua abenduaren 31n 128 119 129 140 130

Aldatu Adikzioen Arreta anbulatorioko Zentroa

Iruñean egoitza duen ALDATU arreta anbu-
latorioko zentroa eguneroko jarduerak men-
dekotasuna gainditzeko tratamenduarekin 
uztar ditzaketen pertsonentzako baliabidea 

da, banakako elkarrizketen eta taldeetan 
parte hartzearen bidez. 150 plaza ditu, horie-
tatik 24 Nafarroako Gobernuko Osasun De-
partamentuarekin hitzartuta.

2. TAULA   Jardueraren adierazleak 2020an Aldatun

1. GRAFIKOA  Tratamendua jasotzeko onartutakoen kopuruaren bilakaera, urteka
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K. Terapeutikoa

ALDATU
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3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

FAMILIA LAGUNTZARAKO ZERBITZUA

Artatutako pertsonak, GUZTIRA 103

Senide parte hartzailea duten erabiltzaileak 96

Senide parte hartzailerik gabeko erabiltzaileak 7

Egindako elkarrizketak 490

Egindako Familia taldeak

Talde psikohezitzaileen saioak 29

Talde psikohezitzaileetan izandako parte-hartze kopurua 344

Familia topaketak 29

Familia topaketetan parte hartu dutenen kopurua 42

Irteerak berrikusteko talde saioak 20

Irteerak berrikusteko taldeko parte-hartze kopurua 53

3. TAULA  2020an Familien Zerbitzuan izandako jarduera-adierazleak

Ahaideekin eta hurbilekoekin esku hartzea 
funtsezko elementua da Gizakia Proiektuan 
tratatzeko, eta banakako eta taldeko jardue-
rak barne hartzen ditu prozesu osoan ze-
har. Zerbitzu honek, gainera, tratamendura 

hurbiltzea lortu ez duten senideak edo ger-
tukoak artatzen ditu, eta laguntza eta pres-
takuntza ematen die hori lortzeko edo fami-
lia esparruko egoera horri behar bezala aurre 
egiteko. 

3.2. TRATAMENDUAN LAGUNTZEKO ZERBITZUAK

Harrera eta Hasierako Balorazio Zerbitzuaz gain, tratamenduari laguntzeko 
hainbat zerbitzu ditugu:

Familia Laguntzarako Zerbitzua
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  IRUÑEKO ESPETXEAN ESKU HARTZEKO ZERBITZUA

Iruñeko Espetxera egindako Bisitaldiak 18

Artatutako pertsonak 49

Egindako elkarrizketak 122

Komunitate Terapeutikoan sartu diren pertsonak 3

Aldatu programan sartuak 3

Beste espetxe batzuetara aldatuak 4

Espetxe ez diren veste irtenbide batzuk 2

Abenduaren 31n laguntza jasotzen ari direnak 8

4. TAULA  Espetxearen 2019ko jarduera-adierazleak

Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

Tratamendua jasotzen ari diren langabeen 
laneratzea erraztea du helburu, edo enplegu 
prekarioa dutenen enplegua hobetzea. Horre-
tarako, lau ekintza mota eskaintzen ditu:

Gizarteratze eta laneratze zerbitzua

Banakako arreta ematen zaie espetxean 
dauden pertsonei, banakako elkarrizketen 
bidez, NGHFaren tratamenduetan sartzea 

sustatzeko eta errazteko, zigorra espetxean 
betetzearen alternatiba gisa, legalki posible 
izanez gero.

Iruñeko Espetxean esku hartzeko Zerbitzua

1 Konpetentziak diagnostikatzeko eta 
ebaluatzeko ekintzak

2 Lana bilatzeko lan orientazioko eta lagun-
tzako ekintzak

3 Lana baino lehen gaitzeko ekintzak

4 Enpresekiko prospekzio eta bitartekotza 
ekintzak

HAUEK IZAN DIRA 2020AN EGINDAKO  
JARDUERA NAGUSIAK

80
gizarte eta lan 
ebaluazio egin dira

28
parte hartu dute trebakuntza 
eta enplegagarritasuna 
hobetzeko prestakuntza 
prozesuetan

45
ibilbide pertsonalizatu 

diseinatu dira

21
laneratze  
lortu dira
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3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

Boluntariotza-zerbitzua

NGHFren Boluntariotza planak bere jarduera 
eta zerbitzuen artean sartzen du tratamen-
duan dauden pertsonen oinarrizko beharrei 
erantzuteko laguntza, batez ere familia la-
guntzarik ez dutenentzako laguntza. Horreta-
rako, boluntarioek hainbat laguntza zerbitzu 
eskaintzen dituzte:

 Harrerako arreta.

 Komunitate terapeutikoan sartzeko ha-
rrera edo prestakuntza fasean laguntzea.

 Komunitate terapeutikoaren irteeretan 
laguntzea, hainbat kudeaketa egiteko 
(medikua, tramite administratiboak, 
etab.).

 Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak 
antolatzea.

 Helduen hezkuntzarako laguntza.
 Beste zerbitzu batzuk.

Gainera, boluntarioek beste hainbat eginki-
zunetan laguntzen dute, hala nola Suspertu 
programan artatutako nerabeei eskola la-
guntza ematen, edo beren denboraren parte 
bat eskaintzen diguten profesionalek ematen 
dituzten zeregin espezializatu ugari egiten 
(itzulpena, dokumentuen digitalizazioa, ko-
munikazioa, etab.).

