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“Jende txiki askok, 
leku txikietan, 

gauza txikiak egiten… 
mundua alda dezake”.

- Eduardo Galeano -
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Juneren Hegoak elkartea bi arrazoi nagusirengatik sortzen da. Alde batetik minbizia dela eta 
gaixorik zegoen haurtxo baten galeragatik eta bestalde, haren gurasoek gertakari horren ondorioz 
sentitu zuten maitasunaren bultzadagatik. Elkartea eratzearen ideiarekin bat zetorren familiak 
lagundu zituen Juneren gurasoak elkarte hau sortu eta hasierako ideia amets bihurtzen.

Elkarte honek gaixo dauden haurren eta beren familien aldeko edozein motako laguntza 
bermatzea zuen helburu nagusitzat beraz, gertuko pertsonei laguntza eskatu eta gero Juneren 
Hegoak 2013. urtean sortu zen irabazi asmorik gabeko elkarte bezala.

Epe laburrean, Juneren Hegoak energia sare garrantzitsu bilakatu zen horrela Gipuzkoa osora 
zabaldu zelarik. Proiektu honetan boluntario ugari daude inplikaturik, bai laguntza emanez baita 
elkartearen alderdi ezberdinetan kolaboratuz ere. Harrigarria da Juneren Hegoek izan duten 
baliabide eta eragina eta era berean aipagarriak dira ere sortu diren ideia zein proiektu ezberdinak.

SARRERA
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“Batzutan egiten duguna itsasoan 
tanta bat baino ez dela sentitzen dugu, 

baina tanta hori falta balitz  
itsasoa txikiagoa litzateke.” 

- Teresa de Calcuta -
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Irabazi asmorik gabeko elkarte bat da Juneren Hegoak, gaixo dauden haurrei eta haien 
familiei laguntza ematen zaien. 

Misioa

Ahultasun egoeran dauden Gipuzkoako familientzat laguntza sare bat sortzea, egoera 
gogorren presentzian aurre egiten ikas dezaten.

Ikuspegia

Ahultasun egoeran dauden Gipuzkoako familiek erreferentzia puntutzat har gaitzaten nahi 
dugu. Horretarako talde lanaren bitartez laguntza sare zabala sortu nahi dugu.

Taldeak/ Eremuak

EZAGUTU GAITZAZU

SORTZAILEAK

KOMUNIKAZIOA

BOLUNTARIOTZA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

FAMILIAKSAREAK

ADMINISTRAZIOA PLANIFIKAZIOA

EKITALDIAK
MERCHANDISING
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“Ez naiz alferrik bizi izan 
pertsona bakar bati itxaropena 

izaten lagundu badiot” 
-Martin Luther King -



92015. urteko memoria | Juneren Hegoak

Haurren gaixotasunak direla medio, ahultasun  egoeran dauden familia eta haurrei laguntza eman 
eta erraztasunak jartzea da gure helburua.

1.1. Beti ere pertsona boluntarioekin, talde lana eratu eta antolatu. Zertarako?

· Ospitaleratzetan, tratamendu garaian, bilera eta bisitetan konpainia egin eta eramateko...

· Akonpainamendu, lekualdatze eta bidaiak antolatzeko.

· Egunerokotasunean ( gainontzeko anai arrebekin, aisialdian eta bestelako zereginetan) familiari  
laguntza bermatu. Arrazoi ezberdinengatik haiek ezin direnean moldatu.

1.2. Lan talde profesionalak sortzea. Zertarako? 

· Familiei prozesu ezberdinetan ( gaixotasun, heriotza edo duelu egoeran ) lagundu ahal izateko. 
Batez ere esperientzia gogor horiek ahalik eta era naturalenean onartu eta ulertzea  ezinbesteko 
prozesua delako.

· Pertsona boluntarioei baliabide eta tresna ugari eskaintzea egiten duten lana hobetzeko asmoz.

1.3. Bilgune edo topagune bat sortzea non:

· Prozesu mingarriak elkar- banatu daitezkeen.

