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 1 
AGURRA

Orona pertsonetan oinarritua dagoen proiektu 
sozioenpresariala da, eta egunero gurekin 
bidaiatzen duten 25 milioi pertsonen distantziak 
laburtzeko helburua du. Bultzada, gertutasuna, 
zentzuzko berrikuntza eta komunitatea dira gure 
funtsezko balioak. Kooperatiba-printzipioek, gure 
asmo eta balioekin batera, ingurunearekin dugun 
harremanaren oinarria osatzen dute.

Pertsonen mugikortasunean balio-kate osoan parte 
hartzen dugun konpainia gara. Gure bezeroen 
beharrak asetzeko zerbitzua eta jasangarritasuna 
azpimarratzen ditugu. Taldea osatzen duten pertsonak 
dira proiektu sozioenpresarialaren oinarri finkoa eta 
hauei gardentasuna eta parte-hartzea bermatzen 
diegu. Eta, jakina, Oronak konpromisoa du dagokion 
gizarteari elkartasuna eta lankidetza eskaintzeko.

ESKren barruan, funtsezkoa da garapen jasangarrian 
errespetua eta praktika onak izatea. Oronan, Nazio 
Batuen Agenda 2030 eta Garapen Iraunkorreko 
Helburuak (GJH) oinarritzat ditugu gure proiektuan, 
pobrezia errotik kentzeko, planeta babesteko eta 
pertsona guztientzako oparotasuna ziurtatzeko. 
Gurea bezalako gizarte- eta enpresa-proiektu batetan,  
aipatutako helburuak lortzeko garrantzitsua da denon 
artean elkarren artean lan egitea.

Norabide horri jarraituz, Orona Fundazioak funtsezko 
rola betetzen du, gure Proiektua osatzen duten 
pertsonei zerbitzua emateaz gain, gizarteari ere ematen 
baitiogu. Orona Fundazioak instituzioen, gizartearen, 
ekonomiaren eta hezkuntzaren esparruetara iristen 

diren ekintzak egiten ditu. Gainera, prestakuntza- 
eta garapen-proiektuen babesle da, bai eta kultura- 
eta gizarte-izaerako zenbait ekimenen babesle ere, 
Orona Ideoren ezaugarri den ingurunerako irekitze-
testuinguruan.

Orona Ideo, Orona Fundazioaren zaintzapean, 
gure ingurune hurbilenarekiko irekieraren eta 
lankidetzaren adierazgarri argia da.

2021ean, ingurunearekin lankidetzan aritzeko apustu 
sendoari eutsi diogu, hainbat proiekturen bidez, 
esparru instituzionalean, sozioekonomikoan eta 
hezkuntzan. Hala ere, testuinguru soziosanitarioak 
ez ditu baldintza egokiak sortu jarduera eta ekitaldi 
presentzialetan gustatuko litzaigukeen erritmoari 
eusteko. 

Memoria honetan alderdi horiek guztiak garatzen 
ditugu, gure ekintzak jasangarritasunaren presentzia 
areagotu dezan  bai enpresa-munduan eta baita 
gizartean ere.

Oronak etorkizunarekin eta ingurunearekin 
duen konpromisoa funtsezkoa da. Hori dela eta, 
gaur egungo testuinguru konplexua izan arren, 
aurrerapauso handiak ematen jarraituko dugu.

Aitor Azkarate Bazterrica 
Oronako Zuzendari Nagusia

2021

3



Fundazioaren estatutuen arabera, irabazi-asmorik 
gabeko erakunde bat da Orona Fundazioa, eta 
honako hau da haren helburua: gizartearen beharren 
bilakaerak eskatzen dituen jakintza-arlo guztietan 
hezkuntza-, prestakuntza- eta ikerketa-ekintzak 
sustatzeko jarduerak eta ekimenak egitea.

Alde horretatik, fundazioaren helburuen artean 
sartzen dira: hezkuntza- eta ikerketa-zentroak 
sustatzea eta kudeatzea; hezkuntza-, prestakuntza- 
eta ikerketa-jarduerak egiteko baliabide materialak 
bideratzea; eta kongresu, mintegi, ikastaro, jardunaldi 
eta hitzaldiak babestea eta antolatzea.

