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E
lkar-EKIN Gizarteratze 

Plana abian jarri ge-

nuenetik, helburua 

Gipuzkoa solidarioago 

bat lortzea zela defen-

datu genuen, non inor 

ez den ongizatearen 

bidetik kanpo gera-

tuko, atzean gera-

tzeko arriskua duenari lagunduko dion 

Gipuzkoa bat. 

Horregatik, beharrezkoa da gizarte-

babeseko sistema egokitzea, gizartea-

ren premia berriei eta biztanleriaren 

zahartzeak sortutako erronkei eran-

tzuteko, baita etorkizunean iritsiko di-

ren egoera berriei ere, eta hori guztia 

dauzkagun premia berriei gizatasunez, 

justiziaz eta erantzukizunez erantzuteko.

Gizarteratzea oso presente dago 

Gipuzkoako agenda politikoan, eta 

gizarte inklusiboa ehuntzeko lanean 

jarraitu behar dugu, desberdintasuna 

aberastasunaren erakusle gisa onartuz, 

gizarte-kohesioa bultzatuko duten poli-

tiken sustapena bultzatuz. 

Baina hau ez da bideragarria modu 

isolatuan eramaten bada aurrera. Ho-

rregatik, estrategia global bat elkarre-

kin diseinatzeko lan egiteko modua da 

Plan honen ikurra den eta bandera izan 

nahi duen zerbait. Gizarte-eragileen 

eta erakundeen artean sinergia berriak 

sortzea ahalbidetuko duten erantzun 

berritzaileen bilaketan nahi da, aldi be-

rean, estrategia hori oinarritu.

Esku artean duzun 2019an indar-
keria matxistaren biktima izan diren 
emakumeak gizarteratzeko eta haiei 
arreta emateko esku hartzeko Jar-
dunbide egokien dokumentu hau es-

perientziak eta ezagutzak partekatze-

ko oinarria izan nahi du, baita sinergiak 

sortzeko ere, pertsonen premietara 

hobeto egokitutako esku-hartzeak egi-

ten lagun diezaguten. 

AURKEZPENA
MAITE PEÑA

Gizarte Politiketako Diputatua

1
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Hirugarren sektoreko erakundeak, 

erakunde publikoak eta unibertsitateak 

egiten ari diren ekimen eta esku-hartze 

horien zati bat ikusarazteko tresna izan 

nahi du, gizarte-bazterketako eta kal-

teberatasuneko egoeran dauden per-

tsonen gizarteratzea eta bizi-kalitatea 

hobetzeko helburuarekin. Etorkizuneko 

proposamenen, planteamenduen eta 

baterako esku-hartzeen oinarri izan dai-

tezkeen ekimenak dira.

Azkenik, eskerrak eman nahi nizkie-

ke egunez egun helburu berarekin lan 

egiten duten erakunde eta pertsona 

guztiei: gero eta berdintasunezkoagoa 

eta kohesionatuagoa den lurralde bat 

eraikitzea. Bidaia-lagunak gara, eta 

ezinbestekoa da bidaia-kide izaten ja-

rraitzea. 

Mila-mila esker guztioi.
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E
sku-hartze sozialeko 

jardunbide egokiez 

ari garela, esku-har-

tzea artatu beharreko 

pertsonen oinarrizko 

beharretan eta pre-

mia sozialetan eragina 

izatera bideratutako 

ekintza planifikatu ba-

ten emaitza izan dadin lortu nahi dugu. 

Gaur egun oso errealitate konplexuak 

dauzkagu, eta ongi pentsatutako 

erantzun edo esku-hartze planifikatuak 

behar dituzte. Hortaz, desberdinen ar-

tean erantzun eta esku-hartze horiek 

eraikitzea sarea sortzeko oinarriak jar-

tzea da.

Sareko lanean oinarritutako esku-

hartze soziala erabakiak modu kon-

tzientean hartuta bakarrik egin daiteke, 

eta beharrezkoa da ereduaren aldeko 

apustu irmoa egitea eta eragileak hura 

gauzatzeko prest egotea. Gutxieneko 

baldintza horiek betetzen ez badira, zai-

la izango da egin ahal izatea. Erakunde 

publikoek eginkizun erabakigarria dugu 

erabakiak hartzeko eta eredu horren 

alde egiteko orduan, eta gidaritza-la-

nak guri dagozkigu, ezinbestean. Bide 

horretan aurrera egiteko funtsezkoak 

iruditzen zaizkidan bi gai nabarmen-

duko ditut: lehenik, pertsonengan jarri 

behar dugu arreta, eta bigarrenik, zer-

bitzuetan.

Beste ezeren gainetik pertsonak le-

henetsi behar dira, hau da, oinarrizko 

beharrei erantzuteak du lehentasuna, 

artatzen ditugun pertsonen premia so-

zialei erantzuteak. Ildo horretan, 2017ko 

martxoan abian jarri zen Gizarte Bazter-

ketaren Diagnostiko eta Balorazio Zer-

bitzua bigarren mailako arretan; izan 

SAREKO LANEAN  
OINARRITUTAKO  

ESKU-HARTZE SOZIALA
BELÉN LARRIÓN

Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko zuzendari nagusia

2
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ere, diagnostikoa eta balorazioa egi-

nez eta orientaziorako irizpide komunak 

erabiliz, zerbitzu egokienetara bidera 

daiteke ekintza soziala. Araudian eza-

rrita dagoenez, balorazioak egiteko 

tresna komunak erabiliko dira, baina, 

horrez gainera, sen on profesionala ere 

erabili behar da, egokiro interpretatze-

ko egoera sozialak gero eta konplexua-

goak eta poliedrikoagoak diren erreali-

tate horietan.

Kontuan hartu beharreko biga-

rren alderdia zerbitzuak dira, hau da, 

eskaintzen ditugun zerbitzuak defini-

tzea. Abiapuntuko premisatzat hartzen 

badugu zerbitzuek premia konplexu 

eta aldakorrei erantzun behar dietela, 

funtsezkoa da gogoeta egitea, eta era-

bakitzea zer ereduren gainean eraikiko 

ditugun emango ditugun zerbitzuak: 

norekin eta nola eraikiko dugun zehaz-

tea, eta norekin jarriko dugun abian. 

Puntu honetan ere, araudiak erantzuki-

zun publikoko zerbitzuak sortzera gara-

matza, eta sen onak, hori modu parte-

katuan eta partaidetzan egitera. Hala, 

oinarrizkoa da arloko profesionalak eta 

erakundeak gogoan hartzea, eta ongi 

pentsatutako erakundeak eraikitzea, 

pertsonak kontuan hartuko dituztenak. 

Bigarren mailako arretan horretantxe 

ari gara, araudia betez pertsonak arta-

tzea lehentasuntzat izango duten zer-

bitzuak definitzen.

Pertsonei eta zerbitzuei erreparatu 

nahi badiegu, ezinbestekoa da beste 

eragile batzuk ere aintzat hartzea, es-

ku-hartzeak arrakastatsuak izatea nahi 

badugu. Hortaz, esku-hartze sozialaren 

arloan, gizarte-sarea osatzen duten 

sistema guztiek bat egin behar dute, 

erantzukizun publikoan oinarrituta, eta, 

ildo horretan, bai gizarte-zerbitzuetako 

sistemak (lehen mailako arreta zein bi-

garren mailakoa), bai gainerako siste-

mek (osasuna, hezkuntza, kultura, ki-

rola), baita gizarte zibilak ere, inplikatu 

egin behar dute.

Errealitate konplexuei hainbaten ar-

tean aurre egiteko erantzun eta esku-

hartzeak eraikitzea sarea sortzeko oina-

rriak ezartzea da: horixe da Gipuzkoako 

lurralde historikoan abian jarritako Elkar-

EKIN Gizarteratze Planaren jatorria. 

Plan horren helburuak dira: bazterkeria-

egoeran dauden pertsonentzako arreta 

hobetzea; kohesioko eta aktibazio inklu-

siboko proiektuak sustatzea; jardunbide 

egokien bidez ikerketa eta berrikuntza 

bultzatzea, eta koordinazioa indartzea, 

bazterkeriari zeharkako prozesuen bi-

dez helduz, herritarrei horren berri ema-

nez eta haiek sentsibilizatuz, eta apustu 

irmoa eginez gizarte-egoera ahulean 

daudenentzat enplegagarritasun-auke-

rak sortzearen alde.

Era berean, indarkeria matxista ja-

saten duten emakumeenganako arre-

ta optimoa landu eta azpimarratu nahi 

dugu, eta, hedaduraz, horien seme-

alabenganako arreta. Horretarako, Gi-

puzkoan Emakumeen Aurkako Indarke-

riari Aurre Egiteko Foru Plana daukagu, 

Aurre! Plana, zeinak prebentzio-arloko 

lan-ildoak ezartzen dituen ―sentsibiliza-

zioa, ikerketa, formakuntza eta arreta-

babesa.

Pertsonak artatzea, babestea eta 

beren prozesuetan laguntzea ez da 

erraza izaten batzuetan, baina hori da 

Zuzendaritza honen eguneroko lana. 

Hori dela-eta, egunez egun egiten du-

ten lana eskertu nahi diet Zuzendari-

tzako bi zerbitzuei, nola horietan zuze-
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nean lan egiten duten profesionalei, 

hala erakunde kudeatzaile eta kolabo-

ratzaileetan lan egiten duten guztiei, 

sare hedatu hori osatzen dutenei, ale-

gia. Sare horrek lankidetzarako, elkarriz-

ketarako eta ikaskuntza partekaturako 

eremuak sortu behar ditu, sendoa eta 

indartsua izateko.

Amaitzeko, baieztatuko nuke sare-

ko lankidetzan oinarritutako esku-hartze 

ereduetan pentsatzea, lana horrela bi-

deratzea, kalitatearen seinale dela. 





A
razo kon-

plexuei egin 

behar die-

gu aurre 

i n g u r u n e 

aldakor ba-

tean. Atzo 

baliagarriak 

ziren eran-

tzunak gaur ez dira nahikoa. Beste kasu 

batzuetan, galdera aldatu da. Gaurko 

ingurunea izendatzeko VUCA terminoa 

erabil dezakegu, hitz hauen ingelesezko 

inizialekin sortua: aldakortasuna (vo

latility), ziurgabetasuna (uncertainty), 

konplexutasuna (complexity) eta anbi-

guotasuna (ambiguity). Hori dela-eta, 

modu berriak arakatu behar ditugu, 

metodo berriak, beste tresna batzuk.

Jarrera hori, errealitate aldakor ho-

netan lan egiten lagunduko diguten 

bideak arakatzeko joera hori beha-

rrezkoa da, eta gizarteratzearen arloan 

diharduten erakunde gehienak premia 

horri erantzuten ari dira, beste era ba-

teko esku-hartzeekin, metodo berriekin, 

orain arte arakatu gabeko ingurunee-

tako esku-hartzeekin...

Dena den, normaltasunez txerta-

tzen dugu hori guztia. Jardunbide be-

rritzaileak ez ditugu horrela antzema-

ten. “Normala” dena egiten ari garela 

iruditzen zaigu. Eta normaltasun horre-

tan, anonimotasuna nagusitzen da, 

eta gure jardunak ezagutza kolektibo-

rik sortzen ez duten ekintza puntualak 

dira, gauzatzen dituen erakundetik ha-

rago apenas ezagutzen diren ekintza 

JARDUNBIDE EGOKIAK: 
HOBETZEKO ETA EZAGUTZA 

KUDEATZEKO TRESNA
ENRIQUE SACANELL

3
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bereziak. Batzuetan erakundeko beste 

eremu batzuetara ere ez dira zabal-

tzen.

Gaitasun handiagoa eduki behar 

dugu erabilgarriak diren jardunbideak 

hautemateko, oso txikiak diruditen 

arren bide berriak irekitzen dituzten al-

daketak identifikatzeko, errealitate edo 

talde berrietara egindako moldaketak 

antzemateko. Eta, horretarako, jauzi 

hori egitea eragozten diguten muga 

mentalak hauteman behar ditugu. 

Muga horiek lotuta daude gure lana 

gutxiesteko joerarekin (“egiten dugu-

na ez da hain garrantzitsua”, “ziur hau 

jende askok egiten duela jada”), baz-

tertzen ditugun estereotipoen antzik ez 

izateko nahiarekin (“geure burua saldu 

nahi dugula pentsatuko dute”) edo 

muturreko autokritikako jarrerekin (“as-

paldi egin behar genuen hau, eta ba-

lioan jarriko dugu, gainera!”, “betikoek 

laudorioak nahi dituzte, besterik ez”).

Sareak ezagutza kudeatzeko eta 

berritzeko duen gaitasunari kalte egi-

teaz gainera, gure ekintza mugatzen 

duten muga mental horiek eragina 

dute gizarteratzean lan egiten dutenen 

balorazioan eta irudi publikoan, eta ho-

rrek zaildu egiten du esku-hartzearen 

eraginkortasuna areagotzeko beha-

rrezkoak diren babesak lortzea, eta este-

reotipo baztertzaileak iraunarazten ditu.

ZER EZAUGARRI DITU JARDUNBIDE 
EGOKI BATEK?

Muga horiei aurre egin, eta gure jar-

dueraren gaineko hautematea area-

gotzeko, jardunbide egokien kontzep-

tua daukagu. Zer da jardunbide egoki 

bat?

Praktikan jarri dugun esku-hartze 

edo esperientzia bat da.

Emaitza onak izan dituena jomuga-

tzat dituen pertsonengan.

Ez dena sartzen gauzak egiteko era-

bili ohi ditugun moduen artean (berri-

tzailea da).

Ikaskuntza baliagarriak sortzen di-

tuena, bai garatu dutenentzat, bai 

hura garatzeko interesa izan dezakete-

nentzat.

Eta beste leku batzuetan ere aplika 

daitekeena, edo beste erakunde ba-

tzuek kopia dezaketena.

Zer ari zara egiten, duela urte batzuk 

egiten ez zenuena, ongi funtzionatzen 

ari dena, emaitza onak lortzen ditue-

na jomugatzat dituen pertsonengan, 

aukera ematen dizuna prozesutik ikas-

teko eta beste erakunde batean edo 

leku batean ere aplika daitekeena? 

Galdera hori baliagarria izan daiteke 

jardunbide egokiak identifikatzeko.

“Zertarako hainbesteko kontu? Ongi 

funtzionatzen badu eta jada egiten ari 

bagara, aurrera jarraitu eta kito”. Hori 

pentsa dezakegu, noski, eta zentzuzkoa 

da pentsatzea jardunbide egoki bat 

identifikatzea ez dela oso erabilgarria 

hura garatzen ari denarentzat. Alabai-

na, gauzatzen ari den lana aitortzeko 

balio du. Horrek bide ematen digu egi-

ten goazenaren historia sortzeko, lortzen 

ditugun aurrerapenen kontzientzia izan 

dezagun, eta horrek eragin positiboa 

du autoestimuan eta kidetza-harrota-

sunean. Eremu sozialean, bi horiek oso 

alderdi garrantzitsuak dira, mesedega-

rriak baitira akituaren sindromea (burn

out) eragozteko, horrelako lanetan beti 

zelatan dagoen sindromea, berau.
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Nolanahi ere, jardunbide egokien 

erabilgarritasuna eta potentzialtasuna 

ez da horretara mugatzen; izan ere, 

horiek ateak zabaltzen dizkiote ezagu-

tzaren kudeaketari, eta berrikuntzaren 

palanka dira esku-hartze sozialaren ar-

loan.

JARDUNBIDE EGOKIAK ETA 
BERRIKUNTZA

Jardunbide egokiak hautemateko 

ahalmena izanez gero, errazagoa da 

berrikuntzak ere hautematea, sarri be-

rrikuntzatzat jotzen ez direnak. Iruditeria 

kolektiboan, berrikuntza eremu tekno-

logikoarekin bakarrik lotu ohi da. Baina 

berrikuntzak egiten dira, halaber, proze-

suetan, metodologietan eta erabilitako 

tekniketan. Lege edo arauen arloko 

berrikuntza ere badago.

Praktikan jarrita jomugatzat dituen 

pertsonei balioa ematen dien zerbait 

desberdina baino ez da berrikuntza. “Ez 

diot desberdin, baizik arraro”, abesten 

zuen Fito Cabralesek. Berrikuntzak, or-

dea, ez du zertan arraroa izan. Arraroa 

dena asmakizun bat izan daiteke, be-

rrikuntza bat baino gehiago. Berrikun-

tza zerbait desberdina da, jomugatzat 

dituen pertsonentzat baliagarria den 

zerbait desberdina.

Bestalde, berrikuntza egoerazkoa 

da. Herbehereetan berritzailea ez den 

zerbait erabat berritzailea izan daiteke 

Gipuzkoan. Erakunde batentzat berri-

tzailea den zerbaitek ez du zertan berri-

tzailea izan beste erakunde batentzat. 

Berrikuntza ez da kontzeptu absolutua. 

Jardunbide bat berritzailea izan dadin, 

ez da beharrezkoa munduan lehena-

go inoiz ez garatu izana. Nahikoa da 

praktikan jarri nahi duen erakundeak 

hura estreinakoz garatzea.

Era berean, berrikuntzak ez du iraul-

tza esan nahi. Ez du zertan apurtzailea 

edo eraldatzailea izan. Berritzailea da, 

halaber, gure jardunari kutsu edo kolore 

desberdinak ematen dizkioten aldake-

ta itxuraz txikiak egitea. Berrikuntza mu-

turreko bideetatik etor daiteke, baina 

baita etengabe hobetzeko prozesuekin 

lotuta dauden aldaketa inkrementalen 

bitartez ere.

Berrikuntza bera baino garrantzi-

tsuagoa da, agian, kultura berritzailea 

sortzea, berrikuntza ez dadin mugatu 

kasu zehatz batzuetara eta, aitzitik, era-

gina izan dezan VUCA ingurune batean 

jarduteko eta lan egiteko moduan. 

Kultura hori sortzeko, jardunbide ego-

kiak hautematea ez ezik, funtsezkoa 

da, halaber, beste batzuei horien berri 

ematea, ezagutza kolektiboa sustatzen 

joateko.

EZAGUTZAREN KUDEAKETA SAREKO 
LANEAN

Gipuzkoan gizarteratzea lortu nahian 

lan egiten duten zerbitzuek sare zaba-

la, askotarikoa eta plurala osatzen dute. 

Testuinguru horretan, oinarrizkoa da ba-

tzuek eta besteek egiten dutena parte-

katzeko dinamikak sortzea. Jardunbide 

egokiak hautemanez gero, horiek beste 

erakunde edota testuinguru ba tzuetara 

zabal daitezke. Hautemate horrek eza-

gutza sortzeko aukera ematen digu, 

ongi jakiteko zerk funtzionatzen duen 

ongi eta zerk ez, zer den lagungarria eta 

zerk dakartzan eragozpenak. Ikaskuntza 

kolektibo hori funtsezkoa da esku-hartze 

sistemak hobetzeko.
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Ezagutza-mota batek ezagutza teo-

rikoan du jatorria; beste mota batek, es-

perimentazio zientifikoan; baina bada 

beste ezagutza-mota bat praktikatik 

sortzen dena, jatorritzat duena praktikan 

jarri eta ongi funtzionatzen duena. Edo 

praktikan jarri eta funtzionatzen ez due-

na. Ezagutza-mota hori sortzeko, gogoe-

tarako eremuak behar ditugu, “balkoira 

igo” eta gure jardunari nolabaiteko dis-

tantziatik begiratzeko eremuak: zer ikasi 

dugu esperientzia honetatik?; zein dira 

gakoak, egiten dugunak funtziona de-

zan eta emaitza onak eman ditzan?; 

martxan jarri behar banu berriro edo bes-

te leku batean, zer izango litzateke kon-

tuan hartu beharreko garrantzitsuena?

Jardunbide egokiak antzemanez 

gero, horiek beste erakunde edota tes-

tuinguru batzuetara zabal daitezke. 

Hautemate horrek ezagutza sortze-

ko aukera ematen digu, ongi jakiteko 

zerk funtzionatzen duen ongi eta zerk 

ez, zer den lagungarria eta zerk dakar-

tzan eragozpenak. Ikaskuntza kolektibo 

hori funtsezkoa da esku-hartze sistemak 

hobetzeko.

Guztion ardura da jardunbide horiek 

ezagutaraztea, horiei buruzko funtsezko 

informazioa ezagutzeko eta eskuratze-

ko aukera sustatzea. Jardunaldi honen 

eta sortutako dokumentazioaren bidez, 

urrats esanguratsua egin nahi dugu, 

jardunbide egokiak partekatzea oina-

rritzat duen kultura finkatzeko, horiek 

mesedegarriak izango baitira ikaskuntza 

kolektiboa lortzeko eta gure esku-har-

tzearen emaitzak hobetzeko. 
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1. SARRERA

Artikulu honek oro har gizarte-zerbitzuen 

arloan eta zehazki gizarteratze-zerbi-

tzuenean garatzen ari diren joera eta 

berrikuntza nagusiak laburbiltzen ditu, 

nagusiki Europar Batasuneko herrialdee-

tan garatzen ari direnak. Oso modu ge-

nerikoan deskribatzen ditu berritzailetzat 

har daitezkeen dozena bat ikusmolde 

edo eredu, eta labur-labur aipatzen ditu 

ikusmolde horiekin lotuta edo horietan 

oinarrituta dauden esperientzia zehatz 

batzuk. Azken atalean, deskribatutako 

ikusmolde eta esperientzia guztiek dituz-

ten ezaugarri komunak aipatzen ditu.

Testuaren edukia interpretatzeko, 

kontuan hartu behar da zaila dela gizar-

te-zerbitzuen arloko joerak, berrikuntzak 

edo jardunbide egokiak deskribatzea 

eta identifikatzea. Alde batetik, esan 

beharra dago hemen bildutako ikusmol-

de eta esperientzia guztiak ezin direla jo 

hertsiki berritzailetzat (batzuetan, ezta 

berritzat ere), nahiz eta esan daitekeen 

gaur egun interes berritua dagoela ho-

riekiko edo alde batera uzten dituztela 

antolatzeko nahiz zerbitzuak emateko 

formula tradizionalak. Beste alde bate-

tik, aipatzen diren ikusmolde edo espe-

rientzia guztiak ez dira behar beste eba-

luatu, eta, horrenbestez, kasu guztietan 

ezin da ebidentziez hitz egin, eraginkor-

tasunari dagokionez. Horrez gainera, 

esperientziek ez diote bete-betean leial 

GIZARTE-ZERBITZUEN  
ARLOKO JOEREN,  
BERRIKUNTZEN ETA  

JARDUNBIDE EGOKIEN  
BERRIKUSPENA

SIIS DOKUMENTAZIO ETA IKERKETA ZENTROA

4
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eusten eredu edo patroi jakin bati, eta, 

oro har, esperientzia praktikoak neurri 

batean bakarrik datoz bat ezarritako 

eredu edo ikusmoldeekin. Edonola 

ere, testu honen helburua ez da pro-

gramen eraginkortasunaren azterketa 

sistematiko bat egitea, ezta horiek sa-

kon deskribatzea ere, baizik eta gizarte-

zerbitzuen arloan berrikuntzarako eta 

aldaketarako dauden zenbait joera 

ezagutzea eta horien elementu komu-

nak aztertzea.

Aipatu beharra dago, halaber, ez 

dela erraza ikusmolde eta esperientzia 

horiek sailkatu eta ordenatzea. Batzue-

tan lotura argia dute elkarren artean, 

eta elementu nagusi komunak dauzka-

te, eta, hortaz, mugatzen zailak dira. 

Edonola ere, testua aski desberdinduak 

eta bereziak diren dozena bat ikus-

molderen inguruan egituratuta dago. 

Era honetako azterketek izan ohi du-

ten beste zailtasunetako bat zera da, 

identifikatutako ikusmolde guztiek ez 

dutela garrantzi berbera: batzuk inda-

rrean diren jardunbideen hobekuntzak 

edo moldaketak dira, eta beste kasu 

batzuetan errotik aldatu nahi da zer-

bitzuak emateko aurreko eredua. Hala 

eta guztiz ere, azterketa honetan behar 

beste garrantzi duten ikusmoldeei egin 

nahi izan zaie erreferentzia, eta horiek 

esperientzia zehatzetan nola gauzatu 

diren zehaztu nahi izan da.

Bestalde, badira, zalantzarik gabe, 

interes handiko beste joera eta be-

rrikuntza batzuk, testu honetan jaso ez 

direnak, izan espazio-faltagatik, izan 

hedapen txikiagoa dutelako kontsulta-

tutako informazio-iturrietan. Amaitzeko, 

aipatu beharra dago deskribatuta dau-

den esperientzia ia guztiak gaur egun 

indarrean egon arren, erreferentzia egi-

ten zaiola, baita ere, jada amaituta da-

goen baten bati, haren interesagatik.

Ikuspuntu metodologikotik, testua 

SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zen-

troaren gizarte-politikei buruzko funts 

bibliografikoan bildutako literaturaren 

azterketa batean oinarrituta dago, eta 

eguneratu egiten ditu zentro horrek 

zenbait erakunderentzat egindako an-

tzeko azterketak, hala nola Nafarroako 

Gobernuaren Errealitate Sozialaren Be-

hatokiarentzat (SIIS, 2016), Eusko Jaurla-

ritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako 

Sailarentzat (SIIS, 2017b) edo Emaus 

Fundazio Sozialarentzat egindakoak, 

INCLUE proiektuaren baitakoa, azken 

hori (Blanco et al., 2015). Bestalde, tes-

tuetako batzuk SIISeko taldeak zentroa-

ren blogean argitaratu dituen hainbat 

sarreratatik moldatuta daude1.

2. KOMUNITATEA SALBATZAILE: 
AKTIBAZIO KOMUNITARIOA ETA 
HURBILEKO BOLUNTARIOTZA

2008an hasitako krisi finantzarioak, fami-

lia-egituretan eta lan-merkatuan ondoz 

ondo izan diren era askotako eraldake-

ta sozialek eta arrisku sozial berriek ziur-

gabetasun-testuinguru bat sortu dute, 

non zalantzan jartzen den Ongizate 

Estatua gai ote den egoera horri aurre 

egiteko. Esku-hartze sozialeko formu-

la eraginkor eta efizienteagoak bilatu 

beharrak Ongizate Estatuaren helme-

netik kanpo geratzen diren eremuak 

indar tzeko eta estaltzeko alternatiba 

esanguratsu bihurtzen du komunitatea 

(Arrieta et al., 2018).

1. https://blog.siis.net.

https://blog.siis.net
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Azken urteotan, berriz agertzen ari 

dira ekimen autogestionatuak, eta 

agerian geratzen ari da zer-nolako 

garrantzia duten tokian tokiko lotura 

komunitario eta erlazionalek gizarte-

politikak garatzeko. Izan ere, zerbitzu 

publiko konbentzionalak agortuta dau-

de, hein batean, eta, orobat, gizarte-

politikek gero eta urritasun handiagoa 

dute gaur egungo premia gero eta 

konplexuagoei erantzuteko; adibidez, 

eredu malgu eta arinagoak ezartzeko, 

herritarren askotariko itxaropen, eska-

kizun eta beharrei erantzuteko aukera 

gehiago eskaintzen dituztenak. Jaki-

na, administrazio publikoek gizarte-zer-

bitzuak emateari ihes egiten diotela 

adieraz lezake era horretako ekimenak 

sustatzeak; baina, era berean, haien 

osagarritzat eta indargarritzat har dai-

tezke, gizarte-zerbitzuen iraunkortasuna 

bermatzeari begira (SIIS, 2017a). Ba-

tzuetan, administrazioak berak egin du 

horrelako ekimenen aldeko apustua. 

Horren adibide dira Britainia Handiko 

big society edo Herbehereetako gizar-

te partizipatiboa. Beste batzuetan, al-

diz, gizarte zibilak bultzatu du, nagusiki 

—komunen mugimenduaren edo Ita-

liako secondo welfare mugimenduaren 

kasuetan, adibidez—.

Ekimen solidarioen susperraldiak 

ezaugarritzat ditu bi elementu osagarri: 

alde batetik, auto-antolakuntza komu-

nitarioko formula eta sareen bultzada, 

tokiko eta hurbileko elkartasuna sus-

tatuz, eta, bestetik, ekimen bolunta-

rioetan parte hartzeko formula berriak  

—eta horien artean nabarmentzekoa 

da bana-banako boluntariotza, hala 

nola mentoretza- eta babes-progra-

mak—. Era berean, nabarmena da 

esperientzia horiek lotura dutela mu-

nizipalismoan, hirirako eskubidean eta 

guztien ongian oinarritutako ikusmolde 

berrien gorakadarekin2, baita zerbi-

tzuen kokreazioa eta diseinuan erabil-

tzaileen eta herritar guztien inplikazioa 

babesten duten ikusmoldeekin ere (Zu-

ñiga et al., 2019).

Arlo honetan garatutako esperien-

tziak, bai Euskadikoak, bai inguruko bes-

te autonomia-erkidego edo herrialde 

batzuetakoak, oso ugariak dira. Horien 

artetik, aipatzekoak dira mentoretza-

programak, hala nola Izeba proiektua3, 

mentoretza sozialeko4 ereduetan oi-

narritua, Donostiako Egia auzoan ga-

ratzen den LKaleak5 programa —adi-

nekoentzako zerbitzu komunitarioen 

diseinurako kokreazioaren alde apustu 

2. Gomáren ustez (2019: 35), “gaur egun, 
XXI. mende betean, hurbileko ongizatean, 
justizia espazialean eta trantsizio ekologikoan 
oinarritutako herritartasun sozialeko eredu 
bat sortzeak —desberdinkeriei, gentrifikazioari 
eta klima-aldaketari aurre eginez— erronka 
operatibo/erlazional berri baterantz garamatza: 
gainditu egin behar ditugu bai monopolismo 
burokratikoa, bai ‘kudeaketa publiko berria’, 
eta komuna denaren eraikuntzaren ikuspegitik 
birformulatu behar genuke gobernantza 
partizipatiboa. Helburua da herritartasun eta 
demokrazia aktiboak sortzeko esfera partekatu 
bat sortzea, instituzionala eta komunitarioa 
bateratuta: era askotako estrategiak erabiliz 
komuna dena sortzeko espazioak (gobernantza 
lurralderatzea, gizarte- eta hiri-politikak 
koproduzitzea, ekintza komunitarioa sustatzea, 
kudeaketa herritarrei irekitzea eta gizarte-
berrikuntza babestea)”.