· Egoera gogor hauek beti ere norberaren hazkunde eta irakaskuntza pertsonala hobetzeko 
aukera direla jakinaraziko den.

Orokorrean, biztanleria errealitate honetara gerturatzea, Juneren Hegoak eta haien arteko 
komunikazio bideak sor daitezen.

2.1. Juneren Hegoak ezagutaraztea estrategia ezberdinak erabiliz: kanpainak, ekintza zehatzak, 
sare sozialak, kontaktuak …

2.2. Beste hainbat asoziazio edo entitateekin lan egitea. Zertarako? Baliabide eta energia 
optimizatzeko ( esku hartzeak ez daitezen errepikatu) eta pertsona gehiagorengana iristea horrela 
kasu gehiago ezagutu ahal izateko.

2.3. Urrun geratzen zaizkigun beharrak jaso eta bideratzeko.

2.4. Errealitate honi dagokionean gizartea sentiberatzeko, mundua hobetzeko helburuarekin.

GURE HELBURUAK
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2015EKO
EKITALDIAK
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Gipuzkoa eta estatu mailan umeei laguntza 
emateko prest dauden gainontzeko elkarteekin 
elkarlanean aritzea da Juneren Hegoak 
elkarteak duen helburua. Kolaborazio sare hauek 
garatzearekin batera beste hainbat faktore 
hobetzen dira gure ustetan: elkarteek dituzten 
baliabideen optimizazioa, mugen zabalkundea 
eta laguntza eraginkorragoa bihurtzen da beti 
ere informazio eta konfidentzialtasun neurriak 
mantenduz.

Dezente dira gurekin gai ezberdinetan elkarlanean 
ibiltzen diren entitate, asoziazio edo kolektiboak, 
hala nola, ekintza solidario ezberdinen 
antolakuntzan, Komunikazioan; kasu berriak 
antzeman eta babesteko helburuarekin, ekarpen 
ekonomikoetan; materialen gastua ordaintzeko, 
tratamenduetan…

2015. urtean zehar, sare ezberdinak sortu dira 
hainbat eta hainbat asoziazio, entitate eta 
antolakuntzekin:

1

SARE ARLOA
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Elkarteak edo Fundazioak:

- Bidegin

- Mindara

- Pausoka

- Stop San Filippo

Beste erakundeak edo ekimenak:

- Alaia

- Asociación de vecinos de Larzabal

- Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

- Ayuntamiento de Errenteria

- Comparsa Itzurun (Iniciativa Gigante)

- Club Atlético Errenteria (CAR)

- Club de Tiro con Arco de Ordizia

- Congreso Asebir

- Elkartasunaren Motorra

- Eureka

- Agustinak auzo elkarteen jaiak

- Gazteleku de Bidebieta

- Gobierno Vasco

- Hibaika Arraun Elkartea

- Iglesia N. Sra. de Fátima

- Irrien Lagunak

- Karela Festa

- Landarbaso Abesbatza

- Loyola Bizirik

- Markelen Irria

- Ondare Elkartea

- Quintos del 65

- Xirimiri Elkartea

Ikastetxeak:

- Deutsche Schule San Alberto Magno

- Telleri Alde

- Toki Alai



14 2015. urteko memoria | Juneren Hegoak

Arlo honek Juneren Hegoak-en zereginari zentzua 
ematen dio, bere  lehen helburua betez: gaixo 
dauden haurrei eta beraien familiei laguntzea.

Arlo honen barruan nagusiki lau funtzio garatzen 
dira.  2015. urtean arlo honek dituen funtzio 
bakoitzean, ondorengo parte-hartzeak izan dira:

• Diru laguntza:

Ekonomikoki bost familia lagundu dira: Bi terapia 
Therasuit, Gurutzetzako Ospitalaren inguruko 
pisu baten alokairua, Sanfilipporen ikerkuntza, e.a.

“JUNE SANCHEZ TOLARETXIPI” lehen beka eman 
da.

