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1. NOR GARA

AGIFES FEDEAFESen (Buru osasun
arazoa duten pertsona eta senide
elkarteen Euskadiko federazioa) eta
Salud Mental España konfederazioaren barne dago, eta azken hori
Europako Federazioaren (EUFEMI)
kide fundatzailea da, bai eta Eskizofreniaren Mundu Elkartearen (WSF)
zein Osasun Mentalaren Mundu Federazioaren (WHMF) kidea ere.
Gainera, AGIFES Gipuzkoako SARGI
plataformaren barne dago. Erakunde hori esparru sozialeko 21 entitatez osatua dago.

GURE EKINKIZUNA
Gipuzkoako gizartearen buru osasuna
indartzeko aktiboki lan egiten dugu, eta
buru gaixotasuna duten pertsonen eta
senideen bizi-kalitatea hobetzea da gure
xede nagusia.
Zentzu horretan, psikopatologia
larriren bat duten pertsonen autonomia
eta garapen pertsonala bultzatzeko
buru-belarri ari gara lanean, bizitza
normalizatua eraman dezaten laguntzeko.
Senide eta zaintzaileei ere babesa ematen
diegu.
Era berean, prestakuntza eta
sentsibilizazio ekintzak burutzen ditugu,
buruko osasun arazoen inguruko ezagutza
soziala zabaltzeko eta gure kolektiboari
eragiten dioten aurreiritziak gainditzeko.
NOR GARA

AGIFES (Buru osasun arazoa duten
pertsonen eta senideen Gipuzkoako
elkartea) irabazi-asmorik gabeko
entitatea da eta 1985ean sortu zen
buru nahasmendua duten pertsonak gizarteratzen eta komunitatean
barneratzen laguntzeko; kalitatezko
zerbitzuak aldarrikatzeko (gizarte,
lan eta osasun arloetan) eta buruko
patologia larriak dituzten pertsonen
eta senideen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko. Programa pertsonalizatuak eta zentro espezializatuak
kudeatzen ditugu buru osasun arazoak dituzten pertsonei laguntzeko.

5

Zuzendaritza batzordea
•

Lehendakaria: Vicente Areta Santamaria

•

Lehendakariordea: Jose Mª Irazusta Garikano

•

Idazkaria: Rosalía Sánchez Ciganda

•

Diruzaina: Víctor Vallejo Cihuelo

•

1. batzordekidea: Ramon Apellaniz Azpitarte

•

2. batzordekidea: Gurutze Otamendi Carrera

•

3. batzordekidea: Fernando Larrañaga Artabe

•

4. batzordekidea: Mercedes Guerrero Odriozola

•

5. batzordekidea: Teresa Pérez-Rubio

•

6. batzordekidea: Elena Pérez San José

•

7. batzordekidea: Jose Miguel Ansa Iriberri

Bazkideak
Bazkide kopurua 950 // 86 izen-emate // 71 baja

NOR GARA

BAZKIDEEN JATORRIA
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2. PROGRAMAK
ETA ZERBITZUAK
1// Harrera zerbitzuak
Harrera programa buru osasun arazoa duten pertsonei eta beren senide edota zaintzaileei zuzendua dago.
Zerbitzu horren helburua da interesa
dutenei baliabide sanitario, sozial eta
ekonomikoen berri ematea eta horietara gerturatzea. Gainera, senide
eta zaintzaileek buru gaixotasunaren
inguruan izan ditzaketen zalantzak
argitu nahi ditugu, baita aholkuak
eman eta beharrei zein eskaerei
erantzun ere.
Horrela, programaren xede orokorra
da informazioa ematea, aholkularitza
eskaintzea eta beharrei erantzutea,
eskaera bakoitzaren arabera. Agifesek eskaintzen dituen zerbitzuen

inguruko informazioa emateaz gain,
orientazioa ere eskaintzen dugu eta
inguruko zerbitzu osagarrien berri
ematen diegu. Harrera-zerbitzua erabiltzaileak elkartearekin duen lehendabiziko harremana da, aurrerago
bestelako zerbitzuetan parte hartu
ahal izateko. Programa gizarte-langile batek bideratzen du, Donostiako
Morlans pasealekuko 3. zenbakian
kokatzen den egoitzan. 2012an, 3
gune berri sortu ziren harrerak egiteko, biztanleriarengana gerturatzeko
helburuarekin. Horrela, eskaeraren
arabera, gizarte-langilea Azpeitira,
Bergarara edo Eibarrera hurbiltzen
da hilabetean behin.
Artatutako pertsona kopurua

