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Gure lehen hitzak esker onekoak izatea 
nahi dugu, gure GKEarekin 
kolaboratzen duzuen guztioi. 

GKE txiki bat gara, eta hemendik lan 
egiten dugunok geure borondatez 
egiten dugu, bakoitzak ahal duguna eta 
dakiguna emanez, funts guztiak 
zuzenean Ugandako gure proiektuetara 
joan daitezen. 

Hemendik, eskerrak eman nahi 
dizkiegu administrazio publiko eta 
pribatuei, era batera edo bestera 
gugan eta gure proiektuetan apustu 
egin edo sinetsi dutelako eta 
ziurgabetasun garai hauetan babestu 
dituztelako.
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EDITORIAL 
Aitortu behar dizuegu, Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna 
programan arazo bat dugu. Txikiak gara eta gauza asko 
egiten ditugu, gehiegi ere bai, eta horrek ez digu 
pentsatzeko, gure erraietan eta gure proiektuetan gertatzen 
dena islatzeko eta behar bezala kontatzeko astirik ematen. 
Eta gaur egun barkaezina da. 

Zorionez, pixkanaka egoera hori aldatu nahi dugu. 2017an 
etapa berri bat hasi genuen gure artean, garai hartan, gure 
GKEaren bigarren hamarkadan murgilduta. Etapa berri 
honetan, Ugandan (Moyo eta Ajdumani) lan egin dugun 
lurraldearen errealitatea behatu eta ezagutzearen ondorioz 
zenbait helburu ezarri ziren. 

Gaur egun, ia bost urte geroago eta gure hirugarren 
hamarkadan sartuta, gure historiako unerik 
garrantzitsuenetako baten aurrean gaudela ziurta dezakegu, 
esku artean ditugun proiektuen bolumenari eta garrantziari 
dagokionez. Hori guztia ezinezkoa izango zen zuen gabe, 
pertsona anonimoak eta administrazio publiko eta pribatuak, 
gure lan egiteko moduan eta lortzen ari garen emaitzetan 
konfiantza izan duzuenok. 

Argitalpen honen bidez, azken urteotan egindako lanera 
hurbildu nahi zaituztegu, eta martxan dauden eta 
etorkizunean izango diren proiektuak aurkeztu nahi 
dizkizuegu. 

Juan Luis Ros 
Solidarios con Arua / Arua Elkartasuna lehendakaria



ARUA 
ELKARTASUNA

NOR GARA?

• Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna 
Garapenerako Nazioarteko 
Lankidetzaren Espainiako Agentziaren 
(AECID) GKEen erregistroko kide da, 
1038 inskripzio-zenbakiarekin. 

• Gure GKEa Burlatako Udaleko Gizarte 
Zerbitzuen Kontseilu Sektorialeko kide 
da. 

• Gainera, GKEa Burlatako Zero Pobrezia 
Plataformako kidea da. 

• 2021az geroztik, Arua Elkartasuna Fiare 
Banka Etikoko Bazkidea da. Hirugarren 
sektoreko proiektuak finantzatuz, 
eraldaketa sozialaren zerbitzura dagoen 
tresna izan nahi du erakunde horrek.

Burlatan (Nafarroa) egoitza duen gobernuz kanpoko 
erakunde txiki bat gara, duela 30 urte baino gehiagotik 
Ugandan lan egiten duena, zehazki Nilo Mendebaldeko 
eskualdean, herrialdearen iparraldean. Gaur egun 90 
bazkide baino gehixeago eta 35 mezenas puntual inguru 
ditugu. Nafarroatik egiten den jarduera guztia boluntarioek 
egiten dute. Gure nortasun-ezaugarri nagusia Senidetzea 
da, hartzaileekin zuzenean lan egiteko modu bat, eta horrek 
aukera ematen digu haien nahiak eta beharrak hobeto 
ulertzeko eta Ugandan gertatzen dena hobe jakiteko. 