• Laguntza Psikologikoa:

Lau familiei luzatu zaie laguntza psikologikoa.

• Gestio/Tramiteetan laguntza:

Tramite eta gestio desberdinetan lau familiei 
lagundu zaie.

• Ospitaleratzeetan eta/edo senideei eguneroko 
bizitzan laguntzea:

Gaixo egon diren hiru umeei eta senide bati 
eguneroko bizitzan laguntza eskaini zaizkie.

2015eko urtean, aipatutako funtzio batean edo 
bestean, 14 familiei harrera egin zaizkie. Gaixotasun 
hauek izan dira: tetraplejia, kardiopatia, minbizia, 
hemopatia, garuneko paralisia, hepatopatia, San 
Filipo sindromea, Moebius eta Mowat Wilson, 
autismoa…

FAMILIA  ARLOA

2
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Juneren Hegoak-eko gure familia maiteei 
ESKERRAK eman nahi dizkiegu, Juneren 
Hegoak-ek zentzua du,  Zuek, familia 
Juneren Hegoak osatzen dugun boluntario 
bakoitzengan  konfiantza jartzen duzuelako.

Zentzua du, irribarrez ikusi nahi zaituztegulako,

zuen seme-alabek ahalik eta arreta gehiena 
dutela ikusi nahi dugulako. laguntza eskainiko 
dizuen milaka esku oparitu nahi dizkizuegu, 
egun berri bat hasteko ilusio pixka bat, irteerarik 
ikusten ez duzuenean jo dezakezuen leku bat,

eta ekaitza zakartzen  bada…

hego magikoen babesa,

hemen gaudenok,

segundo batean ere zalantzarik izan gabe,

beti itxarongo zaituztegun.

Eta zer esan handiak diren txiki hauetaz…, bi-
zitzako benetako eredu dira guretzat. Beraiek, 

bizitzen irakasten digute. Gainditzearen adie-
razgarri dira, elkartasunarena, entregatzeare-
na, borrokatzaileena, neurrigabeko bihotzena, 
eta orain, gure bizitzetan ere taupadak ematen 
dituztenak.

Jose Darius, Markel Merino, Samuel, Sohaed, 
Pablo, Oier, Janire, Jon Ander, Eider, Daniela, 
Oskitz, Goiatz, Julen, Aiert, Dylan, Sukaina, 
Odei, Markel Lazkano. 

Beraiek, zuen ondoan, aitak eta amak, 
boluntario hauen ondoan, egunero laguntza 
eskaintzen diguten hainbat pertsonen ondoan,

mezuekin, jarraitzeko animoekin, “gogoko dut” 
batekin, “bertxio” batekin, Teamers-en hileroko 
laguntzarekin denok, Juneren Hegoak-en 
familia osatzen duzue.

Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko,…

bihotz bihotzez,

eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko,…

guztioi Juneren Hegoak-en sinesteagatik.
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EKITALDIAK

3

Ekitaldiko enpresa 
laguntzaileak:

 Amonaren Txokoa

 Patxikuenea

 Irrien Lagunak

Landarbaso Abesbatza

Zaria Koru Eskola

Loyola S XXI

Desira

 Ondare Kultur Elkartea

Mindara Elkartea

Xera

Kirol Aukera

Arkale

Irin

On Egin

Telepizza

Askora

Uriña
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Arlo honen xedea elkartearen hedapena eta 
ahultasun egoeran haurren gaixotasunekin bizi 
diren familien errealitatearen sentsibilizazioa 
da.

Juneren Hegoak antolatzen duen ekitaldirik 
nagusiena JUNEREN HEGOAK EGUNA da. 
Egunez egun laguntzen digun jendeari eskerrak 
eman eta haiekin gozatzea da egun honen 
helburu nagusia.

Bestetik, 2015ean Juneren Hegoakek, beste 
ekitaldi batzuetan parte hartu du:

OTSAILA
• 21 - Markelen Irria, 100km solidarioak.