488

323 harrera
165 segimendu

*Pertsona bera, segimendu bat baino gehiago

ESKAERA

KOPURUA

%

Elkarteari buruzko informazioa eta orientazio orokorra

172

35%

Babesa

168

33%

Eguneko zerbitzuei buruzko informazioa

31

6%

Laguntza taldeetan parte hartzea

6

1%

Komunikaziorako jarraibideak, tresnak, etabar

92

18%

Besteak

35

7%

GUZTIRA

504

100%

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Eskaera mota senideen laguntzan
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Agifeseko programetara eta komunitatera bideratutako
pertsonen kopurua
ZERBITZUAK
Agifeseko zerbitzuak
Komunitatearen zerbitzuak
GUZTIRA

DERIBAZIO KOPURUA
251
84
335

%
75%
25%
100%

AGIFESEKO PROGRAMETARA
EGINDAKO DERIBAZIOAK
Senideei zuzendutako laguntza taldeak
Sozializazio programa (gizarte kluba
eta Karabeleko)
Agifesekin segimendua
Elkar laguntza

DERIBAZIO KOPURUA

%

187
16

75%
6%

31
17

12%
7%

GUZTIRA

251

100%

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA

8

2// Errehabilitazio psikosozialerako zentroak

Errehabilitazio
psikosozialerako zentroetan
dauden lekuak

103

29 emakume eta 74 gizonezko.
Artatutako pertsona kopurua:
103

osasuna hobetzeko helburua duen
zerbitzua da. Nahasmenduaren
tratamendua, ezgaitasunen errehabilitazioa, arreta koordinatua eta
arreta sozio-komunitarioa dira zentro hauen jomugak.
Zentroen helburu orokorra buru
osasun arazoa duten pertsonen
bizi-kalitatea hobetzea da, baita
euren bizitzaren ardura hartzen
eta euren komunitatean autonomia
handiarekin eta aktiboki moldatzen
laguntzea ere. Helburu espezifikoen
artean,
erabiltzaileen
gaitasun
psikosoziala
eta
sare
sozioafektiboa hobetzea daude. Era
berean, banakako beharrei oinarri
sozial egokia ematea dute helburu
gune hauek.
Agifesek hiru zentro ditu, bi Donostian eta bat Eibarren.

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Agifeseko errehabilitazio psikosozialerako zentroak Gipuzkoako
Foru Aldundiak buru nahasmendua duten pertsonen arretara bideratutako baliabide-sarearen barne
daude. Buru osasun arazo larria
duten pertsonei arreta egokia eta
integrala emateko zerbitzuak dira.
Laburbilduz, erabiltzailearen buru

9

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA
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3// Tutoretzapeko etxebizitzak

Agifesek 53 pertsona biltzen dituen 10 etxebizitza ditu, eta banakako nahiz taldeko arreta jasotzen dute bertan bizikideek.
Modu honetan, pertsona bakoitzaren garapen-maila eta autonomia
bultzatu nahi dira etxebizitzan, elkarbizitzan eta gizarteratzean.
Tutoretzapeko pisu hauen helburu nagusia erabiltzaileak elkarbizitzarako eta pisuaren mantenurako prestatzea da. Oinarrizko
etxeko-lanak gauzatzen ikasten
dute (garbiketa, erosketa, kozinatzea, eta abar) baita bizikidetza kudeatzen ere: arazoak konpondu,
egoki komunikatu eta oinarrizko
elkarbizitza-arauak bete.

Agifesek tutoretza baila baxuko etxebizitza berria ezarri du Astigarragan,
eta Intxaurrondoko (Donostia) etxea
emantzipazio solairu bihurtu da. Horrez gain, Beasaingo etxebizitza berriak Legorretakoa ordeztu du.