Halaber, fundazioaren helburua da ekonomia 
soziala sustatzea eta babestea, kooperatibismoaren 
ezaugarriak hedatzea, lanbideratzea sustatzea, eta era 
guztietako kultura-, gizarte-, ongintza- eta laguntza-
jarduerak babestea.

Fundazioaren bitartez, Oronak gizartearekiko 
konpromisoa indartu nahi du, bere hezkuntza-, 
eskualde-, erakunde- eta ikerketa-arloko eta 
nazioarteko garapenerako oinarriak sustatuz. 

Inguruko gizarteari garatzen laguntzea da Orona 
Fundazioaren helburua, gizarteari on egiten diona 
Oronarentzat berarentzat ere ona izango delakoan.

Bere ingurunea hainbat arlotan garatzea da Orona 
Fundazioaren asmoa, hain zuzen ere, sozioekonomia-, 
kultura-, hezkuntza-, gizarte- eta kirol-arloan. 
Horretarako, eredu proaktibo bat du, gizarte-
eragileekin batera proiektuak lantzean oinarritutakoa, 
eta bere azpiegiturak, harremanak, giza kapitala 
eta funts-bilketa eskaintzen ditu, behar izanez gero.

Orona Fundazioak, barne-zerbitzua eman nahi duen 
aldetik, badu beste helburu nagusi bat: Oronako giza 
kapitalaren garapen integrala. Barruko eta kanpoko 
helburuen ikuspegi orokorrak gidatzen du fundazioa. 
Hala, koherentzia ematen zaio funtzionamenduari.

 2 
AURKEZPENA ETA
FUNDAZIOAREN HELBURUAK

3 
JARDUERA-EREMUAK ETA -EREDUA
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Oronak, jakintza sortzeko bide gisa, elkarlanean 
aritzeko inguruneen alde egin du, betidanik. Orona 
Ideo eredu hori indartzeko helburuarekin sortu zen.

Teknologia-arloko unibertsitateek ikertu egiten dute, 
ezagutza berriak eskuratzeko eta haiek produktu, 
prozesu eta zerbitzu berrietan baliatzeko.

Teknologia-zentroak, bestalde, ikerketa aplikatuaren 
aroko liderrak dira, eta zientzia aplikagarria dela eta 
produktu eta prozesuak berritzeko gai direla frogatzea 
dute helburu.

Enpresak, aldiz, emaitzak produktu eta prozesuen 
berrikuntza bihurtzen dituen industriaurreko 
ikerketaren buru dira, eta emaitzak industrializatzea 
eta berrikuntza barneratzea ziurtatzen dute.

Barne-garapenaren esparruak Oronaren giza 
kapitala aberasteko ikuspegitik, Orona Fundazioaren 
jarduera guztiak biltzea du helburu.

Liburutegia, hezkuntza-arloko eta inguruneko 
garapenaren ikuspegitik, ezagutza sortzeko jardueren 
gunea izango da.

Komunitatearen garapenarekin lotuta, fundazioaren 
helburua da bere ekintza bere jarduera-eremutik 
hurbilen dagoen ingurunean zabaltzea, gizarte-
eragileen bidez.

5.1 INSTITUZIONALA

Erakunde-arloan garatzeko lan-ildoa jorratzeko, 
elkarlanean aritzen gara askotariko erakundeekin:

• Nazioarteko, estatuko, eskualdeko eta tokiko 
erakundeak.

• Administrazio publikoak (ministerioak, aldundiak, 
udalak, etab.)

5.2 ORONA IDEO

Orona Ideoren garapeneko lan-ildoaren helburua da 
unibertsitate-munduarekin harremanak ezartzea, 
ezaugarri bereizgarri paregabe hauek dituen proiektu 
bat garatuz:

• Fakultate-eredu tradizionala alde batera uztea, eta 
jakintza-arlo bat baino gehiago hartzen dituen gune 
bat eratzea.

• Lan-arloarekin uztartzea ikasketak lan-ingurunean 
baliogarriak izango direla bermatuz.

4 
BARNE-GARAPENA 

5 
KANPO-GARAPENA
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• Estatuko nahiz nazioarteko hainbat unibertsitate eta 
hezkuntza-erakunderen esperientziak eta ereduak 
barneratzea.

• Etengabeko trebakuntza-eredua ezartzea, lan-
ibilbide osoan prestakuntza bermatzeko.

