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G ure Fundazioaren memoria berri 
hau zure eskuetan jartzen dugu. 
Bertan, pertsona askoren ahale
gina islatu nahi dugu. Pertsona 

horiek guztiek batera egindako lanari esker, 
errealitate hori posible egiten dute, hau da, Na
farroako Gizakia Helburu Fundazioa, adikzioen 
ondorioak pairatzen dituzten pertsonek, haien 
senideek, langileek, boluntarioek eta gure 
Patro natua osatzen dutenek osatzen dutena.

Memoria honen bidez, Nafarroako gizarte osora 
hurbildu nahi dugu, zure konfiantza esker
tzeko eta drogen kontsumoarekin eta bestelako 
adikzioekin lotutako arazoen aurrean duzun 
sentsibilitatea berresteko. Gure zerbitzuetara 
hurbiltzen diren pertsonen itxaropena areago
tzeko informaziorik onena eskaini nahi dugu.

Adikzio arazoak dituzten pertsona askori eta 
haien familiei aukera berriak ematen saiatu 
gara; izan ere, sufrimendu sakona eta une as
kotan adorerik eza izan arren, eutsi egin diete, 
mantendu egin dira eta gure ondoan aurkitu 
dute lanean jarraitzeko eta egunez egun lan 
egiteko indarra. Horien guztien ahaleginaren 
eta lanaren bozgorailu izatea espero dugu.

Azken bi urte hauek bereziki zailak izan dira 
prebentzioa eta arreta pandemiaren ondo
rioen pean mantentzeko. Era berean, egoera 
honen erdian oso une ederrak bizi izan ditugu, 
non guztion ongiaren, elkartasunaren eta aha
legin kolektiboaren aldeko lanak zaintzetan 
oinarritutako eta inor atzean uzten ez duen 
giza tasuna posible dela sentiarazi digun. 
Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik.

 
 
Beraz, ikasturte berri honi ilusio berrituekin 
eta Nafarroako gizarteari zerbitzatzeko asmo 
bera rekin egingo diogu aurre. Jakin badakigu 
lana beren onena emateko prest dauden per
tsona askoren konpromiso solidarioari esker 
egiten dutela, beren denbora, dirua edo ja
kintza entrega tzeko, guztion artean itxarope
nerako eta ongi zaterako gune bat eraikitzeko.

Eskerrik asko
Alfonso Arana Marquina
Zuzendaria

1AGURRA  
eta aurkezpena

Nafarroako 
gizarte osora 

hurbildu nahi dugu, zure 
konfiantza eskertzeko eta 
drogen kontsumoarekin 
eta bestelako adikzioekin 
lotutako arazoen aurrean 
duzun sentsibilitatea 
berresteko 
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I nteres sozial, pribatu eta irabazi asmo
rik gabeko erakundea gara, 1990. urtean 
eratua, Nafarroan droga mendekota
sunek 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 horre
tako ezagutza zientifikoaren aurrerapenera.

Estatu mailako Gizakia Proiektua Elkarteko kide 
gara, beste probintzia eta autonomia erkidego 
batzuetan Gizakia Proiektua sustatzen duten 
beste 28 erakunderekin batera.

GURE  
misioa

Adikzioak eta horiek Nafarroako Foru Komuni
tatean dituzten ondorioak prebenitzea, gizar
tean sentsibilizatzea, artatzea, modu integra
lean tratatzea eta ikertzea da gure eginkizuna.

GURE 
balioak

Gure balioak dira gure jarduera guztiak gida
tzen dituen funtsezko erreferentzia. Gure kode 
etikoan garatzen dira, eta erakundearen bar
neko edo kanpoko edozein pertsonak sala de
zake legez kanpokotzat jotzen duen edo kode 
etiko horretan xedatutakoari kontra egiten 
dion edozein ekintza, gure webguneko salaketa 
kana laren bidez.

Baikortasun  
terapeutikoa

Berdintasuna

Elkartasuna

Gardentasuna

Lankidetza

Parte-hartzea

Profesionaltasuna

2 NAFARROAKO 
Gizakia Helburu Fundazioa
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Nafarroako Ggizakia Helburu Fundazioa | 2

PATRONATUA
NGHFren gobernu organoa ordezkatzen du, 
eta 9 pertsonak osatzen dute. Pertsona horiek 
borondatez laguntzen dute, gure estatutuetan 
ezarritakoaren arabera.

Patronatuaren gaur egungo osaera honako 
hau da:

LEHENDAKARIA:

JOSE ANTONIO ARRIETA GARNICA JAUNA 
Arpa Abogados y Consultores, S.L.ko presidentea.

IDAZKARIA:

ALFONSO GARCÍA LIBERAL JAUNA
Euskadiko Kutxako Nafarroako Eskualdeko zu
zendari ohia.

BATZORDEKIDEAK:

JOSÉ MARÍA ARACAMA YOLDI JAUNA
Cementos Portland Valderrivas enpresako lehen
dakariaren ondokoa.

MARÍA PAZ BENITO OSÉS ANDREA
Iruñeko 3 zenbakiko Instrukzio Epaitegiko magis
tratu titularra Iruñeko epaile dekanoa.

JOSE MIGUEL DEL AMO VILLARIAS JAUNA
Aragoiko, Nafarroako eta Euskadiko Nekaza
ritza Inge niarien Elkargo Ofizialeko Nafarroako 
ordez karia.

JOSÉ JAVIER LÓPEZ GOÑI JAUNA
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Psikologia  
Saileko irakasle titularra.

ASUN REMÓN JIMÉNEZ ANDREA
Giza Baliabideetako zuzendaria  Interim.

BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO 
ANDREA
Zuzenbideko irakasle titularra Nafarroako Uni
bertsitate Publikoan.

CLARA LUCIA GARAYALDE ANDREA
Nafarroako Gizakia Proiektuko Administrazio  
arduradun ohia.

Pertsonak

GIZA 
taldea 

Eremu soziosanitarioko (psikologia, 
medikuntza, gizartelana, gizarte

hezkuntza) eta administrazioko hainbat 
diziplinatako 43 profesionalek osatzen 

dute gaur egun NGHFko profesionalen 
plantilla. 66 boluntariok egiten dute lan, 

eta erabiltzaileen oinarrizko premiei 
laguntzeko eta arreta emateko lan ugari 

egiten dituzte, modu altruistan.

Patronatuaren 
kargua guztiz 

doakoa izanen da 
NGHFren estatutuak, 10. artikulua

66

43

Boluntariok

Profesionalek 

Urteko Memoria 2021 | NAFARROAKO GIZAKIA HELBURU 3



Nafarroako Gizakia Helburu fundazioak per
tsona bakoitzaren beharretara egokitutako tra
tamendu ibilbide pertsonalizatuak eskaintzen 
ditu. Horretarako, tratamenduaren eskaintzan 
sar daiteke anbulatorio baliabide batean (Al
datu anbulatorio zentroan), egoitzabaliabide 
batean (Komunitate Terapeutikoan) edo bien 
konbinazio batean.

Tratamenduaukera egokiena erabil tzailearekin 
adostuta ezartzen da Harrerarako eta Hasierako 
Baloraziorako Zerbitzuan. Zerbitzu hori trata
mendu programetan sartzeko atea da, eta bera 
arduratzen da kasuaren lehen balorazioa egi
teaz, tratamendu modalitate egokiena disei
natu ahal izateko.  