Gainbegiratze baxua
Donostia
Zumarraga
Elgoibar
Eibar
Oiartzun
Irun: 3 etxebizitza (horietako
bat emakumeentzako bakarrik
zuzendua)
Astigarraga
Erdi-mailako gainbegiratzea
Beasain

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Agifeseko tutoretzapeko etxebizitzak Gipuzkoako Foru Aldundiak
buru nahasmendua duten pertsonen
gizarte-arretara bideratutako baliabide-sarearen barne daude.

11

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

GAINBEGIRATZE BAXUA: ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA

12

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

ERDI-MAILAKO GAINBEGIRATZEA: ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA
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4// Komunitatean autonomiaz moldatzeko
laguntza psikosozialeko programa
Komunitatean autonomiaz moldatzeko laguntza psikosozialeko programa Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politika departamentuarekin batera finantzatua
dago. 1977an jarri zen martxan,
buruko osasun arazoa zuten pertsonen egunerokotasuneko hezkuntza- eta arreta-beharrak asetzeko
baliabide instituzionalik ez zegoela
ikusita.

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Artatutako pertsona kopurua

14

47

Zerbitzuak bi mailatan eragiten du:
1. Etxebizitzan gizarte- eta komunitate-laguntza eskaintzea, erabiltzaileek euren etxeetan edo familiartean bizi ditzaketen arrisku
egoerak, marjinazioa edota instituzionalizazioa ekiditeko helburuarekin.
2. Beharrezkoa duten erabiltzaileei
buru osasuneko zerbitzu-sarearekiko, gizarte-langileekiko eta
gainontzeko baliabideekiko lotura hobetzen laguntzea, euren
egoera eta bizi-kalitatea hobetzeko eta euren familiari laguntza
eskaintzeko xedearekin.
Esku-hartze egokia burutze aldera,
buru osasuneko zerbitzu-sarearekin
koordinatu eta haiekin batera egiten
dugu lan.

15

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

5// Familiarteko esku-hartze programak
1) Senideen laguntza-taldeak

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte
Politika departamentuarekin batera
finantzatutako programa honek
buruko osasun arazoak dituzten
pertsonen senideei laguntza egokia
emateko esku-hartzea burutzea du
helburu. Talde hauek norbere burua
zaintzeko
beharrezkoak
diren
baliabide psikologikoak eskaintzen
dituzte, baita nahasmendua duen
senideari era egokian laguntzeko
tresnak ere.
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Horrez gain, taldeak leku egokiak
dira bakoitzak bere burua hiritar
eta senitarteko moduan aldarrikatzeko. Gainera, jendeak buruko
nahasmendua duen pertsonaren-

gandik duen irudia birmoldatzen
laguntzen dute.
Laguntza taldeek ez dute soilik senideen laguntzaile rola errazteko
balio, baizik eta familiako kide guztien osasuna eta autonomia bermatzeko ere. Senide taldeen artean
badira parte-hartzaileen araberako
talde espezifikoagoak; adibidez,
anai-arreben taldea. Buru osasun
arazoek maiz menpekotasuna areagotzen dutenez, urteen poderioz,
anai-arreben papera gero eta garrantzitsuagoa da erabiltzailearen
bizitzan.

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILAK
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2) Senideei eskainitako arreta indibiduala
Senideek
laguntza
pertsonalagoa eskatzen dute zalantzak argitzeko, arazoak eta krisi-egoerak kudeatzen ikasteko edota buru nahasmendua duen familiako kidearekin
bizikidetza hobetzeko.

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Familiak buru osasun arazoarekin
bizitzen ikastea da senideekin lan
egiten duten profesionalen eginkizun nagusia. Batzuetan, batez ere
nahasmenduaren lehen fasean edo
gertaera konkretu baten ostean,
pertsonak banakako arreta behar

18

izaten du barnean duena kanporatzeko, baita errealitatera moldatzeko jarraibideak barneratzeko ere.
Programa hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politika departamentuaren laguntzarekin finantzatzen da.

Artatutako pertsona kopurua

69

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILAK
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6// Senideei zuzendutako prestakuntza
Familiako kideek osasun mentalaren inguruan jasotzen duten prestakuntza oinarrizko abiapuntua da
senideen nahiz buru nahasmendua
duen pertsonaren gizarteratzea eta
bizi-kalitatea hobetzeko.
Hori lortzearren, familiaren egoera
eta elkarbizitza hobetzeko jarraibideak ematen dizkiegu.