2017az geroztik, Europako Boluntariotza Zer-
bitzuan parte hartzen dugu. Europar Batasu-
naren ekimen bat da, gazteen artean bolun-
tariotza sustatzeko. Proiektu honetan dugun 
parte hartzearen esparruan, 2020an Italiatik 
etorritako bi boluntario berri jaso genituen, 
gure erakundearekin lankidetzan aritu dire-
nak hainbat lan egiten.

"Ados Teatroa" eta "Asin Sound" antzerki taldearen es-
kutik, eta "Giza eskubideak eszenara" proiektuaren ba-
rruan, 2020an zehar eta pandemia izan arren, hainbat 
antzokitan eta kultur etxetan "Zahar Mundu Berriak" 
izeneko antzezlana antzeztu ahal izan genuen, biga-
rren aukera bat izateko eskubidea aldarrikatzeko. 

Esperientzia oso pozgarria izan da mundu guztia-
rentzat, eta errealitatez beteriko ikaskuntza izan 
da, batez ere parte hartu duten erabiltzaileentzat. 
Antzezlanak bizitzako bidaiaz hitz egiten du, espe-
rientziaz, bizipenez, arrakastaz, porrotez, sortzen ari 
garen "ni" ezberdinak eta maitasunaz, guregana eta 
mundura garamatzan bideaz, betetako maletekin. 
Mila esker Ados Teatroari eta Asin Soundi aukera hau 
emateagatik eta parte hartu duten eta posible egin 
duten guztiei.

GIZA ESKUBIDEAK 
ESZENARA “  “
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Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

Kokaina da tratamendua eragiten duen subs-
tantzia nagusia, eta oso gertutik jarraitzen 
dio alkoholak. Urrunago daude anfetaminak 
(speed) eta kalamua, aurreko urteekin alde-
ratuta portzentajeak nabarmen txikiagoak 
baitira. Artatutakoen % 7,9k adierazi du jokoa 
dela arazo nagusia.

Hala ere, datu horiek oso emaitza desberdinak 
ematen dituzte generoaren arabera. Emaku-
meei buruzko datuak soilik aztertuz gero, argi 
eta garbi alkohola da substantzia ohikoena, 
estimulatzaileak baino askoz gehiago.

2. GRAFIKOA  Eskaria eragiten duen substantzia edo jokabide nagusia, generoaren arabera ( %) 2020

Jokua Psikof.KetaminaHeroinaKalamuaAnfetaminakKokaina Alkohola

%32
%30,3

%11,2

%8,4 %7,9

%4,5

%1,1%1,1

Kokaina Alkohola Anfetaminaki Kalamua

Jokua Heroina Ketamina Psikof.

3.3. ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA

Jarraian, Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioak kudeatutako bi baliabideetan 
2020an zehar tratamenduan izandako onarpen guztiei dagozkien datuak aurkez-
ten dira.

Eskaria eragiten duen substantzia edo jokabide nagusia

Datu horiek tratamendua eskatzen duten 
pertsonek beraiek aipatzen duten kontsu-
moko substantzia nagusiari buruzkoak dira. 
Hala ere, arazoa zehatz-mehatz ebaluatzen 
dugunean, kasu gehienetan, hainbat substan-
tzia kontsumitzen dira aldi berean, eta kasu 
askotan bat etorriko lirateke, modu indepen-
dentean, horietako bakoitzarekiko abusuaren 
edo mendekotasunaren diagnosi irizpideekin. 
Adibidez, 2020an artatutakoen % 68k alkoho-

larekiko mendekotasuna edo abusua zuen, % 
55ek kokainarena eta % 50ek kalamuarena.

Oro har, tratamendua jasotzeko onartutakoen 
hiru laurdenek-edo arazoak zituzten substan-
tzia batekin baino gehiagorekin, eta, ordena ho-
rretan, alkohola eta kalamua ziren substantzia-
rekin batera gehien agertzen diren arazoak.
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5. GRAFIKOA  Distribuzioa, generoen arabera

3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

4. GRAFIKOA  Sustantziekin arazoak, eskaria edozein dela ere, CIE-10 irizpideen arabera (2020)

Alkohola Kokaina Kalamua Anfetaminak Psikof. Heroina

%4 %2

%42

%26
%20

%17

%26

%29
%30

%15

%2 %6

MendekotasunaAbusua

3. GRAFIKOA  Eskaria eragiten duen substantzia edo jokabide nagusia, generoaren arabera ( %) 2020

EmakumeakGizonak

Kokaina Alkohola Anfetam. Kalamua Jokua Heroina Psikof. Ketamina

%34

%28,1

%11,1
%9,2 %8,5

%4,6
%1,3 %0,7

%20

%44

%12

%4 %4 %4
%0

%4

%82,8 %17,2

Aldatu

GUZTIRA

K. Terapeutikoa

%13,6 %17,2%82,8

EmakumezkoakGizonezkoak

%86,4
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7. GRAFIKOA  Lan egoera (2020)

6. GRAFIKOA  Batez besteko adina, generoaren eta programaren arabera (2020)

ALDATU GIZAKIA HEKBURU GUZTIRA

39,19 38,91 39,05

45
44

44,56

39,58 39,78
39,15

Emakumeak GUZTIRAGizonak

Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

Ikasten

Bestelakoak

Pentsioduna

Aldi baterakoa

Laneko baja

Mugagabea/autonomoa

Langabezia

%38 

 %31

%13 

 %10

%7 

%1 

%1 

Adina
Artatutakoen batez besteko adina 39,15 urte-
koa da. Hala ere, alde handiak daude generoa-
ren arabera. Emakumeen batez besteko adi-
na gizonena baino bost urte eta erdi altuagoa 
da. Horrela, emakumeak beranduago iristen 
dira tratamendura, eta, oro har, okerrera egi-
ten dute. Tratamenduan dauden emakumeen 
sarbidea eta iraupena erraztea da, zalantza-
rik gabe, Adikzioen arloko erronka garrantzi-
tsuenetako bat. 