Harrera eta Hasierako Balorazio Zerbitzua

Harrerako eta 
Hasierako Diagnosti-
korako 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

3.1. TRATAMIENDU BAKARRA, bi baliabide

3 PROGRAMAK 
eta tratamendu zerbitzuak

1. IRUDIA  Zerbitzuak eta programak
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Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

Lan hori Nafarroako gizarte eta osasun ba
liabideekin koordinatuta egiten da (batez 
ere osasun mentaleko sarearekin), eta proze
suan kaltetutako pertsonaren ahaideak eta/
edo gertukoak sartzen saiatzen gara ahal den 
guztietan. Kasu batzuetan, programa bakoi
tzera bideratzeak OsasunbideaNafarroako 
Osasun Zerbitzuaren sareko osasun menta
leko zentroetatik egiten dira zuzenean; kasu 

horretan, ez da beharrezkoa gure harrera zer
bitzuak parte hartzea.

2021ean, Harrerarako eta Hasierakorako Balo-
razio Zerbitzuak 226 pertsona artatu ditu guztira 
Iruñeko egoitzan. Bestalde, tratamendu progra
metan 113 pertsona sartu dira (37 komunitate 
terapeutikoaren programan eta 76 Aldatu pro
grama anbulatorioan).

Nafarroako Gizakia Helburu fundazioko Ko
munitate terapeutikoa Lizarran dago, eta be
ren egoera pertsonal eta sozialagatik eta/edo 
adikzioaren ezaugarriengatik aldi batez be
ren ohiko ingurunea utzi eta barnetegiko tra
tamendu labur edo luze bat egin behar duten 
pertsonei zuzenduta dago. 48 plaza ditu, eta 
horietatik 35 Nafarroako Gobernuko Osasun 
Departamentuarekin hitzartuak daude.

Ospitaleratu aurreko fase bat anbulatorioa da, 
iraupen aldakorrekoa, eta gehienetan ez du 
hilabete bat baino gehiago irauten. Fase honek 
hauek ditu helburuak: erabiltzaileak progra
maren funtzionamendua ezagutzea, zentroan 
gutxieneko bermeekin sartzeko nolabaiteko 
egonkortasun pertsonal eta fisikoa lortzea eta 
dagozkion administrazio izapideak egitea.

Gizakia Helburu Proiektuaren Komunitate Terapeutikoa

ADIERAZLEAK 2017 2018 2019 2020 2021

Programako arreten guztizko kopurua 150 159 160 134 150

Ospitaleratzerik gabe artatutako pertsonak 44 42 42 31 43

Arreta guztiak KTan 106 117 118 103 109

Urtarrilaren 1ean KTan zeuden pertsonen kopurua 37 41 42 38 36

Sarrerak KTan 74 76 76 65 73

Sarreren kopurua 45 58 56 43 66

Berriz sartu direnen kopurua 19 18 20 22 7

KT irteerak 70 75 81 67 65

Prozesuko alten kopurua 33 37 40 49 41

Deribazio kopurua 5 1 2 8 -

Kanporatze kopurua 10 4 8 3 5

Borondatezko alta-kopurua 21 30 31 15 18

Bestelakoak 1 3 0 0 2

Abenduaren 31n KTan zeuden erabiltzaileen kopurua 41 42 38 36 40

1. TAULA  2021eko jarduera-adierazleak K. Terapeutikoan
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1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

55 62 72 75
93 97 88 84 97

77 91
72 73 80 72 68 61 67 72 86 73 74 76 76 65

22

80
88 96 93

95

88
86 119

150

180
163

156

65

137
127

141 124
120

125
139 139

193

135

20
21

70

148

K. Terapeutikoa

ALDATU

ADIERAZLEAK 2017 2018 2019 2020 2021

Arreta kopurua, guztira 254 258 322 274 278

Erabiltzaile kopurua urtarrilaren 1ean 115 119 129 139 130

Sarrerak 139 139 193 135 148

Sarreren kopurua 93 91 134 96 102

Berriz sartu direnen kopurua 46 48 59 39 46

Irteerak 135 127 182 144 156

Alta terapeutikoaren kopurua 53 41 64 60 63

Osasun zerbitzuen deribazioen kopurua 1 6 9 4 4

Nafarroako PHko K.T-ra bide. derib.kop. 13 14 11 10 19

Tratamendu errefusen kopurua 13 15 18 8 9

Borondatezko alta kopurua 48 49 74 59 58

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

Erabiltzaile kopurua abenduaren 31n 119 129 139 130 122

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. 140 plaza ditu, horietatik 24 
Nafarroako Gobernuko Osasun Departamen
tuarekin hitzartuta.

3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

2. TAULA  Jardueraren adierazleak 2021ean Aldatun

1. GRAFIKOA   Tratamendua jasotzeko onartutakoen kopuruaren bilakaera, urteka
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Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

Familia Laguntzarako Zerbitzua

Artatutako pertsonak, GUZTIRA 259

Senide parte hartzailea duten erabiltzaileak 68

Egindako elkarrizketak 585

Irteerak berrikusteko telefono-hitzorduak 181

Egindako Familia taldeak

Talde psikohezitzaileen saioak 46

Talde psikohezitzaileetan izandako parte-hartze kop. 324

Familia topaketak 45

Familia topaketetan parte hartu dutenen kopurua 79

Familia Orientazioko Zerbitzua (FOZ)

Egindako elkarrizketak 52

Familia-unitateak 30

Gizakiak 37

Ahaideekin eta hurbilekoekin esku har tzea 
funtsezko elementua da Gizakia Helburu 
proiektuan tratatzeko, eta banakako eta tal
deko jarduerak barne hartzen ditu prozesu 
osoan zehar. Zerbitzu honek, gainera, trata

mendura hurbiltzea lortu ez duten senideak 
edo gertukoak artatzen ditu, eta laguntza eta 
prestakuntza ematen die hori lortzeko edo fa
milia esparruko egoera horri behar bezala au
rre egiteko. 

3.2. TRATAMENDUAN  laguntzeko zerbitzuak
Harrera eta Hasierako Balorazio Zerbitzuaz gain, tratamenduari 
lagun tzeko hainbat zerbitzu ditugu:

Familia Laguntzarako Zerbitzua

259 585 181
artatutako
pertsonak

egindako
elkarrizketak

telefono
-hitzorduak

3. TAULA  2021an Familien Zerbitzuan izandako jarduera-adierazleak
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Iruñeko Espetxera egindako Bisitaldiak 23

Artatutako pertsonak Artatutako pertsonak 74

Egindako elkarrizketak 165

Komunitate Terapeutikoan sartu diren pertsonak 4

Aldatu programan sartuak 1

Beste espetxe batzuetara aldatuak 5

Espetxe ez diren beste irtenbide batzuk 2

Abenduaren 31n laguntza jasotzen ari direnak 12

Tratamendua jasotzen ari diren langabeen lane
ratzea erraztea du helburu, edo enplegu preka
rioa dutenen enplegua hobetzea. Horretarako, 
lau ekintza mota eskaintzen ditu:

1 Konpetentziak diagnostikatzeko eta eba
luatzeko 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 2021ean egindako jarduera 
nagusiak:

 101 gizarte eta lan ebaluazio egin dira, eta 
89 ibilbide pertsonalizatu diseinatu dira

 21 pertsonak hartu dute parte trebakuntza 
eta enplegagarritasuna hobetzeko presta
kuntza prozesuetan, eta 19 laneratze lortu 
dira gizarteratze fasean parte hartu duten 
pertsonen artean

Banakako arreta ematen 
zaie espetxean dauden 
per tsonei, banakako elka
rrizketen bidez, NGHFaren 
tratamen duetan sartzea 
sustatzeko eta errazteko, 
zigorra espetxean bete
tzearen alternatiba gisa, 
legalki posible izanez gero.