3. Izeba proiektua (<https://youtu.be/
L5AtFBVqX30>) tutoretzapean dauden 
adingabeen harrerako osaba edo izeba gisa 
aritu nahi duten familien edo pertsonen (etxea) 
sarea da. Helburutzat du akonpainamendua 
eskaintzea eta adingabeen bizi-kalitatea 
hobetzen laguntzea.

4. Estatuan bada mentoretza sozialeko 
koordinakunde bat (<http://www.
mentoriasocial.org>), Kataluniako, Euskal Herriko 
eta Madrilgo hamaika erakunderen hamalau 
proiektu biltzen dituena.

5. http://lkaleak.eus/eu/.

https://youtu.be/L5AtFBVqX30
https://youtu.be/L5AtFBVqX30
http://www.mentoriasocial.org
http://www.mentoriasocial.org
http://lkaleak.eus/eu/
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egiten duena— eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiak Etorkizuna Eraikiz progra-

maren baitan sustatzen duen Bizilagun 

Sareak6 ekimenean sartuta dauden 

gainerako programak. Beste lurralde-

eremu batzuei dagokienez, azpimarra-

tzekoak dira Madrilgo La Escalera7 eki-

mena, Bartzelonako Radars8 proiektua 

edo Frantzian9, Kanadan10 eta beste 

herrialde batzuetan garatzen diren au-

zokoen elkartasun-sareak.

3. LURRALDEEN INDARRA: 
AKTIBO KOMUNITARIOAK, HIRI 
LAGUNKOIAK ETA HURBILEKO 
ONGIZATEA

Tokian tokiko lurralde-eremuek eta ko-

munitateek funtsezko eginkizuna dute 

aipatu berri den aktibazio komunita-

rioaren ikusmoldean. Ikusmolde horre-

kin hertsiki lotuta, eta abiapuntutzat 

harturik osasun publikoaren arloan ga-

ratutako osasun-aktiboen paradigma11 

6. https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/
etorkizunaeraikiz/proyectos/bizilagun-sarea/.

7. http://www.proyectolaescalera.org.

8. https://ajuntament.barcelona.cat/
acciocomunitaria/ca/noticia/10-anys-de-
projecte-radars_607187.

9. https://voisinssolidaires.fr.

10. http://voisinssolidaires.ca/a-propos/#vision.

11. Morgan eta Hernánen arabera (2013: 78), 
“osasun publikoaren, ikerketaren eta praktikaren 
arloetako politiketan aktiboen ikusmoldea 
aplikatzeak helburutzat du norbanakoei, 
komunitateei eta erakundeei babesa ematea 
osasun eta ongizateko aukerak maximizatuko 
dituzten abileziak eta gaitasunak eskura 
ditzaten. Ikusmolde horren ezaugarri dira bi 
ideia nagusi. Lehenik, irtenbideak jartzen ditu 
erdigunean, eta ez arazoak. Hau da, osasun-
programek norbanakoen eta kolektiboen 
gaitasunak eta abileziak indartuko dituzten 
osasun-baldintzak sor ditzaten sustatu nahi du. 
Era horretara, aktiboen ereduak biztanleek 
gizarte- eta osasun-zerbitzuekiko mendekotasun 
txikiagoa izan dezaten sustatzen du, egun 
nagusi den giro ekonomikoan erabilgarri 

(Cofiño et al., 2016), gizarte-zerbitzuen 

arloan ere aktibo komunitarioen eta to-

kiko aktiboen ikuspegitik ari dira lanean 

(asset bassed places, ingelesez).

Ikusmolde horrekin zerikusia du 

zenbait kontzeptuk lortu duten prota-

gonismoak, hala nola hirirako eskubi-

dearenak eta hiri-agenda berri bat 

garatzeko eskubidearenak; azken ho-

rretan eginkizun nabarmena du muni-

zipalismoak. Gomàk azaltzen duenez 

(2019: 2), “atzeraldi handiaren ostean, 

metropoliak gizarte likidoaren eta eko-

nomia global berriaren konfigurazio-

rako funtsezko eremu gisa agertu dira. 

Udal-gobernuak botere politikoa duten 

agente indartsuak dira. XXI. mendean, 

eskubide sozialen (berr)eraikuntzak 

barne hartzen du ezezagun zen alderdi 

espazial eta eguneroko bat. Munizipa-

lismo berriaren agenda sozialak eta hi-

ritarrak bat egiten duten tokian, hirirako 

eskubidea ongizate-estatuaren oina-

rrizko osagai gisa agertzen da”12. Tes-

tuinguru horretan, tokiko komunitateak 

—hiriak, herriak eta auzoak— agertoki 

pribilegiatuak dira lurraldean lan egiten 

dauden baliabide mugatuak behar handiena 
dutenengana bideratu ahal izateko. Bigarrenik, 
norbanakoak jartzen ditu osasunaren garapen-
prozesuaren erdigunean. Osasun-programa 
baten arrakastak eta iraunkortasunak lotura 
zuzena dute programa horrek xedetzat duen 
tokiko biztanleriaren inplikazio-mailarekin”.

12. Gomàk dioenez (2019: 18), “garai-
aldaketarekin eremu sozioekonomikoan agertu 
diren zaurgarritasunek ongizate-estatuaren 
arkitektura espazialago bat eraikitzea eskatzen 
digute; XXI. mendeko herritartasun soziala 
hiri-agendaren zentraltasunetik (ber)eraikitzea. 
Labur esanda, alderdi sozioespazialak 
zentraltasuna hartzen du garai-aldaketako 
funtsezko eremuetan; aldaketa sozialaren eta 
eremu hiritarraren arteko bidegurutze historiko 
bat sumatzen da, agian inoiz ezagutu gabea. 
Agertoki horretan har dezake indarra hirirako 
eskubideak (hurbileko ongizatearen eta hiri-
agendaren batura) datozen hamarkadetako 
ongizate-estatuan”.

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/etorkizunaeraikiz/proyectos/bizilagun-sarea/
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/etorkizunaeraikiz/proyectos/bizilagun-sarea/
http://www.proyectolaescalera.org/
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/10-anys-de-projecte-radars_607187
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/10-anys-de-projecte-radars_607187
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/10-anys-de-projecte-radars_607187
https://voisinssolidaires.fr/
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duten agente guztiak —publikoak, pri-

batuak eta komunitarioak— inplikatzen 

dituzten programak garatzeko.

Beste osagai interesgarri batzuk ere 

badituen arren, Burtzoorg eredua13, le-

henengo Herbehereetan eta ondoren 

Europako beste herrialde batzuetan 

garatua, hurbileko ongizatearen eta 

aktibo komunitarioen ideian oinarritzen 

da. matoorg ereduak oinarritzat du eri-

zaintza komunitarioaren ideia, eta lan-

gile komunitarioen talde oso-oso txikiak 

sortzean datza; talde horiek modu au-

togestionatuan artatzen dituzte lurralde 

oso txikietako pertsona zaurgarriak edo 

mendekoak, eta horrek berekin dakar 

pertsonalizazio- eta hurbiltasun-maila 

oso handia izatea. Talde bakoitzak, do-

zena bat langile autogestionatuz osa-

tuak, berrogei eta berrogeita hamar 

erabiltzaile bitarte artatzen ditu, 10.000 

biztanle baino gutxiagoko eremuetan 

bizi direnak. Egindako ebaluazioen 

emaitzek erakusten dutenez, eredua 

arrakastatsua da, bai profesionalen 

ikuspegitik, bai erabiltzaileen ikuspegitik 

(Drennan et al., 2018).

Bartzelonako superille edo “super-

etxadi sozialak” tokikotasunean oina-

rritutako arreta komunitarioko eredu 

horren aplikazio argi eta aurreratuenak 

dira gure inguruan. Torrensen arabe-

ra (2018), super-etxadi sozialak tribua 

haurren hezkuntzaren arduradun izen-

datzen duen ideia hartzen du, Tonuccik 

ezagutarazia, eta moldatu egiten du, 

tribua adinekoen zaintzen arduradun 

izan dadin. Praktikan, Bartzelonan egin-

dako super-etxadi urbanistikoetan14 

13. https://www.buurtzorg.com.

14. http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/
es/.

oina rritutako superille sozialen proiektu 

pilotua etxez etxeko arreta-taldeek 

osatzen dute; talde horiek super-etxadi 

batean bizi diren pertsonak zaintzen 

dituzte, eta, era horretara, arreta ja-

rraitua, hurbilekoa eta pertsonalizatua 

da. Lehen hedapen-fasean (Bartzelo-

nako Udala, 2017), Etxez etxeko Udal 

Zerbi tzuaren berrogei eta hirurogei era-

biltzaile bitarte artatzen dituzte super-

etxadi bakoitzean, eta talde bakoitzak 

gehienez hamabi profesional ditu, la-

naldi osoan aritu daitezkeenak, erabil-

tzaileentzako arreta pertsonalizatuz, 

planifikatuz eta malgutuz.

Lurralde-faktoreen garrantzia islatu-

ta dago, halaber, gure inguruan hiri la-

gunkoien kontzeptuari lotuta gauza tzen 

ari diren era askotako proiektuetan. Na-

gusiki adineko eta haurrentzako arretari 

lotuta dagoen kontzeptua da, eta hi-

riko inguruneak gizatalde jakin batzuen 

premia zehatzetara egoki tzean oina-

rritzen da, adinekoen edo haurren pre-

mia zehatzetara egoki tzean, besteak 

beste. Ikuspuntu horretatik, aipatzekoa 

da Euskadi Lagunkoia15 ekimena, Eus-

ko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Sailak sustatua Matia Fun-

dazioarekin lankidetzan, edo Haurren 

Lagun diren Hiriak16 programa, Unicefek 

15. Euskadi Lagunkoia (<https://
euskadilagunkoia.net>) Eusko Jaurlaritzak sustatu 
eta Matia Fundazioak abian jarritako ekimen bat 
da, eta helburutzat du adineko pertsonen eta 
oro har herritar guztien partaidetza bultzatzea, 
Euskadiko udalerrietako auzoak eta inguruak 
hobetzeko, nork bere bizitza egiten jarraitu ahal 
izan dezan zahartzen goazen heinean ere. 
Munduko Osasun Erakundeak sustatutako Age-
friendly Environments Programme ekimenean 
oinarritzen da.

16. Haurren Lagun den Hiritzat (<https://
ciudadesamigas.org>) har daiteke Haurren 
Eskubideen Hitzarmenaren arabera haur eta 
nerabeen eskubideak betetzeko konpromisoa 

https://www.buurtzorg.com/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/
https://euskadilagunkoia.net/
https://euskadilagunkoia.net/
https://ciudadesamigas.org/
https://ciudadesamigas.org/
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sustatua, non parte hartzen duen, bes-

teak beste, Gasteizko Udalak.

4. ‘CASH FOR CARE’: NORBERAK 
BIDERATUTAKO LAGUNTZA, 
LAGUNTZA PERTSONALA ETA 
AURREKONTU PERTSONALAK

Hainbat herrialdetan, erabiltzaileen 

autodeterminazioa eta kontrola dau-

de zaintza-zerbitzuak jasotzeko aukera 

ematen duten prestazio ekonomikoen 

garapenen oinarrian. Eredu horiek zer-

bitzu-txeke gisa planteatuta daude, no-

labait, eta helburua ez da, inolaz ere, 

zaintzen eskuragarritasuna liberalizat-

zea —egoeraren batean izan baliteke 

ere—, baizik eta erabiltzaileei auke-

ra- eta kontrol-gaitasun handiagoa 

ematea behar ditzaketen zerbitzuei 

begira —oro har zaintza eta laguntza 

pertsonaleko zerbitzuak, baina ez ho-

riek bakarrik—.

Ikusmolde-mota horri dagokionez, 

2011n SIISek ikerketa bat egin zuen 

mendekotasunaren arretarako siste-

metako prestazio ekonomikoei eta es-

leipen ekonomiko indibidualeko beste 

formula batzuei buruz (SIIS, 2011), eta 

bertan aipatzen zen prestazio horiek 

badituztela elementu komun batzuk: 

prestazioen onuradun zuzenak era-

biltzaileak dira, hau da, eguneroko 

jardueretarako laguntza behar duten 

pertsonak, eta erabiltzaileak horien bi-

tartez behar duen arreta eskura edo 

konpentsa dezan ematen dira, arre-

ta hori zerbitzu-erakundeek, zaintzaile 

profesional autonomoek edo zaintzaile 

informalek ematen diotelarik, kasuaren 

hartua duen edozein hiri, herri, komunitate edo 
tokiko gobernu-sistema.

arabera. Zerbitzuak jenerotan ematea-

ren alternatiba gisa egituratzen dira, 

hau da, gizarte-zerbitzu publikoetatik 

diseinatu, antolatu eta —zuzenean edo 

zeharka— ematen den arretaren ordez, 

erabiltzaileak berak diseinatu, antolatu 

eta kontratatzen duen arreta jasotzeko 

aukera eskaintzen dute. Horretarako, 

bitarteko ekonomikoak ematen dizkio-

te, behar dituen laguntzak kontratatze-

ko, berak aukeratutako erakunde edo 

zaintzaileek eskaintzen dituztenak.

Hori egiteko, indarrean dauden siste-

mek batzuetan prestazio ekonomikoak 

erabiltzen dituzte, zentzu hertsian, hau 

da, zenbateko jakin bat ematen diote 

eskudirutan onuradunari. Beste batzue-

tan, aldiz, esleipen ekonomiko indibi-

dualak erabiltzen dituzte, hau da, aurre-

kontu edo funts pertsonal edo indibidual 

bat jartzen dute pertsonaren eskura, 

laguntza-ordutan edo zenbateko eko-

nomiko batean adierazia. Nazioarteko 

eremuan, neurri-multzo horrek “erabil-

tzaileak bideratutako arretaren” filoso-

fiari erantzuten dio, zeinak izendapen 

desberdinak jasotzen dituen gizarte-zer-

bitzuetako sistemetan: batzuek filosofia 

horren aldaera egituratzen duten tresnei 

egiten diete erreferentzia —individual 

funding, personal Budget, direct pay

ment—; beste batzuek, adierazkorra-

goek, erabiltzailearen protagonismoari 

egiten diote erreferentzia, zuzenean  

—consumerdirected care, selfdirected 

support, seflmanaged care—.

Txosten horren arabera, laurogeiko 

eta laurogeita hamarreko hamarkade-

tan eredu-mota hori hedatzearen arra-

zoia krisi bat izan zen, bai antolakuntzaz-

koa —zerbitzu publikoen zurruntasunak 

eta agindu administratiboek baldin-
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tzatua—, bai finantzarioa —ardatz izan 

zuena gizarte-zerbitzuen eskaintza pu-

blikoari ekonomikoki eusteko zailtasuna, 

zerbitzuen eskaria gero eta handiagoa 

zelako—. Testuinguru horretan, politika 

berriek konpondu behar zuten funtsezko 

arazoa zera zen, zerbitzuen eskaintza 

handitzea kostuen gainean gehiegizko 

presioa eragin gabe. Behar hori kon-

traesanean zegoen aurrekontuko mu-

gekin eta muga fiskalekin, baina baita 

inertziarekin eta indarreko ereduen ge-

hiegizko burokratizaziotzat hautematen 

zenarekin ere, eta, hortaz, beharrezkoa 

izan zen antolakuntza-formula berriak 

aurkitzea, bideragarria izan zedin sistema 

hedatzea, zenbait helburu konbinatuz:

funtzionamendu-gastuak murriztea, 

bitarteko erabilgarriak modu eraginkor, 

efiziente eta arrazionalagoan erabiliz;

gizarte-zerbitzu pertsonalak emate-

ra bideratutako baliabide ekonomikoak 

handitzea, populazio-aurreikuspenei 

erantzuteko ahalmena bermatzeko;

gizarte-zerbitzuko sistema publiko-

rako sarbidea arautzea, garrantzi han-

diagoa emateko premia-egoeran zeu-

den pertsonen eskubideari eta ordura 

arte indarrean egondako hautagarrita-

suna saihesteko; eta

zerbitzu erabilgarrien aukera di-

bertsifikatzea, eredu argiro instituzional 

batetik eredu komunitario baterako al-

daketa mesedetzeko eta irtenbide ga-

restiagoak erabili beharra atzeratu edo 

ekidingo zuten irtenbide prebentiboak 

indartzeko.

Ez dugu ahaztu behar, bestalde, 

ereduaren krisi administratibo eta eko-

nomikoarekin batera oinarriko mugi-

mendu bat sortzen ari zela artatutako 

biztanleriaren artean; mugimendu ho-

rren ondorioz, nagusitzen joan zen ko-

rronte bat, zeinak, ikuspegi progresistan 

eta eskubideen aitorpenean oinarritu-

ta, erabiltzaileak erdigunean jartzen zi-

tuen arreta-sistema bat ezarri nahi zuen, 

haien autonomiaren, aukera-askatasu-

naren eta autodeterminazioaren susta-

pena ardatz hartuta.

Ildo horretan, esan daiteke erabil-

tzaileen eskaerak eta nahiak bat zeto-

zela Administrazioak egiaztatutako be-

harrekin. Izan ere, erabiltzaileek zerbitzu 

ez hain estandarizatuak, askotarikoa-

goak eta behar indibidualetara ego-

kituagoak nahi zituzten, bide emango 

zietenak aukera egokienak hautatze-

ko eta modu aktiboan parte hartzeko 

norbere laguntza-sortaren diseinuan, 

eta Administrazioak, bere aldetik, sa-

rea hedatu eta dibertsifikatzeko beha-

rra hauteman zuen, baita sistemaren 

antolakuntza eta funtzionamendua-

ren eraginkortasuna nahiz arintasuna 

hobetzeko beharra ere. Horrelaxe txer-

tatu ziren gizarte-zerbitzuko eredu des-

berdinen diskurtso publikoan arretaren 

pertsonalizazioaren, ahalduntzearen, 

autodeterminazioaren eta aukeratze-

ko eskubidearen balioak, eta horrelaxe 

nagusitu zen, eredu horietan guztietan, 

zerbitzuen eskaintza eta arreta-eredua 

behar indibidualetara eta, ahal zen 

neurrian, erabiltzaileen lehentasune-

tara hobeto egokitzeko premia. Hala, 

zerbitzu-sarearen arabera eskainitako 

arretaren paradigma atzean utzi, eta 

behar indibidualen arabera eskainitako 

arretaren paradigma ezarri zen. Hori sis-

tema guztietan gertatu zen, neurri han-

diagoan edo txikiagoan:
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Joera liberaleko sistementzat, alder-

di indibiduala indartzea bat zetorren 

merkatuko planteamenduekin, horrek 

ezaugarritzat baitu hainbat eratako 

aukerak eskaintzea, erabiltzaileak be-

rak aukera dezan hobekien datorkion 

formula, bere behar eta lehentasunei 

hobekien erantzungo diena.

Joera sozialdemokratako sistemen-

tzat, ikusmolde hori sistemak moderni-

zatzeko bide bat zen, Administrazioaren 

eta kolektibitatearen arteko adostasu-

na hobetzeko aukera bat eta, azken 

finean, ekintza kolektiboko sistema ba-

ten biziraupena bermatzeko aukera 

bat. Esparru horretan, modernizazioa 

gero eta eskaera gehiago dituen pu-

bliko bati eta inoiz baino erritmo bizia-

goan aldatzen den mundu bati eman 

beharreko erantzuna da.

Ikusmolde-mota horren adibide 

ugari dago. Berritasun nagusi gisa, self

directed support (“norberak bideratu-

tako laguntza”) delakoa aipatu behar 

da, 2014az geroztik garatzen dutena Es-

kozian17. Herrialde hartan, 2014an inda-

rrean jarri zuten Social Care (Self-directed 

Support) Act, eta, ordudanik, heldu eta 

adinekoentzako gizarte-zerbitzu gehie-

nak sistema horren bidez ematen dira. 

Sistema horren arabera, tokiko aginta-

riek lau aukera eskaini behar dizkiete 

zerbitzuak jasotzeko eskubidea duten 

pertsonei: prestazio ekonomiko bat (di

rect payment), erabiltzaileari ordaintzen 

zaiona eta berak administratzen duena 

behar dituen zerbitzu komunitarioak edo 

etxez etxeko zerbitzuak ordaintzeko; zer-

bitzuak finantzatzeko aurrekontu edo 

17. https://youtu.be/-ErFT466CgU.

funts indibidual bat, erabiltzaileak berak 

aukeratutako erakunde hornitzaile bati 

ematen zaiona; arreta zuzeneko zerbitzu 

bat, edo hiru aukeren konbinazio bat. Zu-

zeneko ordainketak ez du barne hartzen 

egoitza-zerbitzuetarako sarbidea, baina 

bai, ordea, tutoretzapeko etxebizitza-

zerbitzuetarakoa; beste hiru aukerek 

barne hartzen dute. Kalkuluen arabera, 

2017an gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen 

% 70ek lau aukera horietako bat aukera-

tu ahal izan zuten, eta gastua 600 milioi 

libra ingurukoa izan zen. Erabiltzaileen 

% 83k zuzenean erakundeek emandako 

arreta-zerbitzu bat jasotzea aukeratu zu-

ten, edonola ere.

Ikusmolde horren erreferentetzat har 

daitezke, halaber, Frantziako Prestation 

de Compensation du Handicap (PCH) 

eta Allocation Personalisé d’Autonomie 

(APA), Erresuma Batuko Personal Inde-

pendence Payment (PIP) berria, Ale-

maniak mendekotasun-aseguruaren 

esparruan ematen dituen prestazioak, 

Italiako Indemnitá di Accompagna-

mento delakoa, ibilbide luzea duena 

jada, edo Herbehereetako aurrekontu 

pertsonalak, hondartze-prozesuan dau-

denak gaur egun. Prestazio horietako 

seiren ezaugarri nagusiak alderatzeko 

egin berri duten azterlan baten arabe-

ra (Ranci et al., 2019), hilabeteko batez 

besteko zenbatekoak Espainiako 311 

eurotik Frantziako 618 eurora bitartekoak 

dira, eta estaldura-tasak, aldiz, % 0,83 

(Espainiako biztanleak) eta % 7,9 (Erresu-

ma Batua) bitartekoak. Biztanleko gas-

tuari dagokionez, 100 biztanleko 14 euro 

(Frantzia) eta 40 euro (Erresuma Batua) 

artekoa da. Egindako ebaluazioak age-

rian utzi dute, bestalde, eredu horietan 

tentsioa izan dela estaldura eta esku-

https://youtu.be/-ErFT466CgU
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zabaltasuna konbinatzeko orduan, eta 

argi utzi dute, halaber, senideen arteko 

zaintza, ordainsari txikiko zaintza profe-

sionala edo biak sustatu dituztela (Da 

Roit eta Le Biham, 2019).

Gurera etorrita, erreferentzia egin 

behar zaio laguntza pertsonaleko ere-

duak Gipuzkoan izan duen garapena-

ri (Benedicto, 2013), baita Nafarroako 

Gobernuak Laguntza Pertsonaleko 

Prestazio Ekonomikoko (LPPE) ereduari 

lotuta onartu duen araudi berriari ere; 

azken horrek 560 eurotik 1.600 eurora ar-

teko hileko zenbatekoak ezartzen ditu, 

prestazio hori jasotzeko aukera ematen 

die —modu ez-bermatuan— desgaita-

sunen bat izanik mendekotasun-balo-

raziorik ez duten pertsonei (baldin eta 

% 65etik gorako desgaitasun-maila ba-

dute) eta zabaldu egiten ditu presta-

zioaren bidez kontratatutako langileak 

egin ditzakeen jarduera-motak18.

18. 224/2019 Foru Agindua, maiatzaren 31koa, 
Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 
mendekotasun- eta/edo desgaitasun-egoera 
bat aitortua duten pertsonen laguntza 
pertsonalerako prestazio ekonomikoa arautzen 
duena. Foru Aginduak dioenez, oro har, 
laguntzaile pertsonalak eginkizun hauek bete 
ahal izango ditu, erabiltzailearen beharren 
arabera: higienearekin, elikadurarekin, 
osasunaren zaintzarekin eta auto-zaintzekin 
lotutako alderdietan lagundu; etxeko lanetan 
lagundu; batetik bestera joaten lagundu; 
komunikazioan lagundu; laneko testuinguruan 
lagundu; formakuntza profesionalean lagundu; 
goi-mailako eta ikerketako ikasketetan lagundu; 
kultura-, aisia- eta kirol-testuinguruetan lagundu; 
enplegagarritasuna hobetzeko jardueretan 
lagundu; komunitateko eta herriko partaidetzan 
lagundu; elkarrekin adostutako jarduera 
berezietan lagundu.

5. DESINSTITUZIONALIZAZIOA, 
PERTSONAN ZENTRATUTAKO ARRETA 
ETA ZAINTZA-ARKITEKTURA BERRIAK

Pertsonan zentratutako arreta hertsiki 

lotuta dago beste ikusmolde batzue-

kin, pertsonan zentratutako plangin-

tzarekin edo laguntzen ereduarekin, 

besteak beste, eta, zalantzarik gabe, 

adinekoentzako eta desgaituentzako 

gizarte-zerbitzuen antolamendua ge-

hien aldatzen ari den ikusmolde edo 

ereduetako bat da. Gizartean bazter-

tuta dauden pertsonentzako arretaren 

arloan ere pertsonan zentratutako arre-

taren filosofia darabilten ikusmoldeak 

garatzen ari dira (Zalakain, 2017), eta 

desinstituzionalizazioa, indibidualiza-

zioa, erabiltzaileen autodeterminazioa 

eta antzeko beste elementu batzuk na-

barmentzen dituzte.

Martínezek, Díaz-Veigak, Sanchok 

eta Rodríguezek diotenez, “pertsonan 

zentratutako arreta-ereduak hainbat 

neurri garatzen ditu ingurune fisikoan, 

sozialean eta antolakuntzazkoan, 

zaintzak behar dituzten pertsonen bizi-

kalitatea sustatzeko. Laguntza-harre-

mana ulertzeko beste modu bat da, 

non pertsona protagonista aktiboa 

den eta ingurunea nahiz antolakun tza 

norbanakoen bizitza-proiektuak eta 

ongizatea garatzeko euskarriak diren” 

(Martínez et al., 2014: 7). Ildo horretan, 

pertsonan zentratutako arreta-eredua-

ren hedapena aldaketa sakon bate-

kin parekatu da, hots, adinekoentzako 

arreta-zerbitzuen eta, oro har, gizarte-

zerbitzu guztien asistentziazko nahiz an-

tolakuntzazko kulturan egin beharreko 

aldaketa sakonarekin. Labur esanda, 

laburregi, agian, esan daiteke pertso-

nan zentratutako arreta-ereduak (PZA) 
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irudikatzen duen kultura- edo paradig-

ma-aldaketa elkarri hertsiki lotuta dau-

den bi ardatz desberdinetan oinarritzen 

dela:

alde batetik, artatzeko eta esku har-

tzeko eredua bera, non erabateko al-

daketak egin behar diren rol eta figura 

profesionalei dagokienez, arreta-ratioei 

dagokienez, gauzatutako jarduerei da-

gokienez eta, oro har, arreta-filosofiari 

dagokionez;

beste alde batetik, zentroen konfi-

gurazio fisikoan eta zaintzekin lotutako 

alderdi arkitektoniko eta ingurunekoen 

zehaztapenean aldarrikatutako alda-

ketak, bide eman diotenak egile ba-

tzuek “zaintzaren arkitekturak” deritze-

tenei (Mogollón eta Fernández, 2016)19. 

Ildo horretan, Martínez Rodríguezen 

arabera (2016), ingurune fisikoak eragin 

argia duenez mendekotasun-egoeran 

dauden adinekoen jokabidean eta 

ongizatean, ingurunea kontuan hartu 

beharreko funtsezko osagaia da per-

tsonan zentratutako arreta-ereduen di-

seinuan eta aplikazioan.

Gero eta ebidentzia zientifiko han-

diagoa dago ingurune fisikoak egoitze-

tan bizi diren adinekoen bizi-kalitatean 

duen eraginari dagokionez. Azken ur-

teetan gai horri buruz argitaratutako 

literaturaren azterketa berri eta zeha-

tzenak (Joseph et al., 2016) argi adie-

19. Egile horien ustez, azpiegitura fisiko 
“hutsetatik” harago, zaintzaren arkitekturan 
oinarritutako proposamen teoriko batek 
barne hartuko lituzke zaintzarako txokoak 
edo elkarteak; herritarrak zaintzeko atariak; 
ekipamendu eta gune publikoa; etxebizitza 
partekatuak, kolektiboak, komunitarioak eta 
kolaboratiboak; kuadrillak; eguneko zentroak; 
bingoak; kafetegiak, edo herriko jaiak.

razten du pertsonen ingurune fisikoa 

hobetzea haien bizi-kalitatea hobetze-

ko funtsezko faktoretzat hartzen dela, 

gero eta gehiago.

Dementzien kasu zehatzean, fro-

gatuta dago ingurune fisikoa faktore 

kritikoa dela gaixoen testuinguru tera-

peutikoan. Azken hiru hamarkadetan, 

literatura espezializatuak frogatu du 

erosoak eta atseginak ez diren espa-

zioak diseinatzeak zerikusia duela de-

mentziadun pazienteen sintoma batzuk 

areagotzearekin, desorientazio espa-

ziala, antsietatea, asaldura eta herabe-

tasun edo bakartze soziala areagotzea-

rekin, besteak beste. Aitzitik, ingurunea 

zaintzea eta espazio fisiko atseginak 

diseinatzea faktore positiboak izan dira 

paziente horien bilakaerarako, mu-

rriztu egin baitira haien antsietate- eta 

asaldura-sintomak, harreman sozia-

lak sustatu baitira eta paziente horiek 

eguneroko jarduerak egiteko autono-

mia handiagoa izatea mesedetu baita 

(Chaudhury et al., 2014).