Lan-egoera
Artatutakoen % 38 langabezian zegoen ospi-
taleratzean. Ehuneko hori % 54koa zen komu-
nitate terapeutikoaren programan artatutako 
pertsonen kasuan.
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Nerabeei eta haien familiei laguntzeko programa

SUSPERTU

S uspertu Fundazioa "Nafarroako Gi-
zakia Helburu" fundazioak gazteria-
ren esparruan prebentzio eraginkor 

bati ekiteko beharrari emandako erantzuna 
da. Horretarako, lan trinkoa proposatzen du 
dagoeneko arrisku portaeretan inplikatuta 
dauden gazteekin, haien senitartekoekin eta 
hurbilekoekin, bai eta askotariko baliabidee-
tan arreta ematen dieten pertsonekin ere, pre-
bentzio agente gisa duten eginkizuna sendo-
tzen lagunduz.

Suspertuk arreta zuzeneko programa bat es-
kaintzen die nerabeei eta haien familiei, bai 
eta prebentzio zerbitzu bat ere, hala eska tzen 
duten pertsonei eta erakundeei laguntza, 
prestakuntza eta aholkularitza emateko.

Zuzeneko arretako programan, SUSPERTU 
programak arreta intentsiboa eskaintzen die 

bai nerabeei, bai haien senideei, oro har gu-
rasoei; izan ere, profesional independenteek 
hartzen dituzte, baina elkarrekin koordinatu-
ta. Era berean, gurasoekin bakarrik lan egiteko 
aukera eskaintzen dugu, gurasoek ez badute 
lortzen seme-alabak programara erakartzea.

Guraso Eskola
Guraso Eskolaren helburua gurasoek beren 
seme-alaba nerabeak hezteko duten gaitasu-
na sendotzea da, eta, bereziki, beren arrisku 
portaerei eraginkortasunez aurre egiteko du-
ten gaitasuna.

2020an ahalegin handia egin dugu osasun 
krisira egokitzeko, eta guraso eskolako saioak 
telematikoki egiten jarraitu dugu egoerak hala 
eskatzen zuenean, eta parte hartu duten fami-
liak aski pozik gelditu dira.

NERABEAK FAMILIAK

Pertsona kopurua urtarrilaren 1ean 40 39

Arreta berriak 81 109

Programan sartu direnak 76 76

Programatik atera direnak 79 74

Altak 42 48

Borondatezko altak 18 12

Deribazioak 8 10

Baldintzak 6 1

Bestelakoak 5 3

Artatutako pertsonak, guztira 121 148

Programan sartutakoak, guztira 116 115

Pertsona kopurua abenduaren 31n 37 41

5. TAULA  Arreta Zuzeneko Programa - Jarduera 2020

4
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Nerabeak
2020an egiaztatu dugu nesken presentzia 
handiagoa dela, bai termino absolutuetan, bai 
proportzionalki, eta ehuneko hamalau pun-
tuko igoera izan da 2019ko datuekin alderatu-
ta. Hala eta guztiz ere, Suspertura joaten diren 
mutilen proportzioak nabarmen handiagoa 
izaten jarraitzen du (kasuen % 76).

Suspertu prozesuan hasi ziren mutilen batez 
besteko adina 17,35 urtekoa izan zen; neskena, 
berriz, 15,73 urtekoa.

Familiak
Familiei dagokienez, generoen araberako pro-
portzioa berdinduagoa dago. % 56 amak ziren 
eta % 44 aitak. Programan sartzeko batez bes-
teko adina 49 urtekoa izan zen, eta gurasoen 
artean ez zegoen alde nabarmenik.

GRUPO HASIERA DATA BUKAERAKO FAMILIAK

47. TALDEA 16/12/2019 12/03/2020 17

48. TALDEA 30/03/2020 19/06/2020 21

49. TALDEA 14/09/2020 21/12/2020 26

6.TAULA  Guraso Eskola

2020an 3 edizio berri egin ditugu, eta 64 fami-
liak hartu dute parte.

Suspertu, nerabeei eta haien familiei laguntzeko programa | 4

9. GRAFIKOA  Generoen araberako banaketa. Familiak

8. GRAFIKOA  Nerabeen generoen araberako banaketa

%23

%77

NeskakMutilak

%56

%44

EmakumezkoakGizonezkoak

ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA

49
Batez besteko 

adina

17,3
Batez besteko 

adina

15,7
Batez besteko 
adina
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4 | Suspertu, nerabeei eta haien familiei laguntzeko programa

Prebentzio-jarduerak kanpoan

2020an, programatutako eta emandako ordu 
kopuruak nabarmen egin du gora aurreko 
ikasturtearekin alderatuta. Ikasgeletan pro-
gramatutako saioetan eta gurasoentzat anto-
latutako jardueretan gorakada izan da. % 50 
baino gehiago igo da familiekin alderatuta, 
eta % 30 inguru ikasleekin alderatuta. Jar-
duera batzuk bertan behera geratu ziren osa-
sun krisiaren ondorioz, eta 2020-2021 ikas-
turterako birprogramatu dira.