Iruñeko Espetxean esku  
hartzeko Zerbitzua

3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

Gizarteratze eta laneratze zerbitzua

4. TAULA  2021eko jarduera-adierazleak Espetxean

101
89
21

19

Gizarte- eta lan-  
ebaluazioak

ibilbide  
pertsonalizatu 

enplegagarritasuna 
hobetzeko prestakuntza-
prozesuak

laneratze lortu dira
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Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

Boluntariotza-zerbitzua

Nafarroako Gizakia Helburu fundazioaren Bolun
tariotza Planak bere jarduera eta zerbi tzuen ar
tean sartzen du tratamenduan dauden per
tsonen oinarrizko beharrei erantzuteko lagun tza, 
batez ere familia laguntzarik ez dutenen tzako 
laguntza. Horretarako, bolun  tarioek hain bat la
guntza zerbitzu eskaintzen dituzte:

 Harrerako arreta.

 Komunitate terapeutikoan sartzeko harrera 
edo prestakuntza fasean laguntzea.

 Komunitate terapeutikoaren irteeretan lagun
tzea, hainbat kudeaketa egiteko (medikua, tra
mite administratiboak, etab.).

 Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak 
anto  latzea.

 Helduen hezkuntzarako laguntza.

 Ludoteka.

 Gizarteratze eta laneratzezerbitzuan la
guntzea.

 Beste zerbitzu batzuk.

Gainera, boluntarioek beste hainbat eginkizune
tan laguntzen dute, hala nola Suspertu progra
man artatutako nerabeei eskola laguntza ema
ten, edo beren denboraren parte bat eskaintzen 
diguten profesionalek ematen dituzten zeregin 
espezializatu ugari egiten (itzulpena, dokumen
tuen digitalizazioa, komu nikazioa, etab.).

Nafarroako Gobernuaren Boluntariotzaren II. 
Plana prestatzen lagundu dugu, eta, 2021az ge
roztik, baita Nafarroako Gobernuaren Bolunta
riotzaren Mahaian ere.

Urteko Memoria 2021 | NAFARROAKO GIZAKIA HELBURU 9



3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

2021ean, alkohola izan da kokainaren eta anfe
taminen tratamendua eragin duen substantzia 
nagusia. Urrunago daude kanabisa eta heroina.

Generoaren araberako emaitzei dagokienez, 
alde handia dago. Alkohola da eskari handiena 
emakumeen artean, % 65,2, eta gizonen artean, 
berriz, % 30,8.

3.3. ARTATUTAKO pertsonen profila
Jarraian, Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioak kudeatutako bi balia

bideetan 2021an zehar tratamenduan izandako onarpen guztiei dagoz

kien datuak aurkezten dira.

Eskaria eragiten duen substantzia edo jokabide nagusia

Datu horiek tratamendua eskatzen duten per
tsonek berek aipatutako kontsumosubstantzia 
nagusiari buruzkoak dira. Hala ere, arazoa xehe
tasunez ebaluatzen dugunean, kasu gehiene
tan substantzia bat baino gehiago kontsumitzen 
dira aldi berean, eta substantzia horiek, kasuen 
ehuneko handi batean, modu independentean 
egokitzen dira horietako bakoitzarentzat abu
sua edo mendekotasuna diagnostikatzeko iriz
pideekin. Esate baterako, 2021ean artatutako 

pertsonen % 76,5ek alkoholarekiko abusua edo 
mendekotasuna zuen, % 50,3k kokainarekiko eta 
% 45,5ek kanabisarekiko.

Oro har, tratamenduan onartutako pertsonen 
hiru laurden inguruk arazoak zituzten substan
tzia batekin baino gehiagorekin, eta alkohola eta 
kanabisa dira, ordena horretan, eskaera eragin 
duen substantziarekin batera gehien agertzen 
diren arazosubstantziak.

Heroina KetaminaPsikof.JokuaKalamuaAnfetam.Alkohola Kokaina

% 39,20

% 21,40

% 16,75

% 9,57

% 6,20
% 4,80

% 1,43% 2,40

KokainaAlkohola Anfetam. Kalamua

JokuaHeroina KetaminaPsikof.

2. GRAFIKOA   Eskaria eragiten duen substatzia edo jokabide nagusia
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Programak eta tratamendu zerbitzuak | 3

Emakumeak Gizonak

kokainaAlkohola Anfetam. Kalamua JokuaHeroina Psikof. Ketamina

%65,2

%10,9
%15,2

%2,2 %2,2
%0

%4,4
%0

%30,8
%24,3

1%6,6
%11,2

%7,1 %5,9
%1,8 %1,8

% 24,5

Aldatu

GUZTIRA

Komunitate
Terapeutikoa

% 75,5

% 27,4 % 20 % 80% 72,6

Emakumezkoak Gizonezkoak

3. GRAFIKOA  Eskaria eragiten duen substantzia edo jokabide nagusia, generoaren arabera ( %) 2021

4. GRAFIKOA  Distribuzioa generoen arabera

Artatutakoen batez besteko adina 39,95 ur
tekoa da. Hala ere, alde handiak daude ge
neroaren arabera. Emakumeen batez besteko 
adina gizonena baino bost urte eta erdi altua
goa da. Horrela, emakumeak beranduago iris
ten dira tratamendura, eta, oro har, okerrera 

egiten dute. Tratamenduan dauden emaku
meen sarbidea eta iraupena erraztea da, za
lantzarik gabe, Adikzioen arloko erronka ga
rrantzitsuenetako bat.

Adina
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3 | Programak eta tratamendu zerbitzuak

Ikasten

Bestelakoak

Pentsioduna

Aldi baterakoa

Laneko baja

Mugagabea/autonomoa

Langabezia
 % 35

% 27 
% 13 

% 9 

% 7 

% 7

% 2 

Artatutakoen % 35 langabezian zegoen ospitaleratzean. Ehuneko hori % 54koa zen komu
nitate terapeutikoaren programan artatutako pertsonen kasuan.

Lan-egoera

6. GRAFIKOA  Lan egoera (2021)

ALDATU GIZAKIA ELBURU GUZTIRA

43,8 43,8 43,8

38,9 38,8 38,8

40 39,8 39,9

Emakumeak GUZTIRAGizonak

5. GRAFIKOA  Batez besteko adina, generoaren eta programaren arabera (2021)
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4SUSPERTU  
Nerabeei eta haien familiei  

laguntzeko programa

S uspertu programa "Nafarroako Giza
kia Helburu" fundazioak gazteriaren 
esparruan prebentzio eraginkor bati 
ekin beharrari emandako eran tzuna 

da. Horretarako, lan trinkoa proposatzen du da
goeneko arrisku portaeretan inplikatuta dau
den gazteekin, haien senitartekoekin eta hurbi
lekoekin, bai eta askotariko baliabideetan arreta 
ematen dieten pertsonekin ere, prebentzio agente 
gisa duten eginkizuna sendotzen lagunduz.

