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Pertsonen bizi-kalitatea hobetzen
laguntzea, parte-hartzearen,

belaunaldien arteko lankidetzaren eta
hiri-mugikortasunaren bidez

BAEtik, irteerak antolatzen eta
koordinatzen ditugu trizikloetan,

boluntariotzaren bidez, esperientziak
eta giza harremanak sortuz, betiere

adinekoen eta dibertsitate funtzionala
duten pertsonen bizi-kalitatea

hobetzeko helburuarekin.

GURE XEDEA

ZER EGITEN DUGU
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148
irteera

35
adinekoen

egoitza

 48
jubilatuen

etxeak

 43
aniztasun
funtzional

entitateekin

 7
banakako 15 Real

Sociedad-
ekin 790

pertsona
bidaiari



2021 MEMORIA

64 boluntario  29 boluntario 

MatiaZaleak

“Ematen dieguna baino gehiago jasotzen
dugu adinekoengandik “

berri formatuak

Etengabeko formakuntza

Lehen sorospenak 
Prestatzaile boluntarioak: Sorkunde

Jaca eta Aitziber Etxezarreta
(Donostiako Udaleko Osasuna
Sustatzeko Ataleko erizainak)

Pertsonan
Oinarritutako Arreta



Tolosa
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 Realarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena beste urtebetez berritu
dugu, belaunaldien arteko lankidetza sustatzeko, kolektiboak
gizarteratzeko eta herritar gehiagorengana iristeko, hala nola

Gipuzkoako udalerrietara.

Irun
Hondarribia

Azpeitia
Azkoitia

Bergara
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WhyNot Fundazioa 2018tik ari da BEArekin lankidetzan, desgaitasun
mentala duten pertsonen bizitza errazteko eta pixkanaka osasun

mentaleko arazoak desestigmatizatzeko bide partekatuan.
 

Fundazioaren erabiltzaileek ibilaldiez gozatzen dute eta euren
irratiari esker, trizikloan doazen boluntarioei eta bidaiariei

elkarrizketak egiten dizkiete.

Uztailean, Donostiako Real Club Golf Basozabal
Berrian, Bizikletaz Adinik Ez ongintzazko 1. golf

txapelketa ospatzeko aukera izan genuen.
 



DONOSTIAKO SUSTAPENA - GABONETAKO ARGIAK
Abenduan gaueko irteerak egin ziren, eta erabiltzaileek

argiez eta Gabonetako giroaz gozatu ahal izan zuten berriro.
Donostiako Sustapenak lagundu du Gabonetako argiak

egiten, eta bat egin du sarbide zail samarreko egoitzetara
edo eremu altuetara iristeko helburuarekin.

2021 MEMORIA

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN EUROPAKO ASTEA
Beste urte batez, Donostiako Udaleko Mugikortasun Sailak
antolatuta, Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astean
parte hartu genuen, eta bi irteera egin genituen jarduera-

planaren barruan.

DEUSTO EMPRENDE- DEUSTOKO UNIBERTSITATEA.
Deustuko Unibertsitateak eta Bizikletaz Adinik Ez

erakundeak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dugu, BAEri
INNOGUNE eraikinean lantoki bat emateko.
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BAE
EGUNA

Urriaren 23an  Bizikletaz Adinik Ez eguna ospatu genuen BAEko protagonista
guztiekin Donostiako kaleetan.

 
Helburua Donostiako herritarrei BAEren misioa ezagutaraztea eta sentsibilizatzea

izan zen, eta gizartean parte hartzeko formula alternatibo berri bat eskaintzea, beste
kolektibo batzuei gure jarduera modu atseginean erraztuz.

 
BAEkideek lagundu ziguten: Iñigo Lavado, Xabier Ezeizabarrena, Maite Alvarez eta

Jose Manuel Gomez.
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KOLABORATZAILEAK

Mizpirualde
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Egoitza, bulego, trizikloak gordetzeko eta mantentze-lanak egiteko leku nahikoa
duen lokala.

Iraunkortasunerako diru-sarrerak handitzea. BAE eredua sustatu behar dugu,
ezinbesteko baliabide ekonomikoak lortzeko.

Trizikloak gure irudi ikusgarriena dira, eta gero eta errotuago daude Donostian.
BAEren masa soziala handitu behar da. Boluntariotza oso fidela da, baina bazkide
gehiago lortu behar ditugu

Tresnak behar ditugu, teknologia berriak, aplikatuak eta gure egungo eta
etorkizuneko beharretara egokituak. Irteerak eraginkortasun handiagoz
kudeatzeko app bat premiazkoa da. Erakundeak informazioa biltzeko sistema
osatuagoa behar du.

ERRONKAK

EGOITZA

JASANGARRITASUNA

PARTEHARTZEA

TEKNOLOGIA
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WEB
BERRIA

Boluntario talde batek lagunduta, Ana Etxeberriak, boluntaria eta web
diseinatzailea, bultzatutako webgune berri bat dugu.

www.bae.eus

https://www.instagram.com/bizikletazadinikez/
https://es-es.facebook.com/CWAdonostia/
https://www.youtube.com/channel/UCaQ9EWVmhIJSWT1u4CvZ_sg
https://www.bae.eus/es/