Aurreko gogoeta aplikagarria da bai 

norbere etxean bizi diren pertsonentzat 

—zeintzuentzat ezinbestekoa den hiri 

eta etxebizitza irisgarriak eta lagunkoiak 

sortzea—, bai egoitza-zentroetan bizi 

diren pertsonentzat. Azken horien ka-

suan —eta, bereziki, dementziak edo 

nahasmendu kognitiboak dituztenen 

kasuan—, ingurune terapeutikoen di-

seinua gero eta gehiagotan txertatzen 

dute ikusmolde ez-farmakologikoetan, 

adinari lotutako narriadura fisiko eta 

kognitiboak pertsona horien gaitasune-

tan eragiten duen kaltea minimizatze-

ko: dementzia duten pertsonentzat be-

rariaz diseinatutako ingurune bati esker, 

indartu egin daitezke oraindik galdu ez 
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diren gaitasunak, eta horien erabilera 

estimula daiteke, baita galera moteldu 

eta galtzen diren gaitasunak ordeztuz 

joan ere. Ingurune bat bertan bizi diren 

edo berau erabiltzen duten pertsonen 

behar espezifikoei erantzuteko pentsa-

tua, diseinatua eta egina badago, oso 

tresna erabilgarria izan daiteke demen-

tziekin lotutako sintomak arintzeko, hala 

nola noraeza, desorientazioa, asaldura, 

herabetasun soziala eta beste batzuk.

Ingurune fisikoak adinekoen —eta, 

zehazkiago, egoitzetan daudenen— 

bizi-kalitatean duen eraginari buruzko 

literaturaren azterketek emaitza ezta-

baidaezinak utzi dituzte agerian: egoi-

tza-zentroetako barne- eta kanpo-es-

pazioa egituratzeko moduak, egoiliarrek 

ingurunearekin duten harremanarekin 

batera, funtsezko eragina du egoitzetan 

bizi diren adinekoen bizi-kalitatearen al-

derdi askotan, baita profesionalen lan-

baldintzetan eta zaintzaileen gogobe-

tetze-mailan ere (Huisman et al., 2012; 

Joseph et al., 2016; Zimmerman et al., 

2013; Bradshaw et al., 2012). Joseph et 

al. (2016) lanean aipatzen denez, inguru-

ne fisikoa egoitza-zentroetan eskaintzen 

den pertsonan oinarritutako arretaren 

osagai integral bat da, eta ingurunea-

ren diseinu arkitektonikoa erabakigarria 

izaten da egoiliarren osasuna, ongiza-

tea eta arretaren pertsonalizazioa sus-

tatzeko.

Ikusmolde horren osagarri, ebiden-

tziek erakusten digute garrantzitsua 

dela mendekotasuna, desgaitasuna 

edo buruko gaixotasuna duten pertso-

nentzako arreta desinstituzionalizatzea, 

eta bultzada eman behar zaio inguru-

ne komunitarioetako etxebizitza-zerbi-

tzuen hornidurari (Europar Batasuneko 

Oinarrizko Eskubideen Agentzia, 2018; 

Tatlow-Golden et al., 2014; Chowdhury 

eta Benson, 2011; Enplegu, Gizarte Gai 

eta Aukera Berdintasunerako Zuzen-

daritza Nagusia, Europako Batzordea, 

2011; Mansell et al., 2011).

Gero eta ohikoagoak dira adineko 

edo desgaituentzako zentroen diseinu 

arkitektonikoari eta ingurune-diseinuari 

buruzko esperientzia berritzaileak. Ildo 

horretan, aipatzeko modukoa da Esta-

tu Batuetan garatutako Green House20 

eredua, gaur egun 214 etxebizitzatik 

gora dituena martxan Estatu Batuetako 

50 estatuetatik 30etan. Green House 

etxebizitza bat mendekotasun-maila 

desberdinak dituzten 10-12 adinekoen-

tzako etxebizitza independente bat 

da. Inguruko etxebizitzen ezaugarri ber-

tsuekin eraikitzen dituzte. Harreman es-

tuagoa sustatzen dute zaintzaileen eta 

egoiliarren artean (shahbaz21 figura pro-

20. https://youtu.be/cDHZkVkndrI.

21. Shahbaz hitzak “erregearen belatza” 
esan nahi du pertsieraz, eta hurbileko 
babeslea sinbolizatzen du. Ildo horretan, 
green house deritzenen indargune bat, haien 
bereizgarrietako bat, profesionalen taldea 
da. Green House ereduaren printzipioei 
buruzko prestakuntza osagarria jaso duten 
erizaintzako laguntzaileek osatzen dute. 
Profesional horiei shahbaz esaten zaie, eta 
ardura ugari dituzte, era askotakoak: arreta 
zuzeneko hainbat jarduera gauzatzen dituzte, 
baina etxebizitza kudeatzeaz ere arduratzen 
dira —garbitegia, sukaldea—, eta, funtsean, 
haiek dira egoiliarrekin harreman estuena 
dutenak. Shahbazek osatutako taldeen 
helburua autogestioa denez, haiek ahalik 
eta erantzukizun handiena har dezaten 
bultzatzen da, eta gidari baten laguntza 
eta aholkua jasotzen dute bide horretan. 
Shahbazimek era askotako funtzioak betetzen 
dituztenez, ordu gehiago igarotzen dituzte 
etxebizitzan, eta harreman estuagoa lortzen 
dute egoiliarrekin. Alderdi hori funtsezkoa da 
Green House etxebizitzetako bizimoduaren 
eta arretaren kalitatea hobetzeko. Azterlanek 
erakusten dutenez, langileen gogobetetze-
maila handiagoa da, luzaroago irauten dute 
lanpostuan eta adinekoekin harremanetan 

https://youtu.be/cDHZkVkndrI
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fesionalarekin, besteak beste); erabat 

iraultzen dute antolamendu instituzional 

tradizionala; lehentasun indibidualak 

errespetatzen dituzte, eta malgutasuna 

dute funtzionamendu-errutinetan; 10-

12 pertsonentzako etxebizitzetan egitu-

ratzen dira; komun pribatua dute gela 

guztietan; gizartean integratuta dau-

de; giro etxekoia sortu nahi dute; sukal-

dea eta jangela espazio komunak dira, 

eta erraz atera daiteke etxebizitzaren 

kanpoaldera (Miller et al., 2016). Eredu 

hori ebaluatzeko azterketek agerian 

utzi dute kostuak nabarmen murriztu 

direla eredu tradizionalekin alderatuta, 

arretaren kalitatea hobetu egin dela 

(arreta zuzeneko denbora gehiago, in-

plikazio handiagoa adinekoekin, estres 

txikiagoa eta ultzera gutxiago) eta ho-

bera egin duela familien eta langileen 

gogobetetze-mailak (Zimmerman et 

al., 2016).

Era berean, Europa barruan Ho-

geweyk22 eredua ere aipatu behar da, 

Herbehereetan garatua eta beste he-

rrialde batzuetara hedatzeko bidean 

dagoena. Arreta espezifikoa merezi du, 

halaber, cohousing edo adinekoen-

tzako etxebizitza kolaboratiboen ere-

duak23, gure inguruko zenbait herrialde-

tan erabiltzen dutenak (Mogollón eta 

Fernández, 2016: 28). Egile horien ara-

bera, etxebizitza kolaboratiboak “apar-

tamentu pribatu osoak dira, eta egoi-

liarrek partekatzen dituzten espazio 

edo/eta zerbitzuak dauzkate. Barne-

antolamenduko sistema horizontale-

egoten diren denbora lau aldiz handiagoa da 
(23-31 minutu egoiliar bakoitzeko egunean, ratio 
berarekin).

22. https://youtu.be/YSZhrxOkBZI.

23. https://youtu.be/t4GuT0TRJ8s.

tan oinarrituta daude, eta horrelakoek 

barne-lankidetza sustatzen dute helbu-

ruak erdiesteko. Horrek esan nahi du ko-

lektiboak nortasun juridiko edo formal 

bat duela, kudeaketa-modu espezifiko 

batzuk daudela eta bizilagunek subira-

notasuna dutela erabakiak hartzean. 

Oinarrizko ezaugarri horiez gainera, 

proiektu bakoitzak beste ezaugarri ba-

tzuk ere izan ditzake, era askotakoak, 

eta horiek tipikoak dira kasu gehiene-

tan, baina kolektibo batzuetan ager 

daitezke (erabiltzeko lagatzen den 

jabetza komuna, zeregin guztien au-

togestio komunitarioa, parte hartzeko 

prozesuak, parte-hartzean eta nahian 

oinarritutako diseinua, nahitaezko zere-

ginak, otordu komunitarioak…). Zenbait 

kasutan, asmo handiko helburuak ere 

plantea ditzakete, hala nola ekonomia 

partekatua, beharren erabateko auto-

gestioa edo inpaktu ekologikoaren mu-

rrizketa, betiere egoitzaren eta egune-

roko jardueren hurbiltasunetik abiatuta, 

errealitate eraldatzaileak eraikitzeko”.

Gure ingurune hurbilenean, Adinbe-

rri proiektuaren baitan Donostiako Trin-

txerpe auzorako aurreikusita dagoen 

egoitza-zentroaz gainera, nabarmen-

tzekoa da Etxegoki24 apartamentu la-

gunduen proiektua, Gutxitasun Fisikoa 

edo/eta Organikoa duten Bizkaiko 

Per tsonen Federazio Koordinakundeak 

(Fekoor) garatua, baita Matia Fun-

dazioak Etxean Ondo proiektuaren25 

baitan egoitzetan garatzen dituen 

proiektuak ere (Díaz-Veiga et al., 2016; 

Sancho Castiello eta Díaz Veiga, 2014; 

Díaz-Veiga et al., 2014).

24. https://youtu.be/hq3IVoaeIgs.

25. https://youtu.be/Pb0NpugAP2s.

https://youtu.be/YSZhrxOkBZI
https://youtu.be/t4GuT0TRJ8s
https://youtu.be/hq3IVoaeIgs
https://youtu.be/Pb0NpugAP2s
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6. ESKAKIZUN TXIKIA, BALDINTZARIK 
EZA ETA ETXEBIZITZA-ESKUBIDEA: 
HOUSING FIRST PROGRAMA

Azken urteotan, eztabaida teknikoan 

eta sozialean gero eta garrantzi han-

diagoa hartzen joan da Housing First 

eredua (“lehenengo etxebizitza”), 

etxerik ez duten pertsonen arazoa kon-

pontzeari dagokionez. Eredu hori Estatu 

Batuetan hasi ziren garatzen, 1990eko 

hamarkadaren amaieran, eta lotura 

hertsia du aurreko epigrafean azaldu 

diren pertsonan zentratutako arretare-

kin eta desinstituzionalizazioarekin. Etxe-

gabeen arloan esku hartzeko eredu 

hori askotariko herrialdeetara hedatu 

da azken urteetan, eta etxebizitzaren 

eremuko bazterkeriari aurre hartzeko 

eta heltzeko estrategia ofizialetako bat 

da Europako hainbat herrialdetan.

Gure ingurune hurbilenean, Housing 

First eredua garatzen ari dira espainiar 

Estatuan, Hogar Sí fundazioaren (lehen, 

RAIS Fundazioa) Hábitat izeneko progra-

maren bitartez26. Etxerik Gabeko Per-

tsonentzako Estrategia Nazional Integra-

lak berak, Gobernu zentralak 2015ean 

onartu zuenak, horrelako jardunak sus-

tatzearen alde egiten du. Jardun horiek 

etxebizitzaren eremuko bazterkeriari au-

rre egiteko estrategia nazionalen parte 

dira zenbait herrialdetan. Euskal Autono-

mia Erkidegoan, abian jarri dira ekimen 

espezifikoak Bizkaian eta Gipuzkoan 

(Cadena Ser, 2016), lurralde horietako 

foru-aldundiek eta Bilboko zein Donos-

tiako udalek bultzatuta.

Zertan datza eredu hori? Hauek dira 

Housing First ereduaren ezaugarri nagu-

siak:

26. https://hogarsi.org/habitat/.

Ostatu bat izatea pertsona orok ber-

matuta izan behar duen oinarrizko giza 

eskubidetzat hartzen du.

Printzipio honetatik abiatzen da: 

norbanakoek hartzen dituzte berengan 

eragina duten erabaki guztiak. Hortaz, 

profesional-taldeak prozesu hori babes-

teko eta norbanakoei beren erabakiak 

praktikan jartzen laguntzeko daude. 

Ematen den laguntza orok pertsona 

bera eta haren beharrak jartzen ditu er-

digunean.

Helburua normalizazioa lortzea da, 

eta etxebizitza-ghettoetatik edo gizar-

tean baztertuta zeuden pertsonak pila-

tuko diren ostatu-moduetatik urruntzea.

Etxebizitza norberaren egoitzarako, 

intimitaterako eta segurtasunerako leku 

gisa hartzen du; tratamenduren bat be-

har izanez gero, gainerako herritarrek 

eskura dituzten baliabide eta zerbitzuak 

erabiliz gauzatuko da.

Komunitatea (pertsonak bizi diren 

blokea, auzoa) ingurunearekiko harre-

mana berrezartzeko eta babes sozia-

lerako sare bat eraikitzeko aukerak es-

kaintzen dituen espaziotzat hartzen du.

Llobet eta Aguilar Hendricksónen 

arabera (2016: 6), “Housing First eredua-

ren mandatua da pertsona etxebizitzan 

egonkortu dadin lortzea, hobera egin 

dezan eta suspertu dadin, eta gizarte-

ko nahiz komunitateko kide izan dadin. 

Mandatu horrek lotura du pertsona 

eta eskubideen aitorpena erdigunean 

jartzen dituen ekintza-logika batekin, 

zeinak eskatzen baitu funtsean erlazio-

nala den jardunbide bat arakatzea. 

Etxebizitza-eskubidea (tratamenduak 

baldintzatu gabea) onartuta, jada ezin 

da erabili pertsonari berezkoa ez zaion 

https://hogarsi.org/habitat/
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kanpo-arrazoi boteretsu hori hark trata-

menduan parte hartzeko eta jokabidea 

aldatzeko pizgarri gisa. Horrek esan nahi 

du esku-hartzeak pertsonaren berezko 

motibazioetara jo behar duela, horiek 

zerikusia baitute haren premia, interes 

eta nahiekin. Hori da Arreta Eskala deri-

tzon ereduarekiko alde nagusietako 

bat, azken hori motibazio estrintsekoe-

tan oinarritzen baita eta horiek ordainak 

edo/eta baldintzak baitakartzate”.

Irizpide horietatik abiatuta, esan 

daiteke ereduak hiru oinarri kontzeptual 

dituela:

Alde batetik, bereizi egiten ditu 

etxebizitzaren hornidura eta gizartera-

tzeko beharrezkoak diren laguntza so-

zioedukatibo eta psikosozialen hornidu-

ra. Hala, Housing First eredua herrialde 

askotan egoitza-bazterkeriaren arloan 

aplikatzen den orientazio zabalago ba-

ten parte da, eta orientazio hori etxebi-

zitzan oinarritutako ikusmolde gisa defini 

daiteke (housing led policies). 2010eko 

Etxegabetasunari buruzko Adostasun 

Konferentziaren arabera (Vandenbrouc-

ke et al., 2010), etxebizitzan oinarritutako 

politikak dira etxebizitza egonkor bat 

ematea edo mantentzea etxegabeen 

egoerak prebenitzeko edo konpontze-

ko lehen urrats gisa identifikatzen dituz-

ten guztiak. Ikusmolde horiek funtsezko 

eskubidetzat hartzen dute etxebizitza, 

baita gizarte-, lan- edo osasun-arloe-

tako beste arazo batzuk konpontzeko 

aurre-baldintzatzat ere. Ikuspegi horre-

tatik, egoitza-bazterkeriaren azpian da-

goen faktorea etxebizitzarik eza da, eta 

ez, ezinbestean, pobrezia edo gizarte-

bazterkeria; hortaz, pertsona horiei etxe-

bizitza eskaintzea beste edozein esku-

hartzeren oinarritzat hartzen da. Modu 

osagarrian, ikuspegi horrek berekin 

dakar etxebizitza-zerbitzuak direla, eta 

ez gizarte-zerbitzuak, protagonismoa 

hartu behar dutenak muturreko egoitza-

bazterkeriaren prebentzioari eta trata-

menduari dagokionez.

Eredu horren azpian dagoen biga-

rren oinarrizko ideia etxerik ez duten 

pertsonak artatzeko egungo baliabide 

gehienek darabilten eredu kondizional 

edo mailakatuaren kritika da. Etxebi-

zitzan oinarritutako ikusmoldeek apur-

tu egiten dute esku-hartze mailakatu 

edo linealeko ereduekin. Eredu horien 

arabera, gizarteratze-ibilbideak erabil-

tzailea aldaketa-prozesu baterako 

prest dagoenean bakarrik has daitezke, 

eta, horrelakoetan, arazo sozialak eta 

osasun-arazoak konpontzen doazen 

neurrian etxegabeak mailak gaindituz 

joaten dira hainbat egoitza-zerbitzuren 

bitartez, housingready (etxebizitza bat 

edukitzeko prest dauden pertsonak) 

deritzona bihurtu arte.

Eredu lineal horrek barne hartzen 

du arreta jarraitua edo gizarteratze-

ibilbidea, baztertuta dagoen pertsonak 

pixkanaka aurrera egin dezan: etxerik 

gabeko pertsonen kasuan, ibilbidea 

eskakizun txikiko edo atalase baxuko 

zentroetan hasiko litzateke, ondoren 

egonaldi laburreko egoitza-baliabide 

konbentzionaletan jarraituko luke eta, 

hortik, tutoretzapeko etxebizitzen edo 

laguntza jasotzen duten etxebizitzen 

ereduetara igaroko litzateke, autono-

mia-maila handiagoekin eta laguntza 

txikiagoarekin. Eredu mailakatua da, 

eta pertsonak prozesuen amaieran bai-

no ez dira sartzen ostatu autonomo edo 
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independenteetan, behin ibilbide osoa 

egin dutela. Era horretako ereduetan, 

jarrera edo jokabide batzuk gaindi-

tzea —droga-kontsumoa, besteak bes-

te— eta arau batzuk onartzea, hala 

nola abstinentzia, aurre-baldintzak dira 

ibilbidean aurrera egin ahal izateko eta 

egoitza-eredu autonomoetan sartzeko 

(Johnsen eta Teixeira, 2010).

Esku-hartze lineal edo mailakatua 

zalantzan jartzeaz gainera, Housing 

First eredua kalte-murrizketaren eta es-

kakizun txikiaren kontzeptuetan oina-

rritzen da, eta baldintzarik eza ezau-

garritzat duen esku-hartze esparru 

batean kokatzen da. Kalte-murrizketa-

ren kontzeptua Housing First ereduaren 

funtsezko osagai bat da, mendekota-

sunei erantzuteko planteatzen duen 

eredua “eskaeraren araberakoa” bai-

ta, non erabiltzaileak ez dauden behar-

tuta tratamendu jakin batzuetan parte 

hartzera eta programa horietan parte 

hartzea ez den etxebizitza batean sar-

tu ahal izateko baldintza. Ikusmolde 

horretan, programa horietako parte-

hartzaileek beren kontsumoak manten-

du ditzakete —beste pertsona batzuk 

eragozten ez badituzte, betiere—; be-

harrezkoa da kalteak murrizteko ba-

liabide soziosanitarioak ezartzea etxe-

bizitza-eskaintzaren osagarri (kontsumo 

gainbegiraturako aretoak edo xiringak 

banatzeko programak, adibidez), eta 

antolamenduan aldaketak egin behar 

dira, etxebizitzan laguntzeko zerbitzuak 

eta kalteak murrizteko zerbitzuak konbi-

natu ahal izateko (Pauly et al., 2013).

Azken batean, eredu horrek zera 

egiten du, etxegabeentzako arretaren 

arlora eraman adinekoen edo des-

gaituen arretaren arloan eta gizarte-

zerbitzuetako beste arlo batzuetan  

—teorikoki, gutxienez— onartuta dau-

den zenbait kontzeptu eta printzipio: 

arretaren indibidualizazioa, bizi-kali-

tatearen kontzeptua erdigunean jarri 

beharra, komunitatean ongi integra-

tuta dauden etxebizitza edo egoitza-

ekipamendu txikien erabileraren alde-

ko apustua, erabiltzaileek kontrola eta 

autodeterminazioa izan behar dituztela 

azpimarratzeko beharra eta kalte-mu-

rrizketaren eta eskakizun txikiaren kon-

tzeptuen protagonismoa.

Pleace eta Bretherton egileek diote-

naren arabera (2013), behar beste ebi-

dentzia dago baieztatzeko etxebizitzan 

oinarritutako ikusmoldea oso eraginkorra 

dela laguntza-premia handieneko kolek-

tiboen artean etxegabetasuna murrizte-

ko. Ikusmolde horrek azpimarratu egiten 

du beharrezkoa dela laguntza-premia 

handiak dituzten etxegabeak errespetuz 

tratatzea, haiei aukera ematea beren bi-

zitza kontrolatzeko eta erabakiak hartze-

ko eta gizarteratzen laguntzea, berehala 

eskainiz etxebizitza bat.

Ikusmolde horrek funtzionatzen du? 

Housing First eredua esku-hartze soziala-

ren arloan gehien aztertu eta ebaluatu 

dutenetako bat da, seguru asko. Asko 

eta asko dira azken urteetan egindako 

proba pilotuak eta ebaluazioak, eta 

emaitzak positiboak izan dira, oro har. 

Ebaluazio zorrotzak egin dituzte, besteak 

beste, Kanadan (Aubry et al., 2015), Bel-

gikan (Housing First Belgium, 2014), Inga-

laterran (Bretherton eta Pleace, 2015) 

edo Eskozian (Johnsen, 2013), non ikus-

molde hori etxegabeen arretarako es-

trategia nazionalaren parte den.
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Edonola ere, Europako azterketa 

ezagunena Volker Busch-Geertsema 

irakasleak Europako Batzordearen la-

guntzaz hamar herrialdetako beste 

hainbeste hiritan egindakoa da (2013). 

Ebaluazio horren arabera, programak 

atxikipen-tasa handiak lortzen ditu, eta 

bertan parte hartzen duten pertsonen 

bizi-kalitatea nabarmenki handitzen 

da, hobekuntzak izaten direlako buruko 

osasuneko arazoei eta droga-kontsu-

moko arazoei dagokienez; alabaina, 

emaitzak ez dira hain pozgarriak en-

plegagarritasunaren, baliabide ekono-

mikoen kudeaketaren, gizarteratzea-

ren edo harreman pertsonalen nahiz 

bizilagunekiko harremanen ikuspegitik. 

Bestalde, aztertutako kasu gehienetan 

programak esku-hartze tradizionalek 

baino baliabide ekonomiko gutxiago 

behar ditu, nahiz eta kostuari eta era-

ginkortasunari buruzko azterlan eraba-

kigarriagoak egin behar diren.

Espainiako Housing First proiektuak 

ere hasi dira emaitzak ematen. Bereziki 

interesgarriak dira Bartzelonako hirian 

bildutakoak (Fortea eta Herruz, 2017; 

Matulic̆ , Cabré eta García, 2016). Era 

berean, Hogar Sí erakundeak —aitzin-

daria Espainian, horrelako zerbitzuen 

garapenean— egindako ebaluazioek 

agerian uzten dituzte oso emaitza po-

sitiboak (Bernad, Yuncal eta Cenjor, 

2016). Abiapuntutzat hartuta diseinu 

esperimental bat, non ehun etxegabek 

parte hartu duten (bi taldetan bereizita: 

Hábitat programako taldea, eta esku-

hartze tradizionala jasotzen duen beste 

talde bat), programak erakutsi du esku-

hartze tradizionalak baino eraginko-

rragoa dela eta antzeko kostu ekono-

mikoa duela. Hábitat programan parte 

hartzen dutenen kasuan, gutxitu egiten 

da larrialdiko eta oinarrizko beharreta-

rako gizarte-baliabideen erabilera (ka-

leko taldeak edo eguneko zentroak), 

eta errehabilitatzeko eta birgizartera-

tzeko baliabide gehiago erabiltzen di-

tuzte (formakuntzako tailerrak, arreta 

psikologikoa edo psikiatrikoa, errehabi-

litazioa). Programaren sustatzaileek dio-

tenez, eraginkortasun ekonomikoaren 

ebaluaziotik ondorioztatzen da Hábitat 

proiektuaren kostua etxegabeen sare-

ko beste baliabide-mota batzuen kos-

tuaren berdintsua edo txikiagoa dela, 

baina esku-hartzearen intentsitatea eta 

eraginkortasuna handiagoak direla.

Emaitzen artean bereziki nabar-

mentzekoa da ostatuaren egonkor-

tasuna. Parte-hartzaileen profileko 

jendeak arazo larriak izaten ditu etxe-

gabeentzako ostatu-baliabide tradizio-

naletan plaza bat lortzeko, edo plaza 

horri eusteko, eta, hortaz, modu jarrai-

tuan kalean lo egiten amaitzen dute. 

Hábitat programako parte-hartzaile 

guzti-guztiek etengabe kalean bizitzea-

ri utzi diote, eta programak eskainitako 

etxebizitzan jarraitzen dute, bertan sar-

tu eta urtebete geroago.

Fundazioak berak argitaratutako 

informazioaren arabera, hauek dira 

esku-hartzearen beste emaitza azpima-

rragarri batzuk:

Parte-hartzaileen bizi-kalitateak (QoLI 

indizea) nabarmenki egin du hobera 

denbora gutxian.

Etxebizitzetan dauden pertsonek 

eraso, iseka eta umiliazio gutxiago jasa-

ten dituzte, eta haien segurtasun-sen-

tsazioa nabarmenki handitu da.
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Pertsona horietako askok familiare-

kiko harremanei heldu diete berriro, eta 

bakardade-sentsazioak behera egin 

du.

Osasunari dagokionez, hobekuntza 

nabarmenak antzeman dira etxega-

beengan ohikoak izaten diren sintome-

tan, antsietatean eta insomnioan, bes-

teak beste.

Hortaz, antza bistakoak dira Housing 

First ereduko programek aukera tradi-

zionalekin alderatuta dakartzaten onu-

rak. Edonola ere, haien mugei buruzko 

gogoeta ere egin behar da. Kontsul-

tatutako literaturan oinarrituta, muga 

hauek aipa daitezke:

Agerian geratu da programa horiek 

ez dituztela behar bezain emaitza onak 

ematen gizarteratzearen edo harrema-

nen ikuspegitik; izan ere, etxebizitza ba-

tean bizi badira ere, ez dute atzean uz-

ten bakardadea edo bakartze-egoera 

—batzuetan alderantzizkoa gertatzen 

da—. Ildo horretan, programa horiei 

buruz egindako azterketetan (Pleace 

eta Quilgars, 2013; Quilgars eta Pleace, 

2016), jasota dago housing first ideiak 

ez duela esan nahi housing only eta 

etxebizitza eskaintzea ez dela nahikoa 

pertsona horiek inklusio-maila handia-

goetarantz aurrera egin dezaten.

Era horretako ikusmoldeak aplikatuz 

etxegabe guztiei irtenbidea ematen 

zaiela pentsatzeko arriskua da beste 

mugetako bat. Aitzitik, horrelako orien-

tabideak sustatzen dituztenek esaten 

dute etxegabeen azpitalde espezi-

fiko bati bideratuak daudela —buruko 

gaixotasunen bat, desgaitasunen bat 

edo mendekotasunak dituztenei— eta, 

hortaz, beharrezkoa dela profil hori ez 

duten pertsonei beste esku-hartze mota 

bat eskaintzen jarraitzea.

Azkenik, aipatu beharra dago, hala-

ber, horrelako programak gizarte-zerbi-

tzuen arloan bakarrik garatutako esku-

hartze berezi bihurtzeko arriskua. Gerta 

liteke horien aplikazioak ez ekartzea 

paradigmaren aldaketa orokortuagoa, 

hau da, etxebizitza-sistemak ez onar-

tzea, sistematikoki, berak erantzukizuna 

duela egoitza-bazterkeriaren arloan 

eta ez ematea garrantzi handiagoa 

etxegabetasun-egoeren prebentzioari.

7. LANAK MEREZI DEZAN LORTZEA 
(‘MAKING WORK PAY’)

Gizarte garaikideetan errenta bat ber-

matzearen arazoari nola aurre egin 

aztertzeko eztabaida konplexuan, he-

rrialde batzuetan oihartzun handiena 

izan duen proposamenetako bat zera 

da, etxeetako errenta handitzea solda-

tei osagarriren bat aplikatuz. Hainbat 

modutan bideratuta, osagarri horiek 

premia desberdinei eman nahi diete 

erantzuna, eta horiek justifikatzerakoan 

bi hauek azpimarratzen dituzte, nagusi-

ki: etxeetako errenta hobetzea eta en-

pleguari pizgarriak ematea. Horrelako 

osagarriak babesteko, aipatzen dute 

lan-arloko diru-laguntza hauek asisten-

tziazko prestazioak baino eraginkorra-

goak direla, eragotzi egiten baitute, 

mesedetu ordez, mendekotasun-ka-

teak sortu ahal izatea, prestakuntza 

txikieneko langileen partaidetza area-

gotzen dutelako. Aitzitik, horrelakoen 

kontra esaten da enplegu-emaileek 

soldatak murriztea ekar dezaketela, eta 

ekimen publikoaren gain uztea diru-
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sarreren beherakadaren finantzazioa 

(Ayala eta Paniagua, 2019).

“Enplegua errentagarri bihurtzea” 

edo making work pay izeneko neurriek 

garapen handia izan dute azken bi 

hamarkadetan, eta helburutzat dute 

malgutasun handiagoa ematea diru-

sarrerak bermatzeko prestazioak eta 

soldata baxuko lanpostuak bateratze-

ko, oinarrizko bi helburu hauekin: alde 

batetik, ekidin egin nahi dute prestazio 

batekin jasotzen diren sarreren eta sol-

data baxuko lanpostu batean lortzen 

direnen arteko alde txikiak edo hutsa-

lak lanari begira eragiten duen moti-

baziorik eza —diru-sarrerak bermatzeko 

prestazioek oinarritzat duten printzipio 

diferentzialaren ondoriozkoa—, eta 

horretarako diru-sarrera handiagoak 

bermatzen dizkiete enplegu bat lortzen 

duten pertsonei; beste alde batetik, sol-

data txikiak dituzten langileen pobrezia-

tasak murriztu nahi dituzte. Ikusmolde 

hau gero eta gehiagotan hartu izan 

da kontuan diru-sarrerak bermatzeko 

laguntzen diseinuan, laguntza jasotzen 

dutenen lan-aldaketa sarriari erantzu-

teko; joera hori azaltzeko, kontuan har-

tu behar da normalean soldata txikien 

truke egiten dutela lan eta enpleguak 

etenak eta aldizkakoak izaten direla.