Suspertuk arreta zuzeneko programa bat es
kaintzen die nerabeei eta haien familiei, bai eta 

prebentzio zerbitzu bat ere, hala eskatzen du
ten pertsonei eta erakundeei laguntza, presta
kuntza eta aholkularitza emateko.

Zuzeneko arretako programan, SUSPERTU 
programak arreta intentsiboa eskaintzen die 
bai nerabeei, bai haien senitartekoei, oro har 
gurasoei; izan ere, profesional independen
teek hartzen dituzte, baina elkarrekin koor
dinatuta. Era berean, gurasoekin bakarrik lan 
egiteko aukera eskaintzen dugu baldin eta gu
rasoek ez badute lortzen semealabak pro
gramara erakartzea.

GURASO ESKOLA
Eskolak gurasoen gaitasuna indartu nahi du 
beren semealaba nerabeak hezteko, eta be
reziki, beren arriskuportaerei eraginkorta
sunez aurre egiteko. Pandemia hasi zenetik, 

aurrez aurreko formatua online formatua gatik 
aldatu da, lanari jarraipena emateko aukera 
ematen baitigu, baina, zalantzarik gabe, galera 
handiak izan dira, hala nola kontaktu pertso
nala eta eskolak duen parte praktiko guztia.

NERABEAK FAMILIAK

Pertsona kopurua urtarrilaren 1ean 37 41

Arreta berriak 94 108

Programan sartu direnak 84 76

Programatik atera direnak 82 85

Altak 44 59

Borondatezko altak 20 26

Deribazioak 10 -

Baldintzak 5 -

Bestelakoak 3 -

Artatutako pertsonak, guztira 131 149

Programan sartutakoak, guztira 121 117

Pertsona kopurua abenduaren 31n 39 37

5. TAULA  Arreta Zuzeneko Programa - Jarduera 2021
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Nerabeak
2021ean egiaztatu dugu nesken kopuruak gora 
egiten jarraitzen duela, bai termino absolutue
tan, bai proportzionalki, eta aurten % 25era iritsi 
dela; hala ere, Suspertu zerbitzura jotzen duten 
mutilen proportzioa askoz handiagoa da orain
dik ere (kasuen % 76).

Batez besteko adina 17,11 izan zen. Suspertu 
prozesuan hasi ziren mutilen batez besteko 
adina 17,56 urtekoa izan zen; neskena, berriz, 
15,76 urtekoa.

HASIERA DATA BUKAERA DATA FAMILIAK

52. TALDEA 19/01/2021 30/03/2021 27

53. TALDEA 06/04/2021 22/06/2021 32

54. TALDEA 20/09/2021 20/12/2021 26

 % 25,30 % 74,70

MutilakNeskak

% 56,30

% 43,70

Emakumezkoak Gizonezkoak

ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA

Familiak
Familiei dagokienez, generoen araberako pro
portzioa berdinduagoa dago. % 56,3 amak ziren 
eta % 43,7 aitak. Programan sartzeko batez bes
teko adina 49,85 urtekoa izan zen, eta gurasoen 
artean ez zegoen alde nabarmenik.

4 | Suspertu, nerabeei eta haien familiei laguntzeko programa 

2021ean 3 edizio berri egin dira eta 85 familiak hartu dute parte.

6. TAULA   Artatutako pertsonen profila

17,11

49,85

Batez besteko adina

Batez besteko adina

15,76
Neskak

17,56
Mutilak

7. GRAFIKOA  Nerabeen generoen araberako banaketa

8. GRAFIKOA  Generoen araberako banaketa. Familiak
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Suspertu, nerabeei eta haien familiei laguntzeko programa  | 4

PREBENTZIO-JARDUERAK KANPOAN
2021ean, programatutako eta emandako ordu 
kopuruak nabarmen egin du gora aurreko ikas
turtearekin alderatuta. 

Ikasgeletan programatutako saioetan eta gu
rasoentzat antolatutako jardueretan gorakada 

izan da. % 50 baino gehiago igo da familiekin al
deratuta, eta % 30 inguru ikasleekin alderatuta. 

Jarduera batzuk bertan behera gelditu ziren 
osasun krisiaren ondorioz, eta 20202021 ikas
turterako programatu dira berriz. 

APOSTAR NO ES UN DEPORTE
Apustu egitea ez da kirola

2021eko azaroan "Apostar no es un deporte  
Apustu egitea ez da kirola" kanpaina aurkeztu 
zen Nafarroako Kirol Institutuaren partaidetza
rekin, eta Ekilikuak diseinatu zuen. Nafarroako 
kirolari gazteei zuzenduta dago, eta kiroljar
duera eta apustuak bereiztea du helburu. 

Kirola gazteen babes eta garapen pertsona
lerako faktore gisa sustatzeko kanpaina bat da, 
kirolapustuek sor ditzaketen egoera proble
matikoak eta kirolaren balioak kontrajartzen di
tuena. Kirola egitearen onurak ausazko jokoen 
gainetik jartzen dituen kanpaina da.

Ikasleak Familiak GUZTIRA

225

194

2331

248 

225

2020

2021

9.GRAFIKOA   Kanpoko prebentzio-orduak 2018-2021

Urteko Memoria 2021 | NAFARROAKO GIZAKIA HELBURU 15



T uterako eta Erriberako Adikzioen 
Arretarako Fundazioak honako zer
bitzu hauek eskaintzen ditu: Hasie
rako Harrerarako eta Diagnostikorako 

Zerbitzua, baliabide horretako erabiltzailea
ren prozesuan zehar komunitate terapeutikoan 
sartzeko eta familiari jarraipena egiteko pres
taketazerbitzua, Adikzioetarako Programa 
Anbulatorio Intentsiboa eta Gazte Programa. 
Zerbitzu horiek guztiak Nafarroako Gizakia 
Helburu fundazioaren programa eta zerbitzu 
guztiekin koordinatuta ematen dira.

Egoitzaegonaldi bat behar izanez gero, Tute
rako eta Erriberako Adikzioen Arretarako Fun
dazioak Nafarroako Gizakia Helburu funda
zioaren komunitate terapeutikora bideratzen 
ditu pertsonak.