2014tik, Aritz Azparren atzerriratu eta GKEak Ugandan 
egiten dituen operazioen zuzendaria da. 2017an, 
Cooperative Growth Uganda GKEa sortu zen tokiko 
kontraparte baliotsu gisa eta lotura hori aurreko tokiko 
bazkidearekin baino askoz azkarragoa eta eraginkorragoa 
da.



Kampala

Edateko ura duen herria: 

% 55,86

10.000 biztanleko medikuak: 

1,7

Emakumeen 
bizi-itxaropena:  

66 urte

Gizonen bizi-
itxaropena: 

62 urte

Osasun-langileek artatutako 
jaiotzak: 

% 64,2

Amatasuna: 
5,8 seme-alaba emakumeko

Herrialdearen batez besteko adina: 
15,8 años

83 %

17 %

Hiri-biztanleria
Landa-biztanleria

Mundo Negro 680 argitalpeneko «Afrika 2022» berezitik ateratako datuak - 2022ko maiatza

UGANDA Hiriburua: Kampala 
Biztanleria: 47.123.533 biztanle (2021) 

Administrazioa: 134 barruti 
Independentzia: 1962ko urriaren 9an (Erresuma Batuarena)



biztanleria 
nekazaritzatik bizi da

Gizon eta emakumeak Ma 'di 1870-1890 urteen artean. Argazkilari eta 
esploratzaile australiarra Richard Buchta

Afrika oso anitza dela ez da berria. Baina litekeena da lerro 
hauek irakurtzea harritzea: Ugandan bakarrik, 4 familia 
nagusitatik (bantuak, nilotikoak, nilo-hamitak eta sudandarrak) 
datozen 54 etnia daude.

Gure lana etnia nagusia Ma'di den lurralde batean egiten da. 
Gaur egun, Ma'di herriak 400.000 biztanle baino zertxobait 
gehiago ditu. Ugandan % 90 baino pixka bat gehiago daude, 
Hego Sudanen % 7,5, gaur egun gerran, eta Kongoko 
Errepublika Demokratikoan % 1 eskas. 

Ma'di-tarrak batez ere nekazariak dira, baina abere-taldeak 
dituzte. Ohiko laboreak artatxikia, sorgoa eta artoa dira, 
elikadurarako. Mandioka, artoa bezala, labore gisa nagusitu 
zen, 1920ko hamarkadan eskualdean sartu zenetik aurrera.

2 %

2 %

4 %

92 %

Katoliko
Tribala
Islamikoa
Ez-erlijiosoak Madiak

85%

Casa tradicional Ma’di musealizada. 



«langeti» proiektu 
integratua
Langeti saiakera global bat da, Cooperative Growth – Ugandak 
eta bere kideek Moyo barrutian, Mendebaldeko Nilo eskualdean, 
Ugandan, identifikatu dituzten erronkei emandako erantzuna. 
Bere izena, izan ere, Afrikako herrien artean oso arrunta den 
instituto batean oinarritzen da: Suaren tokta. Tradizioz, eguzkia 
sartzean pizten zen sugarra, baina kolonizazioaren eta 
kapitalismoaren eraginez, komunitate askok galdu egin dute. 
Egoerari buruz egiten dugun azterketaren arabera, hori zen Ma'di 
familiakoen artean erakunderik garrantzitsuena, familia suaren 
inguruan biltzen baitzuten, giza bizitzari buruz imajina dezakegun 
edozer partekatzeko. Ipuinak eta alegiak kontatzen ziren, 
ikasgaiak ematen ziren, gatazkak eztabaidatu eta konpontzen 
ziren, zigorrak ezartzen ziren beharrezkoa zenean eta, guztiaren 
gainetik, janaria partekatzen zen. Etxe bakoitzak plater bat 
ekartzen zuen Langetira, eta denek partekatzen zuten, ahitu arte. 
Orduan, beste plater bat komunean jartzen zen ideia berarekin.