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

TALDEA
1
2
3

20

HERRIA
Donostia I
Donostia II
Donostia III

2019an 3 prestakuntza tailer eskaini
ditugu. Lehenengo formakuntza
maiatza-ekainean izan zen, ordu eta
erdiko lau saio (10 parte-hartzaile
saio bakoitzeko). Bigarren tailerra,
berriz, azaroan egin zen. Guztira, lau
saio eskaini genituen eta 17 partehartzaile izan ziren bakoitzean.

PARTE-HARTZAILEAK
12
11
9

BATEZ BESTEKO ASISTENTZIA
11
10
8

7// Buru osasun arazo larria duten
pertsonekin esku-hartzea
1) Buru nahasmendua duten pertsonen
laguntza-taldeak
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politika departamentuaren laguntzarekin finantzatutako programa da.

Talde kopurua

2

Artatutako pertsona
kopurua: 23

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Buru osasun arazoa duen pertsonek harremanetarako eta emozioak
adierazteko gaitasuna lantzen dituzte talde hauetan. Gainera, estigmari
aurre egiten, osasun mentalari buruz
ikasten, gizarte eta komunikazio
gaitasunak hobetzen eta, krisialdiak
ekidite aldera, sintomatologia hobeto ezagutzen laguntzen dute taldeek.

21

2) Buruko nahasmendua duten pertsonei
eskainitako banakako laguntza psikologikoa

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Askotan, buru osasun arazoa duten pertsonek banakako laguntza
jasotzeko guneak eskatzen dituzte,
euren burua oraindik laguntza talde batean sartzeko prest ikusten ez
dutelako edo bizitzaren momentu
horretan bakarkako arreta behar dutelako. Garrantzitsua iruditzen zaigu pertsona horiek banaka artatzea,
euren egoeraz jabetzen eta erabakiak modu autonomoan har ditzaten laguntzeko. Hain zuzen, pertsona hauen ahalduntzea indartzeko
lan egiten dugu.

22

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politika departamentuaren laguntzarekin finantzatutako programa da.

Artatutako pertsona kopurua

32

3) Aldarte nahasmendua duten pertsonentzako
tailerrak
Artatutako pertsona kopurua

16

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Senideei zuzendutako psikoedukazio tailerrez gain, 2019an bi ikastaro zuzendu zituen Maider Gorostidi
psikologoak aldarte nahasmendua
duten pertsonentzat. Lehen tailerra
maiatza eta ekaina bitartean egin
zen (20/05, 27/05, 03/06 eta 10/06),
eta, bigarrena, azaro eta abendua
bitartean (26/11, 03/12, 10/12, 17/12).
Saio bakoitzak bi ordu iraun zuen.

23

8// Elkarrekiko laguntza programa
Elkarrekiko laguntza gidatzen duen
eragilearen rola buru osasun arazoa
duen pertsonari entzuna eta ulertua
izateko gunea eskaintzea da, baita
itxaropena transmititzea ere. Saioa
gidatzen duen eragileak ere lehen
pertsonan bizi ditu buru osasun
arazoak eta, horrenbestez, epairik
gabeko espazioa eskaintzen dio
erabiltzaileari.

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Arreta zerbitzu hau berdintasun harremanean oinarritzen da, pertsonena jartzen baitu erdigunean, eta
ez sintometan edo diagnostikoan.
Proiektu honen oinarrian honako
teoria dago: buru osasun arazo larriak eta iraunkorrak dituzten pertsonek ere nabarmen hobera egin
dezaketela, edo buru osasuna berreskuratu.

24

Programaren zutabeetako bat ahalduntzea bultzatzea da eta buru nahasmendua duen pertsona bere
osatze-prozesuaren gidari izateko
gai sentiaraztea. Izan ere, pertsona
batzuentzat errekuperazioa aurkikuntza eta hobetze prozesua izan
daiteke; buru nahasmendua atzean
utziz bizitza berria hasteko aukera,
hain zuzen. Osatzea edo errekuperazioa zentzu honetan ulertzen dugu:
pertsonarentzat pozgarria eta zentzuzkoa den bizitza-proiektua eraikitzea, eurak erabakitako planaren
arabera eta sintomen eta arazoen
eboluzioarekin zerikusirik ez duena.