K. Terapeutikoan 
sartzen prestatzeko eta 

familiaren jarraipena 
egiteko Programa

H ARRER AR AKO ETA DIAGNOSTIKO R AKO ZERBITZUA

ALTANafarroako Gizakia 
Helbururen 
K. Terapeutikoaren
Programa (Lizarra)

Programa
Anbulatorioa

Gazte
Programa

Beste 
baliabide 

batzuk

Arreta eskaera berria

5 TUTERAKO 
eta Erriberako Adikzioen  
Arretarako Fundazioak

2. IRUDIA  Tuterako eta Erriberako Fundazioak eskaintzen dituen zerbitzuen egitura

428
Artatutako 
pertsonak
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Centro de atención en Tudela y La Ribera | 5

PROGRAMA 2020 2021

Harrerarako eta Hasierako Diagnostikorako Zerbitzua 227 207

Helduentzako Programa Anbulatorio Intentsiboa 123 123

K.Terapeutikorako prestaketa eta jarraipen Programa 19 24

Gazte Programa - Nerabeak 20 25

Gazte Programa - Familiak 34 49

GUZTIRA 423 428

Anfetaminak Alkohola KokainaKalamua Jokua Heroina Ketamina

% 40,9

% 15,9 % 15,9
% 13,6

% 7,9

% 3,4 % 2,3

% 11 % 89

Emakumezkoak Gizonezkoak

7. TAULA  Tuterako Gizakia Helburu proiektuan artatutako pertsonak 2021ean, programen arabera

10. GRAFIKOA  Tratamendu-programetako eskariaren arrazoi nagusia

37,1

37,8

Gizonak

Batez besteko adina

38,5
Emakumeak 

11. GRAFIKOA  Generoaren araberako banaketa
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2 020an Nafarroako Gizakia Helburu 
fundazioan adikzioen tratamenduan 
generoikuspegia txertatzea izeneko 
proiektua jarri genuen abian. Proiektu 

horrekin jarraituz, 2021ean honako ekintza hauek 
egin ditugu:

Emakumeekin lan egiten duten erabiltzaileen 
eta erakundeen iritziak ezagutu nahi izan di
tugu, haien ikuspegiaren berri izateko eta ho
bera egiteko aukerak ikusteko. Erantzun ugari 
jaso ditugu eta zenbait gai hobetzeko jarri gara 
martxan.

Fundazioko talde guztiek generoikuspegiari 
buruzko oinarrizko prestakuntza eman dute. 
Ildo horri jarraikiz, maskulinitate berriei buruzko 
prestakuntzari ekin zaio, eta prestakuntza hori 
taldeetako pertsona guztiengana iristea nahi 
dugu. 2021ean, kanpoikuskapeneko eta ezta
baidataldeetako laneko prozesu bat hasi zen.

Emakumeek espazio propioa izatea nahi dugu, 
ahalik eta osatuena, eta horretarako gure web
gunean geneukana zabaldu da, Violeta Proiek
tua deitu diogu, eta espazio hori etengabe egu
neratzen ari da.

Martxoaren 8a zela eta, "Gizakia Helburu proiek
tuan emakume zaintzaileen lana bistaratzen" 
izeneko artikulua bidali zitzaien komunikabi
deei.

Emakumearen aurkako Indarkeria Desagerra
razteko Nazioarteko Eguna ospatu aurretik, 
gure sarreran nahien zuhaitza paratu genuen, 
eta han jarri ziren bakoitzak galdera honi ema
ten zizkion erantzunak: “Zer mezu eman nahiko 
zenioke munduari emakumeenganako indar
keriari buruz, azaroaren 25ean?” Zuhaitza bete 
egin zen eta emandako erantzunekin lanean ja
rraitu dugu.

Emakume taldeak sortu ziren bai Aldatun 
bai Komunitate Terapeutikoan, emakumeei 
buruzko gaiak biltzen dituen asteroko topa
guneak. Horretarako, taldera jotzen duten eta 
zaintzailerik ez duten emakumeen semeala
bak zaintzeko zerbitzu bat sortu zen. Era be
rean, generoikuspegia sartu da familiekiko 
eskuhartzean; Aldatun bi talde daude, gene
roaren arabera banatuak.

Beharrezkoa den kasuetan, presazko balorazio 
bat egiten da.

6 GENERO 
Ikuspegiarekin esku hartzea

Proiektu morea
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7BOLUNTARIATUA  
eta beste ekintza batzuk

B oluntariotzak hasieratik lagundu 
du, eta beti zor dizkiogu eskerrak. 
Aurten aipamen berezia egiten 
dugu COVID19aren pandemiaren 

bi urte hauetan; boluntarioen taldea osatzen 
duten pertsona guztiek hor jarraitu dutelako, 
egunez egun, jarduera guztietan, eta konfina
mendu uneetan itzultzeko gogoak erakusten.

Bere egiteko, egoteko eta aldaketetara egoki
tzeko moduak txundituta uzten gaitu. Gaztee
netik zaharrenera, aurten 90 urte bete dituena 
eta bere bizitzaren herena Gizakia Helburu Na
farroako boluntariotzari eskaini diona, guztiak 
bere irrifarre eta hurbiltasunarekin gure mires
mena eragiten dute. Betiko zereginak eta lan 
berriak boluntarioek betetzen dituzte: harre
rako arreta, hainbat premiatan dauden pertsonei 
lagun tzea, ludoteka, itzulpenak, diseinua, etab. 
Beti prest dauden pertsonak, alaitasunez eta ire
kitasunez, mundua aldatzen ari direnak. 

PARA EL VOLUNTARIADO DE PROYECTO HOMBRE NAVARRA 
Nafarroako Gizakia Helburu boluntarioentzat

https://youtu.be/nQG5z0npOuI

 Aurten  
boluntariotzari hitz 

berezi batzuk eskaini 
nahi dizkiogu

Bihotzeko hitzekin eta bideo honekin:

Eskerrik asko
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Boluntariatua eta beste ekintza batzuk | 7

Honela laburbil daitezke Buruxkaren helburuak: 
elikagaien galeren egoera ezagutzen lagun
tzea eta alternatibak proposatzea, elikagaien 
galeren inguruko erakundesare bat sustatzea 
(boluntarioak eta gizarteerakundeak), sentsi
bilizazio tresna gisa espigamenduak sustatzea, 
eta produktuak eraldatzeko ekonomia sozial eta 
solidarioko enpresa bat aztertzea eta bidera
garri egitea».Plazera izan da Buruxkarekin eta 
Deierriko Udalarekin batera Espigamenduen 
proiektuan parte hartzea. Janaria alferrik gal
tzearen aurkako proiektua, elikagaiak lurretik 

biltzeko aukera eman diguna, landalana egiten 
dutenekin batera, lan hori estimatuz eta horrek 
dakarren ahalegina esperimentatuz. Inork nahi 
ez duena jasotzen du, eta, beraz, ezin da salgai 
jarri, baina berdin balio du eta berdin elikatzen 
du. Ikasgai handia da nola erabil daitekeen eta 
balioa eman dakiokeela alferrik galtzea irudi
tzen zaigunari; gure programetan egiten dugun 
lanaren zati bat da, maila pertsonalean ere ger
tatzen baita. Era berean, gure entitateak beste 
pertsona batzuek proiek tu horretan jasotako 
elikagaiak jaso ditu.

ESPIGAMENDUAK
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7 | Boluntariatua eta beste ekintza batzuk

2. GJH. Zero gosea
Gure Komunitate Terapeutikoan artatzen di
tugun pertsona batzuen oinarrizko premiak 
asetzen ditugu, bestela babesik gabe egongo 
liratekeenak, elikadura orekatua eta kalita
tezkoa eskainiz.

3. GJH. Osasuna eta ongizatea

Gure programa guztietan lehentasunezko hel
burua da. Substantzia eta jokabide potentzialki 
adiktiboen abusuaren prebentzioa eta trata
mendua indartu nahi dugu, osasunaren sus
tapena bultzatuz eta bizimodu osasungarrien 
alde eginez.