GURE 
JARDUERA 
DATUETAN

30 lurraldean 
emandako 
esperientzia-urteak

16 proiektu 
bereizi 
amaituak

+849.345€
eskualdean inbertitutakoak

40 2014tik 10 autonomia-erkidego 
desberdinetako boluntarioak

19 pertsonek gure proiektuetan 
lan egiten dute gure herriko 
beste aldearen bitartez



EGINDAKO PROIEKTUAK

1994 1995

METU OSASUN 
ETXEA

ARUA GIZARTE 
ZENTROKO INSTALAZIO 
ELEKTRIKOA

1995

LUR OROTARAKO 
IBILGAILU 
EROSTEA

1995

IKASLE BEKAK (gaur egun 
ere jarraitzen dute)

2000

MOYOKO ERABILERA 
ANITZEKO ZENTROA 
ERAIKITZEA

2002

LUR OROTARAKO 
IBILGAILU EROSTEA

ADJUMANIKO ERABILERA 
ANITZEKO ZENTROA 
ERAIKITZEA (2004-2014)

2004 2010

MOYO BABIES 
HOME 
UMEZURZTEGIA



2014 2016

VURA MUSIC 
PROJECT

MOYO MISSION 
OSASUN ZENTROA

2020

ARTE ESKOLA 
ERAIKITZEA

2020

IBILGAILUA EROSTE ETA 
EGOKITZEA

2021

MOTORRAK EROSTEA

2022

MANUELA PROJECT
RUDDU HWE 
NEKAZARITZA ESKOLA

+
PROIEKTUEI 

BURUZKO 
INFORMAZIOA 

HEMEN KLIK 
EGINEZ

IBILGAILUA
EROSTEA

EGINDAKO PROIEKTUAK

https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/


EGUNGO 
EGOERA

2020. urteaz geroztik, plan estrategiko bat martxan jar dugu, 
gure alderdi lokalari beharrezko instalazioak eta tresnak 
emateko, bertakoek eskatutako ekintzak gauzatu ahal izateko. 
Hiru dira ardatz nagusiak: 

Artea, gizartea eraldatzeko tresna gisa. 

Haurren ezintasunen diagnostikoa eta tratamendua. 

Ingurumenaren babesa eta hobekuntza. Nekazaritza 
ekologikoan hezitzea eta ekonomia zirkularreko praktikak 
ezartzea. 

Elkarri lotutako ardatz horiek hiru proiektu espezifiko 
osagarritan garatzen dira: 

Vura Music Project - Bilinyoko Arte Eskola 

Manuela Project - Bilinyoko premia berezien zentroa 

Ruddu Hwe - Ruddu Hwe nekazaritza eskola. 

Proiektuak behar bezala garatzeko, gure GKEa hainbat inbertsio 
egiten ari da eraikinetan (lurrak erostea, eraikuntza eta 
ekipamendua). Horiek guztiak amaitzen direnean, Cooperative 
Growthek Kultur Zentro bat izango du Bilinyon, Vura Music 
Project eta Manuela Project proiektuetarako behar diren 
eraikinak hartuko dituena. Hirugarren proiektua, Ruddu Hwe, 
konplexu honetatik kanpo kokatzen da, nekazaritza eta 
abeltzaintza jarduerarako egokiagoa den eremu batean.



COOPERATIVE GROWTH 

- UGANDAREN BILINYO 

KULTUR ZENTROAREN 

KONPLEXUA

ARTE ESKOLA      
351m2

BOLUNTARIOEN ETXEA 
50m2

PREMIA BEREZIETARAKO 
ZENTROA 177m2

ERAKUSTOKIA 
232,5m2

SARTZEKO 
ETXOLA 18m2

Azalera: 4.000m2

Gaur egun, 2021ean eraikitako 
arte eskolan Vura Music Project 
eta Manuela Project proiektuak 
daude.