Artatutako pertsona kopurua

34

9// Gizarte Kluba
Sozializatzeko
eta
komunitatean laguntza jasotzeko programaren helburua buru nahasmendua
duten
pertsonek
duten gizarte-sare faltari erantzuna ematea da. Izan ere, programa
honen bitartez, laguntasun harremanak eraikitzen dituzte. Loiolan
zentro bat dugu eta programa astelehenetik larunbatera dago mar-

txan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Gizarte Politika departamentuaren
laguntzarekin finantzatua dago zerbitzu hau.

Erabiltzaile kopurua 2019an

68

Euskera klaseak
Irakurketa
Yoga
Estimulu kognitiboa
Sukaldea
Padela
Frontoia
Igeriketa
Spinning
Futbola
Zinema
Barreterapia
Gorputz adierazpena
Saskibaloi txapelketa, areto-futbola, herri kirolak
Abesbatza
Antzerkia
Irratia

San Telmo Museoa
Pasaia Itsas Festibala
Hernaniko Kultur Etxea
Añarbeko urak
Ose
Loiolako hipika
Leoka Garbilekua
Kaxilda
Tecnalia
Planetarium
Re-Read Liburudenda
Nanogune
Club Vasco de Camping Elkartea
Ficoba
Orona
Helados Papperino
El Diario Vasco

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

JARDUERAK ETA IRTEERAK
JARDUERAK
IRTEERAK
Sukaldea
Kontsumobide tailerrak
Karaokea/Abesbatza
Tabakalera
Dokumentala/ Filma
Ataun, Oiartzun, Beasain, Irun, Iruña, Eibar, Orio,
Hernani, Hondarribi, Zarautz, Zestoa, Idiazabal,
Pasaia eta Oreretara txangoak
Gaurkotasuna
Koldo Mitxelena
Ibilaldiak
Tabakalera
Marrazkigintza
Cristina Enea
Eskulanak
Aquarium-a
Ospakizunak (Danborrada, Santo Tomas Eguna, Urte Zaharra) Zinemaldia
Jarduera ludikoa
Kursaalean erakusketa

25

26

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

10// Gizarteratze zerbitzua: Karabeleko
Hernaniko Karabeleko ekonekazaritza
etxaldean buru osasun arazoa duten pertsonen errehabilitazio psikosozialerako
programa gauzatzen da. Agroekologiaren
alde lanean dihardu Karabeleko irabazi-asmorik gabeko elkartea, eta Agifes, Blasenea eta Kimubat Taldea dira proiektuaren
bultzatzaile.

Erabiltzaileek etxaldeko kudeaketarekin eta
baratzearekin loturiko hainbat jardueretan
parte hartzen dute, baita kontsumo talderako saskien prestaketan ere. Era berean,
lan-munduan txertatzeko jarduerak burutzen dituzte eta, horri esker, batzuek aldizkako kontratuak lortzen dituzte lan karga
handitzen den garaietan.

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

Bertan, gure kolektiboaren pertsonen errekuperazioa, autonomia eta garapen pertsonala lantzeko jarduerak sustatzen ditugu.

27

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

KARABELEKON BURUTUTAKO JARDUERAK

28

AISIA ETA KULTUR IRTEERAK

NEKAZARITZA JARDUERAK

Basque Culinary Center eta piknik
Jatetxeetan bazkariak
“Lloviendo ranas” antzezlanaren entsegua Donostian
Pamela Palencianoren antzerkia Irunen
Kulturarteko janaria Hernaniko ikastetxe
batean
Agifeseko jardueren kartelak zabaltzea
Depresioari buruzko hitzaldiak Donostian
Osasun Mentaleko Munduko Egunaren
ospakizuna
Santo Tomas Egunaren ospakizuna

Barazkiak hartu
Plastikozko multch-a kendu eta jarri
Belar gaiztoak kendu

EGUNEROKO BIZITZARAKO
JADUERAK ETA TAILERRA
Erosketa
Erosketaren antolaketa
Bazkaria prestatu

