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2019ko ekitaldia proiekzio handiko urtea izan da
Etxebizitzaren Euskal
Behatokiarentzat. Estatistika ofizial egonkor eta
denboran oinarritua (berrikuntza
bat egon da: Estatistika berri baten ibilbideari
ekitea, alokairu merkatuari
buruzko EMA, alegia), programa publikoen
ebaluazioa, etxebizitza-sektorearen
txosten eguneratuak eta errealitate harkorrenetik
hurbil daudenak, eta jada
tradizionalak diren koiuntura-azterketak
eskaintzeko helburuak alde batera utzi
gabe, Behatokiak lankidetza-sare berriak ireki
ditu, bere lanaren ikuspegi
askoz ere kanpokoagoa ekarri dutenak.

 
 
 

Diseinatutako partaidetzarako prozesuek
harreman eta topaketa sare zabal bat gehitu dute.
Komunikazioari  dagokionez, aurrera egiten
jarraitzen dugu komunikabideekin, sare
sozialekin,
nazioarteko jardunaldiekin eta unibertsitate-
masterrean emandako  prestakuntzarekin
harreman sendoa mantentzen eta areagotzen.
Lan egiten ari garen AGREE proiektu europarrak

bere alderdi kolaboratzaileena ere
inposatzen digu, nazioartean aitortua izatea lortu
duen berrikuntzaren aldeko
gure apustuak osatzen duena.

Zalantzarik gabe, urte handia izan zen.
 
 
 



ZENBAKIEZ
GAIN

Herritarren komunikazio eta partaidetzarako
sarea eta Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren
webguneak mantentzen ditugu eta aktibatzen
jarraitzen dugu, etxebizitzaren mundura
hurbiltzeko tresna gisa, ikuspegi
informatiboago, analitikoago eta profesionalago
batetik.

Gero eta pertsona gehiagok bisitatzen gaituzte
eta sare sozialetan jarraitzen digute.
Eta badakigu oso garrantzitsua dela.

Gure sarea zabaldu behar dugu profesional eta
analista berriekin, herritarrak inoiz
baztertu gabe.

Gure asmoa Behatoki irisgarri, duin eta
erabilerraza egitea da.
 
 

GARRANTZITSUENA
DA ZER ADIERAZTEN DUTEN
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28.617 
sarrera

herritarren partaidetza eta
komunikaziorako Etxebizitza

webgunera

 
17.672

sarrera
Behatokiaren webgunera

1.602
Behatokiko

Newsletterren izena 
emandakoak

1.076
jarraitzaile

gure Linkedinen

743
jarraitzaile

gure Twitterreko



Gero eta gehiago dira Behatokiaren
erakusketa publikoak, bai prentsan, bai beste
erakunde edo profesional batzuekin
elkarlanean, hizlari gisa jardunaldietara,
kongresuetara edo masterretara joateko.

Azterlan, estatistika eta ebaluazioaren
atalean, aurreko urteetako joerari
eutsi diogu, etxebizitza-arloa, ingurunea,
aukerak eta etorkizuna ondo
ezagutzea ahalbidetzen duten txosten
sendoekin.

Etxebizitzaren arloko politika eta programa
publikoak egiten parte hartzearen aldeko
apustua egiten jarraitzen dugu, errealitatetik
askoz hurbilago dagoen onarpen- eta
kodiseinu-maila lortzen baitute.

Berrikuntzaren arloan, 2019. urtea
Behatokiaren finkatzea izan da. Hiru
proiektu sartu dira FEANTSAren argitalpeneko
50 proiektu berritzaileenen
artean.

Birgaitzea dinamizatzeko proiektu europar bat
lortu dugu, eta hainbat
saritara aurkeztu gara, eta finalista izan gara
2019ko ERHIN sarian.
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121 
inpaktu prentsan

 
38

txosten eta estatistika 
argitaratu dira

12
EEB antolatzailea edo
 txostengilea izan den 

12 jardunaldi eta kongresu

6
Etxebizitza-politika 

ebaluatzeko 6 txosten

4
Herritarrek parte hartzeko 

4 prozesu diseinatu 
eta kudeatu ditu EEBk

3
Aitortutako 3 

berrikuntza-proiektu

3
Newsletter argitaratuta

2
Emandako 2 master mota

1
Kofinantzatutako Europako 

proiektu bat; 
lankidetza liburu editatuan;

ERHIN Sariaren finalista
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Gure kolaboratzaileen eta
erakundeen nazioarteko sarea
sakonago
indartzeko aukera izan dugu,
sarietarako hautagaitzen, beren
arloetako
lankidetzen edo EEBren jardunaldien
bidez.
 

 
Behatokiak orain arte gurea bezalako
erakunde txikientzako oso eremu
txikietan ezagutzera eman gaitu: nazioarteko
sariak, nazioarteko sariak edo
Europako programak
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Errekorren

jardunaldi
bat

 
308

 
izena 
emanda

 
16

 
hizlari

 
15

 
Egindako 15 bideo eta
elkarrizketa
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