Ikastetxeetan etengabe egoteaz gain, Sus-
pertuk, beste erakunde batzuekin batera, 

gazteen artean ausazko apustuak eta jokoak 
prebenitzeko programa bat garatzen parte 
hartzen du, Nafarroako Kutxa Fundazioak 
finantzatua.

Proiektuak hiru fase ditu. Lehenik eta be-
hin, gazteen artean ausazko jokoen egungo 
egoerari buruzko txosten bat egitea da hel-
burua, hainbat azterlan kualitatibo eta/edo 
kuantitatiboren bidez.

Azterlanean jasotako datuak aztertu ondo-
ren, prebentzio proiektu bat sortuko da, eta, 
azkenean, hainbat aplikazio eremutako jar-
duerak abiaraziko dira.

10. GRAFIKOA Kanpoko prebentzio-orduak 2019-2020)

Ikasleak Familiak GUZTIRA

163

13

176

194

31

225

2019

2020
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2. IRUDIA  FAATRek eskaintzen dituen zerbitzuen egitura

eta Erriberako Adikzioen Arretarako Fundazioak 

TUTERAKO

T uterako eta Erriberako Adikzioen Arretarako Fundazioak (FAATR) honako zerbitzu 
hauek eskaintzen ditu: hasierako Harrera eta Diagnostiko Zerbitzua, baliabide horre-
tako erabiltzailearen prozesuan zehar komunitate terapeutikoan sartzeko eta familiari 

jarraipena egiteko prestaketa-zerbitzua, Adikzioen anbulatorio intentsiboa programa eta Gazte 
Programa. Zerbitzu horiek guztiak Nafarroako Gizakia Helburu fundazioaren programa eta zer-
bitzu guztiekin koordinatuta ematen dira.

Egoitza-egonaldi bat behar izanez gero, FAATRk Nafarroako Gizakia Helburu fundazioaren ko-
munitate terapeutikora bideratzen ditu pertsonak.

K. Terapeutikoan 
sartzen prestatzeko eta 

familiaren jarraipena 
egiteko Programa

H A RRE R AR AKO E TA D I AGN OSTIKO R AKO ZERBITZUA

ALTANafarroako Gizakia Helbururen 
K. Terapeutikoaren
Programa (Lizarra)

Programa
Anbulatorioa

Gazte
Programa

Beste 
baliabide 

batzuk

Arreta eskaera berria

5
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5 | Tuterako eta Erriberako Adikzioen Arretarako Fundazioak

Programa eta zerbitzu guztiei dagokienez, 2020an 423 pertsonari eman diegu arreta zuzenean, 
hurrengo taulan ikus daitekeenez.

PROGRAMA 2019 2020

Harrerarako eta Hasierako diagnostikorako zerbitzua 302 227

Helduentzako Programa anbulatorio trinkoa 112 123

K.Terapeutikorako prestaketa eta jarraipen Programa 21 19

Gazte Programa - Nerabeak 24 20

Gazte Programa - Familiak 37 34

GUZTIRA 496 423

7. TAULA  Tuterako Gizakia Helburu proiektuan artatutako pertsonak 2020an, programen arabera

12. GRAFIKOA  Generoaren araberako banaketa 3. IRUDIA  Batez besteko adina

11. GRAFIKOA  Tratamendu-programetako eskariaren arrazoi nagusia 

Anfetaminak Alkohola Kokaina Kalamua Jokua

%48,7

%19,2
%15,4 %14,3

%7,7

%18

%82

EmakumezkoakGizonezkoak

Guztira

37,16
urte

37
urte

37,3
urte
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Ikuspegiarekin esku hartzea

GENERO

2 020an, Genero ikuspegiaren integra-
zioa Adikzioen tratamenduan Nafa-
rroako Gizakia Helburu fundazioan 

izeneko proiektua jarri dugu abian. Horretarako, 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta "la Caixa" 
Fundazioaren laguntza izan dugu, InnovaSocial 
programaren esparruan. Proiektu hau garatze-
ko behar den finantzaketan lagun tzeaz gain, 
partaidetza horri esker beste gizarte erakun-
de batzuekin ezagutza eta esperientziak 
trukatu ahal izan ditugu, eta berrikuntzaren 
arloko prestakuntza jarduera ugaritan parte 
hartu ahal izan dugu.

2019an, Nafarroako Gizakia Helburu funda-
zioan tratamendua jasotzeko onartutakoen 
% 18 soilik izan ziren emakumeak (% 15,7 Es-
tatuko sarean), eta haien batez besteko adina 
gizonena baino bost-sei urte handiagoa izan 
zen. Aspaldidanik egiaztatu dugu emakumeak 
beranduago eta egoera txarragoan iristen dire-
la tratamendura, eta emaitza okerragoak (na-
rriadura handiagoa) lortzen dituztela Europako 
Adikzioaren Europako Ertaintasun Indizean. 
Datuek iradokitzen dute, gainera, detektatu ga-
beko emakume kontsumitzaile asko daudela. 
Datu horiek guztiek berresten dute genero ikus-
pegia beharrezkoa dela oztopo handiak baitau-
de tratamenduak behar dituzten emakumeak 
identifikatzeko, haiengana iristeko eta haiei 
eusteko. Erronka hori Adikzioen arloko Europar 
Batasunaren Estrategian edo Adikzioen Estra-
tegia Nazionalean (2017-2024) islatzen da.