2021eko irailean, bederatzigarren promozioa sartu zen 
Mondragon Goi Eskola Politeknikoak (Mondragon 
Unibertsitatea) Orona Ideon ematen dituen 
graduetan. Gaur egun, honako hauek dira ikasle-
kopuruak:

5.3 INGURUNEA (Orona Fundazioa Gizarterantz)

Ingurunea garatzeko lan-ildoa modu zuzenean dago 
errotuta tokiko gizartean. Haren garapena hainbat 
ikuspegi osagarriren bidez sustatzen ahalegintzen da.

· Orona Fundazioak bere ingurunean aberastasuna 
sortzen lagundu nahi du.

• Orona Fundazioak kultura eta gizartea garatzen 
lagundu nahi du.

• Orona Fundazioak ikasleei unibertsitatean hasi 
aurreko orientabide akademiko eta profesionalean 
lagundu nahi die.

Ingeniaritzako ikasle kopurua 2019 2020 2021

Energia 108 102 113

Ekoteknologia industrialak 75 94 91

Enpresa Berrikuntzako eta 
Proiektuen Zuzendaritzako Masterra 41 40 55

Industria Masterra 81 72 39

Zibersegurtasuneko Masterra 6 10 25

Guztira 311 318 323

Ekarpen-eredua proaktiboa da. Gizarte-eragileekin 
batera jarduerak egiten dira, eta baliabideak 
jartzen dira horretarako: azpiegitura, giza kapitala, 
harremanetarako ahalmena eta finantza-baliabideak.

Oronak bere gizarte-ekintzan berritzeko tresna gisa 
sortu du fundazioa; kooperatiba izanik, bere Kontseilu 
Sozialaren irizpideen arabera egindako diru-ekarpenei 
fundazioaren lana gehitzen zaie.

6 
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7.1 MUNDUKIDE

Mundukideren sortzaileetako bat da Orona. 
Mundukide GKE bat da eta 1999an sortu zen 
Gipuzkoako Debagoiena haranean, kooperatiba-
izaera bertako DNAren osagai den tokian.

Hori da Mundukiderekin lan egiten duten 
komunitateetara eramaten saiatzen den lan-
filosofia. Haren helburua da, batetik, pertsonak 
prestatzea eta, bestetik, beren komunitateen garapen 
sozioekonomikoa bultzatzeko behar dituzten tresna 
eraldatzaileak ematea.

Mundukideren lan garrantzitsua babestu du Oronak 
hura sortu zenetik, eta urtero ekarpen ekonomikoa 
egiten dugu Orona Fundazioaren bidez.

7.2 BASERRITIK MAHAIRA

Orona Fundazioak elikagai-sistema zuzen, osasungarri 
eta ingurumena errespetatzen duena sustatu nahi 
du. Ardatz horretan hainbat ekimen biltzen dira, 
elikagaiak ekoitzi eta kontsumitzeko modua eredu 
jasangarriago batera aldatzea eta, gainera, tokiko 
ekonomiaren garapena sustatzea xede dutenak.

Diametro 200

Oronako langileei eta Orona Ideoko erabiltzaileei 
(Orona, Mondragon Unibertsitatea eta Ikerlan) 
garaian garaiko elikadura, kalitate onenekoa eta 
bertan ekoitzia eskaintzea da elikagai-eredu paregabe 
eta propio horren oinarria. Elikagaiak metodo 
tradizionalak erabiliz prozesatzen dira, ingurumena 
errespetatzea lehenetsiz, eta nekazari, abeltzain eta 
arrantzaleek bidezko prezioa jasotzen dute beren 
uztaren edo harrapaketaren truke.

7 
PROIEKTUAK ETA JARDUERAK
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Gure Elikagai, S.L.-ren bidez, Oronak 0 kilometroko 
produktuetan oinarritutako elikadura-eredu 
osasungarri bat eskaintzen die Hernaniko Orona Ideo, 
Epele eta Lastaolako langileei nahiz Diametro 200 
jatetxera etortzen diren kanpoko bezeroei. Estatuko 
ziurtagiri ekologikoarekin erregistratutako enpresako 
lehen jantoki-zerbitzua izan da (INTERECO).