4. GJH.  Kalitatezko hezkuntza

Gure programetan oinarrizko prestakuntza eta 
alfabetatze digitala bilatzen dira, gure Komu
nitate Terapeutikoan Hezkuntza irakasle bat 
izanik. Era berean, prebentzio programan lan 
eremu garrantzitsua da babes faktore gisa.

5. GJH.  Generoen arteko 
berdintasuna eta emakume 
guztiak ahalduntzea
Diseinatutako ekintza guztiak emakumeei zein 
gizonei eskaintzen zaizkie, generoagatiko be
reizkeriarik gabe. Gure fundazioak badu Ber
dintasun Plan bat, patronatua osatzen duten 
pertsonentzako zein taldeentzako ekintzak eta 

mendekotasun arazoak dituzten emakumeekin 
eta tratamenduan dauden pertsonen prozesuei 
laguntzen dieten emakumeekin lan egiteko lan 
espezifikoa biltzen dituena.

8. GJH. Lan txukuna eta hazkunde 
ekonomikoa

Lana eta lan egonkortasuna ere intentsita
tez lantzen ditugu, babes faktore garrantzitsu 
gisa, eta, horretarako, gizarteratzeko eta lane
ratzeko programa espezifikoa dugu. Bestalde, 
jokabide arriskutsuen prebentzioan langileak 
arriskuan jar ditzaketen lan egoerak ezaba
tzeko lan egiten da.

10. GJH. Desberdintasunak 
murriztea
Gure lanaren helburu garrantzitsuetako bat 
lan egiten dugun pertsona guztien gizarte
ratze ekonomikoa eta politikoa sustatzea eta 
indartzea da.

16. GJH. Bakea, justizia eta 
erakunde sendoak
Gure ahalegina fundazio eraginkorra eta gar
dena izatea da, erabakiak hartzerakoan parte
hartze eta ordezkaritza handia bilatuz. Funda
zioak hala egiaztatzen du, leialtasunez. Bestalde, 
ordezko betetzea errazten dugu justizia erres
tauratiboaren ikuspegitik.

17. GHJ. Helburuak lortzeko 
aliantzak
Garrantzitsua iruditzen zaigu erakundeen ar
teko lankidetza dinamikak sortzea, bakoitzak 
bere ekarpena egin diezaion gizarteari. Lan
kidetza hori eredugarri izan dadin eta alian
tzen kultura dinamikoa sor dezan erakustea ere 
erantzukizuna da.

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
AGENDA 2030

Nahiz eta 2030erako 
agendaren helburu bakar 

bat ere ez den arrotza, gure misioa 
dela eta, eta dena lotuta dagoela 
uste dugun, gure egunerokoan, 
helburu eta jomuga horiek lantzen 
ditugu gehienbat.
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MUTUA NAVARRAK 
ZIGILU URDINA SARIA 
EMAN DIGU
Nafarroako Gobernuaren, Nafarroako Enpresa
rien Konfederazioaren (CEN), Langileen Bata
sun Orokorraren (UGT) eta Nafarroako Pertso
nen Zuzendaritza eta Garapenerako Espainiako 
Elkartearen (AEDIPE) lankidetzarekin Mutua 
Navarrak deitzen dituen Lanaren Osasuna Sus
tatzeko Sari Urdinaren XIII. edizioko epaima
haiak ZIGILU URDINA SARIA saria eman digu.

Argazkian Juan Manuel Gorostiaga Ayestara
nek, Mutua Navarrako zuzendari gerenteak, 
Alfonso Arana Marquinari eman dio saria.

INDIOILARRAREN 
MARTXA

Pandemiaren eta Muniain de la Solanako Indioila
rraren Martxa bertan behera geratu ondoren, 
abenduan, eta urtea kirolean amai tzeko, martxa 
berriz ere antolatzeko aukera egon zen, non era
biltzaile batzuek parte hartu eta gozatu zuten. 

Eguna oso polita izan zen, nahiz eta lainoa eta 
hotza izan, datengatik logikoa den bezala, eta 
jende guztiak alaitasunez parte hartu zuen, 
horixe baita martxaren ezaugarri nagusia. 

Aurreko egunetako euriteetan zehar lokatzez 
betetako ibilbideak are dibertigarriagoa bi
hurtu zuen. Antolatzen eta parte hartzen du
tenen elkartasunari eta sentsibilitateari esker, 
dohaintza bat egin zen gure Fundazioarentzat.
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N afarroako Gizakia 
Helburu Funda
zioak bere langi
leen osasuna eta 

gizarteongizatea bultza tzen 
duten ekintzak bultzatu nahi 
dituzten erakunde eta en
presekin egiten du lan, eta, 
gurekin batera, lan arloan 
alkoholaren edo beste droga 
batzuen kontsu moa eta bes
telako adikzioak eragiten di
tuzten jokabideen arloko 
prebentzioaren eta sentsibili-
zazio sozialaren aldeko apus-
tua egiten dute. 

Lankidetzaaliantza horiek HI- 
TZARMENAK sinatuz gauza
tzen dira, enpresei kontsu
moaren eta jokabide adiktiboen 
arloko eskuhartzeak modu era
ginkorragoan egiteko aukera 
ematen dietenak, eta, horrela, 
beren Gizarte Erantzukizun 
Korporatiboa garatzen dutenak.

Alkoholaren eta/edo beste droga batzuen 
kontsumoak edo jokabide adiktiboek pertso
nen osasuna arriskuan jartzen dute; horrega
tik guztiagatik, adikzioen arloko prebentzioan 
eta sentsibilizazioan lan egiteak ia betebehar 
bat dakar enpresa edo erakundeak kudea
tzeko orduan. Hori dela eta, enpresetan dro
gen kontsumoa prebenitzeko eta horri aurre 
egiteko planak sustatzearen egokitasunari 
buruzko aipamen ugari daude, inplikatutako 
alderdi guztien onerako.

Adikzioen tratamenduari dagokionez, gure es
perientziak erakusten digu, gainera, zailtasun 
horiek dituzten pertsonek beren lanpostuari 
eusteko edo lanpostura itzultzeko itxaropenari 

eusten dioten heinean, eta enpresaren beraren 
lankidetza dagoen heinean, eskuhartzearen 
pronostikoa nabarmen hobea dela.

Ekintza horiek enpresaren egonkortasun eko
nomikoa errazten dute; izan ere, emaitzak 
hobetzen dituzte, langiroa hobetzen dute, ab
sentismotasak jaisten dira, baja gutxiago izaten 
dira, eta, azken batean, langileen osasuna eta 
ongizatea hobetzen dituzte.

Gure ustez, laneremuan esku hartzeko planak 
elkarrekin eta adostuta diseinatu behar dira 
enpresako ordezkarien eta langileen ordezka
rien artean, teknikariek koordinatuta, konfi
dentzialtasun eta borondatezkotasun esparru 
baten barrenean.

8 ENPRESAK
Enpresekiko lankidetza  zerbitzua
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Esparru horretan, Nafarroako Gizakia Helburu 
Fundazioak enpresa edo erakunde interesdu
nen eskura jartzen du hainbat ekintza garatzeko 
aukera:

 Aholkularitza, alkoholaren eta beste droga 
batzuen arloko enpresaakordioa formali
zatzeko eta lanarriskuen prebentziorako 
planean sartzeko aholkularitza.

