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Dbus se ha sumado a lo largo de 2015 a diferentes causas sociales, luciendo los autobuses

el distintivo correspondiente, como muestra de apoyo a diversas actividades

1. Gizarte ekintza

Gaixotasun Arraroen

Mundu mailako eguna, 

otsailak 28

Bularreko Minbiziaren

Aurkako Nazioarteko Eguna, 

urriak 19

KONPROMISO SOZIALA

Ijitoen Nazioarteko

Eguna, apirilaren 8an
Dravet Sindromeaz

Kontzientziatzeko Nazioarteko

Eguna, ekainaren 23an

Emakumeenganako Indarkeriaren

Aurkako Nazioarteko Eguna,  

azaroaren 25ean

HIESaren Aurkako

Borrokaren Nazioarteko

Eguna, abenduaren 1ean

Pobrezia Errotik Kentzeko

Nazioarteko Eguna, 

urriaren 17an



2015ean Dbusek hainbat elkarte eta talde sozialekin batera lana egiten jarraitu du.
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1.1. Euskal Karabana Sahararen alde

Dbusek “Elikatu itxaropen bat” Sahararen Aldeko

Euskal Karabanan lagundu zuen; bere instalazioak utzi

zituen jakiak bildu eta ondoren kamioiak kargatzeko

1.2. Lourdeseko erromesaldia

Lourdeseko Erromesaldiarekin ere egin zuen bat, bere instalazioak utzita

Gipuzkoatik erromesaldian joango ziren gaixoak eta erromesak ekartzen zituzten

anbulantziak elkartzeko eta autobus egokitu batera pasatzeko.

1.3. Bide heziketarako kanpaina ikastetxeetan

Aurten ere, beste urtebetez, Donostiako Udalak, udaltzaingoaren bitartez eta

Dbusen lankidetzarekin, Bide Heziketako Kanpaina bat antolatu zuen hiriko

ikastetxeetan garatzeko. Maiatzean, Donostiako ikastetxeetako mila neska-mutikok

parte hartu zuten Bide Heziketako Eskola Kanpaina horretan. Haur askok DBUSeko

autobusak erabili dituzte Groseko Okendo Kultur Etxera joateko, bertan egiten ari

zen marrazkien azken erakusketa ikusteko.

Kanpainaren helburu nagusia da haurrak

ohartaraztea ibilgailu partikularra gehiegi

erabiltzeak dakartzan ondorioez, azalduta

ohitura hori ez dela hirirako bat ere

onuragarria pertsonen arteko harremanei

eta elkarbizitzari laguntzen ez diolako.

1.4. Unibertsitate eta ikastetxeekin elkarlanak

Azpimarratzekoa dira, azkenik, Dbusek ikasleen guneekin elkarlanean egiten dituen

jarduerak. Dbus elkarlanean ari da modu aktiboan Euskal Herriko unibertsitate

batzuekin, esaterako Nafarroako Unibertsitateko ingeniaritza eskolarekin,

Tecnunekin, Mondragon Unibertsitatearekin, Deusto Bussines Schoolarekin eta

Euskal Herriko Unibertsitatearekin.
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2. Harreman zuzena elkarteekin

Dbuseko autobusen irisgarritasuna maximizatzeko helburuarekin eta hiritar

gehienei garraio publiko erabilgarri eta eraginkorra eskaintzeko helburuarekin,

Dbusek mugitzeko premia bereziak dituzten pertsonen elkarte batzuekin harreman

zuzena dauka. Hala, 2015ean Dbusek honako elkarte hauekin egin ditu bilerak:

ELKARTU (Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Koordinaziorako

Federazioa) eta BEGIRIS (Gipuzkoako itsu edo ikusmen urritasuna dute pertsonen

inklusioa sustatzeko elkarte), eta bilera horien helburua izan da haien benetako

premiak ezagutzea eta horrela autobusen eta geltokien konfigurazioa premia

horietara egokitzeko.