Lurra prestatu
Saskiak banatzen lagundu

Sukaldea
Errezetak

Barazki eta landaketa aromatikoa
Barazki uzta

Aldagelen garbiketa
Garbitegia

Landareen garbiketa

Guztion eremuen garbiketa

Saskiak prestatu

Lehiaketa

Landare apaingarriak landatu

Ikastetxeak bisitatzeko prestaketa

Landare apaingarriak transplantatzea
Garbiketa eta dendaren antolaketa
Dendaren hornitzea
Biltegiaren garbiketa
Laborantzako mahai mugikorren
garbiketa
Material begetalaren konpostaketa
Bisita gidatuak

3. BOLUNTARIOTZA
2014an abiarazitako programa honi
esker, interesa dutenak boluntario
gisa jardun daitezke gure elkartean.

Boluntario kopurua

25

JARDUERA EDO PROGRAMA
Sozializazio, aisialdi eta denbora libreko
programa
Karabeleko

KOPURUA
4

%
16%

JARDUERAREN IRAUPENA
3 hilabetetik urte eta 3 hilabetera

6

24%

Sentsibilizazio batzordea
Batzordea 1. pertsonan

3
9

12%
36%

2 hilabetetik urte eta hiru hilabetera
Urte osoan zehar, 2014az geroztik
Urte eta erdi

Hitzaldiak, tailerrak, eta abar zabaltzen
parte-hartu
Erabiltzaileak aisialdiko jardueretara
lagundu
GUZTIRA

2

8%

Urtebete

1

4%

3 hilabete

25

100%

Gehienezko dedikazioa: 5 urte

BOLUNTARIOTZA

Gizalderekin, Gipuzkoako Boluntariotza taldearekin, koordinatzen
gara. Euren aholkularitza jasotzen dugu eta gure elkartean parte
hartzeko interesa duten boluntarioak bideratzen dizkigute.
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4. SENTSIBILIZAZIOA

SENTSIBILIZAZIOA

// 2.349 parte-hartzaile 16 ekintzatan
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•

2 hitzaldi, 90 parte-hartzailerekin.

•

Liburuaren aurkezpena Donostian, 180 parte-hartzailerekin.

•

Depresioari buruzko 2 jardunaldi Donostiako udaletxean, 280 partehartzailerekin.

•

Antzezlan baten proiekzioa eta eztabaida Donostian, 68 parte-hartzailerekin.

•

Zinema Zikloa Errenterian eta Donostian: 4 saio Errenterian 400
lagunekin eta 4 saio Donostian 712 parte-hartzailerekin.

•

Hirukide Jardunaldia, 30 pertsonen parte-hartzea.

•

Pelikularen proiekzioa eta eztabaida Arrasaten 10 pertsonekin.

•

Agifesen Ilustrazio lehiaketa, 125 partaide.

•

Agifesen Ipuin lehiaketa, 298 partaide.

•

Agifesen Argazki lehiaketa, 156 partaide.

•

Agifeseko 2 aldizkari.

•

AgifesTV Youtubeko kanalean 5 bideo berri; besteak beste, “Tu relación
más complicada/Zure harremanik zailena” kanpainako lau bideo.

// Online jardueraren emaitzak
Web
• 142.343 bisita berri webgunean
• 263.974 bisita

• 1’10’’ saioaren batez besteko
luzera

Facebook
• 5.005 ‘Atsegin dut’ Facebooken

• 480 ‘Atsegin dut’ berri 2019an
• 500+ argitalpen 2019an

Twitter
• 3.265 jarraitzaile Twitter-en

• 278.000 inpresio

Youtube
• 79.987 aldiz ikusi dira bideoak
Youtuben

• 5:03 erreprodukzioen batez
besteko luzera

• 289.400 minutu ikusi dira

Instagram
• 373 argitalpen

• 61.137 Instagram kontuk ikusi
dituzte gure argitalpenak
• 87.732 inpresio

SENTSIBILIZAZIOA

• 577 jarraitzaile Instagram-en
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5. AGIFESEKO LANTALDEA

PROGRAMAK ETA BALIABIDEAK

// Langileen profila
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6. LANKIDETZA ETA
ALIANTZAK

LANKIDETZA ETA ELKARTASUNA

// Baliabide ekonomikoak
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