2021ean, COVID-19aren testuinguruan, kantina 
martxan egon da indarreko osasun-protokolo guztiak 
betez.

Aipatutakoaz gain, Oronan lan egiten duten pertsonen 
artean kultura osasungarria sustatzeko eta elikagaiak 
alferrik ez galtzeko helburuarekin, eguneroko menuko 
otordua etxera eramateko aukera eman da. 

Karabeleko: Baratze bidezko terapia

Elkarlanean jarraitzen dugu Karabeleko lursail 
agroekologikoarekin. Diametro 200 proiektuan 
barazki freskoen hornitzaile nagusia da eta bertan 
berezitasun bezala, gaixotasun mentalak dituzten 
pertsonek lan egiten dute. 

Karabelekok, xede terapeutikoa betetzeaz 
gain, hurbileko merkatua bultzatzen du, eta 
biodibertsitatearen aldeko lana egiten du, barazki-, 
fruta- eta lekale-barietateak berreskuratuz. Orona 
Fundazioak laguntza finantzarioa ematen dio 
proiektuari.

Zero Zabor Hozkailua proiektua

Orona Fundazioak Hernaniko (Gipuzkoa) “Zero 
Zabor Hozkailua” jasangarritasun-proiektuan parte 
hartu du. Proiektu horren bidez, vending-erako 
hozkailu adimendunak jarri dira eremu publikoan, 
elikagaiak alferrik ez galtzeko eta hondakin 
organikoa murrizten laguntzeko.

Hozkailuak kalean daude, eta ekimenean parte 
hartzen duten ikastetxeetako jantokietako janari-
soberakinak jaso ondoren, modu seguruan 
gordetzen dira, beste kontsumo-aukera bat 
emateko.

Hozkailua publikoa eta doakoa da erabiltzaile 
guztientzat, horien egoera sozioekonomikoa 
edozein dela ere. Elikagaiak ontzi konpostagarrietan 
biltegiratuta eta etiketatuta daude.

“Zure platerean hasten da mundua” dokumentala

Orona Fundazioak Landarlan Ingurumen Elkarteari 
lagundu dio “Zure Platerean hasten da mundua” 
dokumentala egiten. Honako hau da ikus-
entzunezko lan horren helburua: barneratutako 
elikadura-kontsumoaren ohiturei buruz hausnartzea 
eta kalitatezko produktuak ingurumenarekiko 
orekari eutsiz sor daitezkeela frogatzea.
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Hainbat herritako eskola, zinema eta antzokietan 
proiektatuko da dokumentala, baita telebistan ere. 
Halaber, estatuko eta nazioarteko hainbat zinema-
lehiaketatan aurkeztuko da.

7.3 KOHESIO SOZIALA

Kohesio sozialak gizartea osatzen duten eragileen 
parte-hartze bateratua eta lankidetza aktiboa 
eskatzen du.

Orona Fundazioak bazterketa-arriskuan dauden 
kolektiboak gizarteratzearen alde lan egiten du; 
tokiko kolektiboaren partaidetza-sentimendua 
indartzen eta bere harreman-sareko eragileen arteko 
lotura sustatzen saiatzen da.

Dragones de Lavapiés

Dragones de Lavapiés auzokoen ekimena da. 
Madrilgo auzo horretan bizi den guraso-talde batek 
jarri du abian, honako helburu honekin: kiroletik 
eta lehiaketatik abiatuta, elkartasun-, errespetu- 
eta komunitate-loturak eraikitzea, eta munduko 
bazter guztietako kultura askotako pertsonen arteko 
elkarrizketa sustatzea.

Orona Fundazioaren eta Donosti Cup afizionatu-
mailako nazioarteko futbol-lehiaketaren arteko 
lankidetzari esker, Dragones izeneko talde 

seniorretako batek, bere kideen artean bost 
errefuxiatu dituenak, Donostian 2021eko uztailaren 
4tik 19ra egin zen nazioarteko lehiaketa honetan 
parte hartu zuen.

Hernani Rugby Taldea

Hernani Rugby Elkartea tokiko eragile dinamizatzailea 
da, eta ehunka pertsona bideratzen ditu kirol horren 
berezko talde- eta elkartasun-balioetara.