Presupuesto

KONTZEPTUA EGOERA AURREKONTUA ERAIKUNTZAREN 
OSAKETA

Lursailaren erosketa (4.000m2) Erosia 9.000 € 2020

Lursailaren perimetroaren hesia Esperoan eta berezko 
dirurik gabe 13.000 € 2023

Arte eskolaren eraikitzea Eraikia 75.000 € 2021

Behar bereziko zentroaren eraikitzea Eraikitzen eta beharrezko 
dirua ziurtatua 43.000 € 2022-2023

Erakusketa zentroaren eraikitzea Eraikitzen eta beharrezko 
dirua ziurtatua 42.000 € 2023

Sarrera etxola eta boluntarioen etxearen 
eraikitzea

Esperoan eta berezko 
dirurik gabe 20.000 € 2023

Eraikin ezberdinen hornitzead Esperoan eta berezko 
dirurik gabe 13.000 € 2023-2024

OSOTARIKO ERAIKUNTZA ETA ORNIKUNTZA KOSTEA 215.000 €

BEHARREZKO DEN DIRU-SARRERA EXTRA 46.000 €

COOPERATIVE GROWTH - UGANDAREN BILINYO KULTUR ZENTROAREN KONPLEXUA



ERAIKitze PLANA 2020-2025

ERAIKUNTZA-
PROIEKTUA

ZERGATIK ERAIKI GENUEN?

ERAIKUNTZA-ALDIA

2020 2021 2022 2023 2024 2025

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Arte eskola*
Vura Music Project-en jarduerak eta 
etorkizunean abian jar daitezkeen 
beste ekimen artistiko batzuk hartzea

X X X X

Nekazaritza eskola**

Nekazaritza modu eredugarrian 
praktikatzeko lursail bat izatea eta 
Ruddu Hwe proiektuaren 
onuradunentzako erakustoki gisa 
erabiltzea

X X

Behar bereziak dituzten 
haurrentzako zentroa

Fisioterapia, terapia okupazional, 
terapia sentsorial eta abarreko 
jarduerak egiteko espazioak izatea.

X X X

Erakustokia

Arteen eskolan eta ikastetxean 
premia berezietarako gertatzen diren 
jardueren emaitzen adibideak 
erakutsi, baita beste erakusketa 
artistiko eta kultural batzuk ere. 
Halaber, diru-iturri izango da 
Langetirentzat.

X X X

Fruta eta barazkiak 
prozesatzeko zentral 

txikia

Kontserbazio-metodoak aplikatzea 
Ruddu Hwe pean ekoizten da, Distirto 
de Moyon elikagaien segurtasuna 
hobetzeko.

X X

* Arte Eskola 2021az geroztik erabiltzen da, eta Vura Music Project eta Manuela Project hartzen ditu, instalazio hobeak izateko zain.
** Nekazaritza Eskola errealitate bihurtu da 2022ko uztailetik.



Emakumeen eta gizonen rolak oso 
markatuak daude, %100ean sexu baten 
edo bestearen ardura diren jarduerekin 
eta oso gutxitan gizon-emakumeak 
nahaste direnekoak. Adibidez, etxeko 
kudeaketa eta mantenu guztia 
emakumearena izango da (garbiketa, 
seme-alabak zaintzea, sukaldea, 
elikagaiak erostea, etab.), eta erabakiak 
hartzea (ezkontzetarako eta dohainak 
ordaintzeko negoziazioak, familia 
barruko edo beste familia batzuetako 
arazoak konpontzea, etab.) edo 
eraikitzea gizonen lana izango da.



Unicefek bildutako datuen arabera, Ugandan (47 milioi 
pertsona) haurren % 13 desgaitasunekin bizi dira. Beraz, 
gutxi gora behera 2,5 milioi adingabe eta nerabe estigma larri 
batekin bezi beher dira. Gehienak arretarik gabe daude eta, 
zorionez, diagnostiko zehatza dute, eta gutxiengo batek baino 
ez ditu eskuratzen laguntza ekonomikoak, tratamenduak edo 
hezkuntza iraunkor eta integratua.

https://www.unicef.org/uganda/media/4601/file/Uganda%20Functional%20Difficulties%20Survey%202017.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/5051/file/UNICEF-Uganda-2019-Situation-Analysis-of-Children.pdf


Nahiz eta Moyo barrutiko 
biztanleriaren %85ak 
biziraupeneko nekazaritza 
praktikatzen duen, osotara 
%93k praktikatzen duelarik, 
tokiko hiri-merkatuetan 
eskuragarri dauden barazkien 
%85 inportazioak dira.