Proiektuak emakumeekiko tratamendua-
ren irisgarritasuna, atxikipena eta emai-
tzak hobetu nahi ditu, genero ikuspegitik, 
Adikzioen arloan jarduteko lehentasunezko 
ildoen arabera, autonomia erkidegoan, esta-
tuan eta nazioartean. Hauek dira garatzen 
dituen ekintza nagusiak:

 Emakumeek beren beharrak eta hobetzeko 
proposamenak aztertzen parte har dezaten 
bultzatzea

 Osasun zentroetako profesionalek trata-
mendua jaso dezaketen emakumeen iden-
tifikazioa sustatzea (lan saioen bidez)

 Nafarroako emakumeen arretarako baliabi-
deekiko koordinazioa erraztea

 Webgunean gune espezifiko bat sortzea eta 
edukiak sare sozialen bidez zabaltzea

 Berriz erortzea prebenitzeko talde espezi-
fikoak bultzatzea emakumeentzat

 Familiei laguntzeko ibilbidean tratamen-
duan dauden emakumeen laguntzaileen-
tzako eduki espezifikoak sartzea

 Bikotekidearen kontrako tratu txarren pro-
fila duten eta tratamenduan dauden gizonei 
zuzendutako prebentzio taldeak bultzatzea

 Maskulinitate berriei buruzko saio espezi-
fikoak garatzea gizonen arretarako taldee-
tan

 Profesionalek eta boluntarioek genero ikus-
pegiari buruzko prestakuntza sustatzea 
Adikzioen arloan.

INNOVA SOCIAL Programa Laguntzari esker:

6
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NGH Proiektua Covid-19aren aurrean

COVID-19

C OVID-19aren pandemia izan da, ziu-
rrenik, baliabide soziosanitarioek 
gure historian zehar aurre egin be-

har izan diogun erronkarik garrantzitsuena.

2020ko martxoaren 14an, alarma egoera-
ri buruzko lehen dekretua argitaratu zen, 
biztanleria osoaren konfinamendua ezarri 
zuena. Lege eta osasun-arloko aholkulari tza 
lan handia egin ondoren, eta artatutako per-
tsonen, haien senideen eta gizartearen me-
sederako, gure zentroak eta, bereziki, gure 
komunitate terapeutikoa funtzionamen-
duan mantentzeko erabakia hartu genuen, 
eta, horrela, konfinamendua eta prebentzioa 
erraztu genituen egoiliar guztiekin, kasu as-
kotan oso egoera ahulean baitzeuden. 

Komunitate terapeutikoa birusetik babeste-
ko neurri sorta handi bat izan zen plana, eta 
konfinamendu zorrotzaren garaian hauxe 
izan zen emaitza: "inor ez zen kutsatu, inork 
ez zuen proiektua abandonatu. 2020. urte 
osoan birusaren aurka borrokatzeko plana 
zabaltzen jarraitu dugu, eta, horri esker, in-
gurune seguruan mantendu ahal izan dugu 
pertsonentzako arreta.

Anbulatorio programa eta zerbitzuen kasuan 
(batez ere, Aldatu eta Suspertu, eta familiei 
arreta emateko zerbitzuak), hainbat ekimen 
abiarazi ditugu pertsonei arreta ematen ja-
rraitzeko, segurtasun esparru batean eta une 
bakoitzean indarrean dauden legezko neu-
rriak betetzeko esparru batean.

2020an Iruñeko Udalaren "el Altavoz" kanpainan 
parte hartu genuen, alarma egunak nola 

pasatzen genituen kontatzen.  
Estekan sartuta ikus dezakezu.

EL ALTAVOZ
Iruñeko Udala

7
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NGH Proiektua Covid-19aren aurrean

Gizakia Helburu elkartearekin lankidetzan, 2020an #VdeValientes #AAusartak sentsibilizazio-
kanpaina jarri genuen abian. Kanpaina horren bidez, mendekotasun arazoak dituzten pertso-
nak, bereziki ahulak direnak, osasun krisiak planteatzen dituen erronka guztiei aurre egiten ari 
direlako ideia indartzen da.

"A, Ausartena" kanpaina tratamenduan dauden mendekotasun arazoak dituzten pertsonen kaltebera-
tasun horren "beste alde bat" da; izan ere, Gizakia Helburu proiektua osatzen duten pertsona guztiak na-
barmentzen ditu –mendekotasun arazoak dituzten pertsonak, senideak, profesionalak, boluntarioak–: 
edozein arazori aurre egiteko prestatuta, motibatuta eta prest dauden pertsonak direla erakusten da.

KANPAINA 
"A, AUSARTENA"

NGH Proiektua Covid-19aren aurrean | 7

KONPROMISOA ZINTZOTASUNA

PROFESIONALAK ELKARTASUNA
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L ankidetza hori gauzatzeko, lankide-
tza-hitzarmenak sinatzen dira, enpre-
sei alkoholaren eta/edo beste droga 

batzuen kontsumoaren arloko esku-hartzeak 
modu eraginkorragoan egiteko aukera ema-
ten dietenak, eta, aldi berean, Gizarte Eran-
tzukizun Korporatiboa garatzen dute gizarte-
ekintzako erakunde batekin.