Orona Fundazioak klubeko emakumezkoen errugbi-
taldeari eta talde inklusiboari laguntzen dio, klubera 
hurbiltzen diren pertsona guztientzat espazio eroso 
bat sortzen lagunduz, denen desberdintasunak 
onartuz, genero-, adin- nahiz funtzionalitate-arlokoak.

Aita Mari dokumentala

Dokumental honen helburua Itsas Salbamendu 
Humanitarioaren eta Aita Mari ontziaren proiektu 
solidarioa ezagutzera ematea da, Mediterraneoan 
barrena ihesi doazenean milaka pertsonak bizi duten 
dramaz herritarrak sentsibilizatzeko.

Orona Fundazioak diruz lagundu du Euskadin egin 
eta Estatuan aurkeztutako dokumental hau ekoizten. 
Dokumentala abenduaren 3az geroztik ikusi ahal 
izan da zinema komertzialeko aretoetan, Donostian, 
Bilbon, Madrilen eta Bartzelonan.

2021
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 Ari! Sormena eta mugimendua

Proiektu berritzaile honek, izaera inklusiboa du 
eta   genero-ikuspegia lantzen du. Gaur egun kirol-
eskaintzaren zati bat, lehiaketara bideratuta egoten 
da, nesken eta mutilen arteko bereizketa sustatzen 
du, edo dibertsitate funtzionala duten pertsonak 
ez ditu kontutan hartzen. Hori dela eta beren behar 
eta interesei erantzuten dien kirol-eskaintzarik 
aurkitzen ez duten gazteei kalitatezko jarduera fisikoa 
bermatzea helburu du. 

Arteetan eta mugimenduan oinarritutako ekimen 
honen helburua, gainera, ongizate psikofisikoa 
sustatzea, mugimendurako trebetasunak hobetzea 
eta taldeko komunikazioa lantzea da, euskararen 
bidez eta generoaren ikuspegitik.

Desgaitasunen bat duten haurrentzako udaleku 
irekiak

Hegalak Zabalik Fundazioak, Gipuzkoako Kirol 
Egokituen Federazioarekin batera, udaleku irekiak 
antolatzen ditu desgaitasuna duten gazteentzat.

Orona Fundazioak diruz lagundu dio hainbat 
udalerritan aniztasun funtzionala duten gazteen 
aisialdirako sortu den ekimen honi.

ASPACE Gipuzkoa erakusketa

Garun-paralisiaren elkartea (ASPACE Gipuzkoa) 
gizarteari eskerrak eman nahi dizkio azken 50 urteotan 
egiten ari den jarduerari eman dion laguntzagatik. 
Hori dela eta, erakundeak erakusketa bat jarri du 
abian, eta Orona Fundazioak horretan lagundu du.

“50 urte inklusioan aurrera egiten” erakusketa Orona 
Ideon zabalduko da, eta Gipuzkoan barrena ibiliko da 
2022an, udalerriz udalerri.

24 panelek osatzen dute multzoa eta, modu didaktiko 
eta pedagogikoan, garuneko paralisia duten 
pertsonen, haien ingurune pertsonal eta familiarraren 
eta elkartearen errealitatea bistaratzea eta balioestea 
dute xede.

7.4 GARAPEN AKADEMIKOA

Teknologia berriak agertzeak eta eguneroko bizitzan 
erabiltzeak aldaketa handiak eragiten ditu ohiko 
hezkuntza-paradigma edo -ereduetan. Horietan, 
aldatzen ari da irakasleen eta ikasleen eginkizuna.

Orona Fundazioaren xedea irakaskuntza-erakundeen 
artean hezkuntza-berrikuntza sustatzea eta ikasleei 
gaitasun berriak eskuratzeko eta garatzeko aukera 
ematea da.
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The Egg

Oronak bere fundazioaren bidez bultzatu eta Skootik 
startup-ak sortutako, The Egg Adimen Artifizialeko 
eskolaren helburua, datu-analisten eta adimen 
artifizialeko espezialisten masa kritiko bat osatzea da.  
Hala, gure ekonomiari balio teknologikoa emateko gai 
diren adituen kopurua biderkatu egingo da.

Orona Fundazioan dago The Egg adimen artifizialeko 
proiektuaren egoitza akademikoetako bat, eta 
ekonomikoki ere laguntzen dio proiektuari, gela 
horretarako ekipamenduak jarriz.