Arazo horiei —jarduerarik ezaren 

tranpa, ordainsari eskasa gero eta en-

plegu gehiagotan eta enpleguaren 

jarraitutasunik eza— erantzun ahal iza-

teko, aktibazioaren esparru orokorrean 

bilduta making work pay filosofiarekin 

bat egiten duten politikak garatu dituz-

te zenbait herrialdetan. Zaila da making 

work pay ingelesezko esapidea ingele-

sez bezain modu grafikoan adieraztea 

euskaraz, baina honela itzul daiteke: 

“lanak merezi dezan lortzea” edo “en-

plegua errentagarri bihurtzea”. Multzo 

horretako neurriek bi helburu nagusi 

dituzte, oro har: alde batetik, jendea 

lan egitera bultzatzea, aktibazioaren 

paradigmaren ildotik, langabeak edo 

laguntza ekonomikoak jasotzen dituz-

tenak lan-mundura sar tzea abiapun-

tutzat hartuta sustatu edo estimulatu 

egin behar dela, pobreziaren tranpa 

ekiditeko. Beste alde batetik, soldata-

peko biztanleen artean pobrezia-tasak 

murriztea; izan ere, neurri horiek izaera 

birbanatzaile argia dute, orokorrean.

Making work pay politiken helburu 

nagusia soldata txikia jasotzen dute-

nek une jakin batean edo epe muga-

gabean diru-sarrerak bermatzeko asis-

tentziazko prestazio bat ere jasotzeko 

aukera izan dezaten erraztea da. Ikus-

pegi horretatik, horrelako prestazioek 

malgutu egin nahi dute diru-sarrerak 

bermatzeko politika tradizionalek oina-

rritzat duten printzipio diferentziala, zei-

naren arabera, prestazioa kalkulatzeko 

prestazioaren zenbateko maximoari la-

neko diru-sarreren % 100 kentzen zaion 

eta sarrera horien % 100 zergapetzen 

den; izan ere, horrek sortzen du aurre-

tik aipatutako pobreziaren tranpa edo 

jarduerarik eza. Making work pay filoso-

fiaren barruan biltzen diren prestazioen 

kasuan, logika kontrakoa da: prestazio 

maximo bat bermatzen da, eta hori da 

bermatutako gutxieneko diru-sarrera. 

Hortaz, diru-sarrera propiorik ez dutenek 

prestazio maximo hori jasotzen dute, 

eta horrekin bermatzen zaie gutxieneko 

diru-sarrera jakin bat. Diru-sarrera pro-

pioak badituzte, prestazioa txikituz doa, 

pixkanaka, baina ez % 100eko tasan 

(irabazitako euro bakoitzak ez du euro 
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batean murrizten prestazioa), baizik 

eta tasa txikiagoetan; hala, adibidez, 

soldata gisa jasotako euro bakoitzeko 

prestazioa 40 zentimo txikitzen da, eta 

soldata-maila batera heltzean, lagun-

tza desagertu egiten da. Era horreta-

ra, teorian beti da errentagarriagoa 

lan-jarduera bat egitea diru-sarrera 

bermatua jasotzea baino; guztizko diru-

sarrerak handitu egiten dira, soldata 

handitzen den neurrian, eta, aldi be-

rean, babesa ematen zaie diru-sarrera 

txikienak dituzten langileei, baita diru-

sarrerarik ez duten pertsonei ere.

Horrelako neurriak garatu dituzten 

herrialdeek bi mekanismo desberdin 

erabili dituzte:

Making work pay politiketako asko 

sistema fiskalaren bitartez garatu dira, 

nagusiki kenkari fiskal itzulgarrien bi-

tartez, hurrengo puntuan jorratuko di-

renak. Ildo horretan garapen-maila 

handiena izan duten adibideak Britai-

nia Handiko Working Family Tax Credit 

(WFTC) eta Estatu Batuetako Earned 

Income Tax Credit (EITC) dira, pobrezia-

ren aurka egiteko herrialdeko tresna 

nagusia, azken hori —asistentziazko 

prestazio ekonomikoen oso aurretik—. 

Era horretako tresnak garatu dituzte, 

halaber, Frantzian, Belgikan, Finlandian, 

Danimarkan eta Herbehereetan, baita 

Kanadan, Zeelanda Berrian eta erregi-

men komuneko espainiar lurraldean, 

zerga negatiboaren bidez, hasieran 

hiru urtetik beherako seme-alabak 

zeuz katen ama landunei onartua eta, 

ondoren, familia ugariei eta desgaita-

sunen bat zuten pertsonei.

Beste sistema batzuek (Frantzia  

—zeinak bi hurbilketak konbinatu zituen 

hainbat urtez—, Alemania, Euskadi 

edo, duela gutxitik, Erresuma Batua27), 

aitzitik, diru-sarrerak bermatzeko presta-

zioaren diseinuan bertan txertatu dute 

sistema-mota hori. Nahiz eta formula 

desberdinak erabili dituzten horreta-

rako, funtsezko ideia da prestazioari 

lotutako printzipio diferentziala leundu 

edo malgutzea; hortaz, laneko diru-

sarrerak ez dira oso-osorik kontuan har-

tzen diru-sarrera propioak kalkulatzean 

eta, beraz, asistentziazko prestazioa 

kalkulatzean.

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) 

aitzindaria izan da ikusmolde-mota ho-

rien aplikazioan, enplegurako pizga-

rrien sistemaren bitartez. Orain beste 

erkidego batzuetara hedatzen ari dira, 

Nafarroara, besteak beste. Emaitza 

eztabaidaezinez hitz egiterik ez bada-

go ere, sistema horiei lotuta egin diren 

ebaluazio askok emaitza positiboak utzi 

dituzte agerian.

EAEren kasuan, azken urteetan sar-

tutako mugekin ere, egindako eba-

luazio urriek frogatu dute Diru Sarrerak 

Bermatzeko Errentari (DSBE) lotutako 

enplegurako pizgarrien sistemak nabar-

menki murriztu duela lan-pobreziaren 

fenomenoa Euskadiko lan-merkatuari 

atxikita dauden biztanleen artean. 

Soldatak beherarazi gabe egin du, 

gainera, eta prestazioa jasotzen dute-

nen tasa horrelako prestazioetara ba-

liabide gehiago bideratzen dituzten 

herrialdeetan erregistratutakoa baino 

27. Luzaroan, Erresuma Batuak Working Tax 
Credit delakoaren bitartez garatu zuen kenkari 
fiskal itzulgarrien sistema hori, baina pixkanaka 
aldatzen ari da eredua, eta printzipio berean 
oinarritutako prestazio bat (Universal Credit) 
ezartzen ari da.
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handiagoa izatea lortu du (Zalakain, 

2014). Nafarroaren kasuan, Nafarroako 

Gobernuaren Errealitate Sozialaren Be-

hatokiak egin berri duen azterlan ba-

tek (Errealitate Sozialaren Behatokia, 

2018) agerian utzi du aztertutako aldian 

(2016ko azarotik 2017ko azarora) 16 

eta 64 urte bitarteko 22.954 pertsonak 

jaso zutela errenta bermatua. Horie-

tatik 6.225ek (% 27,1) bateragarri egin 

zituzten prestazioa eta lana, hau da, 

enplegurako pizgarrien onuradun izan 

ziren. Egindako ebaluazioaren arabera, 

Errenta Bermatuari (EB) eta enplegu-

rako pizgarriei buruzko araudiari esker, 

zertxobait handitu dira enplegu horiek 

Errenta Bermatuarekin bateratu ahal 

izan dituztenen kopuru absolutuak, eta, 

hortaz, hobetu egin da haien egoera 

ekonomikoa. Nahiz eta ez den naba-

ritu araudi horren ondorioz nabarmen-

ki egin duenik gora EB jasotzen duten 

kontratudunen kopuruak, aldatu dena 

zera da, onuradun izaten jarraitzen du-

tela diru-sarrera osagarrien bidez eta 

uztarketa hori egonkorragoa dela, hau 

da, etenaldi gutxiago dituela.

Frantziako esperientzia ere interes-

garria da. 2009an, diru-sarrerak berma-

tzeko prestazioen sistema errotik aldatu 

zuten, soldata baxuak eta asistentziazko 

prestazioak bateratzeko aukerak handi-

tzeko. 2016an, soldataren osagarria eta 

errenta bermatua bereizi zituzten, eta 

jardueragatiko saria (Prime d’activité)28 

sortu zuten, gaur egun lau milioi pertso-

nak jasotzen dutena. Prestazio horren 

batez besteko zenbatekoa hilean 186 

eurokoa da, eta 8.000 milioi euro ingu-

ruko gastu publikoa eragiten du.

28. https://youtu.be/jAHn3VhvjZs.

Oro har —nahiz eta egia izan helbu-

ruen eta onuradun potentzialen anizta-

suna kontuan hartuta ez dela erraza 

prestazio horien eragina egokiro identi-

fikatzea edo bereiztea29—, pentsa dai-

teke gure inguruan garatutako eredue-

tako batzuek emaitza aski onak izan 

dituztela. Edonola ere, orokorrean pro-

grama horiei egozten zaizkien emaitza 

onekin batera, izan ditzaketen arris-

kuak ere azpimarratu behar dira. Ildo 

horretan, agerian geratu da honako 

hau: “kapitalarentzako dirulaguntza-

tzat interpreta daitezke: hau da, pen-

tsa daiteke horrelakoek eskulana behar 

bezala ordaintzetik salbuesten dutela 

29. Ayala eta Paniaguaren arabera (2019: 137), 
“figura horrek hobeto funtziona dezan, beste 
baliabide-mota batzuekin konbinatu behar da 
prestazioen eta zergen sistemaren barruan. 
Babes sozialaren zati handiena soldaten 
osagarriak badira edo horiek beste prestazio 
batzuekin loturarik ezarri gabe garatzen 
badira, murriztu egin daiteke sistemaren 
birbanatze-ahalmena. Bereziki garrantzitsua da 
familientzako prestazioekiko osagarritasuna, 
etxeko sarrera guztiak kontuan hartzen 
direnean prestazioa kalkulatzeko. Hainbat 
herrialdetarako egindako azterlanek erakusten 
dutenez, haur txikiak dauzkaten familietan 
beste kolektibo batzuetan baino handiagoa 
da lan egindako orduen eragina. Enplegurako 
trantsizioan kostu finko garrantzitsuak daudenez, 
laneko partaidetza areagotzeko beharrezkoa 
da ez oso arrakala handia egotea soldata 
gordinaren eta garbiaren artean. Oro har, 
ordu gehiago lan egiteagatiko errenten tasa 
marjinalen aldaketek lan-eskaintzan eragiten 
dituzten aldaketak aztertu dituzten ikerlanek 
erakusten dute lan-orduak murriztea positiboa 
izan daitekeela soldata txikiak jaso ohi dituzten 
emakumeen lan-partaidetzarako. Eragin hori 
handiagoa da etxean errentak jasotzen dituen 
beste norbait badago. Soldaten osagarriek 
eragin sozial handiagoa izan dezaten, 
garrantzitsua da, halaber, nola konbinatzen 
diren lan-merkatuarekin lotutako beste 
politika batzuetako aurrerapenekin, hala nola 
langabezia-prestazioekin, aktibazio-politikekin 
edo gutxieneko soldataren erregulazioarekin. 
Esan dugunez, beste baliabide batzuekin 
bateratu ezean, osagarri horiek ez dira izango 
aberastasuna birbanatzeko tresna behar bezain 
sendoak, eta ez dira gai izango jarduerarik 
ezetik enplegurako trantsizioa bultzatzeko”.

https://youtu.be/jAHn3VhvjZs
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kapitala eta kolektibitatearen esku ge-

ratzen dela enpresen erantzukizunaren 

zati bat” (De la Cal, 2015: 9)30.

Hortaz, egindako ebaluazioen emai-

tza anbibalentea da. Ayala eta Pania-

guaren ustez (2019: 148), “hainbat herrial-

detako esperientziek, batik bat herrialde 

anglosaxoietakoek, erakusten dute bal-

dintza jakin batzuetan osagarri horiek 

emaitza neto positiboak sor ditzake-

tela lan-partaidetzan eta pobreziaren 

eragina murriztu dezaketela. Hala ere, 

gaurdaino eskura dagoen ebidentziatik 

ondorioztatzen da, halaber, programa 

horien ezaugarri jakin batzuek ondorio 

kontraesankorrak ekar ditzaketela”.

Espainiako kasuari dagokionez, egi-

le horiek honako hau eransten dute: 

“Egungo zerga- eta prestazio-sistema-

ren osagaietako batzuen ebaluazioei 

esker, aurrera daiteke neurriak ondorio 

positiboa izan dezakeela emakume-

kopuru handi samar bat lan-merkatuan 

sartzeko. Baina soldataren osagarriaren 

eragin globalak ez daude argi. Solda-

taren osagarriak eraginkortasunean 

eta ekitatean onurak ekarri ahal izate-

ko, asko handitu behar luke kontrata-

zioak, hau da, enplegu-emaileek ge-

hiago kontratatu behar lukete. Eskarian 

aldaketarik izan ezean, apenas nabari-

tuko litzateke birbanaketaren eragina. 

Horrez gainera, bitarteko horiek solda-

ten kostuak murrizteko erabil litezke, eta 

arrakala horren finantzazioa sektore pu-

blikoaren esku uzteko, osagarri horien 

bidez” (Ayala eta Paniagua, 2019: 149).

30. Ildo horretan, zenbait egilek adierazi dute 
horrelako prestazioen ondorioz enplegu-politika 
publikoak zuzenean enplegua sortzeari uzten ari 
zaizkiola eta prestakuntza txikiagoko enplegu 
pribatua partzialki finantzatzen hasi direla 
(Kenworthy, 2015).

8. POLITIKA SOZIALAK ETA 
FISKALAK BATERATZEA

Gure inguruan sistema fiskala eta babes 

sozialeko sistema bereizita aztertzeko 

joera badago ere (lehenengoari bilke-

ta-funtzioa egotziz, eta bigarrenari, aldiz, 

birbanaketa- eta asistentzia-funtzioak), 

gure inguruko herrialde askotan gero 

eta bateratuago daude bi eremuak, 

eta politiken analisiek zein erreformek 

gero eta gehiagotan egiten diote erre-

ferentzia sistema soziofiskalari (tax bene

fits system). Tresna-mota horien gainean 

egin berri den azterlan baten arabera 

(Zalakain, 2019), gero eta ohikoagoa eta 

orokorragoa da sistema fiskalera jotzea 

premia sozial jakin batzuei erantzuteko, 

eta are prestazio ekonomiko batzuk bi-

deratzeko, batik bat familiei laguntzeko 

eta diru-sarrerak bermatzeko politiken 

eremuan. Ferrarini, Nelson eta Höögek 

azaltzen dutenez (2012), mendebalde-

ko herrialde askotako gizarte-politikak 

fiskalizazio-prozesu bat jasaten ari dira 

azken urteetan, eta lehen Gizarte Segu-

rantzak edo gizarte-laguntzako sistemek 

zuzeneko prestazio gisa kudeatzen zituz-

ten laguntza ekonomikoetako batzuk 

zerga-kenkarien edo desgrabazioen bi-

tartez bideratzen dira gaur egun.

Fiskalizazio-prozesu horren baitan, 

logika kontrajarrietatik abiatzen diren 

bi ikusmolde desberdin daude. Kenka-

ri tradizionalak zergadunen zerga-zorra 

murriztera mugatzen dira, eta, hortaz, 

oinarritzat dute diru-sarrera ertain edo 

baxuko zergadunei presio fiskala arin-

tzea. Definizioz, ez diete onurarik ekar-

tzen —edo oso neurri txikian ekartzen 

diete onura— diru-sarrera oso baxuak 

dituzten zergadunei, zeintzuek zerga-

erantzukizun txikiegiak dituzten zergen 
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beherapena jasotzeko, edo diru-sarre-

rarik ez dutenei. Aitzitik, kenkari itzulga-

rriek (literatura anglosaxoian refunda

ble tax credits izenez ezagunagoak) 

potentzialki onuradunak diren pertsona 

guztiei ekartzen diete onura, kenka-

riaren zenbatekoa zerga-zorra baino 

handiago bada alde hori zergadunei 

ordaintzen baitzaie, prestazio neto gisa. 

Tresna horiek zenbait abantaila dituzte 

—normalizazioa, sinplifikazioa, estigma-

tizazio txikiagoa, etab. —, baina badi-

tuzte, halaber, azpimarratu beharreko 

desabantaila batzuk.

Oro har, kenkari horiek gainerako 

kenkari fiskalen bestelakoak dira ez 

daudelako mugatuta zergaduna-

ren zorrera: kenkari itzulgarriak zerora 

arte murrizten du Ogasunarekiko zorra  

—gainerako kenkariekin gertatzen den 

moduan—, baina kenkaria kuota baino 

handiagoa bada, aldea zergaduna-

ri ordaintzen zaio, transferentzia garbi 

baten bidez. Kenkari horien itzulgarrita-

suna funtsezko elementua da ikuspegi 

horretatik, zergak beheratzearen lo-

gikatik birbanaketaren logikara erama-

ten baitu enfasi politikoa, McCabek eta 

Poppek azaltzen duten moduan (2016).

Esparru orokor horretan, kreditu fis-

kal itzulgarriak sarri elkarrekin erlazio-

natuta dauden hiru helbururekin erabili 

dira funtsean:

Seme-alabak dauzkaten familiei 

laguntzeko politikak garatzea, beste 

prestazio ekonomiko posible batzuk 

osatuz, eta haur-pobreziaren intziden-

tzia murriztea.

Aktibazioaren esparruan, gutxiene-

ko errenten ohiko sistemek eragin de-

zaketen lanerako motibaziorik eza mu-

rriztea eta gutxieneko errentak jasotzen 

dituztenak lan egin dezaten sustatzea.

Esparru berean, soldata txikiak di-

tuzten langileak babestea eta kolek-

tibo horri bideratutako birbanaketa-

politikak hobetzea, working poors edo 

langile txiroen fenomenoak enplegua-

ren ahalmen inklusiboan eragiten duen 

kalteari aurre egin ahal izateko.

Oinarrizko hiru helburu horiei beste 

bi helburu osagarri gehitu dakizkieke:

Batetik, prestazio- eta zerga-siste-

maren sinplifikazioan, normalizazioan 

eta “irakurgarritasunean” laguntzea, 

prestazio ekonomikoen non take up 

edo eskuragarritasunik ezeko maila 

altuak, akatsak eta okerreko kobran-

tzak saihesteko, edo kudeaketan nahiz 

administrazioan gehiegi gastatzea eki-

diteko. Sistemaren normalizazioari da-

gokionez, eredu horiek urrundu egiten 

dira gizarteratzeko gutxieneko errentei 

lotu ohi zaizkien baldintzapekotasun-

printzipioetatik, eta —izaera selektiboa 

eta baldintzatua alde batera utzi gabe, 

noski— errentak bermatzeko eredu 

automatiko, sinple eta normalizatua-

go baten alde egiten dute, biztanle 

guztientzako sistema baten barruan  

—sistema fiskala— sartzen diren eta la-

neko diru-sarrera eskasak osatzera mu-

gatzen diren heinean.

Bestetik, sistema fiskalari gehikor-

tasun handiagoa ematen laguntzea, 

errenta txikienetara hedatuz errenta 

handieneko taldeek zerga-beherape-

netatik jaso dituzten onurak eta trata-

mendu fiskal onuragarriagoa eskainiz 

seme-alabak dauzkaten familiei edo 

soldata txikiak dauzkaten langileei.
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Elementu horiekin batera, horrelako 

tresnen oinarrizko beste ezaugarri ba-

tzuk aipatu behar dira:

Bereziki herrialde anglosaxoietan ga-

ratutako tresna fiskalak dira —gorantz 

doan ozeanoz haraindiko eredu “anglo-

sozial” sortuberri baten oinarrizko zuta-

betzat definituak—, eta oso lotuta daude 

“hirugarren bide” sozialdemokratarekin. 

Ezin dugu ahaztu Bill Clinton, Tony Blair, 

Gordon Brown eta gisa horretako poli-

tikariek bultzatu zituztela bereziki.

Ez dira ez prestazio unibertsalak, ez 

baldintzarik gabeak: sarri, laneko diru-

sarrerak dauzkatenentzat bakarrik iza-

ten dira, eta, oro har, diru-sarrerek gora 

egin ahala murriztuz joaten dira, eta 

sarrera jakin batzuetatik aurrera desa-

gertu egiten dira. Ikuspuntu horretatik, 

helburutzat dute soldata txikiko enple-

guetarako sarrera sustatzea, eta oso 

gutxitan izaten dira jarduerarik ez duten 

pertsonentzat.

Oro har, prestazio ekonomiko kon-

bentzionalen sistema osagarriak dira, 

nahiz eta zenbait kasutan onuradun 

potentzialek sistema bat edo bestea 

hautatu behar izaten duten.

Orokorrean, kuotako kenkari gisa 

aplikatzen dira, eta horiekin batera iza-

ten dira beste onura fiskal batzuk (bizi-

tzeko gutxienekoak, lanagatiko hoba-

riak, zergak batera ordaintzeagatiko 

beherapenak, sarrera jakin batzuen sal-

buespena edo beste kenkari batzuk), 

baita sistema fiskal jakin bat definitzen 

duten gainerako ezaugarriak ere (tasa, 

tarte edo gutxieneko salbuetsiak).

SIISek egindako azterketan, Europa, 

Amerika eta Ozeaniako dozena bat 

herrialdetan garatutako hogeita ha-

mar kenkari fiskalen funtzionamendua 

deskribatzen da. Zalantzarik gabe, na-

barmenenak eta zorroztasun handie-

nez aztertu eta ebaluatu direnak Estatu 

Batuetako Earned Income Tax Credit 

(EITC)31 eta tax credits britainiar sistema 

(Working Tax Credit eta Children Tax 

Credit sistemek osatua) dira, gaur egun 

desegiten ari dena, azken hori.

Ezbairik gabe, Estatu Batuetako EITC 

nazioarteko erreferentzia nagusia da, 

kreditu fiskal itzulgarriei dagokienez, 

bai estalduraren eta egindako gas-

tuaren ikuspegitik, bai Ipar Amerikako 

babes sozialeko sisteman duten egin-

kizunagatik. 2017an, Estatu Batuetako 

Gobernuak 68.000 milioi dolar bideratu 

zituen EITCra (BPGdren % 0,32), zeina 

baita pobreziaren aurka borroka egite-

ko programa nagusia Estatu Batuetan. 

Kalkuluen arabera, 2016rako 28 milioi 

zergadun inguruk jaso zuten laguntza 

hori, eta batez besteko kenkaria 2.440 

dolarrekoa izan zen.

Europara etorrita, hemendik gutxira 

desagertu egingo bada ere, Erresuma 

Batuan indarrean dirau, partzialki, kre-

ditu fiskalen sistemak, aztertzen ari ga-

ren ikusmoldeak Europan duen adibide 

nagusietako batek. Espainiar Estatuan 

ere ari dira zertxobait garatzen horre-

lako tresnak. Erregimen komuneko lu-

rraldeak baditu, adibidez, kenkari fiskal 

itzulgarri batzuk, hiru urtetik beherako 

seme-alabak dauzkaten emakume 

landunek erabil ditzaketenak, batetik, 

eta bestetik, familia ugariek eta aurre-

ko edo ondorengo desgaituak dituzten 

familiek. Bi kasuetan kenkari partzialki 

31. https://youtu.be/TXsdp6SDKcY.

https://youtu.be/TXsdp6SDKcY
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itzulgarria da, aldez aurretik eta hileko 

ordainketetan jaso daitekeena.

Nafarroako Foru Erkidegoak ere 

aurrerapausoak egin ditu ildo horre-

tan kenkari fiskal aurreratuen bitartez. 

Osagarri-eskubidea duten gutxieneko 

alarguntza-pentsioak edo SOVI de-

lakoaren (zahartze eta elbarritasuneko 

nahitaezko asegurua) alarguntza-pen-

tsioak jasotzen dituzten pertsonek dituz-

te eskura kenkari fiskal aurreratu horiek, 

baita errenta bermaturako eskubidea 

izateko baldintzak betetzen dituzten 

kotizatu gabeko erretiro-pentsioak ja-

sotzen dituzten pertsonek ere. Aurrera-

kina oinarriko gizarte-zerbitzuetan edo 

Eskubide Sozialen Departamentuan 

bertan eskatzen da, Ogasun Depar-

tamentuak ordaintzen du eta gastu 

fiskal gisa zenbatzen da. Aurrerakina 

kobratuz gero, kenkaria ez da aplika-

tzen PFEZ aren aitorpenean, aitorpena 

egiten bada. 2017an, 15.000 pertsonak 

erabili zuten kenkari hori, eta gastua 

12,9 milioi eurokoa izan zen (2,5 milioi-

koa, aldiz, 2015ean).

9. LEIHATILA BAKARREKO ETA 
ZERBITZU BATERATUEN EREDUAK 
(ERSISI)

Enplegu-politika aktiboen eremuan, 

honela definitzen dituzte leihatila baka-

rreko ereduak (one stop shops): enple-

gu-zerbitzuak, prestazio ekonomikoen 

kudeaketa eta hornidura —kotiza-

tzen dutenena eta ez dutenena— eta 

langabetuentzako gizarte-zerbitzuak 

arretagune bakarrean eta modu 

koordinatu edo bateratuan elkartze-

ra bideratutako irtenbide administra-

tiboak dira. Horrelakoen helburua da 

langabetuen enplegagarritasuna eta 

lan-merkaturatzea ahalik eta gehien 

hobetzea. Iraupen luzeko langabe as-

kok izaten dituzten zailtasun sozialak 

tarteko, horiek zerbitzu publiko bat bai-

no gehiago erabiltzen dute aldi berean 

(Bouget et al., 2015).

Egiaz, biztanle-talde horri ematen 

zaion arretak barne hartzen ditu, gu-

txienez, enplegu-zerbitzu publikoak, 

diru-sarrerak bermatzeko sistemako zer-

bitzuak eta, zenbaitetan, baita gizarte-

zerbitzuak ere. Bestalde, biztanle-talde 

horretan gainerakoetan baino jende 

gehiago dago enplegua lortzeko mu-

gak dituena, eta, ondorioz, askotan 

beharrezkoa izaten da aktibazio-neu-

rriak osatzea, pertsonen enplegagarri-

tasuna areagotuko duten eta horien 

gizarteratze- eta laneratze-prozesuen 

iraunkortasuna handituko duten gizar-

te-zerbitzuak eta beste zerbitzu osa-

garri batzuk eskainiz (Minas, 2009). Hori 

dela-eta, biztanle horiei arreta ematen 

dieten zerbitzu nagusien artean koordi-

nazio egokia izatea ardatz estrategikoa 

da, emandako arretaren kalitatea 

hobetzeko eta biztanle-talde horren-

tzako politika publikoen eraginkortasu-

na areagotzeko32.

32. Gaur egun, gizarte-zerbitzuen eta enplegu-
zerbitzuen arteko koordinazio-arazoek ikaragarri 
oztopatzen dute laneratze-programek behar 
bezala funtzionatzea. Fernándezek dioenez 
(2015: 62), “Enplegu Zerbitzu Publikoko arlo 
zentralaren eta eskualdeko arloen arteko 
koordinazioaren eraginkortasuna hobetu 
bada ere (espazio fisiko beretan daudelako 
eta informazio-sistema komun bat garatzen 
dutelako, neurri batean), gizarte- eta enplegu-
zerbitzuen arteko koordinazioa ahula da, 
hainbat departamentutan sakabanatuta 
daudelako, logika profesional desberdinak 
darabiltzatelako, elkarren arteko lotura 
mugatua delako eta informazio-trukea eskasa 
delako. Distantzia horri logika instituzional 
desberdinak erantsi behar zaizkio, enplegu-
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Azken hamarkadan, Europako he-

rrialde gehienek erreformak egin dituz-

te, premia konplexuenak dauzkaten 

biztanle-taldeei arreta ematen dieten 

zerbitzuak bateratzeko, zertarako, eta 

hain justu, eraginkortasuna handitze-

ko baliabideen erabileran eta ematen 

diren zerbitzuen kalitatea hobetzeko 

(Van Berkel eta Borghi, 2008). Europako 

herrialde guztietan ez dute modu be-

rean eraman praktikara ideia hori, eta, 

hortaz, zaila da europar testuinguruan 

dauden zerbitzuen edukian eta egi-

turan oinarrituta xehetasunez defini-

tzea leihatila bakarraren kontzeptua. 

Minasek (2014) sailkapen bat propo-

satzen du, eta bertan leihatila baka-

rreko bi eredu nagusi ezartzen ditu Eu-

ropako enplegu-politiken baitan: alde 

batetik, zerbitzu bateratuen barruan 

enplegu-zerbitzuak eta babes ekono-

mikoko edo diru-sarreren bermerako 

zerbitzuak bakarrik sartzen dituzten he-

rrialdeena, eta bestetik, zerbitzu ba-

teratuen barruan enplegu-zerbitzuak, 

diru-sarrerak bermatzeko sistemak eta 

langabetuentzako gizarte-zerbitzuak 

sartzen dituzten herrialdeena. Nahiz 

eta dokumentu ugari dauden europar 

testuinguruan zerbitzu bateratuak nola 

sortu diren deskribatu eta aztertzen du-

tenak, ebaluazio integral gutxi egin dira 

ezarritako erreformei buruz, eta datu 

kuantitatibo gutxi daude erreforma ho-

riek langabetuen enplegu-aukeretan 

izan duten eragina neurtu ahal izateko 

(McQuaid, 2007). Datuak bildu diren 

kasuetan, azterlanek erakutsi dute zer-

bitzu bateratuak ezarrita iraupen luzeko 

langabetuek aukera gehiago dutela 

zerbitzua langabeziaz arduratzen baita eta 
gizarte-zerbitzuak, berriz, bazterkeriaz”.

aktibazio-zerbitzu eta -programetan 

sartzeko, baita babes ekonomikoko 

sistemetan ere, baina sistemetara sar-

tzeko aukera hobetzeak beti ez dakar 

berekin ohiko lan-merkatuan enplegu-

aukera gehiago izatea.