Ruddu Hwe 
Nekazaritza Eskola



LANGILEAK
Asko hitz egin genezake urte hauetan 
Ugandan gure proiektuetatik igaro 
diren 40 boluntarioei buruz. Baina 
oraingoz horietako batzuei aurkeztera 
mugatu nahi dugu, gure GKEak 
Ugandan garatzen dituen proiektuetatik 
zer nabarmenduko luketen eta proiektu 
horiek babesten jarraitu beharko 
genukeela zergatik uste duten konta 
diezaguten. 

Lerro hauek bihotz-bihotzez eskertzen 
dute pertsona horiek guztiek egiten 
duten lan desinteresatu eta 
beharrezkoa.

Hemen izan 
dudan esperientzia laboraren bitzartez, ikusi dut hiru 

proiektuen helburu komuna komunitateko pertsonen bizi-kalitatea hobetzea dela, 
eta modu eraginkorrean eta barrutik egiten dutela, komunitateko pertsonak norabide biko 

harreman batean inplikatuz.
Gehien inplikatu naizen alorrean, Manuela Project, adimen-urritasuna duten haur eta nerabeei hezkuntza- eta 

sozializazio-espazio bat ematen zaie. Horri esker, beren trebetasunak diskriminaziorik gabeko ingurune batean gara 
ditzakete, beren autoestimua indartuz, eta, horri esker, familiekin elkarrizketa bat izan dezakete, beren ingurune 

hurbilenean integratzen laguntzeko.
Ikastetxera joaten den pertsona bakoitzak bere garapen osoa lortzeko behar duen hezkuntza bereziak zenbait 

baliabide material eta pertsonal eskatzen ditu, eta une honetan erakundeak ez ditu baliabide horiek. 
Laguntza apur bat gehiagorekin posible izango litzateke langile kualifikatuen plantilla 

handitzea eta arreta indibidualizatuagoa eskaintzea, zalantzarik gabe 
erabiltzaileen hazkundea hobetuko lukeena.

Monika Filgueira, neurologoa 
(Iruñea)



Diana Caballero, tronpetajolea, 
pedagogoa y kultur kudetzailea (Madril)

Komunitatearen boterea eta elkartasuna nabarmentzen ditut. Banda 
pertsona guztiak integratzeko tresna gisa, musika-maila edozein dela ere. 

Antolakuntza-taldearen lana azpimarratu behar da, beti egon baitira bertan behar 
dugunerako, nahiz eta, batzutan, baliabideak, elektrizitatea besteak beste, ez egon eta 

musika lengoaia erakusteko piano falta dela eta, beti moldatzen ibili behar. Zirragarria eta 
zoragarria da musikaren bidez premia bereziak dituzten pertsonentzako proiektua barru 

hartzeko aukera izatea. Horiekin hainbat alderdi lantzea, eskulanetatik hasi eta irakurtzen eta 
idazten ikasi arte, eta analfabetismoa ezabatu ahal izatea. Eta dantzatu ahal izatea, 
musikaz gozatzea, instrumenturen bat jotzea... eta komunitate zentzu hori izatea, 
gertatzen dena gertatzen dela eta daukazuna daukazula. Laguntza bilatzea eta 

guztion artean haien bizitzetan kalitatea hobetzea bideragarri egitea.

Gure babesa eman beharko genieke, pertsonok berekoiak izateari utzi eta 
bizitza, natura, komunitate bilakatu, ezer gutxirekin zoriontsu izan behar dugulako. 