2021 ikasturtean 18 ikasle izan dira. 2022an 35 ikasle 
izango dira.

Etxetik programatzen

2021ean, Etxetik programatzen proiektuan lagundu 
diogu Kode Eskola programazio digitaleko eskolari. 
Ekintza honek lehen Hezkuntzako haurrei gaitasun 
digitalak garatzen laguntzen du.

Online ikastaroen plataforma bat da, pilula-formatuan 
pentsamendu kritikoa, bokazio teknologikoa, garapen 
pertsonala eta zibersegurtasuna sustatzea helburu 
duena.

Laneki – Jakinbai

Jakinbai programa lagundu dugu. Bere helburua 
Lanbide Heziketako materiala euskaraz sortzea eta  
Interneten formatu digitalean, irakasleen eskura 
jartzea da.

Kilometroak 2021 – Goierri

Orona Fundazioak diruz lagundu du Kilometroak 
ikastolen jaialdiaren berrogeita bosgarren edizioa. 
Edizio hau Beasaingo Andramendi, Lazkaoko San 
Benito eta Ordiziako Jakintza ikastolek antolatu 
dute. Kilometroak sortu zenean zituen euskararen 
eta euskal kulturaren aldeko helburu berak izaten 
jarraitzeko helburuarekin lan egin dute.

FICAB

Bidasoako Zinema Arkeologikoaren Nazioarteko 
Jaialdiaren (FICAB) helburua arkeologia gizarteari 
ezagutzera ematea eta hurbiltzea da, ikerketa 
arkeologikoen emaitzak biltzen dituzten ikus-
entzunezko lanak zabalduz.

Orona Fundazioak FICABekin lankidetzan dihardu. 
Bere auditorioa lagatzen du, atal akademikoko 
ikus-entzunezko lanak proiektatzeko, eskola-umeei 
arkeologia ezagutzera emateko helburuarekin.

Begiradak zinea ikasgelan 

Orona Fundazioak Begiradak babestu du, 
Ikertze Kultur Elkarteak antolatutako Zinema Ez 
Profesionaleko Jaialdia. Ikastetxeetan egindako 
zinema erakusteko gune bat sortu nahi du jaialdi 
honek, elementu hezitzaile eta eraldakor gisa.

Jaialdi horretan eskola-umeek eta gizarte-
erakundeetako kideek hartzen dute parte. Jarduera 
amaitzeko Zinema eta Hezkuntza Foroa eta amaierako 
gala egingo dira, sari-banaketarekin.

2021
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7.5 GARAPEN KULTURALA

Orona Fundazioaren egitekoa, jarduera-ardatz horren 
bidez, inguruko lurraldeko kultura-ondarearen balioa 
nabarmentzea da.

Kultura-jarduera hori gure gizartean bizirik mantentzea 
da helburua, etorkizunari egindako ekarpen eta 
begirada gisa, Orona Fundazioa kultura-erakundeen 
artean alderdi aktibo izanik.

Erremontea

Nafarroako eta Gipuzkoako modalitate hori bi frontoitan 
bakarrik jokatzen da: Galarreta frontoian eta Uharteko 
Euskal Jai Berri frontoian.

Erremontea xistera erabiltzen duen euskal pilotaren 
modalitate ikusgarrienetako bat da. Teknika eta 
abiadura handia dira modalitatearen ezaugarri 
nagusiak. Zesta-punta modalitatean ez bezala, pilota 
xisteran sartu bezain laster jaurtitzen da, zuzenean.

2021ean Orona Fundazioak banakako erremonte-
txapelketa babestu du. Gainera, EITBk 9 astez emandako 
Erremontari telebista-programaren babeslea izan da.

Osasunleku – Chillida Leku

COVID-19 pandemiaren eraginpean zeuden pertsonei 
emandako laguntzaren jarraipen gisa eta 2020an 
Jakioro jarduera egin ondoren, Orona Fundazioak 
osasun-arloko profesionalentzako programa batean 
hartu du parte. Bertan, behin eta berriz estres egoeran 

egoten diren eta lanaldi luzeei aurre egin behar izaten 
dieten profesionalentzako programa bat landu da.