Alkoholaren eta/edo beste droga batzuen 
kontsumoak ondorio garrantzitsuak ditu la-
naren esparruan, eta askotan langileen osa-
suna eta segurtasuna eta enpresen produkti-
bitatea bera (lan-istripuak, gaixotasunagatiko 

bajak, diziplina-espedienteak, absentismoa, 
etab.) arriskuan jar ditzakete. Hori dela eta, 
enpresetan drogen kontsumoa prebenitzeko 
eta lantzeko planak sustatzearen egokitasu-
nari buruzko erreferentzia ugari daude, in-
plikatutako alderdi guztien onurarako.

Adikzioen tratamenduaren ikuspegitik, gure 
esperientziak erakusten digu, gainera, zail-
tasun horiek dituzten pertsonek lanpostuari 
eusteko edo lanpostura itzultzeko itxaropenari 
eusten diotela, eta, gainera, enpresaren bera-
ren lankidetza dagoela, esku-hartzearen pro-
nostikoa nabarmen hobetzen dela.

Enpresekiko lankidetza-zerbitzua

ENPRESAK

Nafarroako Gizakia Helburu fundazioak esku hartzeko zerbitzu bat eskaintzen die 
enpresei eta beste lantoki batzuei, lan-eremuan alkoholaren eta/edo beste droga 
batzuen kontsumoa prebenitzeko eta horri heltzeko. 

8
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Gure ustez, lan-arloko Esku-hartze Planak 
enpresako ordezkarien eta langileen ordez-
karien artean batera eta adostuta diseinatu 
behar dira, langile teknikoek koordinatuta, 
eta konfidentzialtasun- eta borondatezkota-
sun-esparru batean.

Esparru horretan, Nafarroako Gizakia Helbu-
ru Fundazioak enpresa edo erakunde inte-
resdunen eskura jartzen du hainbat ekintza 
garatzeko aukera:

AHOLKULARITZA
Alkoholaren/drogen arloko enpresa-akordioa 
formalizatzeko eta lan-arriskuen prebentzio-
rako planean sartzeko aholkularitza.

JARDUERAK
Prebentzio- eta sentsibilizazio-jarduerak ga-
ratzea.

PRESTAKUNTZA
Enpresako hainbat eragileri prestakuntza 
ematea, besteak beste:

 Langileek drogen abusuari edo mendeko-
tasunari lotutako arazoak detektatzea.

 Problematika duten pertsonengana iris-
tea, arazoa badutela onartzeko eta trata-
menduarekiko motibazioa errazteko.

 Baliabide espezializatuetara bideratzea, 
tratamenduarekin lankidetzan aritzea, eta, 
hala badagokio, problematika hori duen 
pertsona bere lanpostura itzultzen lagun-
tzeko neurriak.

TRATAMENDUA
Ukitutako langileen abusu- edo adikzio-ara-
zoari berehala heltzea eta modu intentsiboan 
tratatzea.

JARDUERAREN  
ADIERAZLEAK
Osasun-krisiak nabarmen murriztu du pro-
grama horren jarduera-bolumena, eta bertan 
behera gelditu dira aurreikusitako preben-
tzio- eta sentsibilizazio-tailer ia guztiak, bai 
eta enpresekin eta lantokiekin izandako kon-
taktuen kopurua ere. Hala ere, lan-arloko 13 
enpresak edo erakundek parte hartu dute zu-
zenean, honako zerrenda honen arabera:

Era berean, 2020an, bi langile bideratu dira 
Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioaren 
programetara, alkoholaren eta/edo beste dro-
ga batzuen kontsumoaren aurrean jarduteko 
bere planetan garatutako akordio eta prozedu-
ren ondorioz.

1
Unibertsitate

1
Sindikatu

1
Laneko 
arriskuen 
prebentzioaren 
arloko erakunde

1
Laneko mutua

8
Enpresa

1
Nafarroako 
lehen sektoreko 
langileen elkarte

2
Langile ailegatu dira Gizakia Helburu 
tratamendu-programetara

Enpresekiko lankidetza-zerbitzua | 8
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URTEA IKERKETA UNIBERTSITATEA

2021 Experiencias adversas en la infancia y gravedad de 
los trastornos adictivos en la edad adulta.

Nafarroako 
Unibertsitate publikoa

2016-2020 “Efectividad de un programa de intervención para 
pacientes adictos con historias de maltrato”

Nafarroako 
Unibertsitate publikoa

2017-2019 
(prorrogado)

“Adicción, Personalidad y Tolerancia a la 
Frustración: un estudio neuropsicológico en 
sujetos adscritos a Proyecto Hombre”

Nafarroako 
Unibertsitatea

8. TAULA  2020an sustatutako ikerketa-proiektua

2 020an, aurreko urteetan gure inguruko 
unibertsitate nagusietako birekin ditu-

gun lankidetza hitzarmenen esparruan ha-
sitako ikerketa proiektuak garatzen jarraitu 
dugu. Halaber, 2021etik aurrera eginen den 
ikerketa proiektu berri bat garatzeko oina-
rriak ezarri dira.

Gainera, tratamenduan adikzio arazoak di-
tuzten pertsonen profilari buruzko Gizakia 
Helburu proiektuaren Behatokiaren lantal-
dean dugun parte-hartzearen esparruan, 
gure I+G sailaren bidez, tratamenduan 
adikzio arazoak dituzten pertsonen profilari 
buruzko 2013-2019 txostena idazten hartu 
dugu parte

IKERKETA 
PROIEKTUAK

Ikerketa, Irakaskuntza eta Prestakuntza

IKERKETA
9
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 Mendigutxia, G. y López-Goñi, J.J. Com-
portamientos de riesgo y dimensiones de 
personalidad en la adolescencia. Terapia 
Psicológica, 38(3), 383-401. http://teps.cl/
index.php/teps/article/view/318. (2020).