Gure ingurunera etorrita, gizarte- 

eta enplegu-zerbitzuak bateratzeko 

programa esperimental sendoenetako 

bat ERSISI33 proiektua da, Nafarroako 

Gobernuak sustatua eta Sakanako eta 

Tuterako eskualdeetan garatua. Tute-

ran, Altsasun, Olatzagutian eta Ziordian, 

europar proiektu horrek pertsona zaur-

garri langabetuentzako (errenta ber-

matuaren hartzaileak, bereziki) arreta-

eredu bat sustatu du, gizarte-zerbitzuen 

eta enplegu-agentzien elkarlanean oi-

narritua. Horren helburua da gizartera-

tze- eta laneratze-eskubidea benetan 

baliatu ahal izateko babesa ematea. 

Horretarako, diagnostikorako tresnak 

garatu dira, aukera ematen dutenak 

onuradunak lehentasunezko beharren 

arabera banatzeko, baita bi zerbitzuen 

artean erantzun koordinatu eta batera-

tuak planifikatzeko ere.

ERISISI proiektuaren abiapuntuko hi-

potesia zera izan zen, errenta bermatua 

jasotzeko eskubideak (15/2016 Foru Le-

gea) dakarren babes ekonomikoak ez 

ziela zertan kendu lan-merkatuan sar-

tzeko motibazioa errenta hori jasotzen 

zuten langabeei, baldin eta, babes ho-

rrekin batera, laguntza pertsonalizatua, 

erabatekoa eta jarraitua ematen bazi-

tzaien aktibaziorako bidean. Proiektua 

ebaluatu duen taldeak (Nafarroako 

Unibertsitate Publikoko Soziologia eta 

Gizarte Laneko Saila) 502 onuradunen 

33. https://youtu.be/WGQU_2oNVaM.

https://youtu.be/WGQU_2oNVaM
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datuak alderatu ditu tamaina bera eta 

antzeko ezaugarriak dituen kontrol-tal-

de batekin, ebaluazio kontrafaktualeko 

metodologia bat erabiliz, eta hipotesi 

hori egiaztatu egin dela adierazi du.

Ebaluatzaileen arabera, proiektuak, 

hasteko, ondorioak izan ditu aktibazio-

rako baliabideen erabileran (orientabi-

dea eta formakuntza). ERSISI proiektura 

iritsi aurretik, 502 onuradunen % 70 in-

guruk ez zuten inolako jarduerarik egin 

aurreko hamabi hilabeteetan. Proiek-

tuan parte hartu zuten bitartean, aldiz, 

enplegurako aktibatzeko zazpi ekintza 

egin zituzten, batez beste, eta horrek, 

haien enplegagarritasuna hobetzeaz 

gain, berekin ekarri du lotura estuagoa 

izatea enplegu-bilaketa aktiborako zer-

bitzuekin, esku-hartzea amaitu ondoren 

ere maiz erabili baitzituzten zerbitzu ho-

riek (kontrol-taldekoek baino askoz ge-

hiago).

Bigarrenik, ERSISI proiektuko parte-

hartzaileek bilakaera hobea izan dute 

enpleguari dagokionez, nahiz eta, eba-

luatzaileek adierazi zutenez, datu hori 

zuhurtziaz erabili behar den, ezinezkoa 

izango baita enpleguan izandako on-

dorio errealak neurtzea esku-hartzea 

amaitu zenetik denbora gehiago igaro 

arte. Nolanahi ere, esku-hartzea amai-

tu eta hurrengo sei hilabeteetan lan-

merkatuan aritu ziren ERSISI proiektuko 

onuradunen kopurua handiagoa izan 

zen kontrol-taldeko kideena baino. Par-

te-hartzaileen % 32 inguruk lan-kontratu 

bat lortu zuten programan parte hartu 

osteko seihilekoan. Era berean, ebalua-

zioak erakutsi du ERSISI proiektuko onu-

radunen enplegua kontrol-taldekoena 

baino kalitate hobekoa dela (lanaldi 

osoko kontratuak).

10. PREBENTZIOA ETA INBERTSIO 
SOZIALA: DESABANTAILA-EGOERAN 
DAUDEN HAURREKIKO ESKU-HARTZE 
GOIZTIARRAREN GORAKADA

Euskal erakundeek 2018an onartu zu-

ten Familien eta Haurtzaroaren aldeko 

Euskal Itunaren arabera, “azkeneko ur-

teotan egituratzen ari da argumentu-

multzo bat haurtzaroari bideratutako 

inbertsio publiko proaktiboaren ingu-

ruan. Diskurtso berri horien esanean, 

gure gizartearen etorkizunean inberti-

tzea da haurtzaroan inbertitzea. Politika 

sozialaren paradigma berri honetan, 

haurtzaroaren aldeko gastu publikoak 

ez du kontuan hartu daiteken kostu so-

zialik, aitzitik, ardatz nagusi bilakatzen 

da etorkizunera orientaturiko inbertsio 

sozial produktibo gisara. Ikerkuntza so-

zial ugarik babesturik, paradigma berri 

honek eskatzen du esfortzuak area-

gotzeko haur-pobreziari aurre egiten, 

lanarekiko dedikazio eta familia-ardu-

rak orekatzeko zailtasunei laguntzea, 

edo partaidetza sustatzea kultur eta 

hezkuntza-baliabide apalak dituzten 

haurrentzako eskolaurreko hezkuntzan” 

(9. or).

Ikusmolde horrek bat egiten du 

inbertsio sozialaren paradigmarekin, 

zeinaren ezaugarri nagusia baita en-

fasia ez duela jartzen erreparaziora bi-

deratutako politiketan, prestakuntzara 

bideratutako politiketan baizik; eta fa-

milia-politikak, hezkuntza-politikak zein 

genero-berdintasuneko politikak har-

tzen ditu, besteak beste, garapen so-

zial eta ekonomikorako funtsezko ele-

mentutzat. Ikuspegi horretatik, eredu 

honek erdigunean jartzen ditu haurtza-

roan inbertitzeko aukera ematen duten 

zerbitzuak, aukera-berdintasunerako 
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eta mugikortasun sozialerako baldin-

tzak ahalbidetzen dituzten zerbitzuak, 

emantzipatzeko eta helduarora iga-

rotzeko prozesuak errazten dituzte-

nak, seme-alabak dauzkaten familiak 

babesten dituztenak eta emakumeek 

enplegu ordaindua lortzea errazten 

dutenak.

Bat egiten du, halaber, esku-hartze 

goiztiarrari begirako interes gero eta 

handiagoarekin (bizitzako lehen mila 

egunetan esku hartzea)34 eta mugikor-

tasun sozialerako zailtasun gero eta 

handiagoekiko kezkarekin. Zenbaiten 

ustez, egungo krisi ekonomikoak, des-

berdinkerien gorakadak eta ekoizpen-

ereduaren aldaketak aukera-berdin-

tasuna murrizten dute, eta bereziki 

kaltetzen dituzte gurasoengandik be-

har besteko kapital-hornidura (ekono-

mikoa, kulturala edo erlazionala) jaso 

ezin izan duten haurrak; ideia hori abia-

34. Familien eta Haurtzaroaren aldeko Euskal 
Itunak berak azaltzen duenez, gero eta 
ugariagoak eta eztabaidaezinagoak dira 
bizitzako lehen urteak eta arreta goiztiarra 
bizitza osoko garapen-potentzialarekin lotzen 
dituzten azterlanak; horiek guztiek paradigma 
komun bat dute, “funtsezko urteak” (foundation 
years) kontzeptu generikoan bil daitekeena, 
fase horretan ezartzen baitira bizitza osorako 
funtsak edo oinarriak. Diziplina askotako 
ikerketa sendoetatik ondorioztatzen denez, 
lehen haurtzaroan inbertitzeak ondorio 
positiboak dauzka: emakumeek presentzia 
handiagoa dute lan-merkatuan, ugalkortasun-
tasa handiagoa da, jatorri sozioekonomiko 
desberdinetako haurren arteko aukera-
berdintasunak hobetzen dira eta, azkenik, 
hobeto erantzuten zaie “ezagutzaren gizartea” 
deritzanaren beharrei. Ildo horretan, ikerlan 
ugariren ustez, esku-hartze eraginkor bat lortzeko 
unerik onena haurrak oso txikiak direnean da. 
Ebidentziek argi utzi dute hezkuntzako esku-
hartzeak gero eta errentagarriagoak edo 
eraginkorragoak direla kostuetan zenbat eta 
lehenago garatu. Geroago egiten diren esku-
hartzeak ere eraginkorrak izaten dira, noski, 
baina, oro har, kostuei begira familiei laguntzeko 
modu eraginkor eta efizienteena seme-alaben 
lehen bizi-urteetan esku hartzea da.

puntutzat hartuta, hainbat erakundek 

nabarmendu dute hezkuntzan, kultura-

arloan eta diru-sarrerak bermatzeko 

sisteman politika egokiak garatu behar 

direla, ezinbestean, desberdinkeria ho-

riek neutralizatu ahal izateko eta auke-

ra-berdintasun oinarrizkoa bermatzeko 

pertsona orori, jatorriko familien onda-

re ekonomikoa, kulturala edo hezkun-

tzakoa edozein dela ere.

Horri dagokionez gogoratu beharra 

dago, halaber, familia-testuinguru zaur-

garrietan jaiotzeak eragin erabakiga-

rriak dituela haurren bizitza-aukeretan. 

Haurtzaroan abiapuntu kaltegarria 

izateak lotura du formakuntza eta kul-

tura eskuratzeko aukera txikiagoare-

kin, eskola-errendimendu txikiarekin, 

osasun fisiko eta mentaleko indize kas-

karragoekin eta bizitzan zehar jarrera 

arriskutsuak eta jokabide antisozialak 

izateko probabilitate handiagoarekin 

(Assiego eta Ubrich, 2015; Harvey, 2014; 

Allen, 2011; Waldfogel eta Washbrook, 

2011; Field, 2010). Haurtzaroan sortu-

tako desberdinkeriek, gainera, eragina 

dute pertsonen bizi-ziklo osoan, eta po-

brezia zein gizarte-bazterketa berregin 

edo transmititu egiten da belaunaldiz 

belaunaldi (Foessa, 2016; Unicef, 2014; 

Field, 2010).

Hortaz, azken urteetan indarrez ga-

ratu dituzte arrisku sozialeko egoeran 

dauden haurrei arreta emateko pro-

grama konpentsatzaile batzuk (SIIS, 

2017c). Politika horiek txikitan aukera-

berdintasuna sustatzen laguntzen dute, 

eta, horrez gainera, gero eta ebiden-

tzia zientifiko handiagoa dago bueltan 

onura ekonomiko eta sozial positiboa 

ekartzen dutela baieztatzeko. Haur-

tzarorako politika sendogarrien hel-
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buru nagusia desabantaila-egoeran 

dauden haurren garapen integralean 

laguntzea da. Edukiaren ikuspegitik, 

hauek dira esku-hartzeen ardatzak:

Arreta eta hautemate goiztiarreko 

zerbitzuak ezartzea. Horien helburua 

da familiei laguntza osagarria ematea 

haurra jaiotzen den unetik eta haren le-

henengo urteetan (zerotik seira bitarte); 

izan ere, aldi hori garapenaren fase kri-

tiko bat da, eragin handia duena hau-

rren gaitasun kognitibo, emozional eta 

sozialetan haurtzaroko hurrengo etape-

tan, nerabezaroan eta helduaroan.

Gurasoek seme-alaben hazkuntzako 

etapa desberdinei aurre egiteko duten 

gaitasuna hobetzea, gurasotasun positi-

boko programak eta familiako gatazka-

egoeretarako orientabide- edo aholku-

laritza-zerbitzuak ezarriz, bereziki.

Adingabeen osasun fisiko eta men-

tala sustatzea, honako hauen bitartez:

•  Haur eta amentzako osasun-zer-

bitzuak eta -programak, helburu-

tzat dutenak lehenengo urteetan 

adingabeek eta amek osasun- 

eta ongizate-baldintza egokiak 

dauzkatela bermatzea.

•  Osasun publikoko sistemak estal-

tzen ez dituen eta adingabeen 

osasunarekin zerikusia duten zer-

bitzuak (logopedia, psikomotrizi-

tatea) eta ondasunak (betaurre-

koak, gorren entzungailuak, etab.) 

bermatzen dituzten programak.

•  Elikaduran, higienean, jarduera 

fisikoan eta beste arlo batzuetan 

familien bizi-ohitura osasungarriak 

sustatzeko programak.

•  Haurren gaitasun sozial eta emo-

zionalak garatzeko programak.

Ingurune babesgabeetatik datozen 

haurren eskola-errendimendua hobe-

tzea:

• Gurasoek seme-alaben hezkuntza-

prozesuan parte hartzea eta bide-

lagun izateko gaitasunak eskura-

tzea xedetzat duten programak.

• Eskola-ordutegitik kanpoko erre-

fortzu-programak, ikasteko zailta-

sunak dauzkaten haurrei laguntza 

eskaintzeko.

•  Haurrek eskola-materiala eta bes-

te ekipamendu batzuk berma-

tuta izateko programak, horiek 

beharrezkoak baitira hezkuntza 

formaleko ingurunean parte har-

tzeko eta euren etxeetan estimu-

lazio eta garapen kognitiboaren-

tzat mesedegarri izango diren 

ikaskuntzarako ingurune egokiak 

sortzeko.

Haurrek kulturako eta aisialdiko pro-

grama zein jardueretan parte har deza-

ten sustatzea:

•  Adingabeek kultura nahiz aisial-

diko jardueretan parte hartzeko 

diruz lagundutako formulak ezarriz 

biztanle guztientzako eskaintzaren 

esparruan.

•  Gizarte-egoera zaurgarrian dau-

den familiak kultura- eta aisialdi-

programetan parte har dezaten 

bultzatuz.

•  Asteburuetan eta oporraldietan gi-

zarte-egoera zaurgarrian dauden 

familietako adingabeei kultura- 

nahiz aisialdi-jarduerak eskaintzea.

Programek gurasoek zaurgarritasun 

handiena duten arloetan (eremu eko-

nomikoa, osasun mentaleko arazoak, 

bakardadea, bakartzea eta laguntza-
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sarerik eza, formakuntza eskasa, tokiko 

hizkuntza ez jakitea edo gaitasun per-

tsonal edo sozial urriak) egoera hobe-

tzeko lagungarriak izan daitezkeen 

ekintzak barne har ditzaten saiatzea.

Ildo horretan labur nabarmentze-

koak diren programen artean, errefe-

rentzia egin behar zaie Estatu Batuetako 

Family-Nurse Partnership35 programari, 

Britainia Handiko Incredible Years36 pro-

gramari edo La Caixaren ProInfancia 

35. Family-Nurse Partnership programaren 
helburua da diru-sarrera urriak dituzten amaberri 
gazteen eta horien seme-alaben ongizatea 
hobetzea. Hauek dira esku-hartzearen xedeak: 
a) amaren osasun-ohiturak hobetzea (tabako-, 
alkohol- eta droga-kontsumoa), auto-zaintza 
sustatzea eta haurdunaldian jaioaurreko 
beharrezko kontrolak egitea; b) adingabeen 
osasun-egoera eta garapena optimizatzea 
bizitzako lehen bi urteetan, gurasoak haiek 
arduraz eta gaitasunez zaintzera trebatuz; d) 
familien egoera ekonomikoa hobetzea, familia-
plangintza eginez, gurasoak formakuntzara 
bideratuz eta enplegu egonkorra lor dezaten 
sustatuz. Programa erizain batek etxera egiten 
dituen bisiten bidez egituratzen da. Bisita horiek 
haurdunaldian hasten dira, eta haurrak bi urte 
betetzen dituen arte luzatzen dira. Erizaina 
erreferentziazko profesionala da, eta, hortaz, 
idealki, esku-hartzeak irauten duen denbora 
osoan mantendu behar da. Programan parte 
hartzen duten erizainek bi asteko formakuntza 
espezifikoa jasotzen dute, programan sartu 
aurretik. Hasieran, hamabost egunean behin 
egiten dituzte bisitak, eta bakanduz doaz, 
programak aurrera egin ahala. Edonola 
ere, bisiten maiztasuna familia bakoitzaren 
beharretara egokitu behar da, eta astean behin 
ere egin daitezke, beharrezkoa izanez gero.

36. Incredible Years programaren helburua 
da gurasoek seme-alabak hazteko dituzten 
gaitasunak hobetzea eta gurasotasun positiboa 
sustatzea. Gurasotasun positiboko programa 
honen ardatza adingabeen eta gurasoen 
arteko lotura indartzea da, baita haien arteko 
interakzioak hobetzea ere. Helburu nagusietako 
bat gurasoen jarrera zigortzaileak murriztea 
da —adingabeen jokabide txarrak indartzen 
baitituzte—, eta horien ordez seme-alaben 
gaitasun sozial, emozional eta linguistikoak 
sustatzen dituzten erantzunak erabiltzea. 
Horrez gainera, eskolaurreko edo eskolako 
umeentzako programetan nabarmen bultzatzen 
ditu adingabeen gaitasun kognitibo eta 
linguistikoak, haien errendimendu akademikoa 
hobetzeko asmoz.

programaren baitako hezkuntza-erre-

fortzurako azpiprogramari37.

11. ERAGIN SOZIALEKO BONUAK

Azterlan ugarik berretsi dute arazo so-

zialen eta osasun-arazoen prebentziora 

bideratzen diren inbertsio publikoek au-

rrezkia dakarkiotela sektore publikoari. 

Hala eta guztiz ere, zaila izaten da eki-

men sozial prebentiboetarako finan-

tzaketa publikoa lortzea. Neurri batean, 

krisi ekonomikoaren ondorioz gertatzen 

da hori, austeritate-politikak ezarrita 

areagotu egin baitira programa pu-

blikoetan lehendik ere baziren finan-

tzaketa-arazoak. Bestalde, aurrekontu 

publiko gero eta estuagoekin gero eta 

handiagoa da administrazio publikoen 

gastua emaitzen ebaluazioen bidez jus-

tifikatzeko beharra. Erronka horiei eran-

tzuteko ahaleginez, eragin sozialeko 

bonuak (ESB) sortu ziren, munduko le-

henak, Erresuma Batuan, 2007. urtean. 

Bonu horiek, arrakastaren araberako 

37. La Caixaren ProInfancia programak (Riera 
eta Longás, 2013) helburutzat du hezkuntza-
errefortzuko jarduerak eskaintzea gizarte-
egoera zaurgarrian dauden eta eskolatzeko 
zailtasunak dauzkaten adingabeei. Programa 
osatzen duten errefortzu-jardueren xedea da 
batzuetan elkarren osagarri izan daitezkeen hiru 
funtzio garatzea: prebentzioa, berreziketa eta 
errefortzu etengabea. Ikuspegi prebentiboaren 
ardatza familia-testuinguru oso desegituratuak 
dituzten ikasleei laguntzea da; izan ere, 
horrelakoetan arrisku-adierazle ugarik bat egiten 
dute, eta komenigarria da prebentziozko esku-
hartzeak egitea. Berreziketa-jardueren helburua 
da zailtasun espezifikoei erantzutea, diagnostiko 
psikopedagogiko zehatz batetik abiatuta. 
Konpentsatu egin nahi ditu ikasleak izan 
ditzakeen zailtasunak (blokeoak gairen batean, 
irakurketa-prozedura jakin batzuen mekanika, 
kalkulua, etab.), eta hori lortzean, esku-hartzea 
eten egiten da. Azkenik, errefortzu etengabeko 
jarduerek laguntza jarraitua ematen diete 
ikaskuntzetan ageriko zailtasunak dauzkaten 
ikasleei edo eskola-porroterako arrisku argia 
dutenei.
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ordainketa-kontratu edo emaitzaren 

araberako ordainketa-bonu ere dei-

tuak, finantzaketa-modu berri bat dira, 

eta programa publikoen berrikuntza 

soziala eta eraginkortasuna sustatzen 

dute. Zehazki, finantzaketa-formula ho-

netan, inbertitzaile pribatuek konpro-

misoa hartzen dute dirua inbertitzeko 

erakunde publikoek sustatutako ekin-

tza sozialetan. Administrazio Publikoak, 

bere aldetik, programaren helburuak 

betetzen direla egiaztatuz gero inber-

tsioa itzultzeko konpromisoa hartzen du.

Oro har, eragin sozialeko bonu bat 

ezartzeko urrats hauek egiten dira:

1. Erakunde publiko batek estali ga-

beko behar sozial bat identifika-

tzen du.

2. Irabazi asmorik gabeko erakunde 

bat aukeratzen da, prebentziozko 

programa berritzaile bat diseina-

tzeko.

3. Inbertitzaile pribatuek programa 

hori finantzatzeko konpromisoa 

hartzen dute.

4. Programa diseinatzen da, zenbat 

denboraz ezarriko den zehaztuta 

eta haren efektu sozialak ebalua-

tzeko adierazle egokiak definituta.

5. Programa gauzatzen da.

6. Kanpo-ebaluazio batek progra-

mak hasieran hitzartutako helbu-

ruak betetzen dituen ala ez zehaz-

ten du.

7. Programak espero ziren emaitzak 

lortzen baditu, erakunde publiko 

sustatzaileak bere gain hartzen du 

gastua, zeinak barne hartzen bai-

tu proiektuaren kostua eta ehune-

ko gehigarri bat inbertsioagatiko 

“itzulera-tasa” gisa. Programak ez 

baditu lortzen espero ziren emai-

tzak, inbertitzaileek kapitala gal-

tzen dute.

Finantzazio-eredu berri horrek 

zenbait abantaila ditu, eta horien arte-

tik hauek dira azpimarragarriak:

Aurrekontu publikoen erabilera op-

timizatu egiten da, funtzionamendu 

zuzeneko gastuak (langileen kontrata-

zioa, adibidez) minimizatzen direlako.

Arriskuak sektore publikotik beste 

eragile batzuengana eskualdatzen 

dira.

Gastu sozial publikoa murriztu egiten 

da, baina esku-hartze sozialerako era-

bilgarri dauden aurrekontuak murriztu 

gabe.

Handitu egiten dira prebentzio so-

zialeko eta arreta goiztiarreko ekime-

netara bideratutako aurrekontuak, eta, 

hortaz, gizarte-zerbitzuetan dagoen 

hutsune bat betetzen da.

Berrikuntza sozialean oinarritutako 

ekimenak abiarazten dira.

Zerbitzuen ebaluazioak sustatzen 

dira, eta horiek, aldi berean, ebiden-

tzian oinarritutako ezagutza berria sor-

tzen laguntzen dute. Ondorioz, ikas-

kuntzaren kultura sortzen da.

Ebidentzian oinarritutako esku-hartze 

programak bultzatzen dira, eta hori, era 

berean, mesedegarria da zerbitzuen 

errendimendu optimoa garatzeko.

Zerbitzu-emaileen artean aniztasu-

na sustatzen da.

Nolanahi ere, eragin sozialeko bo-

nuek kritikak ere jaso dituzte. Honako 

hauek nabarmen daitezke:
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Beste bonu-mota batzuen antzera, 

eragin sozialeko bonuak zorreko finan-

tza-tresnak dira. Alabaina, beste bonu 

batzuek ez bezala, ez dute errendimen-

du bermaturik, eta, hortaz, inbertitzai-

leen ikuspegitik horien erabilera “jolas” 

moduko bat bihurtzen da.

Inbertitzaileek denbora-epe mugatu 

baterako hartzen dute kapitala emate-

ko konpromisoa, eta horrek berekin ekar 

dezake zerbitzuen prestazioa une jakin 

bateko kontua izatea, egoera koiuntu-

ralaren mende dagoen kontu bat.

Eragin sozialeko bonuak ezartzeak 

berekin dakar merkatu-lehiarako me-

kanismo berri bat sartzea. Horren ondo-

rioz, zerbitzuak ematen oso onak diren 

erakunde batzuk baztertuta gera dai-

tezke, aldaketetara bizkor moldatzeko 

gaitasunik ez badute.

Bestalde, gerta liteke tartean diren 

erakundeek ekimenaren helburu nagu-

sia zein den ahaztea eta haien interesa 

helburuak bete direla frogatzera baka-

rrik mugatzea.

Maiz egiten den beste kritika bat 

ereduaren konplexutasunari buruzkoa 

da. Izan ere, askoren iritziz, sinplifikatu 

eta estandarizatu egin behar litzateke, 

eragin sozialeko bonuen kudeaketa 

arintzeko.

Eragin sozialeko bonuen lehen proiek-

tu pilotua abian jarri zenetik, presoen 

errehabilitazio-programa bat finantza-

tzera bideratua, finantzaketa-eredu hau 

bizkor hedatu da nazioartean: 2010etik 

2016ra bitarte eragin sozialeko bonuen 

74 proiektu ezarri zituzten, gutxienez, ha-

mabost herrialde desberdinetan.

Eragin sozialeko bonuak zenbait 

kolektiborentzako programak finantza-

tzeko erabili dira, preso ohi, etxegabe, 

ikasketarik gabeko gazte langabetu 

eta adingabe babesgabeentzako pro-

gramak finantzatzeko, besteak beste. 

Orain dela gutxi egindako kalkuluen 

arabera, finantzaketa-eredu berri ho-

rren bidez mundu osoan inbertitutako 

kapital osoa 250 milioi eurotik gorakoa 

da. Eragin sozialeko lehen bonua eza-

rri zenetik igaro diren zazpi urteetan, 

finantzaketa-tresna berria bilakatuz 

joan da, baina seguru asko oraindik 

goiz samar da “eredu finkatutzat” jo-

tzeko. Egiaz, gaur egun eragin sozia-

leko bonuak ez dira finantzaketa-for-

mula bakarra, ezaugarri komun batzuk 

dauzkaten eta estandarizazio-bidean 

dauden finantzaketa-mekanismoen 

multzo bat baizik.

12. ZERK FUNTZIONATZEN DU? 
EBIDENTZIAN OINARRITUTAKO 
PRAKTIKA (EDO EBIDENTZIAK 
INFORMATUTAKOA)

Urte askoan, haien jatorria eta ibilbide 

historikoa dela-eta, gizarte-zerbitzuak 

ongintzarekin identifikatu izan dira eta, 

nola ez, premiazko edo emergentziaz-

ko erantzuna behar zuten egoeren 

arretarekin. Testuinguru horretan, esku 

hartzea bera —programa batekin, la-

guntza ekonomiko batekin, ostatu ba-

tekin, etab.— arazoa konpontzeko eta 

artatutako pertsonen bizi-kalitatean 

eragiteko ekarpen askitzat hartzen zen, 

oro har. Esku-hartzearen eduki zehatza 

eta, batik bat, planteatutako arazoei 

eraginkortasunez erantzuteko zuen 

ahalmena bigarren mailako kontutzat 

hartzen ziren sarri, esku hartzeko pre-

miak baldintzatutako kontutzat.
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Pixkanaka, gizarte-zerbitzuak herri-

tar guztien eskubide sozial gisa indartu 

ziren; prebentziorako gaitasuna zutela 

azpimarratu zen, eta politika publikoe-

tako beste arlo batzuekin parekatuz 

joan ziren —hezkuntzarekin edo osasun-

gintzarekin—; aldaketa horien ondo-

rioz, arlo honetan gero eta arreta han-

diagoa eskaintzen diogu esku-hartzeen 

kalitateari eta horien eraginkortasuna 

eta efizientzia frogatzeko beharrari. 

Hala, osasun-zientzietan oso errotuta 

dauden planteamenduak txertatu dira 

—zenbaitetan modu akritiko sama-

rrean—, ebidentzian oinarritutako jar-

dunbidea, adibidez. Gizarte-zerbitzuen 

eremuan aplikatzean, ebidentzian 

oina rritutako jardunbidearen funtsezko 

ideia zera da, esku-hartze sozialak 

eraginkortasunari buruzko ezagutza 

egiaztatuan oinarritu behar duela siste-

matikoki; ezagutza hori lortzeko, ikerke-

ta enpirikoko metodo sendoak erabili 

behar dira.

Zalantzarik gabe, beharrezkoa da 

mugimendu hori esku-hartze soziale-

ko prozesuetan aplikatzea, arlo hone-

tan gaur arte presentzia handirik izan 

ez duten arren arrazoizkoak diren ele-

mentuak aldarrikatzen baititu, honako 

hauek, adibidez:

esku-hartze sozialaren izaera zienti-

fikoa;

inprobisazioa gainditzeko beha-

rra, eta sen onaz gain esku-hartzearen 

egiaztapena eta alderaketa ere kon-

tuan hartzekoa; eta

azken batean, esku-hartze soziala 

fase helduago batera goratzeko beha-

rra, esku-hartze eraginkorrenen aukera-

keta zorrotza eginez.

Filosofia horren arabera, zerbitzuak 

ez dira jardueraren ikuspegitik bakarrik 

ebaluatu behar (lortutako estaldurekin 

lotutako prozesu-adierazleak, artatu-

tako pertsona-kopurua, egindako gas-

tua, etab.); jarduera ez ezik, esku-hartze 

bakoitzaren aurretik ezarritako helburu 

zehatzak kontuan hartuta erabiltzai-

leentzat lortutako emaitzak ere ebalua-

tu behar dira. Betebehar hori jardunbi-

de profesional egokiarekin lotuta dago, 

baita kalterik ez egitea aldarrikatzen 

duen printzipio etikoarekin ere, zeinak 

ezartzen baitu pertsonekin lan egiten 

duten profesionalen betebehar etiko 

nagusia haiei kalterik ez egitea dela. 