Chillida Leku bisitatuz, zaintzen gaituzten pertsonen 
bizi-kalitatea hobetzen lagunduko duen esperientzia 
bat izatea da Osasun Lekuren helburua. Malgutasun 
psikologikoa landuz, bizipen kontziente baten 
bidez, irekitasunez eta inplikazioz, osasun-arloko 
profesionalentzako jarduera-koaderno bat prestatu 
da, museoko eskulturetan barrena ibilbide bat egiteko. 
Guztira, osasun-arloko 300 pertsonak baino gehiagok 
egin dituzte jarduera horretarako prestatutako 
koaderno pedagogikoak.

Albaola Fundazioa

Aurreko mendeetan euskaldunek itsasketa 
teknologiaren eta itsasontzigintzaren inguruan izan 
zuten ezagutzak eta nagusitasunak euskal gizartean 
nolako garrantzia izan zuten nabarmentzen dute 
Albaolak eta, zehazki, San Juan ontzia eraikitzeko 
ekimenak.

Orona Fundazioak Albaolari laguntzen dio San Juan 
itsasontziaren erreplika eraikitzen laguntzeko eta 
pandemiaren ondoren museoaren jarduera sustatzeko.

CVCEPHOTO

Club Vasco de Camping Elkarteak mendiko 
kirolen argazkigintzan erreferentzia-puntu 
izateko helburuarekin antolatzen duen mendiko 
argazkigintzako nazioarteko lehiaketa babestu dugu.
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2021ean, zazpigarren edizioa egin da, eta 58 
herrialdetako 372 autoreren lana bildu da. Guztira 952 
argazki aurkeztu dira.

EMMOA Fundazioa

EMMOA, Euskal Mendizaletasunaren Museoa 
Fundazioak, diziplina anitzeko ahalegin handi 
bat egiten du euskal mendizaletasunaren ondare 
historikoa zaintzeko eta gizarteari erakusteko.

Orona Fundazioak EMMOAri lagundu dio 1913az 
geroztik euskal prentsan argitaratutako mendiari 
buruzko albisteak digitalizatzeko eta enkoadernatzeko 
proiektuan.

Oinarrizko koru-jarduera

Oronak Donostiako Orfeoia, ehun urtetik gorako 
musika-erakundea, eta Landarbaso abesbatza 
babesten ditu, musika eskoletan ikasteko baliabide 
gisa sustatzen dutelako. Hain zuzen ere, bi eragileek 
gazteentzako egindako abesbatza-jardueretan 
lagundu dugu.

Antiguako pilotazaleok

Orona Fundazioak Antiguako Pilotazaleok Elkarteak 
antolatzen duen Donostiako Antigua auzoko udako 
pilota-txapelketa babestu du. Amateur mailako pilota-
txapelketa zaharrena da.

8.1 EKITALDIEN KUDEAKETA

Orona Ideo topagune bat da ingurune hurbileneko 
eragileentzat. Horrez gain, kanpo-ekitaldiak ere 
egiten dira.

Arlo soziosanitarioan hain zaila izan den eta jarduerak 
ahalik eta gehien mugatu diren urte honetan, 132 
bilera egin dira. Horietatik 20 hirugarren erakundeen 
topaketak izan dira, eta mila pertsona baino 
gehiagoren mugimendua sortu dute.

8.2 ORONAREN ELIKAGAI-ZERBITZUAREN 
KUDEAKETA

Hernaniko egoitza korporatiboan (Orona Ideo) Gure 
Elikagai SL enpresak Diametro 200 Slow Kafetegia 
ireki zuenetik Oronaren emakida bidez, eta Lastaolan 
ere eredu hori ezarrita, 2021ean zehar 81.037 otordu 
eman dira instalazio eta formatu guztien artean.

Otordu horiek guztiak emateko 2021ean erositako 
lehengaiei dagokienez, % 68 hurbileko produktua da 
(200 km-ko diametro barruan du jatorria), eta % 15 
produktu ekologikoa eta bidezko merkataritzakoa.

8 
BESTE KUDEAKETA-ESPARRU BATZUK

20 1.164
bilerak edo ekitaldiak bisitariak
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Orona Ideo
Jauregi bidea s/n
20120 Hernani (Gipuzkoa)

Latitudea: 43.275987
Longitudea: -1.986938

Tel.: +34 943335588
info@oronafundazioa.org
www.oronafundazioa.org
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