• 28 - Markelen Irria, polikiroldegiko festa.

MAIATZA
• 4 eta 5 - Aste solidarioa Tellerin.

• 10 - Kontzertu solidarioa Gipuzkoako 
abesbatzaren elkartea.

• 23 - Irunen. Toki Alai ikastolan,Ensanche 
Plazan. 

• 23 - Zumba Oiartzunen.

• 29/31 - Energia transmisioen tailerra 
Arritxulon.

EKAINA
• 10 - Aste solidarioa Bidebietako 
Gaztelekuan.

• 20 - Elkartasunaren motorra.

• 28 - Arku jaurtiketa Tolosan.

UZTAILA
• 25- Loialako jaietan ekitaldi batzuk.

ABUZTUA

• Erraldoi ekimena Superamara eta Itzurun.

IRAILA
• 12 - Orioko polikiroldegian karaoke festa.

• 12 - Agustinetako jaiak.

• 26 - Bizipoza jaia Tolosan.

URRIA

• 3 - JUNEREN HEGOAK eguna. 

AZAROA
• 8 - Behobia-Donostian animazioa.

• 9 - Sentsibilazioa tailerra “Colegio Alemán”-
eko ikasleekin.

• 13-14-15 - Energia transmisioaren tailerra 
Arritxulon.

• 19 - Donostian Juneren Hegoak lasterketa 
(Asebir).

• 19 - June Sánchez Tolaretxipi bekaren 
argitalpena.

• 16 eta 23 - “Haurren gaixotasunaren 
laguntzea eta dolua”izeneko tailerra, Izaskun 
Andonegiren eskutik.

• 27 - “Colegio Alemán”-en azoka.

• 29 - Bigarren eskuko azoka.

DICIEMBRE
• 19 - Alaiaren gabon jaialdia.

• 27 - Gabon kontzertua Landarbaso 
Abesbatzaren eskutik.
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MERCHANDISING 
        ARLOA

4
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Kalean ikusgarri diren produktuen bidez 
Juneren Hegoak ezagutzera ematea da arlo 
honen helburua.

Eskeintzen diren produktuak: kamixetak, 
jertseak, kirol ekipazioa, motxilak, aterkiak, 
diru-zorroak, axotak, motxila txikiak, pegatinak, 
pen-driveak eta katiluak.

Produktu guzti hauek Errenteriako Martin 
Etxeberria, 15 behea lokalean salgai daude 
ostegunero arratsaldeko 6etatik 8ak arte.

http://junerenhegoak.org/pedidos helbidean 
ere eska daitezke, bertako formularioa betez.
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“Munduan ez dago ezer 
boluntario baten bihotza  

baino indartsuagorik”. 
- Coronel James H. Doolittle -
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Juneren Hegoakeko edozein arlotan ihaudugun partaidekide guztiok boluntarioak gara: 
zuzendaritza-batzordean, kasuen atentzioan, produktu solidarioen kudeaketan,… Modu batera 
edo bestera, hasieratik gizartean balio handikoa izatea sentitzen den eta solidarioa den jende 
askoren bihotz eta eskuen laguntza jaso du Juneren Hegoakek. Izan ere, elkarteko helburuak 
partekatuz bideratu ahal izan dugu barneko egonezina. 

2015 urtean zehar 52 boluntario berri izan ditu Juneren Hegoakek, elkarteko arlo ezberdinetan 
parte hartze aktiboa dutenak, hala nola, lagunkidetasuna hospitaletan edota egunerokotasunean, 
familien laguntza terapeutikoa, edo administratibo lanak eta laguntza merchandisingeko 
salmentetan hainbat ekitalditan.

BOLUNTARIOTZA
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“Azkenik, neguaren sakontasunean, 
nire barnean uda garaiezina  

bizi zela ikasi nuen” 
- Albert Camus -
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Juneren Hegoakeko diru-sarreren zati handiena enpresek edota antolakuntzek modu solida-
rioan egiten duten ekarpenetatik dator.