Eraginkortasuna izaera zientifikoko iker-

keta esperimentalen bitartez egiaztatu-

ta duten esku-hartzeak aplikatzea jar-

dunbide profesional egokiaren agindu 

etiko hori betetzeko modu bat da.

Gizarte-zerbitzuetara aplikatuta, 

ebidentzian oinarritutako jardunbidea-

ren paradigma bi joera handitan gau-

zatzen da —beste hainbat esperientzia, 

ikusmolde edo tresnaren artean—: az-

terketa sistematikoen erabilera, alde 

batetik, eta ebaluazioen nahiz proiektu 

esperimentalen bultzada, bestetik. Ebi-

dentzia zientifikoaren azterketei dago-

kienez, gero eta ohikoagoak dira lite-

raturaren azterketa sistematikoak38 eta 

38. Azterketa sistematikoak azterketaren 
unitatetzat lehen mailako azterlan originalak 
dauzkaten ikerketa zientifikoak dira. Lehen 
mailako azterlan original horietatik abiatuta, 
argi formulatutako galdera bati erantzun 
nahi zaio prozesu sistematiko eta esplizitu 
baten bidez. Horregatik jotzen dira bigarren 
mailako ikerketatzat (“ikertutakoaren gaineko 
ikerketa”). Aitzitik, prozesu sistematikorik ez 
darabilten azterketak, “azterketa narratibo” 
deituak, ezin dira hartu ikerketa-prozesu 
formaltzat: nagusiki iritzian oinarritutako 
literatura zientifikoko formatu bat dira (Ferreira, 
Urrutia eta Alonso-Coello, 2011). Gero eta 
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metanalisiak, esku-hartzeen emaitzei 

buruzko ebidentzia identifikatzea eta 

jardunbide egokiak hedatzea ahalbi-

detzen dutenak. Nahiz eta nagusiki 

osasun-arlora bideratuta dagoen, Co-

chrane Library bildumak mendekotasu-

na, desgaitasuna, buruko gaixotasuna 

edo adikzioak dituzten pertsonentzako 

arretaren arloan gauzatu diren hainbat 

eratako esku-hartzeen azterketa siste-

matiko ugari biltzen ditu (Maayan et 

al., 2014). Gainera, gero eta ugaria-

goak dira gizarte-zerbitzuetako arloe-

tan egiten diren esku-hartzeei buruzko 

azterketa sistematikoak; adibide ba-

tzuk ematearren, arlo hauetan egin 

dira azterketak: buruko osasuna eta 

lan-prekarietatea (Llosa et al., 2018), 

etxebizitza-prestazioak kolektibo zaur-

garrientzat (Esquerra et al., 2018), esku-

hartze ez-farmakologikoak Alzheime-

rren gaitza duten gaixoen zaintzaileen 

bizi-kalitatea hobetzeko (Amador-Mar-

tín eta Guerra-Martí, 2017), erakundee-

tan sartuta dauden adineko pertsonei 

fisikoki eusteko baliabidea gutxiagotan 

erabiltzera bideratutako esku-hartzeak 

(Briones eta Rodríguez, 2017), espetxee-

tan odolaren bidez kutsatzen diren bi-

rusen prebentzioa eta kontrola (Gaixo-

tasunak Kontrolatu eta Prebenitzeko 

Europako Zentroa, 2018), adinekoen 

artean gehiegizko alkohol-kontsumoa 

murrizteko esku-hartzeak (Kelly et al., 

ohikoagoak dira, halaber, “esplorazioko 
azterketak”. Azterketa sistematikoetan ez 
bezala, esplorazioko azterketen helburuak dira 
arlo jakin batean erabilgarri dagoen ebidentzia-
mota identifikatzea, funtsezko kontzeptuak 
argitzea, eremu espezifiko batean erabilitako 
ikuspegi metodologikoak aztertzea, ondorengo 
azterketa sistematiko baterako oinarriak 
ezartzea edo arlo jakin bateko ezagutzan 
dauden hutsuneak identifikatzea (Munn et al., 
2018).

2018), enplegua banatzeko neurrien 

eraginkortasuna (SIIS, 2015) edo droga-

mendekotasuna prebenitzeko progra-

men kostua eta eraginkortasuna (SIIS, 

2013), besteak beste.

Ildo horretan, bereziki interesgarria 

da Erresuma Batuko39 eta Eskoziako40 

What works centres izenekoen sarea 

nola hedatu den. Erresuma Batuan, 

zentro horiek esku-hartze eraginkorre-

nei buruzko ebidentzia sortu eta zabal-

tzeko lankidetza-plataforma gisa eratu 

dira —non parte hatzen duten erakun-

de publikoek eta pribatuek—. Bereziki 

interesgarriak dira National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE)41, 

Centre for Ageing Better 42, What Works 

for Children’s Social Care43 edo Centre 

for Homelessness Impact44. Aipatu be-

harra dago, halaber, zer-nolako eginki-

zuna betetzen duen Alliance for Useful 

Evidence45 ekimenak, zeina baita gi-

zarte-politiken arloan ebidentzia zienti-

fikoaren erabilera zentzuduna sustatzen 

duen ekimen misto bat.

Lehen ere aipatu denez, gero eta 

ohikoagoa da, halaber, esku-hartze 

bat orokortu aurretik programa pilotu 

esperimentalak egitea, ikuspegi es-

perimental edo kuasiesperimentalak 

erabiliz orokorrean, nagusiki entsegu 

kontrolatu aleatorioekin. Gure inguru-

ne hurbilekoenean egin dira horrelako 

entseguak era askotako esku-hartzeen 

39. https://www.gov.uk/guidance/what-works-
network/.

40. http://whatworksscotland.ac.uk.

41. https://www.nice.org.uk.

42. https://www.ageing-better.org.uk.

43. https://whatworks-csc.org.uk.

44. https://www.homelessnessimpact.org.

45. https://www.alliance4usefulevidence.org.

https://www.gov.uk/guidance/what-works-network/
https://www.gov.uk/guidance/what-works-network/
http://whatworksscotland.ac.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.ageing-better.org.uk/
https://whatworks-csc.org.uk/
https://www.homelessnessimpact.org/
https://www.alliance4usefulevidence.org
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eragina ebaluatzeko. Azken adibidee-

tako bat —baina inondik ere bakarra— 

oinarrizko errentaren aplikazioarekin 

lotutako proiektu esperimentalak dira, 

zeinak orokorrean ongi diseinatutako 

pilotu esperimentaletatik abiatu diren, 

zenbait azterketek agerian utzi dutenez 

(Tena, 2018; Gibson et al., 2018). Gu-

txienez adibide berri bat aipatzearren, 

erreferentzia egin dakioke B-MINCOME 

proiektuari, Bartzelonan garatua hirian 

errenta bermatuko zenbait ereduren 

aplikazioa probatzeko.

Proiektuaren lehen ebaluazio-txos-

tenaren arabera, B-MINCOME proiektu 

pilotua, gutxieneko errenta bermatua 

eta gizarte-politika aktiboak uztartzen 

dituena Bartzelonako gune kaltetue-

tan, pobreziaren eta gizarte-bazterke-

riaren aurka borroka egiteko proiektu 

pilotu bat da, Europar Batasunaren Ur

ban Innovative Actions programaren 

baitan sartua eta Bartzelonako Udale-

ko Eskubide Sozialen Saileko Plangintza 

eta Berrikuntza Zuzendaritzak sustatua. 

B-MINCOME proiektuak 36 hilabete 

iraun du, barne hartu baititu esku-har-

tzea eta ebaluazioa egiteko 24 hilabe-

te (2017ko azarotik 2019ko urrira arte) 

eta beste urtebete aurretik, diseinu es-

perimentala prestatzeko, diagnostikoa 

egiteko, laginketa egiteko eta datuak 

biltzeko; aurreko fase hori 2016ko aza-

roan hasi zen.

Laínek azaltzen duenez (2019), aipa-

tutako ikerketa aleatorioen eredua kon-

trol-taldearekin erabiliz, esku-har tzean 

zehar hiriko barruti txiroenetako hiru-

tan ausaz aukeratutako mila etxek 100 

eurotik 1.675 eurora bitarteko errenta 

bat jaso zuten hilero. Etxe horien erdiek 

parte hartu zuten, halaber, proiektuak 

abian jarritako lau gizarteratze- eta 

laneratze-politika aktibotan: formakun-

tza eta okupazioko politika bat; ekono-

mia sozial, solidario eta kooperatiboan 

ekintzailetza sustatzeko politika bat; 

logelak alokatzeko etxebizitzak zahar-

berritzeko politika bat, eta partaidetza 

komunitarioko politika bat. Beste 500 

etxe inguruk ere modu pasiboan par-

te hartu zuten proiektuan, kontrol-talde 

gisa; hau da, artatutako talde desber-

dinetan sartuta zeuden 1.000 etxe ho-

rietan lortutako emaitzak kontrol-talde 

horrekin alderatzen ziren. Proiektu hau 

interesgarria eta berritzailea da, ber-

tan parte hartzeko lau modalitate 

konbinatzen zirelako: baldintzatua (au-

saz politika aktibo bat egokitu zitzaien 

per tsonek nahitaez parte hartu behar 

zuten politika horretan), baldintzatu 

gabea (ez zen zertan politiketan parte 

hartu errenta jasotzen jarraitzeko), mu-

gatua (lor zitezkeen diru-sarrera osaga-

rriek errentaren zenbatekoa murrizten 

zuten proportzionalki) eta ez-mugatua 

(diru-sarrera osagarriek ez zuten murriz-

ten errentaren zenbatekoa); azken hori 

da baldintzarik gabeko oinarrizko erren-

taren ereduaren antzekoena.

Egile horren iritziz, 1970eko ha-

markadan Manitoban egindako espe-

rimentuan (Forget, 2011), Finlandiakoan 

(Kangas et al., 2019), Ontarion bat-ba-

tean ezeztatutakoan (Basic Income 

Canada Network, 2019), Utrechten eta 

Herbehereetako beste hainbat hiritan 

orain amaitzen ari direnetan46 eta an-

tzeko beste esperimentu batzuetan lor-

tutako emaitzen bide beretik, Bartzelo-

46. https://www.uu.nl/en/news/what-works-
researchers-from-utrecht-university-to-conduct-
study-into-better-welfare-benefits.

https://www.uu.nl/en/news/what-works-researchers-from-utrecht-university-to-conduct-study-into-better-welfare-benefits
https://www.uu.nl/en/news/what-works-researchers-from-utrecht-university-to-conduct-study-into-better-welfare-benefits
https://www.uu.nl/en/news/what-works-researchers-from-utrecht-university-to-conduct-study-into-better-welfare-benefits
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nako Udalak argitaratutako txostenak 

agerian utzi ditu emaitza kuantitatibo 

positiboak, hala nola, batez beste % 11 

handitu dela ongizate orokorra edo 

ehunekoetan 1,4 puntu egin duela 

gora ongizate ekonomikoak. Era be-

rean, erakutsi du gabezia material la-

rriaren indizea 8 puntu murriztu dela eta 

jakirik ez izateagatiko kezka, aldiz, 18 

puntu. Nabarmentzekoa da, halaber, 

batez beste 3 puntu jaitsi dela lana ez 

den beste bide batzuetatik diru-sarre-

rak lortzeko beharra (adibidez, logelak 

alokatuz, arazo bereziki larria Bartze-

lonako hirian), edo ehunekoetan 10 

puntu murriztu dela buruko gaitzak ga-

ratzeko arriskua, eta puntu 1 handitu, 

berriz, loaren kalitatea —familia horiek 

izaten duten estres finantzarioa murriz-

teari lotutako emaitzak—. Era berean, 

proiektuaren ebaluazio kualitatibo eta 

etnografikoak ere emaitza positiboak 

erakutsi ditu, adibidez, % 28 inguru han-

ditu dela zoriontasuna eta bizitzari be-

girako gogobetetze orokorra eta na-

barmenki areagotu dela bizilagunen 

arteko harremana eta partaidetza ko-

munitarioa.

Alabaina, Laínek dioenez (2019), 

txostenak ez du aldaketa estatistikoki 

esanguratsurik ez etxebizitzari begirako 

segurtasunik ezean, ez ezusteko gastuei 

aurre egiteko gaitasunean (transferen-

tzia monetarioaren zenbatekoak ez du 

aurrezteko aukerarik ematen, ohiko oi-

narrizko gastuei aurre egitekoa baizik). 

Era berean, ez da emaitza esangura-

tsurik ikusi laneratzeari dagokionez, ezta 

enpleguarekin lotutako alderdi gehie-

netan ere.

Edonola ere, ebidentzian oinarritu-

tako jardunbidearen paradigmak muga 

garrantzitsuak ditu, bereziki gizarte-po-

litiken arloan aplikatzen denean47. Ildo 

horretan, zalantzan jarri dira ebiden-

tziaren kontzeptuaren definizio eztabai-

dagarria eta hura identifikatzeko me-

todoen aukeraketa, eztabaidagarria 

hori ere, eta, horrez gainera, aipatu da 

zaila dela ebidentzia hori erabakietan, 

plangintzan eta erregulazioan aplika-

tzea, baita esku-hartze zuzenaren alo-

rrean aplikatzea ere (Boaz et al., 2019). 

Hori dela-eta, ikusmolde alternatiboe-

tatik ezagutzaren koprodukzioan oina-

rritutako beste ekimen batzuk sortu dira, 

hala nola Erresuma Batuan garatutako 

Research in Practice48 plataformak, ebi-

dentziak informatutako jardunbideak 

sustatu nahi dituztenak (ez ebidentzian 

oinarritutakoak). Erakunde horren ara-

bera, ebidentziak informatutako jar-

dunbideaz ari garenean arreta soziale-

ko zerbitzuen diseinuan, horniduran eta 

ebaluazioan erabiltzen den metodo-

logia berezi bati buruz ari gara. Eredu 

horrek zerbitzuetako profesionalen eta 

erabiltzaileen ezagutzarekin lotzen eta 

erlazionatzen du ikerketa akademikoa. 

47. Stoker eta Evans egileek aipatzen duten 
moduan (2016), froga aski dago ebidentziaren 
mugei buruz eta ikusmolde horietatik 
eratorritako emaitzak erabakiak hartzeko 
prozesuetan eta jardunbide profesionalean 
txertatzeko zailtasunei buruz. Egile horien iritziz, 
ebidentzia zientifikoaren sorkuntzaren ikuspegitik, 
estrategia onena ebidentzia ikertzeko eta 
hedatzeko metodo pluralak erabiltzea 
da. Azterketa sistematikoekin eta entsegu 
aleatorioekin batera, beste metodologia 
batzuen garrantzia nabarmentzen dute egile 
horiek. Metodologia horietako batzuk dira 
honako hauek: analisi kualitatibo konparatuak, 
narraziozko ikusmoldeak (storytelling) eta analisi 
bisualak, baita datuen adimeneko teknikak (big 
data), analisi konglomeratuak edo klusterrak, 
mikrosilumazioak, herritarren zientziako 
metodologiak, politikak hausnartzeko analisiak 
eta esku-hartze politika nahiz programen 
koprodukzio eta kodiseinurako tresnak.

48. https://www.ripfa.org.uk.

https://www.ripfa.org.uk/
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Erlazionatuta dago zerbitzuetako bes-

te koprodukzio-forma batzuekin, eta 

zalantzan jartzen du oinarri akademiko 

edo zientifikoak soilik kontuan hartuta 

sortutako ebidentzia.

13. ELEMENTU KOMUNAK

Amaitzeko, neurri txiki edo handiagoan 

bildutako ikusmolde guztietan ageri di-

ren elementu komunak daude aipatuta:

Deskribatutako esperientzia ia 

guztien elementu nagusietako batek 

zerikusia du pertsonen protagonis-

moarekin eta zerbitzuen indibidualiza-

zioaren ideiarekin, hori erabiltzaileen 

autonomia eta aukeratzeko ahalme-

naren sustapen gisa ulertuta.

Aztertutako esperientzietako asko-

tan agerian geratzen da, halaber, za-

lantzan jartzen dela baldintzapekotasu-

naren ideia, eta horrek lotura du, hein 

handi batean, pertsonalizazio-ideiak 

berekin dakarren aukeraketa eta auto-

nomia pertsonaleko ideiarekin.

Apustu argia antzematen da siste-

ma mistoen alde eta esparru publiko 

eta pribatuaren arteko lankidetzaren 

alde, batzuetan komuna denaren ikus-

puntutik. Berriz azaleratzen ari dira par-

tenariotzaren ideia, guztiona denaren 

berreraikuntzarena eta publiko-pribatu 

lankidetzarena. Nahiz eta aztertutako 

esperientziek ez duten zalantzan jartzen 

erantzukizun publikoa gizarte-zerbitzue-

tan, kasu askotan bistakoa da era as-

kotako eragileek parte hartzen dutela, 

alderdi instituzionaletik harago.

Funtsezko beste elementuetako ba-

tek lotura du komunitarioa dena indar-

tzearekin —komunitatean artatzea eta 

komunitateak artatzea—; horrek bere-

kin dakar esku-hartze sozialaren alderdi 

instituzionalizatuenen gaitzespen argia. 

Komunitarioa denarekin batera, inda-

rra hartu dute beste kontzeptu batzuek 

ere, kokreazioak, baterako partaide-

tzak edo koprodukzioak, besteak beste.

Aztertutako esperientzia ia guztie-

tan agerikoa da, halaber, argiro nabar-

mentzen direla prebentzioa eta esku-

hartze goiztiarra.

Elementu berritzaileena, eta neu-

rri batean disruptiboena, eredu horien 

guztien azpian dagoen desprofesio-

nalizazioa da. Ildo horretan, bildutako 

esperientzia gehienek profesionalen 

eginkizuna errotik aldatzea plantea tzen 

dute, paternalistatzat hartzen diren 

esku-hartze ereduen kritikatik abiatu-

ta. Jakinduria tekniko, profesional edo 

adituari tokia kendu dio erabiltzailearen 

edo komunitatearen jakinduriak, baita 

artatutako pertsonarekiko harrema-

nean ikuspegi berri bat hartu behar izan 

duten profesionalen jakinduriak ere. 
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J
ardunbide egoki-

tzat hartzen dugu 

balioetsi ahal 

iza teko behar 

beste denboraz 

praktikan jarri den 

esperientzia edo 

esku-hartze bat, 

ongi funtzionatu 

duena, emaitza onak eman dituena 

eta beste erakunde batzuetan arrakas-

ta bertsuarekin aplikatzeko modukotzat 

jotzen dena. Hori dela-eta, ezagutara-

zi eta partekatu beharrekotzat irizten 

zaio, Gipuzkoako gizarteratze-arloko 

foru-sare osoak onura atera ahal izan 

diezaion pilatutako esperientziari eta 

ikasitakoari.

Datuak biltzeko, fitxa estandarizatu 

bat erabili dugu (1. taula).

JARDUNBIDE EGOKIEN  
DEFINIZIOA ETA  

DATUAK BILTZEKO  
FITXA ESTANDARIZATUA

5
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Eremua Deskribapena

Izena Jardunbide egokiaren izena

Erakundea Erakunde erantzulea

Hasiera-data Zer datatan hasi zen garatzen jardunbidea edo zer datatan jarri ziren 
martxan haren elementu esanguratsuenak

Garapen- edo ezarpen-
denbora

Zenbat denbora daraman garatzen, edo zenbat denboraz garatu 
zen, amaituta badago

Laburpena Ezaugarri nagusien laburpena

Jomugako taldea Zer talderentzat (bat edo gehiago) den

Helburua Espero diren emaitzak

Lekua edo estaldura 
geografikoa

Zer udalerri, eskualde edo bestelako eremu geografikotan garatu 
den

Inplikatuta dauden aldeak Erakundeaz eta jomugako taldeez gainera, zer beste erakunde edo 
talde dauden inplikatuta

Metodologia Erabilitako planteamendu metodologikoa

Esperientzia berritzailea 
eta jardunbide ona izatea 
dakarten elementuak

Jardunbide egoki berritzailetzat hartzeko alderdi bereziki 
esanguratsuak

Eraginkortasuna Eraginkortasuna balioesteko aukera ematen duen informazio 
kuantitatibo edo kualitatiboa

Alde interesdunentzako onurak Zer onura lortu dituzten talde interesdunek (erabiltzaileak, 
erakundea, beste erakunde batzuk, elkarteak, instituzioak)

Ikasitakoa eta arrakasta-
faktoreak

Zer ikasi den eta zer faktore izan diren lagungarrienak emaitza 
positiboak lortzeko

Transferigarritasuna

Zer neurritan hartzen den beste testuinguru batean berregiteko 
modukotzat. Zer erakunde-motatan edo sektoretan berregin 
daitekeen bereziki. Jardunbidea aplikatzea pentsatzen ari diren 
erakundeentzako iradokizun nagusiak.

Erreferentzia dokumentalak Jardunbide egokia edo horrekin lotutako alderdiak kontsultatzeko 
artikulu, liburu, bideo edo web-orrien erreferentziak

Fitxaren egilea Fitxa bete duen/duten pertsonaren/pertsonen izen-abizenak eta 
kargua

Harremanetarako datuak Jardunbide egokiari buruzko edozein kontsulta egiteko 
erreferentziazko pertsonaren posta elektronikoko helbidea

Iturria: Geuk egina.
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1. taula. Datuak biltzeko fitxa estandarizatua 
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JARDUNBIDE  
EGOKIEN  

KATALOGOA

6
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 BAZTERKERIA

ERAKUNDEAREN BERDINTASUN-PLANA 
ERABILTZAILEEI APLIKATZEA
Arrats Elkartea

Hasiera-data: 2017.

Garapen- edo ezarpen-denbora: hamabi hilabete.

Laburpena

Berdintasun-planak elkarteetako langile guztientzat eta proiektu guztietarako pres-

tatzen dira, eskuarki. Alabaina, erabiltzaileentzako neurri espezifikoen kasuan, na-

gusiki datu estatistikoei egin ohi diete erreferentzia, sexuaren araberako bereizke-

tari edo ahalduntzeari, besteak beste; horrek esan nahi du kanpo-neurriak bakarrik 

hartzen direla kontuan, eta, berez, erabiltzaileei begirako barne-neurriak ere ain-

tzat hartu behar lirateke. Era berean, kontuan hartu beharra dago erabiltzaileentzat 

pentsatutako neurriek langileentzat ere balio dutela.

2014az geroztik, Gizarteratzeko Foru Sareak aztertu egiten du zenbateraino da-

goen hedatuta berdintasunaren ikuspegia zerbitzu eta zentroetan, eta, horretarako, 

egiaztapen-zerrenda bat betetzen da. Halaber, zerbitzu eta zentroetan jazarpen se-

xista prebenitzeko eta kudeatzeko prozedura bat landu eta ezarri da.

Testuinguru horretan, Arrats Elkarteak bere berdintasun-plana berraztertu zuen 

2017an, eta aldatzea erabaki zuen: langileentzako zenbait neurri erabiltzaileei ere 

aplikatzea (eta alderantziz) eta beste neurri batzuk eranstea. Hona hemen ezarri-

tako neurri zehatzetako batzuk:

• Jazarpenaren prebentziorako protokoloa moldatzea eta erabiltzaileekin ere 

aplikatzea.

• Arlo pertsonala, familia eta arlo soziala bateratzeko plana erabiltzaileei ere 

aplikatzea.

• Erabiltzaileei eta langileei (baita erakundeei ere) sentsibilizazioko eta formakun-

tzako plana eskaintzea.

• Erabiltzaile eta langileei defentsa feministako tailerra eskaintzea.

• Erabiltzaileek berdintasunari dagokionez zentroetan zer egoera duten aztertzea 

bi urtean behin.

• Indarkeria sexista prebenitzea: zerbitzuen erabiltzaile diren gizonekin esku hartze-

ko plana aplikatzea.

A/ 
A/
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Jomugako taldea

• Elkarteko pertsona oro (erabiltzaileak eta langileak).

• Arratsekin lotura duten beste eragile batzuk.

Helburua

• Genero-berdintasuna sustatzea.

• Indarkeria sexistari aurre hartzea eta aurre egitea, erabiltzaileak elkarteko kide 

gisa inplikatuz.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

• Erabiltzaileak.

• Langileak. Beste eragile batzuk.

Metodologia

Ikuspegi partizipatiboa, elkartean dauden pertsonen eskubide-berdintasunaren ere-

duan oinarritzen dena.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Berdintasun-plana hedatu egin da: normalean, horrelakoak elkarteetako langi-

leentzat izaten dira, eta erabiltzaileei ere aplika dakizkieke, neurri handi batean.

• Herritarrak aintzat hartzea eta haien eskubideak bermatzea oinarrizkoa da esku-

hartzearen ikuspegitik.

• Elkarteko alde guztiak (langileak eta erabiltzaileak) hartu nahi dira kontuan, es-

kuarki eskubide desberdinak ematen baitzaizkio alde bati eta besteari (adibidez, 

kontziliazioa erabiltzaileentzat eta langileentzat aintzat hartu behar da, bi aldeen 

eskubideak babesten saiatzeko). Kasu honetan, helburua da eskubide berberak 

ezartzea alde guztientzat, langile edo erabiltzaile izan, baina protokoloak kolekti-

bo espezifiko bakoitzera moldatuz, betiere.

Eraginkortasuna

Pixkanaka ezartzen ari da, baina, adibidez, jazarpen-protokoloa erabiltzaileren 

bati aplikatu zaio, eta agerian geratu da eraginkorra dela detekzioaren eta arreta 

goiztiarraren bitartez.
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Alde interesdunentzako onurak

• Eskubide-berdintasuna izatea.

• Tartean diren pertsonek parte hartzea.

• Langileen inplikazioa eta motibazioa hobetzea.

• Erabiltzaile eta langileak ahalduntzea.

• Erabiltzaileentzako arretaren emaitzak hobetzea.

• Gizonek ikuspegi honekin bat egitea.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Berdintasun-planaren prozesu osoan erabiltzaileak kontuan hartzeak arreta hobe-

tzen du, erabiltzaileen zein langileen inplikazioa areagotzen du eta alde guztien go-

gobetetasun-maila handitzea dakar.

Transferigarritasuna

Edozein erakundek har ditzake kontuan alde guztiak berdintasun-plan osoan. Jar-

dunbide egoki hau berregiteko, honako hauek gomendatzen dira:

• Erakundeko pertsonak inplikatzea.

• Erabiltzaileak inplikatzea.

• Lortu eta neurtu daitezkeen helburuak ezartzea epe motzerako.

• Lorpen-maila ebaluatzea.

• Gizarteratzeko Foru Sareak jazarpena prebenitu eta kudeatzeko duen prozedura 

ezartzea.

Erreferentzia dokumentalak

Gizarteratzeko Foru Sareko zerbitzuetan berdintasunaren ikuspegia ezarrita dagoela 

egiaztatzeko zerrenda.

Gizarteratzeko Foru Sareak jazarpena prebenitu eta kudeatzeko aplikatzen duen 

prozedura.

Indarkeria matxistari, Gipuzkoako Foru Aldundian erabilitako terminologiari eta ho

rren oinarria den azterketari buruzko agiria: <https://www.gipuzkoa.eus/docu 

ments/2556071/2587709/Terminología-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzept

uak.pdf>.

Aurre! Gipuzkoan emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko I. Foru 

Plana: <https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/

Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf>.

Arrats Elkartearen web-orria: <https://www.arrats.org>.

Enpresetan eta beste entitate batzuetan emakumeen eta gizonen arteko berdin

tasunari buruzko diagnostikoak eta planak egiteko tresna: <http://www.emakun 

de.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/eu_material/

adjuntos/metodologia_berdintasun_diagnostikoak_planak_enpresetan.pdf>.

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Terminologi%CC%81a-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Terminologi%CC%81a-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Terminologi%CC%81a-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf
https://www.arrats.org/
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/eu_material/adjuntos/metodologia_berdintasun_diagnostikoak_planak_enpresetan.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/eu_material/adjuntos/metodologia_berdintasun_diagnostikoak_planak_enpresetan.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/organizaciones_recursos/eu_material/adjuntos/metodologia_berdintasun_diagnostikoak_planak_enpresetan.pdf
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EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana: <https://www.emakun 

de.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/eu_def/adjuntos/

vii_plana.pdf>.

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: 

<https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/03/s05_0042.pdf>.

Fitxaren egilea: Amaia Lasheras.

Harremanetarako datuak:  Arrats Elkartea 

<beltza@cop.es> 

Tel.: 619 42 61 69

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/eu_def/adjuntos/vii_plana.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/eu_def/adjuntos/vii_plana.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/eu_def/adjuntos/vii_plana.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/03/s05_0042.pdf


66

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN  
GIZARTERATZEAN ETA ARRETAN ESKU HARTZEKO JARDUNBIDE EGOKIAK 2019

EGONALDI ERTAINEKO ZENTRO SOZIALAK 
GIZARTERATZEKO LAGUNTZAK DITUZTEN 
ETXEBIZITZEN PROGRAMARA EGOKITZEA
Gipuzkoako Gurutze Gorria

Hasiera-data: 2019ko urtarrila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: hamar hilabete.

Laburpena

Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen eta hori 

garatzeko arauen baldintzekin bat etortzeko, egonaldi ertaineko zentro sozialak 

Gizarteratzeko Laguntzak dituzten Etxebizitzen Programara egokitu dira, eta zentro 

horietako programak eta teknikariek egokitzapen-prozesua kudeatzeko erabilitako 

modua jardunbide egokitzat aurkezten da. Egokitzapen horren jatorria 2017an bi-

garren mailako arretako foru-sareko zerbitzuetan abiarazitako azterketa da, Elkar-

EKIN foru-ekimenaren baitan kokatu beharrekoa. Aldaketak 2019an gauzatu dira, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuarekin lankidetzan.

Programak intentsitatea areagotu du, eta, hortaz, presentzia tekniko handiagoa 

izango da zentroetan, eta banakako arreta jarraitua eskainiko da, laguntza handia-

goa behar duten pertsona baztertuak artatu ahal izateko.

Programaren aldaketa urtarriletik martxora bitarte diseinatu da, lantaldearen ba-

rruan talde txikian gogoeta egin ostean, eta urrian ezarri da.