Haiek dira horren guztiaren isla. Ni, pertsona nomada bat, behin baino gehiagotan etxez 
aldatu naizena, bidaiatu egin dut, beste herrialde batera joan behar izan dut, beste kultura 
batera, haiekin integratu ikasi eta gauzak faltan botatzeko eta zoriontsu izateko hainbeste 
behar ez dela ikusteko. Proiektu horiei lagunduta, onuradunak gizarte gisa gara daitezen 

ahalbidetzen dugu, baina baita bizirik jarrai dezaten eta gaizki deituriko gure lehen 
munduko beste pertsona batzuek ezagutu dezaten eta daukaguna benetan baloratu 

ahal izan dezaten ere.



Alba Montesinos, fagot golea, abeslaria 
eta musika pedagogoa (Madrid)

Lehenik eta behin, pertsonari duintasuna ematen 
dioten proiektuak dira, eta giza mailan eta profesionalki hazten 

jarraitzeko tresnak ematen dizkie. 

Manuela Project oso proiektu garrantzitsua da, premia bereziak dituzten haur 
horiek eta haien familiak artatzeko. Integrazioak lehentasuna du leku horretan, 

eta hezkuntza, fisioterapia, elikagaiak eta tresnak jaso ditzakete, helduak 
direnean autonomoak izan daitezen. Han egin nuen egonaldian, musika 

tresna bat gehiago dela ikusi nuen, eta zeinu-hizkuntza irakatsi ahal 
izan nien, mintzamenaren bidez komunikatzen ez ziren 

pertsonek ezagutzen ez zuten bitarteko berri gisa.

Ikasteko gogo handia dute, 
motibazioz gaineka daude eta nekaezinak dira 

instrumentua jotzen. Neskek eta mutilek balio bera dute 
eta helburu berberak lor ditzakete. Banda ez da musika bakarrik, 

talde-lana da, iraunkortasuna eta dedikazioa. 

Naiz eta ekarpen txiki bat egin, proiektuentzat laguntza handia da. 
Erakundeak une honetan falta dituen espezialista, bitarteko eta espazio 

gehiago eduki ahal izateko. Arreta pertsonalizatuagoa, oinarrizko 
hezkuntza eta pertsona gisa garatu ahal izateko etorkizuna izan 

debaten. 



sentsibilizazio
Urtean zehar, Solidarios con Arua/Arua 
Elkartasuna elkarteak hainbat 
sentsibilizazio-ekintza antolatu, parte 
hartu eta laguntzen ditu Nafarroa 
osoan. Mahai-inguruak, hitzaldiak, 
hitzaldiak ikastetxeetan, adinekoen 
egoitzetan eta era guztietako 
kolektiboetan. 

Gainera, erakusketak eta elkartasun 
kontzertuak antolatzen ditugu, baita 
Afrika Ezinbestekoa, Burlatako Eguna, 
Burlatako Azoka Solidarioa eta 
Munduko Arrozak bezalako jardunaldi 
sendoetan parte hartu ere, besteak 
beste.

https://africaesimprescindible.org


Lagunak
Baina gure GKE txikian zerbaitez harro 
bagaude, hain garrantzitsua den lagun-sareaz 
da. Musikaren, hezkuntzaren, gizarte-
ekintzaren, parrokiaren edo beste GKE 
batzuen mundutik, urtean zehar, zerbitzu, 
baliabide ekonomiko, material edo giza 
baliabideak eskaintzen dituzten hainbat 
ekitaldi mota antolatzen dira. 

Hona hemen horietako batzuk: 
- Alaitz Institutoa 
- Atarrabiako txistulariak 
- Atarrabia Abesbatza 
- Caritas Burlata eta Caritas Atarrabia 
- «Yoslocuento.org» GKE 
- L’ amar de músicas (Madrid) 
- Arquitectos sin Fronteras 
- San José Obrero Eliz Elkartea (Santander) 
- Anton eta Maite Piano Duo 
- Cofre del Capitán Morgán ÁTICA FM 
- Jubiloteka de Burlada 
- Gema maitia Fundazioa 
- San Juan Bautista Eliz Elkartea (Burlata) 
- San Andrés Abesbatza (Atarrabia)