2015eko itxiera ekonomikoak adierazten duen superabitak gaur egun Juneren Hegoakek dituen 
kasoei diru ekarpen handiagoa egitea baimentzen dio.

TXOSTEN EKONOMIKOA

JUNEREN HEGOAK
GASTUEN BANAKETA

Produktu solidarioen erosketa

Kasoak

Ekitaldiak

BEZa

Biltegia

Mantenua

24.615,84 €

23.989,38 €

7.507,77 €

3.182,35 €

2.036,25 €

1.987,20 €

SARREREN BANAKETA

GUZTIRA 63.318,79 €

Enpresen ekarpenak

Merchandisinga

Ekitaldiak

Dohaintzak

Erakunde publikoen diru-laguntzak

Kudeaketa arrunta

35.851,83 €

17.074,38 €

15.771,22 €

12.619,79 €

11.504,27 €

5,26 €

GUZTIRA 92.826,75 €

Gastuak

38%

3% 3%
5%

39%

12%

Produktu solidarioen erosketa

Kasoak

Ekitaldiak

BEZa

Biltegia

Mantenua

Sarrerak

39%

18%
17%

0%

12%
14%

39%

12%

Enpresen ekarpenak

Merchandisinga

Ekitaldiak

Dohaintzak

Erakunde publikoen diru-laguntzak

Kudeaketa arrunta
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Tximeleta baten hegalen 
hegaldia munduko 

beste aldean ere 
soma daiteke.
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Komunikazio arloak Juneren Hegoaken bigarren helburua lortzera laguntzen du: gaixo dauden 
haurren familien errealitatea ezagutarazteko gizartea sentsibilizatu.

Beste funtzioen artean, elkartearen barruan, sare sozialetan, web orrian,… komunikazioa kudeatzea 
da lantalde honen eginkizuna.

2015 urtean zehar hainbat hedabidetan agerpen egon dira, hauen artean:

PRENTSA-TXOSTENA

Elkarteak antolatzen dituen eta parte hartzen duen ekintzek ere elkarteko sare sozialen bidez 
zabaltzen dira. Facebook erabiltzen da batez ere, non 2015ean, 1.500 jarraitzaile edo 32.200 
gustoko dut izan ditugun.
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“Banatzean hazten den gauza 
bakarra maitasuna da” 

- Antoine de Saint- Exupéry -
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Juneren Hegoaken kolaboratzile izateko hainbat bide daude:

• Aldizka diruz laguntzen duten lagun/kolaboratzaileak. 2015 urtean zehar 29 lagun/
kolaboratzaile lortu ditugu

• Teaming plataformaren bidez, hilean euro 1eko ekarpenarekin pertsonek hainbat kausa sozialei 
laguntzeko plataforma

• 2015 urtean zehar 710 teamer lortu ditugu

• Enpresen ekarpenak, antolakundeak, elkarte edo beste ekimen. 2015ean 18 entitateek 
ekarpenen bate gin dute.

KOLABORATZAILEAK

Enpresak:

- Atlantis Seguros

- Fundación Orona

- Serv. Aux. Sureuskadi

- Noaoa Bidaiak

- La Caixa (Caixabank)

- Super Amara

Ikastetxeak:

- Toki Alai

- Deutsche Schule San Alberto Magno

Beste ekimen, klub edo elkarte:

- Elkartasunaren Motorra

- Markelen Irria

- 1km un sueño

- Una gota de aire

- C.A.R

- Quintos del 65

- Master Class Zumba

- Iniciativa Gigante / Super Amara

- Club de tiro con arco de Ordizia

- Loyola Bizirik

- Agustinak auzo elkarteen jaiak

- Asociación Vecinos Larzabal

- Karela Festa

- Festival Navidad de Alaia

- Landarbaso Abesbatza

- Hibaika Arraun Elkartea

- Congreso Asebir

- Iglesia N. Sra. de Fátima

ESKERRIK ASKO
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