 González López, I.; Quintero Ordóñez,B.; 
Mendigutxia Sorabilla, G.; Reche Urbano, E.; 
Fuentes Esparrell, J.A. “Construction of an 
Instrument for the Evaluation of the Effects 
of Information and Communication Tech-
nologies among Young People”. Sustainabili-
ty 2020, 12(9), 3785. Mayo, 2020. 

 Fernández-Montalvo, J., Arteaga, A., López-
Goñi, J.J. & Iturain S. Are there Gender-based 
Effects for an Educational Program for 

Parents of Adolescents with Risk Behaviors? 
Journal of Marital and Family Therapy, 46(3), 
431-441. https://doi.org/10.1111/jmft.12396. 2020.

 Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J., 
Arteaga, A. & Haro, B. Gender differences in 
unidirectional and bidirectional intimate 
partner violence in addictions. American 
Journal of Drug and Alcohol Abuse, 46(2), 194-
202. https://doi.org/10.1080/00952990.2019.166
0886. (2020).

 Fernández-Montalvo, J. & López-Goñi, J.J. 
Profiles of mothers who seek treatment for 
substance use disorders in a clinical centre. 
Advances in Dual Diagnosis, 13(1), 24-31. https://
doi.org/10.1108/ADD-08-2019-0006. 2020.

 González Vale, F. “Evidence-based treatment 
as an integral part of the health system” 
63rd Commission on Narcotic Drugs, UN, 
Vienna International Center, 2020ko mar-
txoaren 4a.

 González Vale, F. “Evaluación e investiga-
ción social” Máster en adicciones: perspec-
tiva biopsicosocial. Oviedoko Unibertsitatea, 
2020ko azaroaren 17a-18a.

 Illescas Orduña, C. “El tratamiento de las 
drogodependencias en Proyecto Hombre 
Navarra”. Medikuntza fakultatea. Nafarroako 
Unibertsitatea. Iruñea, 2018ko urriaren 19a.

 Ilescas Orduña, C. y Moreno Arnedillo, G. 
“Ponencia sobre el Cannabis”. Nafarroako 
Parlamentuko Lehendakaritzako, Berdintasu-
neko, Funtzio Publikoko eta Barne Arazoeta-
rako Batzordea. Iruñea, 2020ko otsailaren 19a.

 Mendigutxia Sorabilla, G. Mesa redonda 
“Fuera de Juego“. mahai-ingurua. Gazteria-
ren Etxea. Iruñea, 2020ko urtarrilaren 22a.

 Moreno Arnedillo, Gorka. “Drogodependen-
cias y otras adicciones: herramientas para 
la prevención, el manejo de personas afec-
tadas y el tratamiento”. Nafarroako Uniber-
tsitate Publikoa. Iruñea, 2020ko martxoaren 
3ko ikastaroa.

 Moreno Arnedillo, Gorka. “Habilidades 
para el trabajo con Adolescentes” Máster 
de Psikologia Orokor Sanitarioko masterra. 
Deustuko Unibertsitatea. Bilbo, 2019/2020 
ikasturtea

 Moreno Arnedillo, Gorka. “Intervención 
en drogodependencias; habilidades del 
médico”. Medikuntza fakultatea. Nafarroako 
Unibertsitatea. Iruñea, 2020ko urriaren 14a.

 Moreno Arnedillo, Gorka. “Habilidades para 
el trabajo con adolescentes”. Nafarroako 
Hezitzaileen Eskola. Iruñea, 2020ko urria.

ARGITALPEN  
ZIENTIFIKOAK

KASTARO, JARDUNALDI ETA KONGRE-
SUETAN EMANDAKO IRAKASKUNTZA
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ZENTROA TITULAZIOA PLAZAK ORDUAK PROGRAMA

Euskal Herriko Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanitarioko M. 1 600 Aldatu

Nafarroako Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanitarioko M. 1 300 K. Terap./Aldatu

Euskal Herriko Unibertsitatea Gizarte Laneko Gradua 1 505 Suspertu

 UPNA-NUP Gizarte Laneko Gradua 1 200 Suspertu

 UPNA-NUP Esku-Hartze Sozialeko Masterra 1 150 K. Terapeutikoa

9.TAULA  2019-2020 ikasturtea

ZENTROA TITULAZIOA PLAZAK ORDUAK PROGRAMA

Euskal Herriko Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanitarioko M. 1 600 Aldatu

Nafarroako Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanitarioko M. 1 300 K. Terap./Aldatu

 UPNA-NUP Gizarte Laneko Gradua 1 505 Suspertu

UNED Psikologia Orokor Sanitarioko M. 1 200 Suspertu

10. TAULA  2020-2021 ikasturtea

9 | Ikerketa, Irakaskuntza eta Prestakuntza

2 2020an idazten ari dira Proyecto Hom-
bre Navarra Fundazioko langileek aur-

keztutako zortzigarren doktore-tesia:

Mendigutxia Sorabilla, Garikoitz. “Evaluación 
de la eficacia de la intervención con adoles-
centes en situación de riesgo en un programa 
de prevención indicada”.

DOKTOREGO 
TESIAK

A urreko urteetan bezala, 2020an ere 
lankidetza izan dugu hainbat uniber-

tsitaterekin eta hitzartutako prestakuntza-

zentrorekin, programetako espezialitate so-
ziosanitarioetako ikasleen praktikak egiteko.