 Jarduketa-plana diseinatzea, enpresaren 
behar espezifikoen arabera.

 Barneko kontsumoen problematikari buruzko 
sentsibilizazio-kanpainak diseinatzea, plani
fikatzea eta gauzatzea.

 Entitate eta sektore ekonomiko zehatzari 
egokitutako prebentzio- eta sentsibilizazio-
jarduerak garatzea.

 Enpresako funtsezko eragileei prestakuntza 
ematea honako gai hauetan:

 Langileek drogen abusuari edo mendeko
tasunari lotutako arazoak goiz detektatzea.

 Arazoa duten pertsonei laguntzea, ara
zoez jabetzeko eta tratamendurako moti
bazioa errazteko.

 Baliabide espezializatuetara bideratzea, 
tratamenduarekin lankidetzan aritzea, eta, 
beharrezkoa denean, arazoa duen per
tsona bere lanpostura itzultzeko neurriak.

 Arazoa duten langileen abusu edo adikzio ara-
zoari berehala heltzea eta tratamendu inten
tsiboa egitea.

 Kontsumoen edo adikziojokabideen arloko 
aholkularitzarako zuzeneko kanala (erakun
dearen barnekoari antzematen zaizkion eta nola 
aurre egin ez dakiten egoera zehatzak).

2021aren erdialdean, Nafarroako Gizakia Hel
buru Fundazioak erabaki zuen enpresei zer
bitzu hori eskaintzeko behar ziren energia eta 
baliabideak erabili behar zirela, eta, horre
tarako, Lankidetza Proiektuen eta Intziden-
tzia Sozialaren Arloa bultzatzea erabaki zuen, 

eta plantillako pertsona bati funtzio horietaz 
osoosorik arduratzeko askatu. Horren ondo
rioz, harremanak areagotu egin dira enprese
kin eta erakundeekin, zeinekin hainbat mota
tako lankidetzak ezarri diren eta ezartzen ari 
diren erakundeen barneko kontsumoen eta 
adikziojokabideen problematikari buruzko 
prebentzioaren eta sentsibilizazioaren arloan. 
Era berean, 2021aren amaieran, Gizakia He
lburu Elkartearen Laneko Prebentzioaren Ba
tzorde Nazionalean sartu gara.

Jardueraren adierazleak

2021ean, bisita eta kontaktu hauek izan dira 
enpresekin eta erakundeekin, pandemiak 
eragindako murrizketak gorabehera:

  

Enpresekiko lankidetza  zerbitzua | 8

16 Enpresa

8 Udal

3 Gizarteratzeko eta 
laneratzeko erakunde

1 Udalerri eta Kontzejuen 
Federazio

Kirol-kluben  
elkarte

Laneko arriskuen 
prebentzioaren arloko 
erakunde

Laneko  
mutua

1
1

1
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8 | Enpresekiko lankidetza  zerbitzua

Bai 2021ean bai 2022an, Aste Santuaren aurreko 
aldian, Eroski taldearekin lankidetzan, poltsa so
lidario berrerabilgarriak jarri dira salgai, gure 
erakundearentzat funtsak ateratzeko. 2021ean 
Iruña Hipermerkatuan egin zen, eta 2022an Eroski 

taldeko beste establezimendu batzuetara za
baldu da, Nafarroako geografia osoan zehar ba
natuta. Eskerrik asko laguntzeagatik, behar duten 
guztiek gure laguntza izan dezaten.

KANPAINA BERRIA EROSKIREKIN LANKIDETZAN

SLankidetzahitzarmena sinatu dugu Tafa
llako Fagor Ederlan sozietate kooperatiboare
kin. “Campaña de Sensibilización sobre el con
sumo de alcohol y otras drogas en el ámbito 
laboralLaneremuan alkohola eta beste droga 
batzuk kontsumitzeari buruzko sentsibilizazio
kanpaina. 20212022" izeneko kanpainak hauxe 
du goiburua: “Cuídate, Cuídame  Zaindu zaitez, 
Zaindu nazazu”. Haren bidez, Tafallako Fagor 
Ederlan kooperatibako langileak sentsibilizatu 
nahi ditugu alkoholaren eta beste droga batzuen 
kontsumoek erakundean duten eraginari buruz, 
eta, horrela, erakundea osatzen duten pertsona 
guztien artean ingurune seguru eta osasunga
rriak sustatzearen garrantziaz ohartarazi.

FAGOR ENPRESAREKIKO HITZARMENA SINATZEKO UNEA

FAGOR enpresarekiko hitzarmena sinatzeko unea

Boluntarioak salgai jarri diren poltsak prestatzen
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2021ean, aurreko urtean hasitako ikerketa
proiektua garatzen jarraitu dugu, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarekin dugun lankidetza
hitzarmenaren esparruan.

Gainera, tratamenduan adikzio arazoak dituz

ten pertsonen profilari buruzko Gizakia Helburu 
Behatokiko lantaldean izan dugun partehar
tzearen esparruan, gure I+G sailaren bitartez, 
tratamenduan adikzioarazoak dituzten per
tsonen profilari buruzko 2021eko Txostena idaz
ten parte hartu dugu.

IKERKETA  proiektuak

Gure fundazioaren zutabe 
garrantzitsuenetako bat prestakuntza 
eta ikerketa da, ezagutza, aplikazio 
berri eta lan hobea egiteko 
egokitzapenetan aurrera egiteko.

López-Goñi, J.J., Haro, B., Fernández-
Montalvo, J. & Arteaga, A. (2021).

Impact of a trauma intervention on reducing 
dropout from substance use disorder treatment. 
Psychological Trauma: Theory, Research, Prac
tice, and Policy, 13(8), 847855. 

https://doi.org/10.1037/tra0001127

López-Goñi, J.J., Arteaga, A., Iturain, S. & 
Fernández-Montalvo, J. (2021). 

Completers and dropouts in a prevention pro

gramme for parents of adolescents with high
risk behaviours. Psicothema, 33(2), 228235.

https://doi.org/10.7334/psicothema2020.339

Leza, L., Siria, S., López-Goñi, J.J. & Fernández-
Montalvo, J. (2021).

Adverse Childhood Experiences (ACEs) and 
Substance Use Disorder (SUD): A Scoping Re
view. Drug and Alcohol Dependence, 221, 
108563. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.108563

ARGITALPEN zientifikoak

9IKERKETA  
 Irakaskuntza eta Prestakuntza

URTEA IKERKETA UNIBERTSITATEA

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

Nafarroako 
Unibertsitate  Publikoa

8. TAULA    2021an sustatutako ikerketa-proiektua
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9 | Ikerketa, Irakaskuntza eta Prestakuntza

Aristu Areopagita, M. Seminario Master Inter
vención Social con familias en situaciones espe
ciales. NUP. Iruñea, 2021eko martxoaren 22a.

Illescas Orduña, K. Jornada Nueva normalidad 
en las Adicciones: «Fortalezas y debilidades 
en la atención durante la pandemia». Webinar, 
2021eko martxoaren 26ª.

Mendigutxia Sorabilla, G. Jornada Fundación 
Caja Navarra “Aproximación a la realidad de los 
juegos de azar en la juventud Navarra“. Civican. 
Iruñea, 2021eko otsailaren 25a.

