
55URTEKO MEMORIA 2016 

KONPROMISO SOZIALA

Dbus-ek hainbat kausa sozialekin bat egin du 2016an 
zehar, eta autobusek dagokien bereizgarria eraman 
dute, zenbait jarduerari laguntzeko erakusgarri gisa.
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2016an, Dbus-ek zenbait elkarterekin eta gizarte talderekin lankidetzan jarraitu du. 

1.1. Erromesaldia Lourdesera

Dbus lankidetzan aritu zen Lourdeseko urteroko erromesaldiarekin ere, eta bere instalazioak 
laga zituen anbulantzien topagune gisa Gipuzkoa osoko pertsona gaixoak eta erromesak 
autobus egokitu batean eramateko. 

1.2. Eskolako Bide Hezkuntzako Kanpaina

Beste urte batez, Donostiako Udalak, Udaltzaingoaren bidez eta Dbus-ekin lankidetzan, bide 
hezkuntzako kanpaina bat antolatu zuen hiriko ikastetxeentzat. Maiatzean zehar, Donostiako 
ikastetxeetako mila haur inguruk hartu zuten parte Eskolako Bide Hezkuntzako Kanpainan. 
Haur gehienek erabili dituzte Dbus-en autobusak marrazkien azken erakusketa egin zen 
Gros auzoko Okendo Kultur Etxeraino joateko.

Kanpainaren helburu nagusia da haurrak kontzientziatzea ibilgailu partikularraren gehiegizko 
erabilera egiten badute, ohitura horrek ez diola onurarik ekartzen hiriari pertsonak 
harremanetan jartzeko eta elkarrekin bizitzeko espazio gisa.

1    GIZARTE EKINTZA
 
Dbus-ek hainbat kausa sozialekin bat egin du 2016an zehar, eta autobusek dagokien 
bereizgarria eraman dute, zenbait jarduerari laguntzeko erakusgarri gisa. 2016an gauzatutako 
lankidetza guztien erakusgarri txiki bat da hau.

Pigmentu Erretinosiaren 
nazioarteko eguna, irailak 25

Bularreko Minbiziaren aurkako 
Munduko Eguna, urriaren 19a

IHESaren aurkako Borrokaren 
Nazioarteko Eguna, 

abenduaren 1a

Emakumeenganako Indarkeriaren 
aurkako Nazioarteko Eguna, 

azaroaren 25a

Gaixotasun Arraroen Munduko 
Eguna, otsailaren 28a

Dravet Sindromearen inguruko 
Kontzientziazioa bultzatzeko 

Nazioarteko Eguna, ekainaren 23a 

Ijito Herriaren Nazioarteko 
Eguna, apirilaren 8a
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1.3. Lankidetzak unibertsitate eta ikastetxeekin

Dbus-ek esparru akademikoarekin dituen lankidetzak nabarmentzekoak dira. Dbus-ek 
modu aktiboan lan egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait unibertsitaterekin, 
hala nola Nafarroako Unibertsitateko Ingeniari Eskolarekin, Tecnumekin, Mondragon 
Unibertsitatearekin, Deusto Bussines Schoolekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin 
(EHU). 

 2    ZUZENEKO HARREMANA ELKARTEEKIN

Dbus-eko autobusen irisgarritasuna maximizatzeko eta herritar gehienei garraio publikoko 
zerbitzu erabilgarri eta eraginkorra eskaintzeko, Dbus-ek zuzeneko harremana du 
mugikortasun premia bereziak dituzten pertsonen zenbait elkarterekin. Horrela, 2016an, 
Dbus-ek bilerak egin ditu, besteak beste, BEGIRIS elkartearekin (Gipuzkoako itsu edo 
ikusmen urritasuna duten pertsonen inklusioa sustatzeko elkartea), haien benetako premiak 
zein diren ondo jakiteko eta horrela informazio sistemen konfigurazioa autobusetan zein 
geltokietan egokitzeko. 

Bestetik, Dbus-ek zuzeneko eta etengabeko harremana du Donostiako auzoetako auzo 
elkarteekin, lehen eskutik ezagutzeko zona bakoitzaren mugikortasun premiak eta egungo 
zerbitzuaren alderdi guztien balorazioa. 2016an, Dbus-ek bilerak egin ditu Aieteko, Uliako, 
Altzako, Santa Barbarako eta Buenavistako auzo elkarteekin. 