2021eko kontuak

0,00 €

35.000,00 €

70.000,00 €

105.000,00 €

140.000,00 €

2017 2018 2019 2020 2021

Gastuak Dirusarrerak

EKITALDIEN HISTORIKOA

8 %

49 % 24 %

20 %

Existencias
Bazkide eta mecenas
Administrazio publikoak
Erakunde pribatuak

Sarrerak: 137.931,07 €

34.399,15€ 
40.465,07€ 
83.670,50€ 
13.396,50€

Gastuak: 113.586,38 €
8 %

2 %

31 %

17 %
5 %

18 %

20 %

CgU kontu korrontean
Soldatak
Material erosketa
Furgoneta erosketa
Eraikuntza
Administrativa
Langileen formakuntza

22.285,38€ 
20.000,00€ 
5.800,00€ 
13.396,50€ 
19.000,00€ 
35.000,00€ 
2.500,00€



GIZARTE-MEZENASGOA
2020tik, Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna Nafarroako Gobernuaren* Mecenazo 

Social erregimeneko entitate aitorpena dauka. Onarpen horrek gure GKEari egindako 
dohaintzetarako onuragarriagoak diren zerga-kenkari batzuk lortzea dakar.

PERTSONA JURIDIKOAK (SZ)

150 €arteko 
dohaintza 

Lehenengo 150 €etatik 
120 € kentzen dituzu

%80

Gainerako dohaintzak 
150 €-tik aurrera 

 Lehenengo 150 €en 
ondoren

%35

PERTSONA FISIKOAK (PFEZ)
Zergaren kuotako kenkaria Emandako zenbatekoen zenbatekoak partida 

kengarritzat joko dira zerga-oinarrian.

Zergaren kuota likidoaren kenkaria 
egiteko eskubidea izango dute.

%20

* Fundazioen eta babesletza-jardueren zerga-araubidea arautzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen 10. xedapen gehigarriaren arabera. 
Halaber, 25/2016 Foru Legea, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuei buruzkoa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2334
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/


NOLA 
LAGUNDU?

EGIN ZAITEZ BAZKIDE

EGIN DOHAINTZA BAT

Lagundu hilean 1 €-rekin gure edozein 
proiektutan Teaming

Gure GKEarekin lan egin nahi baduzu, egin 
dezakezu: 

• Boluntario gisa gurekin harremanetan 
jarriz: 
comunicacion@solidariosconarua.org 

• Kolaboratzaile gisa, ekarpen puntuala edo 
aldizkakoa eginez kontu hauetako batean 
edo gure online formularioen bidez. 

• Zure denbora emanez laguntza-talde 
batean parte hartuz, ekitaldiak antolatuz, 
itzulpenekin lagunduz, ideiak emanez 

KONTAKTUA 
www.solidariosconarua.org - Sartu bizumera 

- Aukeratu «dohaintza» (donar) aukera 
- Sartu 06670 kodea 
- Egin dohaintza

https://www.teaming.net/solidariosconarua
https://www.teaming.net/solidariosconarua
mailto:comunicacion@solidariosconarua.org
https://solidariosconarua.org/hazte-socio/
https://solidariosconarua.org/dona/


Laguntzaileak



Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna Garapenerako Nazioarteko 
Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) GKEen erregistroko 
kide da, 1038 inskripzio-zenbakiarekin.

Gure GKEa Burlatako Udaleko Gizarte Zerbitzuen Kontseilu 
Sektorialeko kide da. Gainera, GKEa Burlatako Zero Pobrezia 
Plataformako kidea da.

2021az geroztik, Aruarekiko Solidarioak Fiare Banka Etikoko 
Bazkidea da. Hirugarren sektoreko proiektuak finantzatuz, 
eraldaketa sozialaren zerbitzura dagoen tresna izan nahi du 
erakunde horrek.

2021ean Arua/Arua Elkartasunarekin Solidarioek Nazioarteko 
Lankidetzari Nafarroako Onda Cero Sari Solidarioa jaso zuten
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