Jomugako taldea

Baliabideak bazterkeria-arriskuan dauden pertsonak (gizonak, emakumeak) arta-

tzen ditu nagusiki. Egoera horren balorazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Po-

litikako Departamentuko Bazterkeriaren Balorazio Zerbitzuak egiten du, Gizarte Baz-

terkeria Balioesteko Tresnaren bitartez (385/2013 Dekretua).

Helburua

Baztertu gisa balioetsitako pertsonei estaldura ematea eta laguntza sendoagoak 

eskaintzea.

Lekua edo estaldura geografikoa

Donostialdean, Bidasoa-Txingudin eta Tolosaldean kokatutako zentroak.

A/
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Inplikatuta dauden aldeak

• Esku Hartze Sozialeko Saila, Gipuzkoako Gurutze Gorria.

• Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzua, 

Gizarte Politikako Departamentua, Gipuzkoako Foru Aldundia.

Metodologia

Partaidetzan eta lankidetzan oinarritutako metodologia bat erabili da. Erreferen-

tziatzat hartu dira indarrean dagoen araudia (Gizarte Zerbitzuen Legea, Gizarte Zer-

bitzuen Zorroaren Dekretua), Bazterkeria Balioesteko Tresna eta Gipuzkoako Foru Al-

dundiko Gizarteratze Zerbitzuaren esku-hartze eredua. Eredu horren oinarrian daude 

pertsonen eskubideak, laguntzen metodologia, pertsona erdigunean jartzen duen 

plangintza eta bizi-kalitatean islatutako emaitzen bilaketa.

Talde teknikoak parte hartu du programaren diseinuan: egoera aztertu dute; be-

rregituratze-proposamena egin dute; etorkizuneko arazo posibleei buruzko gogoe-

ta egin dute; funtzioak eta prestazioak berritu dituzte; taldeen eredua zehaztu dute 

(etxebizitzetako eta zonako erreferentea), arriskuak eta jarduteko protokoloak aztertu 

dituzte, baita behar berriak ere, eta harrera-zentroak moldatu dituzte, besteak beste.

Gipuzkoako Foru Aldundiak egokitu beharra planteatu zuenetik, lankidetzan aritu 

dira, eta aldaketak bi erakundeen artean egokituz joan dira.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Planteamendu berritzaileak dira bai programa parte-hartzean oinarrituta eraldatu 

izana, baita amaierako emaitza ere, hau da, programa-eredu berria abian jarri iza-

na.

Behin argi zegoela aldaketa ezinbestekoa zela, gogoetari ekin zioten, talde han-

dian lehengo, eta, ondoren, talde txikian, lana eraginkorragoa izan zedin. Aldaketa 

esanguratsuenei buruzko hasierako zalantzen ondoren —egitura berri baterako al-

daketa, profilen aldaketa—, egitura berri bat adostu zuten. Hauek ziren aldaketak:

• Atzean utziko ziren bikote-taldeak, bi zentro/pisuren erantzukizuna partekatzen 

zutenak.

• Eta hiru pertsonako taldeak osatuko ziren, non horietako bi bakarka arituko ziren 

zentro/pisu batean (zentroko erreferente gisa), eta hirugarrena zonako erreferen-

te izango zen, zentroko erreferenteei laguntza emateko eta horiek koordinatzeko.

Zentroko erreferenteen eta zonako erreferenteen eginkizunak zehaztu eta des-

berdindu egin dira, lana eraginkorragoa izateko.

Egitura berriarekin, babes sendoagoa eskaintzen da, eta hobekuntzak egin dira, 

programa etengabe garatu/moldatu ahal izateko arreta-profil desberdinetara (baz-

tertu gisa balioetsitako pertsonak): familiak, buruko gaitzen bat duten pertsonak edo 

espetxeen mende dauden pertsonak, adibidez. Oraindik ezartzeko dago espetxe-

baimenak dituztenentzako plaza bat.
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Zentroei dagokienez, sei plazakoak izatetik (nagusiki) lau plazakoak izatera pa-

satu dira; horrek berekin dakar elkarbizitza eta baliabidearen kalitatea hobetzea. 

Aurreikusita dago zentroetan bakarkako arretarako bulegoak sortzea esku-hartzea 

hobetzeko.

Aldaketa uztailetik irailera bitarte egin da, eta urrian gauzatu da erabat. Jarrai-

pena eta ebaluazio jarraitua egiten ari dira, eta oraindik ez dago emaitzen ebalua-

zio erabilgarririk.

Eraginkortasuna

Aldaketak berekin dakar bakarkako nahiz taldeko arretan intentsitatea eta babe-

sa nabarmenki hobetzea, eta, horri esker, egokitu egin daitezke gizartean baztertu-

ta daudelako premia handiagoak dauzkaten pertsonei erantzuteko zerbitzuak eta 

prestazioak. Era horretara, balorazioa egina eta bazterkeria-egoera aitortuta duten 

pertsonei beren eskubideak berma dakizkieke.

Kuantitatiboki, programan artatutako pertsonen kopurua 64tik 40ra murriztu da, 

eta areagotu egin dira hezitzaileen presentzia-orduak; era berean, taldea osatzen 

duten langileen kopurua 12,5etik 16ra handitu da. Kualitatiboki, zerbitzu zabalagoa 

eskaintzen da, alderdi metodologikoa hobetuta eta beste esku-hartze arlo batzuk 

barne hartuta.

Alde interesdunentzako onurak

• Egiturari dagokionez, programa gizarte-zerbitzuen euskal sistemako Prestazio eta 

Zerbitzuen Zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretura moldatuta dago, 

foru-eskumeneko zerbitzuei dagokienez; hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

zerbitzu-katalogoa osatzen du.

• Gurutze Gorria erakundeari dagokionez, haren esku-hartze sozialeko programa 

bat eguneratzen du, bigarren mailako arretara egokituz, eta Aldundiarekin duen 

hitzarmena sendotzen du.

• Talde teknikoari dagokionez, nabarmentzekoa da hobetzeko, eguneratzeko eta 

birziklatzeko izan duten aukera, baita egonkortasuna sendotzeko izan dutena 

ere.

• Artatutako pertsonei dagokienez, beste arreta-arlo batzuetan ere esku har dai-

teke, eta, horrez gainera, pertsonan, haren premietan eta behar duen laguntzan 

ardaztutako jarraipen jarraituago bat egin daiteke; horri esker, haien bazterketa-

egoerari erantzuten zaio, eta haien bizi-kalitatea hobetzen da.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Erakundearen eta Aldundiko Gizarteratze Zerbitzuaren arteko lankidetza hertsiari 

esker, zerbitzuak zehatz-mehatz aztertu eta ebaluatu ahal izan dira, eta aldaketa 

ongi planifikatu ahal izan da; horrek agerian jarri du prozesu osoaren kudeaketa. 

Horrez gainera, partaidetzan oinarritutako metodologiari esker, taldea konprometi-
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tuta dago, eta bat egiten du aldaketarekin; hasierako erresistentziek eta beldurrek 

(bakarkakoak zein taldekoak) leku egin diete hobekuntza indibidual eta kolektibo-

rako aukerei.

Transferigarritasuna

• Gizarteratzeko Foru Sarean zerbitzuen gainean egindako azterketa sakona.

• Laguntza-premien eta beharrezko prestazio teknikoen definizioa.

• Koordinazioa Sarean eta Aldundiarekin.

• Gogoeta egiteko, aztertzeko eta programak diseinatzeko behar adina denbora 

izatea.

• Partaidetzan oinarritutako metodologia.

Erreferentzia dokumentalak

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Elkar-EKIN plana.

Gizarteratzean esku hartzeko eredua.

Euskadiko Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, eta hori garatzeko 

arauak.

385/2013 Dekretua, uztailaren 16koa, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna onartzen 

duena.

Fitxaren egilea:  Kepa Eguren Irazola eta Ainara Rubert Enríquez (Gizarteratzeko 

Laguntzak dituzten Etxebizitzen Programa, Gipuzkoako Gurutze 

Gorria). 

Elena Lukin López (Esku Hartze Sozialeko zuzendaria, Gipuzkoako 

Gurutze Gorria).

Harremanetarako datuak:  Ainara Rubert Enríquez  

<airuen@cruzroja.es> 

Telefonoak: 943 32 77 95 eta 600 64 94 84
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GIZARTEAN BAZTERTUTA DAUDEN 
PERTSONEN PROFIL KLINIKO ETA 
PSIKOLOGIKOARI BURUZKO AZTERLAN 
BATEN METODOLOGIA DESKRIBATZEA
Psikologia Fakultatea,  
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Hasiera-data: 2017.

Laburpena

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) arte-

ko lankidetza-protokoloaren baitan, gizartean baztertuta dauden pertsonen profil 

kliniko eta psikologikoari buruzko azterlan bat egin zen, eta unibertsitate horretako 

Etika Batzordearen aldeko txostena jaso zuen. Azterketaren barruan, neurketa-tres-

nak aukeratu ziren, eta ebaluatzeko protokoloa landu zen. Honako aldagai hauek 

aztertu ziren: 1) ezaugarri soziodemografikoak; 2) pobreziaren eta gabezia ekono-

mikoaren adierazleak; 3) prestazio ekonomikoen ezagutza eta erabilera; 4) osasun 

fisikoa; 5) toxikoen kontsumoa; 6) buruko osasuna, eta 7) gizarte-bazterkeria.

Azterlana egiteko, harremanetan jarri ziren sareko arduradunekin, eta ezagu-

tzera eman zitzaizkien bai lanaren helburuak, bai hura garatzeko prozedura. Saioak 

zentroetako instalazioetan egin ziren, parte-hartzaileekin eta zentroetako arduradu-

nekin adostutako ordutegian. 45-90 minutu iraun zuten, eta bakarkakoak edo talde-

koak izan ziren. Galderak modu gidatuan egin ziren. Saioak honela antolatu ziren: 

hasieran, beren burua aurkezten zuten bai parte-hartzaileek, bai galderak egingo 

zituen pertsonak; azken horrek azterlanari buruzko oinarrizko informazioa ematen 

zuen, eta gainerakoek baimen informatua betetzen zuten. Ondoren, detekzio-test 

bat egiten zen item batzuen bidez, parte-hartzaileen zailtasun zehatzak hautema-

teko, eta gero galdetegia egiten zitzaien, modu gidatuan eta piktogramak erabi-

liz. Amaitzeko, arreta psikologikorako programa edo zerbitzuei buruzko informazioa 

ematen zen, eta taldeko gogoeta batekin ixten ziren saioak, eskerrak emanez. Gal-

detegia betetzeko zailtasunak antzeman zirenez, ikerketa-taldeak berraztertu egin 

zuen, eta beste bertsio bat diseinatu zuen, laburtua eta moldatua.

Zehazki, Gizarteratzeko Foru Sarean 165 pertsonak parte hartu zuten. Izan erakun-

deak izan zituen parte-hartzaile gehien (44). Parte-hartzaileen % 58 etxebizitza-pro-

gramakoak ziren, eta % 16k toxikoekiko mendekotasuna gainditzeko programa ba-

tean parte hartzen zuten. % 75 gizonak ziren, eta % 25, emakumeak. % 51 bertakoak 

ziren, eta % 49 atzerritar jatorrikoak. Parte-hartzaileen % 58k 41 eta 64 urte bitarte zi-

tuzten.

A/
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Jomugako taldea

Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden 18 eta 64 urte bitarteko per-

tsonak, Gizarteratzeko Foru Sareko programa edo zerbitzuetan erabiltzaile zirenak. 

Parte hartu ahal izateko ezinbesteko baldintza bat galdetegia ulertzeko adina gaz-

telania jakitea zen. Bereziki zaurgarriak ziren pertsonak babesteko asmoz, kanpoan 

geratzeko irizpidetzat hartu ziren buruko asaldura larri bat fase aktiboan izatea, alko-

holaren edo beste substantzia psikoaktibo batzuen eraginpean egotea edo tutore 

baten baimena behar izatea.

Helburua

Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzuak 

artatutako pertsonek osasun mentalari dagokionez zer-nolako egoera duten azter-

tzen du, Gizarteratzean Esku Hartzeko Ereduak zehazten duen moduan, eta arreta 

berezia eskaintzen die buruko gaitza dutenen egoerei, haien bizi-kalitatea hobetze-

ko laguntza egokienak eman ahal izateko.

Lekua edo estaldura geografikoa

Euskadi.

Metodologia

Metodologia ez-esperimental bat erabili zen, zeharkako galdetegi batekin.

Inplikatuta dauden aldeak

• Psikologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

• Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzua, 

Gizarte Politikako Departamentua, Gipuzkoako Foru Aldundia.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Bazterkeriari aurre egiteko bigarren mailako arreta-zerbitzuetan artatzen dituzten 

pertsonen bizi-kalitaterako, faktore erabakigarriak dira buruko osasuna aztertzea 

eta ikerketa hori bultzatzea, zerbitzu horietan ugariak baitira buruko gaitzak dituzten 

pertsonak. Alderdi psikosozialari eta gizarte-heziketako alderdiari egokiro heltzeko, 

kontuan hartu behar da faktore hori, eta kontrolatuta eduki behar da, eta, horrez 

gainera, buruko osasuna sustatu behar da, jokabidearen bidezko babes positibotik 

abiatuta.
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Erreferentzia dokumentalak

Evans-Lacko, S.; Courtin, E.; Fiorillo, A.; Knapp; M., Luciano, M.; Park, A. eta Thorni-

croft, G. (2014): “The state of the art in European research on reducing social ex-

clusion and stigma related to mental health: A systematic mapping of the litera-

ture”, European Psychiatry, 29. lib., 6. zk., 381.-389. or., <https://doi.org/10.1016/j.

eurpsy.2014.02.007>.

Gallie, D.; Paugam, S. eta Jacobs, S. (2003): “Unemployment, poverty and social 

isolation: Is there a vicious circle of social exclusion”, European Societies, 5. lib., 1. 

zk., 1.-32. or., <https://doi.org/10.1080/1461669032000057668>.

Ibabe, I.; Stein, J.; Nyamathi, A. eta Bentler, P. (2014): “Predictors of substance abuse 

treatment participation among homeless adults”, Journal of Substance Abuse 

Treatment, 46. lib., 3. zb., 374.-381. or.

Rocha, K.; Pérez, K.; Rodríguez-Sanz, M.; Borrell, C. eta Ebiols, J. (2010): “Prevalencia 

de problemas de salud mental y su asociación con variables socioeconómicas, 

de trabajo y salud: resultados de la Encuesta Nacional de Salud de España”, 

Psicothema, 22 lib., 3 zk., 389.-395. or.

Fitxaren egilea: Crisstel Villegas, Izaskun Ibabe eta Ainara Arnoso.

Harremanetarako datuak:  Crisstel Villegas 

<crisstel.villegas@ehu.eus> 

Telefonoak: 943 01 56 81 eta 645 72 77 57

https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.02.007
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.02.007
https://doi.org/10.1080/1461669032000057668


73

 INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN  
GIZARTERATZEAN ETA ARRETAN ESKU HARTZEKO JARDUNBIDE EGOKIAK 2019

GIZARTERATZE ZERBITZUAREN EBALUAZIOA 
BIZI-KALITATEARI DAGOKIONEZ
Emaús Gizarte Fundazioa

Hasiera-data: 2016ko uztaila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 36 hilabete.

Laburpena

Gipuzkoako Foru Aldundiko Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta 

Gizarteratzeko Zerbitzuak arreta-sarearen estaldura zabaltzeko eta bertan laguntza 

espezifikoko premiak txertatzeko beharra antzeman zuen, eta behar horri erantzu-

teko jarri zen abian Gizarteratze Zerbitzua. Prozesu horrekin batera, gure jardunbi-

de profesionala aztertu eta egokitzeko prozesuari ere ekin zitzaion, eta bestelako 

arreta-eredu bat zehaztu zen, erdigunean jartzen dituena pertsona, haren eskubi-

deen aitortza eta indibidualizazio- nahiz autodeterminazio-printzipioak. Ildo horre-

tan, funtsezkotzat jo zen proiektua ebaluatzeko elementuak txertatzea. Horretarako 

erabiliko zen ebaluazio-ereduak aukera eman behar zuen laguntza-premiak haute-

mateko, abian jarri beharreko jardunbideak eta baliabideak definitzeko eta esku-

hartze sozialeko prozesuak ebaluatzeko. Horrez gainera, ebaluazio-ereduak bizi-ka-

litatearekin lotutako emaitzen berri emateko erregistro eta diagnostikorako tresna 

espezifikoak erabiliko zituen, bi ikuspegi hauek aintzat hartuta:

• Profesionalaren ikuspegia.

• Artatutako pertsonaren ikuspegia.

Jomugako taldea

Bazterkeria-egoera kronikoa eta buruko gaitz larri diagnostikatu bat duten pertso-

nak, Ustez zerbitzuak artatzen dituenak. Beste bi zerbitzurekin batera, Uba gizarte-

ratze-zentroa osatzen du Ustez zerbitzuak. Uba gizartean baztertuta dauden per-

tsonentzako foru-titulartasuneko egoitza-zentroen sarearen parte da (Zorroko 2.4.5. 

zerbitzua).

Helburua

Jardunbide honi esker, eskuragarri dago dokumentu bat, non bilduta dauden 

hainbat tresna aukera ematen digutenak ebaluatzeko bizi-kalitateari dagokionez 

zenbaterainoko eraginkortasuna duten esku-hartzeek (bakarkakoak eta taldekoak) 

eta prozesuek, eta zein den programako parte-hartzaileen iritzia alderdi horri buruz. 

Horrez gainera, pertsona horien inguruabarren (baliabideak, laguntzak, harrema-

nak) mapa bat osatu daiteke.

A/
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Lekua edo estaldura geografikoa 

Uba gizarteratze-zentroa.

Inplikatuta dauden aldeak

• Ustez zerbitzuan artatutako pertsonak: hamalau.

• Profesionalak/teknikariak: zazpi profesional, gutxi gorabehera (Emaús Gizarte 

Fundazioa).

• Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzua 

(Gipuzkoako Foru Aldundia).

• Artatutako pertsonaren gizarteratze-prozesuan funtsezkoak edo erreferentziaz-

koak diren beste profesional batzuk.

Metodologia

• Pertsonan zentratutako arreta.

• Eskubideen aitortza.

• Bizi-kalitatea.

• Aktibazio inklusiboa (Inclúe eredua).

• Laguntzen eredua eta jokabidearen bidezko laguntza positiboa.

• Diagnostiko sozialeko eredua.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Prozesuak profesionalaren hautemate subjektibotik ez ezik, artatutako pertsona-

ren ikuspegitik ere ebaluatzeko aukera ematen du, profesionalaren hautematea 

objektiboago egiteaz gainera.

• Artatutako pertsonaren gizarteratze-prozesurako ekintza baliagarriak, edo ez 

hain baliagarriak, antzemateko aukera ematen du.

• Pertsonari aukera ematen dio modu aktiboan parte hartzeko bere prozesuaren 

definizioan eta horri buruzko erabakietan.

• Planteatutako ekintzak moldatzen eta egokitzen joateko aukera ematen du, pro-

zesuaren ebaluaziora itxaron gabe.

• Abian jarritako esku-hartzeen eraginkortasuna ebaluatzea ahalbidetzen du.

Eraginkortasuna

Ez dago ebaluazio-metodologia honen eraginkortasunari buruzko datu objektiborik, 

baina frogatuta geratu da planteatutako tresnak (SIS eskala, Honos eskala, Gencat 

eskala) erabiliz prozesuen bilakaerari buruzko datu objektiboak lortzen direla, eta 

hobeto kuantifika daitezkeenak.

Bestalde, eta hautemate subjektibo bat besterik ez den arren, aipatu beharra 

dago talde teknikoak egiaztatu duela ebaluazio-metodologia honekin esku-har-

tzeak hobeto egokitzen direla pertsona bakoitzaren beharretara eta, hortaz, emai-

tza hobeak ematen dituztela pertsona horien bizi-kalitateari dagokionez.
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Alde interesdunentzako onurak

Jardunbide egoki honen onurak aztertzean, kontuan hartu behar dira hiru alde inte-

resdunak:

• Artatutako pertsonak:

– Partaidetza aktiboa dute gizarteratze-prozesuan.

– Norbere prozesuaren gainean erabakitzeko ahalmena dute.

– Duintasun handiagoa sentitzen dute.

– Autonomia handiagoa dute.

– Estigmatizazio txikiagoa sentitzen dute.

– Zerbitzuan artatutako pertsonen arteko lotura areagotu egiten da.

• Prozesuan parte hartzen duten profesionalak:

– Artatutako pertsonekiko lotura hobetzen da.

– Helburuak adostuta egotea lagungarria da prozesuek aurrera egin dezaten.

–  Tresna zehatz eta estandarizatuak erabilita, lana eta esku-hartzea profesionali-

zatuago daudela sentitzen dute.

– Akordioei esker, handitu egin da taldeko kide izatearen sentimendua.

• Administrazio publikoa (Foru Aldundia):

–  Zerbitzuaren helburuei eta artatutako pertsonen prozesuei buruzko ebaluazio 

objektiboa eskaintzen du.

– Metodologia bat dator bizi-kalitatearen ereduarekin.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Aurreko puntuetan aipatutako guztia ikaskuntzatzat har daiteke, baina honako 

hauek nabarmen ditzakegu ikaskuntza eta arrakasta-faktore gisa:

• Helburua negoziatuz gero, errazagoa da aurrera egitea.

• Aldebakarreko debekuak gai jakin batzuei eusteko balio du, baina zerbitzuak es-

kaintzen dituen laguntzak kendu orduko aurreko premia berberak agertzen dira. 

Ez dago ikaskuntzarik.

• Garrantzitsua da pertsonarengan indibidualizazio-sentimendua sortzea eta esku-

hartzeak pertsonalizatua izan behar duela gogoratzea.

Transferigarritasuna

Beste zerbitzu edo erakunde batzuek ebaluazio-metodologia hau erabil dezaketela 

uste dugu, noski. Alderdi hauek prozesua erraztu lezakete:

• Aldundiak berak bere egitea esku-hartze prozesuak eta zerbitzuak ebaluatzeko 

eredua: ebaluazio-tresna zehatz eta bateratuak erabiltzea, urteko memoria bizi-

kalitatearen ereduarekin bateratzea.

• Zerbitzu/erakundeek esku hartzeko metodologia gisa barneratzea jardunbide 

hau, ebaluaziotik harago.
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• Profesionalen taldeei bizi-kalitatearen ereduan eta ebaluazio-tresnen erabileran 

trebatzeko formakuntza ematea.

Erreferentzia dokumentalak

Emaús Gizarte Fundazioa: <https://www.emaus.com>.

Fitxaren egilea: Samuel Lizaso eta Iune Polo.

Harremanetarako datuak:  Samuel Lizaso <s.lizaso@emaus.com>. 

Javi Sancho <j.sancho@emaus.com>. 

Iune Polo <i.polo@emaus.com>.
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PERTSONAN ZENTRATUTAKO JARDUERA 
ESANGURATSUAK GARATZEA
Emaús Gizarte Fundazioa

Hasiera-data: 2018ko maiatza.

Garapen- edo ezarpen-denbora: hamabi hilabete.

Laburpena

Kontuan hartuta pertsonaren eskubideak aitortzen dituen arreta-eredu bat, indibi-

dualizazio- eta autodeterminazio-printzipioekiko koherentea, 2016an abian jarri zen 

esperientzia pilotu berritzaile bat, eraldatu egiten duena zerbitzuaren ohiko jarduna 

taldeko jarduerei dagokienez. Abiapuntutzat hartuta ordura arte egindako analisiak 

eta lortutako emaitzak, baita pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko pixkanaka txerta-

tutako jarduerak ere, proposatutako talde-jardueren garapena berraztertu behar 

zela ondorioztatu zen. Helburua: zerbitzuan zentratutako plangintza-eredu eta esku-

hartze eredu batetik pertsonan zentratutako batera aldatzea.

Hala, zerbitzuaren erabiltzaileek nahitaez parte hartu behar duten jardueren 

egutegi eta programa bat eskaini beharrean, beste metodologia bat proposatzen 

da. Metodologia horretan, premiak, interesak eta itxaropenak aztertu eta antzema-

ten dira aldez aurretik, erabiltzaileek parte hartzen dute, eta haiekin negoziatzen 

da, bakarkako tutoretzen bitartez. Hortaz, bakoitzaren beharretara hobeto egokitu-

ta dauden jarduera esanguratsuak proposa dakizkieke. Hortik abiatuta, gainerako 

parte-hartzaileei jakinarazten zaie, eta jarduera gauzatzen da. Nahi duenak parte 

hartzen du, eta jarduerak astero programatzen dira.

Jomugako taldea

Uba zentroa osatzen duten hiru zerbitzuetako parte-hartzaileak. Uba gizartean baz-

tertuta dauden pertsonentzako foru-titulartasuneko egoitza-zentroen sarean dago 

(Zorroko 2.4.5. zerbitzua).

Helburua

Parte-hartzaileen bizi-proiektuarekin bat datozen jarduera esanguratsuak garatzeari 

lehentasuna ematea.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

A/
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Inplikatuta dauden aldeak

Uba zentroko 49 parte-hartzaile, eta egoitza-zentroko zerbitzuetan lan egiten duen 

hezitzaile-taldea, 24 profesional, guztira.

Metodologia

• Pertsonan zentratutako arreta.

• Eskubideen aitortza.

• Bizi-kalitatea.

• Aktibazio inklusiboa (Inclúe eredua).

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Aukeratzeko eskubidearen aitortza eta eskubide hori baliatzeko aukera erreala, 

eta autodeterminazioaren sustapena.

• Borondatezkoa.

• Pertsonalizatua.

• Partaidetzan oinarritua eta negoziatua, pertsona programazioaren parte aktibo 

izanik.

Eraginkortasuna

Plangintza-eredua aldatzeak lehentasuna ematen die premia eta lehenespen indi-

bidualei, zerbitzuaren antolakuntzazko alderdien gainetik. Nahiz eta parte-hartzai-

leen kopurua jarduerak nahitaezkoak direnean baino txikiagoa izan, haiek amai-

tzean handiagoak dira inplikazio-, motibazio- eta gogobetetze-maila.

Alde interesdunentzako onurak

• Parte-hartzaileek gehiago errespetatzen dituztela sentitzen dute, lan egitean 

oinarritzat hartzen direlako haiek landu nahi dituzten helburuak, eta duintasun 

handiagoa ematen zaie, prozesuetan parte-hartze handiagoa dutelako. Horrek 

berekin dakar aurrerapen gehiago lortzea.

• Gogobetetasun handiagoa sentitzen dute egunerokoan egiten dituzten jardue-

rekiko. Azken batean, nabarmenki egin du hobera bizi-kalitatearen, partaidetza-

ren eta autodeterminazioaren gaineko hautemateak.

• Nahiz eta hasieran nolabaiteko kezka eta ezinegona sortu duen profesionalen 

artean, hasierako antsietatea gaindituta, metodologia honek etengabeko ikas-

kuntzarako jarrera eta sormen nahiz inplikazio handiagoa sustatzen ditu, eta, hor-

taz, mesedegarria da profesionalen eginkizuna aldatzeko eta harreman horizon-

talagoak eraikitzeko.
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Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Pertsona jartzen da plangintzaren erdigunean, aurreko ereduan ez bezala,  

horrek lehentasuna eman baitziezaiekeen zerbitzuarekin eta antolakuntzarekin 

lotutako helburuei.

• Lantzen ari denaren gaineko kontzientzia kolektiboa hartzen da, partaide-ko-

puruari garrantzia eman gabe (partaidetza kualitatiboa lehenesten da, ez kuan-

titatiboa).

• Prozesuetan aldaketetarako laguntza eman behar da, motibazioaren eta esan-

guraren bitartez. Nahitaezkotasunaren bidez behartzea oro har ez da mesedega-

rria izaten lortu nahi den helburua erdiesteko.

Transferigarritasuna

Esperientzia berregin ahal izateko, lehenik eta behin beharrezkoa da tartean di-

ren eragileek, Administraziotik hasita, horrelako arreta-eredu baten garapen eta 

ezarpenerako printzipioak onartzea. Hori dela-eta, beharrezkoa da jardunbidea-

ren eraginkortasuna agerian utziko duten eta ikaskuntzak antzeman eta aplikatzea 

ahalbidetuko diguten sistematizazio-prozesuak ezartzea. Ildo horretan, diagnostiko-

prozesuetan, esku-hartze prozesuetan eta ebaluazio-prozesuetan tresna eta adieraz-

le komunak orokortzea eta erabiltzea sustatu behar litzateke, premien gogobete-

tzearen, laguntzen eta bizi-proiektu zein -kalitatearen gaineko informazioa lortzeko. 

Horretarako, formakuntza-prozesuak behar dira, eta jardunbide profesionaletan la-

guntzea, baita horiek gainbegiratzea ere.

Erreferentzia dokumentalak

Emaús Gizarte Fundazioa: <https://www.emaus.com>.

Fitxaren egilea: Samuel Lizaso eta Rebeca López.

Harremanetarako datuak:  Samuel Lizaso <s.lizaso@emaus.com>. 

Rebeca López <r.lopez@emaus.com>.

https://www.emaus.com
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HÁBITAT PROGRAMA: HOUSING 
FIRST METODOLOGIAREN APLIKAZIOA 
GIPUZKOAN
RAIS Euskadi Elkartea

Hasiera-data: 2017ko abuztua.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 24 hilabete.

Laburpena

Hábitat programaren abiapuntua RAIS Euskadi Elkartearen eta RAIS Fundazioaren 

arteko lankidetza da, azken horrek etxegabetasunaren arloan eta talde zaurga-

rrientzako ostatuen kudeaketan aurrez zeukan lan-esperientzia transferitzean oina-

rritua. Programak irtenbide berritzailea ematen die etxegabetasun-egoera larrienei, 

zerbitzu tradizionalek ez baitzieten inongo irtenbiderik eskaintzen. Hábitat programak 

etxebizitza eta laguntza malguak eskaintzen dizkie, behar beste denboraz, luzaroan 

kalean bizi izan diren eta beste bazterkeria-faktore batzuk dauzkaten pertsonei 

(adikzioak, buruko gaitza edo desgaitasuna). Programak Housing First ereduaren 

printzipio metodologikoak darabiltza, Guía Housing First Europa (Pleace, 2016) do-

kumentuan jasota dauden moduan; izan ere, hori da eredua Europan ezartzeko 

erreferentziazko esparrua.