Mendigutxia Sorabilla, G. “Propuesta de in
tervención con adolescentes, jóvenes y fami
lias en los programas de prevencion indicada 
de Proyecto Hombre”. Gizakia Helburu Elkar

tearen Prebentzio Batzordea. Madril, 2021eko 
ekainaren 22a.

Mendigutxia Sorabilla, G. “Ponencia: Proyecto 
prevención Ludopatía en jóvenes de Navarra”. 
Nafarroako Parlamentuko Lehendakaritza, Ber
dintasun, Funtzio Publiko eta Barne Batzordea. 
Iruñea 2021eko azaroaren 16a.

Mendigutxia Sorabilla, G. Ponencia: “Cuando el 
juego se convierte en problema”. Tuterako Gi
zarte Eskola. Tutera, 2021eko abenduaren 14a.

Moreno Arnedillo, G. Jornada Nueva normalidad 
en las Adicciones: «La prevención con adoles
centes en dificultad social». Webinar, 2021eko 
martxoaren 25a.

2021ean, Nafarroako Gizakia Helburu Funda
zioko langileek aurkeztutako zortzigarren dok
toretesia idazten jarraituko du:

Mendigutxia Sorabilla, Garikoitz. 
“Evaluación de la eficacia de la intervención con 
adolescentes en situación de riesgo en un pro
grama de prevención indicada”.

Aurreko urteetan bezala, 2021an ere lanki
detza izan dugu hainbat unibertsitaterekin eta 
hitzartutako prestakuntzazentrorekin, pro

grametako espezialitate soziosanitarioetako 
ikasleen praktikak egiteko.

IKASTARO jardunaldi eta kongresuetan emandako irak

DOKTOREGO tesiak

PRAKTIKETAKO plazak

2020-2021 IKASTURTEA TITULAZIOA PLAZAK ORDUAK  PROGRAMA

Euskal Herriko Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanit. M. 1 600 Aldatu

Nafarroako Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanit. M. 1 300 K. Terapeutikoa

UPNA-NUP Gizarte Laneko Gradua 1 200 Suspertu

UNED Psikologia Orokor Sanit. M. 1 665 Aldatu

2021-2022 IKASTURTEA TITULAZIOA PLAZAK ORDUAK     PROGRAMA

Euskal Herriko Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanit. M. 1 600 Aldatu

Nafarroako Unibertsitatea Psikologia Orokor Sanit. M. 1 300 K. Terapeutikoa

Avilako Unibertsitate Katolikoa Psikologia Orokor Sanit. M. 1 260 K. Terapeutikoa

UPNA-NUP Gizarte Laneko Gradua 1 200 Suspertu

UNED Gizarte-Hezkuntzako Gradua 1 120 Gizakia Helburu
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GASTU MOTA 2021-KO ITXIERA
Kanpo zerbitzuak 453.097

Langile gastuak 1.461.905

Amortizazioak 18.432

Prestakuntza 1.317

Gastuak guztira 1.934.751 

DIRU SARRERAK EUROS
Nafarroako Gobernua  

Nafarroako Osasun Zerbitzua 1.156.766

Foru Plana 38.566

Gizarte Gaiak 25.000

Poises Proiektua 12.473

Insola Proiektua 96.585

Iruñeko Udala 6.909

Laboral Kutxa 6.000

Rural Kutxa 35.000

CAN/Caixa Fundazioa 46.968

Hainbat Fundazio 61.791

Erabiltzaileak 215.931

Caritas (errentamenduak) 120.200

Dohaintza partikularrak 32.176

Gausazko dohaintzak 25.561

Beste udal batzuk 6.500

Prebentzio tailerrak 18.548

Diru sarrerak guztira 1.915.572

Irabazien emaitza 2021/12/31n -19.179 

Urtero bezala, kanpoko auditoria ekonomiko baten mende jarri ditugu 
gure kontuak, eta 2021ean aldeko iritzia eman du BDOQuotaAudito
resSL enpresak. Txosten osoa gure webguneko gardentasun atarian 
dago eskuragarri. 
Nafarroako Gizakia helburu fundazioaren gardentasun atarira sar zai
tezke QR kodea eskaneatuz.

10DATUAK  
Datu ekonomikoak eta lankidetzak
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ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 2021

10 | Datu ekonomikoak eta lankidetzak

BESTE LANKIDETZA BATZUK

• Padres Paúles

• Cofradía Santa María de Roncesvalles

• Cristalería FOR

• Frutas y verduras Josetxo Charral

• Gestión Integral de la Energía

• Fundación Laguntza
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LAGUNDU
Nahi izanez gero, ekarpen solidario bat 
egin dezakezu, laguntzaile eginez edo 

ekarpen puntual bat eginez, eta horrela gure 
proiektuaren finantzaketan parte hartu.

BABESLEA
Zure enpresa Nafarroako Gizakia Helburu 

proiektuaren laguntzailea izan daiteke 
mezenasgoaren bidez, zergapizgarri eta guzti.

BOLUNTARIO GISA  
PARTE HARTU

Zure denbora eta dedikazioa zure ekarpenik 
garrantzitsuena izan daitezke. Horregatik, elkar 

ezagutzeko eta Nafarroako Gizakia Helburu 
proiektuaren boluntario bihurtzeko aukera 

eskaintzen dizugu, gure jardueraren batean 
lagundu dezazun.

proyectohombrenavarra.org

11FITXA
teknikoa

gure 
proiektuan parte 
hartu nahi duzu?

Deitu 948291865  
zenbakira web bidez 

idatz iezaguzu. 

Nafarroako Gizakia 
Helburu Fundazioa 
honako hauen 
parte da.

Erakunde aitortua:

Kudeaketa  
Aurreratua Urrea

Reconcilia  
Zigilua

Leialtasun  
Fundazioaren Zigilua

Nafarroako Mutua  
Zigilu Urdinasello
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Titularra 
Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioa

Lehendakaria 
José Antonio Arrieta Garnica jauna

Programen zuzendaria 
Alfonso Arana Marquina jauna

Zuzendaritza teknikoa 
Cristina Illescas Orduña andrea

Lurralde eremua 
Nafarroako Foru Komunitatea

Kontratupekoak 
43

Boluntarioak 
66

Egoitza-zentroa eta komunitate terapeutikoa 
Iruñeko 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 

 Zerbitzu Zentralak

 “Aldatu” Adikzioen Arreta  
anbulatorioko Zentroa

 Hasierako diagnostikoa

 Gizarteratzea

 Harrera Zerbitzua (KTrako prestatzea eta 
motibatzea)

 SUSPERTU programa

EZAUGARRI 
OROKORRAK

LANGILEAK 31-12-2021

AZPIEGITURA  
ETA EKIPAMENDUA

ZUK ARGI IZAN DEZAZUN, GIZAKIA HELBURU NAFARROAN 
DUGUN BEZAIN ARGI

Lealtad Fundazioak bere zigiluarekin egiaztatzen ditu Gardentasun eta 
Jardunbide Egokien 9 Printzipioak betetzen  dituzten GKEak. Zein GKErekin 
lankidetzan aritu erabakitzen laguntzeko helburuarekin sortutako zigilua da.

Aurkitu zure GKEa hemen: https://www.fundacionlealtad.org/

11 | Fitxa teknikoa
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