PRAKTIKETAKO PLAZAK 
2020/2021
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GASTU MOTA EUROS
Kanpo zerbitzuak         447.827

Langile gastuak      1.372.129

Amortizazioak           14.711

Prestakuntza              5.319

Gastuak guztira 1.839.986

DIRU SARRERAK EUROS
Nafarroako Gobernua  

Nafarroako Osasun Zerbitzua 1.153.151

Poises Proiektua 11.467

Plan Forala 35.833

Gizarte Gaiak 15.000

Insola 97.142

Iruñako Udaletxea 7.418

Laboral Kutxa 5.000

Caja Rural 30.000

Obra Social La Caixa 4.187

CAN/Caixa Fundazioa 81.841

Erabiltzaileak 243.858

Caritas (errentamenduak) 120.200

Dohaintza partikularrak 37.383

Gausazko dohaintzak 24.998

Beste udal batzuk 10.121

Prebentzio tailerrak 10.073

Bestelakoak 37.856

Diru sarrerak guztira 1.921.341

Irabazien emaitza  2020/12/31n 81.355

Datu ekonomikoak eta lankidetzak

DATUAK

Urtero bezala, kanpoko auditoria ekonomiko baten mende jarri ditugu gure kontuak, eta 2020an 
aldeko iritzia eman du BDO Quota Auditores SL enpresak. Txosten osoa gure webguneko garden-
tasun atarian dago eskuragarri. Nafarroako Gizakia helburu fundazioaren gardentasun atarira sar 
zaitezke QR kodea eskaneatuz.

10
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ERAKUNDE  
LAGUNTZAILEAK 2020

10 | Datu ekonomikoak eta lankidetzak

• Nafarroako Gobernua
• Europako Gizarte Funtsa
• Innovasocial
• Iruñeko Udala
• Tuterako Udala
• Berriobeitiko Udala
• Eguesibarko Udala
• Fundación La Caixa
• Nafarroako Kutxa Fundazioa
• Caja Rural de Navarra
• Laboral Kutxa
• Cáritas Diocesana de Pamplona – Tudela
• Fundación Banco de Alimentos de Navarra
• Fundación ARPA
• Buruxka Proiektua
• Asesoría Laboral Piquer
• Izarra (tanatorioak)
• ANEL
• MAIER Navarra
• Fagor Ederlan Tafalla
• Mutua Navarra

BESTE LANKIDETZA BATZUK
• Padres Paúles
• Mercedarias de la Caridad
• Cofradía Santa María de Roncesvalles
• Urdazubiko Udala
• Ayuntamiento de Mélida
• Los Arcosko Mankomunitatea
• Fundación Laguntza
• Fundación Iraizoz
• Gizain Fundazioa
• Napardi Ongintzako Fundazioa
• Cuerpo Europeo de Solidaridad
• Cristalería FOR
• Panaderías Arrasate
• Frutas y verduras Josetxo Charral
• Arroces El Alcaraván
• Vegetales de Navarra
• Cooperativa Hostelera
• Unsain Renault

NAFARROAKO GIZAKIA HELBURU | Urteko Memoria 2020

28



FITXA TEKNIKOA

DEITU IEZAGUZU

948 291 865

Gure proiektuan parte hartu nahi duzu?

11

LAGUNDU
Nahi izanez gero, ekarpen solidario bat 
egin dezakezu, laguntzaile eginez edo 
ekarpen puntual bat eginez, eta horrela gure 
proiektuaren finantzaketan parte hartuz.

BOLUNTARIO GISA 
PARTE HARTU
Zure denbora eta dedikazioa zure ekarpenik 
garrantzitsuena izan daitezke. Horregatik, 
elkar ezagutzeko eta Nafarroako Gizakia 
Proiektuko boluntario bihurtzeko aukera 
eskaintzen dizugu, gure jardueraren batean 
lagunduz.

BISITATU GURE WEBGUNEA

proyectohombrenavarra.org

ERAKUNDE AITORTUA

Premio Navarro a la  
Excelencia 2020
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Titularra 
Fundación Proyecto Hombre Navarra

Lehendakaria 
D. José Antonio Arrieta Garnica 

Programa zuzendaria 
D. Alfonso Arana Marquina

Lurralde eremua 
Nafarroako Foru Komunitatea

Kontratatua 
42

Boluntarioak 
77

Egoitza-zentroa eta komunitate terapeutikoa 
Iruñea hiribidea, 59. 31200 Lizarra 
Telefonoa: 948 55 29 86

Egoitza soziala eta zentro orokorra
Zaragoza etorbidea, 23. 31005 Iruñea
Telefonoa: 948 29 18 65 
Faxa: 948 291 740
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org

 Zerbitzu Zentralak
 Aldatu Adikzioen Arreta anbulatorioko 

Zentroa
 Hasierako diagnostikoa
 Gizarteratzea
 Harrera Zerbitzua (KTrako prestatzea eta 

motibatzea)
 SUSPERTU programa

EZAUGARRI  
OROKORRAK

LANGILEAK 31-12-2020

AZPIEGITURA  
ETA EKIPAMENDUA

ZUK ERE GUK BEZAIN ARGI IZAN DEZAZUN
Lealtad Fundazioak gardentasunaren eta jardunbide onen 9 printzipioak betetzen dituzten 
GKEei ematen die bere zigilua. Hau da zigiluaren. Helburua: zuri laguntzea erabakitzen zer 
GKEri eman laguntza.

Aurkitu zure GKEa helbide honetan www.fundacionlealtad.org