Programak RAIS Euskadi Elkarteak kudeatutako bost plaza eskaintzen ditu Donos-

tian. Parte-hartzaileei etxebizitza indibidual bat egokitzen diete, baldintzarik gabe 

eta modu iraunkorrean, eta, era berean, laguntza proportzionalak ematen dizkiete 

etxebizitza manten dezaten, baita osatzeko eta komunitatean integratzeko trata-

mendu nahiz prozesuei ekin eta jarrai diezaieten ere. Programan parte hartzen du-

ten pertsonek oinarrizko lau konpromiso onartzen dituzte, profesional-taldeak sartu 

aurreko hasierako elkarrizketetan azaltzen dizkietenak:

1. Programako taldeak gutxienez astean behin bisita ditzan onartzea.

2. Diru-sarreren % 30 ematea (sarrerarik badute). Ez badute sarrerarik, programak 

ordainduko ditu alokairua eta oinarrizko beharrak (hornidura, elikagaiak eta 

higiene-produktuak).

3. Komunitatean bizitzeko oinarrizko arauak betetzea.

4. Sei hilean behin ebaluazio-elkarrizketa bat egitea.

Etxebizitzek ezaugarri hauek dituzte:

• Banakoak dira, eta gela bat edo bi dauzkate.

• Sakabanatuta daude, hiriko auzo desberdinetan kokatuta.

• Etxebizitza-blokeetan daude, bizitegi-guneetan, eta hurbil dauzkate oinarrizko 

zerbitzuak eta garraio publikoa.

• Merkatu publiko edo pribatukoak dira.

A/
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• Oinarrizko hornikuntza egokia dute (ur beroa, berogailua, altzariak, ohe-jantziak 

eta komunekoak, sukaldeko tresnak).

• Behar izanez gero, etxebizitza egokituak eskaintzen dira.

2017an abian jarri zenetik, programak emaitza hauek lortu ditu:

• Etxebizitzen % 100 mantendu dira programan.

• Parte-hartzaileen % 100ek dute lanerako plan bat diseinatuta.

• Parte-hartzaileen % 100ek jasotzen dituzte diru-sarrerak bermatzeko errentak.

Jomugako taldea

Hábitat programa bereziki pentsatuta dago bazterketa-prozesu konplexuen ondo-

rioz laguntza-zerbitzu tradizionalak eskuratzeko aukerarik ez duten pertsonentzat: 

hau da, etxegabetasun-egoera konplexu eta kronikoetan dauden pertsonentzat. 

Parte-hartzaileek profil hau izan behar dute:

• Adinez nagusiak izan behar dute.

• Bizitokirik gabeak (roofless) izan behar dute. Bizitokirik gabekotzat hartzen dira:

–  Gune publiko batean edo kalean lo egiten dutenak (ETHOS tipologiako 1. ka-

tegoria).

–  Larrialdiko harrera-zentroetan lo egiten dutenak (ETHOS tipologiako 2. kategoria).

• Luzaroan bizi behar izan dute kalean. Bi egoera hauetako edozeinetan daude-

nek betetzen dute baldintza hori:

–  Gutxienez hiru urte daramatzatenek egungo egoeran (ETHOSeko 1.-2. katego-

riak) edo etxegabeentzako harrera-zentroetan (ETHOSeko 3. kategoria).

–  Urtebete baino gehiago daramatenek gune publikoetan (ETHOSeko 1. katego-

ria) edo larrialdiko harrera-zentroetan (ETHOSeko 2. kategoria) lo egiten modu 

jarraituan.

• Ezaugarri hauetako bat edo batzuk izatea: buru-osasuneko arazo bat, adikzio-

arazo bat edo desgaitasun bat.

Irizpide horiek ezarrita, bermatu egin daiteke proiektuaren onuradunak luzaroan 

kalean bizi izan diren pertsona zaurgarrienak direla, oro har zailtasun handiak izaten 

dituztenak etxegabeen arreta eta babeserako sisteman “gora egiteko”.

Helburua

Hábitat programaren xedea da irtenbide etengabea eta iraunkorra ematea etxe-

gabetasun-egoera kroniko eta konplexuenei, egoera horietan dauden pertsonek 

aukera izan dezaten hobekuntza-prozesu bat garatzeko eta esperientzia hori me-

sedegarria izan dadin haiek ondoren gizarte-politiketara bideratzeko.
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Lekua edo estaldura geografikoa

Donostia.

Inplikatuta dauden aldeak

• Gipuzkoako Foru Aldundia.

• RAIS Euskadi Elkartea.

• RAIS Fundazioa.

• Donostiako Udala.

• Etxegintza.

• Fresno Consulting.

Metodologia

Programa definitzeko Guía Housing First Europa (Pleace, 2016: 13) dokumentuan bil-

duta dauden funtsezko zortzi printzipio erabil daitezke; horiek, aldi berean, oinarrituta 

daude Sam Tsemberisek 1990eko hamarkadaren hasieran Pathways to Housing pro-

grama definitzeko garatu zituen printzipioetan. Programa hori izan zen Housing First 

ereduaren jatorria (1. irudia).

1. IRUDIA Housing First ereduaren oinarrizko printzipioak

Etxebizitza giza 
eskubide bat da

Erabiltzaileen  
aukeraketa eta 

kontrola

Etxebizitza eta 
tratamendua  

bereiztea

Erabiltzaileak  
osatzera bideratua

Kaltea  
murriztea

Hertsadurarik  
gabeko konpromiso 

aktiboa

Pertsonan  
zentratutako  
plangintza

Laguntza malgua 
behar den denbora 

guztian

Iturria: Pleace (2016: 13).
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1. Etxebizitza giza eskubide bat da. Housing First ereduak etxegabeen etxebizitza-

eskubidea azpimarratzen du. Etxebizitza ematen den lehen gauza da, ez azke-

na. Housing First ereduan, etxerik ez dutenek ez dute irabazi behar ostatu bat 

izateko edo etxebizitza batean egoteko eskubidea; aitzitik, aitortu egiten die 

eskubide hori, eta errealitate bihurtzen du. Erabiltzaileek alokairu- edo okupa-

zio-kontratuko arauak bete behar dituzte, etxebizitza bat alokatzen duen beste 

edonork egin behar duen moduan, eta laguntza eskaintzen zaie, lor dezaten. 

Housing First ereduan eskaintzen den etxebizitza ez da aldi baterako ostatua, 

baizik eta benetako etxe bat, ETHOSen eta Nazio Batuen definizioekin bat eto-

rrita.

2. Zerbitzuaren erabiltzaileek ahalik eta bermatuen izan behar dute etxebizitza 

edukiko dutela. Bertan sartzen diren unetik, haien etxea da, eta beste edozein 

herritarrek dauzkan eskubide eta betebehar berberak dauzkate harekiko. Den-

bora mugagabean egoten dira bertan, eta egonaldia ez dago baldintzatuta, 

hau da, ez du baldintzatzen tratamendu bat hasi behar izateak edo pertsonak 

aldatu behar izateak.

3. Erabiltzaileen aukeraketa eta kontrola. Luzaroan baztertuta egon diren etxe-

gabeak beren helburuak zehazteko gai direlako ideian oinarritzen da, neurri 

batean, ereduaren arrakasta. Baztertuta daudenek badakite zer behar duten, 

eta lehentasun argiak dauzkate beren bizitzak eta osatze-prozesuak bidera-

tzeko moduari buruz. Horretan oinarritzen da eredua. Aukeratu ahal izatea da 

ahalduntzearen oinarria, eta pertsona bakoitzak bere etorkizunaren agintea 

hartzeko gakoa. Horretarako baldintzak sor daitezen lortzeko diseinatuta dago 

zerbitzua.

4. Hori funtsezko printzipio bat da, zerbitzua erabiltzen dutenei entzuteko eta haien 

iritziak errespetatzeko beharrean oinarritua. Erabiltzaileek badute ahalmena 

beren bizimoduari eta jasoko dituzten laguntza-motei buruzko erabaki errea-

lak hartzeko. Funtsezko printzipio horren helburu nagusia da etxerik ez duten 

pertsonek aukera izatea zer premia dituzten eta horiei nola erantzun dakiekeen 

erabakitzeko.

5. Etxebizitza eta tratamendua bereiztea. Housing First ereduak bermatzen du 

etxebizitzarako giza eskubidea ez dagoela baldintzatuta eta tratamendu bat 

jasotzea ez dela erabiltzaileen nahitaezko betebehar bat, ez etxebizitza lortze-

ko, ez bertan geratu ahal izateko. Hortaz, etxebizitza eta tratamendua bereizita 

daude.

6. Laguntza baldintzatuta ez egotea mesedegarria da erabiltzaileak bere baitan 

jar dezan arreta, eta ez hainbeste ingurunean. Etxebizitzaren oinarrizko premia 

aseta duela eta aldatu beharrak baldintzatu gabe, erabiltzaileak bere buruan 

jartzen du arreta, eta ez ingurukoaren aurkako borrokan. Norbere buruari erre-

paratzeak krisi pertsonalak eragiten ditu, eta zalantzan jartzen dira gauza asko. 

Ondorioz, pertsonak berak erabakitzen du zenbait prozesu abiaraztea, hain jus-

tu bere ingurunea hobetu egin delako.
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7. Etxebizitza pertsonaren bizitokia da, eta hark behar dituen tratamenduak etxe-

tik kanpo emango dira, herritar guztientzat eskaintzen diren tokian. Horrez gai-

nera, ebidentziek frogatu dute lehenengo etxebizitza bat edukitzeak beste era 

bateko esku-hartzeak egituratzen dituela, horien euskarri gisa balio duela eta 

tratamenduan emaitza hobeak lortzea dakarrela. Bi alderdiak bereizita eskain-

tzeak pertsonaren egoera normaltzen du, eta hura bere etxea dela eta bera 

ingurune (auzoa, hiria) bateko kide dela sentiarazten dio, beste egoera batzue-

tan ez bezala. Auzoan integratzeko dinamikak sustatzen ditu horrek.

8. Erabiltzailea osatzera bideratua. Pertsonaren ongizate orokorra da Housing First 

ereduaren ardatza. Ongizateak barne hartzen ditu osasun fisikoa eta mentala, 

babes soziala (bikotekidearena, familiarena edo lagunena) eta gizarteratze-

maila, adibidez, komunitate bateko kide izatea eta modu aktiboan parte har-

tzea gizartean. Hezkuntzarako sarbidea erraztea edo aisialdiko jarduera bizi-

garri bat aurkitzen laguntzea osatze-prozesua sustatzeko moduetako bat izan 

daiteke. Osatzean zentratutako ikuspegia pertsonarekin alkohol- edo droga-

kontsumoa lantzetik edo hark tratamendu batean parte har dezan sustatzetik 

harago doan eredu zabal eta handizaleagoa da. Helburua da bizitza segurua 

lortzea, esanguraz betea eta indargarria, eta testuinguru egokia sortzea, era-

biltzaileak komunitatean, etxebizitzan eta bizitza sozial eta ekonomiko positibo 

batean txertatzea lor dezan, zentzu zabalean. Osatzea xedetzat duten ikus-

moldeek arrakasta frogatua lortu dute buruko gaitz larriak dituzten pertsonen 

integrazio sozialean eta komunitarioan.

9. Kaltea murriztea. Kaltea murriztearena pertsuasiozko ikusmolde bat da. Hel-

buruak ez du zertan izan drogak eta alkohola erabat uztea, baizik eta horiek 

per tsonarengan eragiten duten kaltea murriztea eta pertsonari kontsumoa 

gutxi tzen eta kudeatzen laguntzea. Kaltea murriztean oinarritutako ereduak 

babesa ematen die abstinentziari eutsi nahi dioten pertsonei, baina, era be-

rean, substantzien erabilera aktiboarekin jarraitzen duten pertsonez ere ardu-

ratzen da, eta haiekin lan egiten du, kontsumoa gutxitu dezaten sustatzeko, 

baina, batez ere, kontsumo horrek bizitzako beste arlo batzuetan dituen ondo-

rioak arintzeko.

10. Hertsadurarik gabeko konpromiso aktiboa. Housing First ereduak azpimarratzen 

du erabiltzaileek behar duten laguntzarekiko konpromiso positiboa har dezaten 

saiatu behar dela. Era berean, modu aktiboan eta etengabe nabarmentzen 

du laguntza, tratamendua eta aholkularitza beti eskura daudela eta benetan 

lor daitezkeela aldaketa positiboak osasunean, ongizatean, gizarteratzean eta 

bizi-kalitatean. Elkarrizketa, aholkularitza, informazioa, babesa eta pertsuasioa 

aldaketa horiek lortzeko mekanismoak dira.

11. Pertsonan zentratutako plangintza. Laguntza eta tratamendua pertsona 

bakoitza eta bere beharrak erdigunean jarrita antolatzean datza. Ikuspegi ho-

nek erabiltzaileak aukeratzeko duen ahalmena eta zerbitzuaren gainean duen 

kontrola nabarmentzen ditu. Labur azalduta, esan genezake zerbitzua erabil-
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tzaileak aintzat hartuta moldatu eta antolatzen dela, erabiltzaileak zerbitzura 

egoki daitezen bilatu beharrean.

12. Taldeak ematen dituen laguntzak pertsonaren eskari eta gaitasunekiko propor-

tzionalak dira. Esku-hartzea erabiltzaile bakoitzarekin adosten da, eta adostu-

takoaren arabera lantzen da.

13. Laguntza malgua behar den denbora guztian. Laguntza moldagarria eta mal-

gua da, eta irudimentsua izan daiteke, premia indibidualei erantzuteko, be-

har duten heinean, zerbitzuko baliabideen (ekonomikoak) barruan behintzat. 

Laguntzaren intentsitatea handiagoa edo txikiagoa izan daiteke, banakoaren 

beharren arabera; hortaz, Housing First ereduak modu positiboan erantzun be-

har du pertsonak laguntza handiagoa edo txikiagoa behar duenean. Zerbitzu 

malgu bat emateko ezinbesteko azken elementua zera da, laguntza erabiltzai-

leak behar beste denboraz eman beharko dela. Zerbitzuak ez du nahi pertsona 

desgaitu eta mendekotasuna sortu; aitzitik, laguntzak erabiltzailearen premien 

arabera handitu edo txikitu nahi ditu. Oinarrian dagoen ideia: jada laguntzarik 

behar ez duten pertsonei programatik irteteko bide naturalak eskaintzea modu 

autonomoan bizitzeko gai diren unean.

Oinarrizko printzipio horien esparruan jardunda, Housing First ereduak zenbait 

lehentasun ezarri nahi ditu zerbitzuan, hala nola etxebizitza lortu eta mantentzeko 

laguntza ematea, baita osasuna, ongizatea eta gizarteratzea hobetzeko laguntza 

ere, giza eskubideen eta giza duintasunaren ikuspegitik abiatuta. Hartutako konpro-

misoak zigorrik ezarri gabe betetzea izango da esku-hartzearen xedea.

Esku-hartze eredua kasuaren kudeaketa intentsiboan (Intensive Case Manage-

ment, ICM) oinarritzen da, eta hori da, hain zuzen ere, Europako Housing First pro-

grama gehienetan erabiltzen den laguntza-modalitatea. Behar dituzten laguntzak 

ematen dizkiete erabiltzaileei, behar duten intentsitatearekin.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Ikuspegi kuantitatibotik, etxegabetasunak gizarte-bazterkeriaren adierazpen biziena 

izaten jarraitzen du; handituz doan fenomeno bat da, eta milioika herritarri eragiten 

die jada. Pertsona horiek behin baino gehiagotan saiatu dira integrazio-prozesuak 

abiatzen, hainbat gizarte-programatan parte hartuta (aterpetxeetan ostatua, dro-

gak uzteko tratamenduak edo enplegu-programak), baina emaitza ez da ona izan 

kasu askotan, eta kalean amaitu dute berriro. Oro har, pertsona horiek buruko gai-

tzak, adikzioak, desgaitasuna edo patologia duala izaten dituzte, programa horie-

tan arrakasta izatea zailtzen duten faktoreak, horiek guztiak. Baina prozesu horietan 

aurrera egitea eragozten dien faktore nagusia ostatu egonkorrik ez edukitzea da. 

Oztopo gehien dituzten pertsonak dira kalean amaitzen dutenak eta luzaroen ego-

ten direnak bertan. Horrez gainera, horiek dira, hain justu, pertsona zaurgarrienak, 

delituak, heriotza goiztiarra eta erasoak jasateko arrisku handiena dutenak.
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Abian jarri izan diren ekimenen helburua arazoa kudeatzea izan da, konpontzea 

baino gehiago. Politikek arazoaren ikuskera komuna hartu behar lukete abiapun-

tutzat; eskubideen logikari jarraitu behar liokete, ez baliabideen logikari; integralak 

izan behar lukete, eta epe luzerakoak, eta etxegabetasuna desagertzea izan behar 

lukete helburutzat.

Hábitat programa etxegabetasunari aurre egiteko proposamen egiaztatu, berri-

tzaile eta eraginkorra da, eta etxerik ez duten pertsona zaurgarrienen egoera alda-

tzen laguntzen saiatzen da. Hábitat programak etxegabeen arazoaren bi elementu 

aldatu nahi ditu:

• Haien bizi-kalitatea hobetu nahi du, ostatu egonkor eta segurua emanez.

• Herritar orok erabil ditzakeen gizarte- eta osasun-baliabideen eskuragarritasuna 

sustatu nahi du.

Bi elementu horiek aldatzeko, programak honako hauek eskaintzen ditu:

• Berehala sartzea geografikoki sakabanatuta dauden etxebizitza independen-

teetan, etxea edukiko duten bermearekin, amaiera-datarik gabe eta baldintza-

tzat jarri gabe tratamendu bat hasi beharra.

• Laguntza jarraitua ematea erabiltzaileak behar beste denboraz eta behar duen 

intentsitatearekin, eta hark aukeratutakoaren arabera.

Hábitat programak etxegabetasunarentzat irtenbide dela modu zabal eta 

egiaztatuan frogatu duen esku-hartze eredu bakarra du oinarri. Tradizionalki onartu-

tako eredu baten alternatiba gisa sortu da (esku-hartze baliabideen “eskaileraren” 

eredua). Eskaileraren ereduan, pertsonek beste batzuekin “lehiatu” behar dute, ba-

liabideak eskuratzeko eta programetan sartzeko; hortaz, zailtasun handienak dituz-

tenak baztertuta geratzen dira, non eta inklusioa lortu nahi duten arreta sozialeko 

sistemetan, hain justu. Ildo horretan, Hábitat programa berritzailea da, aldatu egiten 

baitu eredu hori: izan ere, pertsonari etxebizitza bat eskaintzen dio, a priori inolako 

konpromiso edo aldaketarik eskatu gabe adikzioari dagokionez edo buruko osa-

sun-arazo batentzako tratamendu bat hasteari dagokionez, adibidez. Etxegabeen 

kolek tiboa oso konplexua da, eta “eskaileraren” eredua sarrera-irteeren mekanis-

mo bilakatzen da, ate birakarien mekanismo, aldaketarik ekartzen ez duena, eta 

pertsona ez atzera ez aurrera geratzen da, eta haren egoerak okerrera egiten du. 

Beste elementu berritzaile bat da ematen diren laguntzak banakakoak, pertsona-

lizatuak eta pertsonaren eskaerekiko proportzionalak direla. Erabiltzaileak ez badu 

ezer eskatzen, errespetatu egiten da haren erabakia. Ildo horretan, aldaketarako 

motibazioa intrintsekoa da beti, eta, hortaz, etxebizitza gizarteratze-programetan 

parte hartzeak baldintzatzen duenean baino askoz sendoagoa eta trinkoagoa.

Etxebizitzak lotura zuzena du bizi-kalitatearen hobekuntzarekin eta segurtasuna-

rekin; hortaz, programak bermatzen duen lehenengo elementua da. Erabiltzaileak 

berehala sartzen dituzte etxebizitzan, eta, ematen zaizkien laguntzei esker, bizitza 

normaldua izan dezakete. Ondorioz, herritar orok eskura dauzkan gizarte- eta osa-
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sun-baliabideak erabiltzen dituzte, behar duten neurrian, eta ekidin egiten da ba-

liabide espezializatuak edo larrialdikoak erabiltzea, aurrekoak baino askoz garestia-

goak eta ez hain normaltzaileak.

Hábitat programarekin batera beste eredu tradizionalago batzuk ere egon dai-

tezke eta egon behar dute, baina beste programa batzuk baino egokiagoa da, 

batik bat zailtasun handienak dituzten etxegabeen kasuan. Estatu Batuetako, Kana-

dako eta Europako esperientziak horren erakusle dira.

Hábitat proposamen eraginkorra da, emaitzetara bideratua, eta pertsonek etxe-

bizitza mantentzea eta haien bizi-kalitatea argiro hobetzea lortzen du. Hala bada, 

Frantzian, adibidez, % 50 murriztu ziren parte-hartzaileek ospitaletara egiten zituz-

ten bisitak, eta, oro har, proiektu guztietan, pertsonen % 85ek hasierako etxebizitzan 

jarraitzen dute hiru urte igaro ondoren. Horrez gainera, eredu efizientea da, dirua 

aurrezten duena beste zerbitzu batzuen kostuekin alderatuta eta modu eraginko-

rragoan erabiltzen dituena inbertitutako baliabideak. Hala, esaterako, Finlandiako 

esperientziak erakutsi du urtean pertsonako 9.600 euro aurreztu dela batez beste 

(% 38 gutxiago), etxegabe berak zerbitzuak erabiliz eragindako kostuarekin aldera-

tuta (eskaileraren eredua). Zenbateko hori antzekoa da Europako gainerako espe-

rientzietan ere.

Eraginkortasuna

Metodologia hau zerabilten lehen zerbitzuak martxan jarri zituztenetik, Housing First 

eredua etxegabetasuna desagerrarazteko erantzun arrakastatsu gisa aurkezten 

dute, Estatu Batuetan, Kanadan eta Europako gero eta herrialde gehiagotan lortu 

dituen emaitzen ebidentzian oinarrituta. Europako Batzordeak finantzatutako Hou-

sing First Europe ikerketa-proiektuak Europako bost Housing First programaren ezar-

pen-prozesuak aztertu, eta horien ebaluazio-emaitzak aurkeztu zituen, beste bost 

programetakoekin alderatuta (Busch-Geertsema, 2013). Funtsezko elementu hauek 

aipatu zituen:

• Programa guztietan handia zen 24 hilabeteren ostean etxebizitzan jarraitzen zu-

ten erabiltzaileen tasa (% 85etik gorakoa).

• Erabiltzaileak hainbat motatakoak ziren, eta substantzien gehiegizko kontsu-

moaren ehunekoa handia zen kasu gehienetan. Luzaroan etxegabetasun-

egoeran bizi izandako gizonak ziren nagusi.

• Etxebizitzetan ostatu hartu zutenek nagusiki arlo hauetan behar zuten laguntza: 

ostatua, diru-sarrerak, osasun fisikoa eta mentala, enplegurik eza eta gizarte-baz-

terkeria.

• Hainbat laguntza-patroi garatu ziren, bai pertsonen beharrei zegokienez, bai la-

guntzen ezarpenari zegokionez. Proiektuek agerian utzi zuten erabiltzaileek go-

gobetetasun handia zutela jasotako arreta eta zerbitzuei begira.

• Pertsonen bizi-kalitatean eragin positiboa zuten emaitzak orokortuak ziren. Pertso-

na gehienek aurrerapenak egin zituzten substantzien gehiegizko kontsumoan eta 
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buruko osasunean. Enplegua eta diru-sarrerak lortzearekin eta bakardadearekin 

lotutako emaitzak neurrizkoagoak izan ziren.

• Komunitateko integrazioarekin eta bizilagunekiko gatazkekin lotutako emaitzak 

era askotakoak izan ziren. Parte-hartzaileetako batzuek jarduera komunitarioak 

egiteko konpromisoa hartu zuten, baina beste batzuek nahiago izan zuten “be-

ren pribatutasuna mantendu”, eta ez ziren hain aktiboak izan arlo horretan.

• Housing First proiektuak baliabide tradizionaletan denbora-tarte berdinerako os-

tatu ematea baino merkeagoak ziren.

Etxerik gabeko Pertsonei buruzko Estrategia Integral Nazionala 2015-2020 (Espai-

niako Gobernua, 2015) Espainiako Estatuak etxegabeetasunaren aurka borroka egi-

teko landutako lehen estrategia da, eta bertan jasota daude Housing First ereduak 

nazioarteko programetan izan dituen zenbait emaitza:

Beste herrialde batzuetan urte askoan erabili ostean, emaitzek hobekuntza 
kualitatiboak erakusten dituzte hainbat alderditan: etxegabeek etxebizitza ba-
tean bizitzea onartzen dute (% 80k baino gehiagok etxebizitza batean jarraitzen 
dute programa hasi eta lau urte geroago); zerbitzu publikoen erabilera orokorra 
murrizten da (ebidentzietan oinarritutako ikerlanek honako hauek frogatu dituz-
te Housing First programetan parte hartzen duten etxegabeei dagokienez: % 83 
murrizten da osasun-larrialdien erabilera; % 80 gutxitzen dira anbulantzietan egi-
ten dituzten joan-etorriak; % 77 murrizten da espetxeen erabilera; % 45 txikiagoa 
da espetxeetan egiten dituzten egonaldien egun-kopurua; % 83 murrizten dira 
mediku-bisitak; ospitaleratze psikiatrikoak % 75 gutxiago dira; ospitaleko oheen 
erabilera % 72 murrizten da; alkoholismoa tratatzeko zentroetara egiten dituzten 
bisitak % 97 murrizten dira, eta poliziarekiko harremanak % 65); bizi-kalitatea hobe-
tzen da (luzaroan kalean bizi eta erresistentzia handia agertzen zuten pertsonen 
% 93k “oso pozik” daudela adierazi dute, herena murriztu da desgaitasun fisikoen 
autopertzepzioa, % 97aren kasuan hobera egin du buruko osasunak eta % 57 txiki-
tu da substantzien edo alkoholaren kontsumoa), eta kostuak murrizten dira.

Gipuzkoan aplika daitekeen Hábitat programaren ebaluazioa beste Housing First 

programa batzuk ebaluatzeko aurretiazko esperientziak aintzat hartuta diseinatu 

da, Kanadako At Home/Chez Soi eta Housing First Europe proiektuak ebaluatzekoak 

aintzat hartuta, bereziki. Aukeratutako esperimentazio sozialeko diseinuan, talde es-

perimental bat eta kontrol-talde bat zeuden, ausazko esleipen bidez zehaztuak. Bi 

taldeetako parte-hartzaileek programan parte hartzeko profila betetzen zuten ber-

tan sartu ziren unean; beraz, haien arteko alde bakarra zen batzuek Housing First 

laguntza jasoko zutela (talde esperimentala), eta besteek, aldiz, zerbitzu tradiziona-

letakoa (kontrol-taldea). Bi taldeen ezaugarri soziodemografikoak alderatu ziren ha-

sierako elkarrizketaren ostean, eta estatistikoki baliokideak zirela berretsi zen. Hasie-

rako ebaluazio hartatik abiatuta, 24 hilabetean zehar 6 hilean behin elkarrizketatu 

zituzten bi taldeetako partaideak.

RAIS Fundazioak Estatuan garatzen dituen proiektu guztiak elkartuz egin den eba-

luazioaren baitan, non txertatuko den Gipuzkoako lurraldeko ebaluazioa ere, hasie-
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rako egoerak adierazten zuen ebaluazioan parte hartu zuten pertsonen batez bes-

teko adina 48 urtekoa zela eta kalean 9,5 urte zeramatzatela, batez beste. % 72,1ek 

alkoholarekiko edo substantziekiko mendekotasun-arazoak zeuzkaten; % 40,7k, buru 

osasuneko arazoak, eta % 29,1ek, desgaitasuna.

Ebaluazio horretatik lortutako emaitzak nazioarteko beste programa batzuetakoen 

antzekoak izan dira. Talde esperimentaleko partaideen % 80 baino gehiago kalean, 

larrialdiko baliabideetan edo behin-behineko ostatuetan bizi ziren programaren hasie-

ran. 24 hilabete geroago, pertsona horien % 96k beren etxebizitzetan jarraitzen zuten 

(pertsona bat pisu partekatu batera joan zen, alokairuzko logela batera). Kontrol-tal-

dean bilakaera eskasa izan zuen ostatuaren egoerak: talde esperimentaleko per-

tsonen hasierako egoera berdina zuten % 85 partaide ingurutik, % 60 baino gehiago 

egoera berean zeuden 24 hilabete geroago, eta horien % 37 kalean zeuden.

Bizi-kalitateari dagokionez, bizi-kalitatea aztertzeko Lehmann inkestaren bidez 

ebaluatua, gogobetetasunak nabarmenki egin zuen gora aztertutako arlo gehie-

netan, batik bat ostatuan, familia-harremanetan, egoera ekonomikoan eta segur-

tasunean. Kontrol-taldearen kasuan, pertsonen gogobetetasunak okerrera egin 

zuen aztertutako arlo batzuetan, eta beste batzuetan oso arinki hobetu zen. Buruko 

osasunaren arloan, Hábitat programaren erabiltzaileek hobekuntza orokorrak izan 

zituzten; eta, era berean, General Health Questionnaire de Goldberg (GHQ) gal-

detegiak ebaluatzen dituen arloetako guztietan hobekuntzak izan zituzten, kontrol-

taldean antzemandakoak baina nabarmenagoak.

Alde interesdunentzako onurak

Puntu honetan, jada aipatutako emaitzei lotu behar gatzaizkie, berretsi egiten bai-

tituzte Hábitat programa aplikatzeak alternatiba tradizionalen aldean dakartzan 

onurak, programaren ezaugarri eta printzipioekin zehatz-mehatz bat eginez gero, 

betiere. Hori dela-eta, berriro esango dugu Hábitat programaz gain beste eredu 

tradizionalago batzuk ere egon daitezkeela eta egon behar dutela, baina gure us-

tez ekimen hau beste batzuk baino egokiagoa da, zailtasun handienak dauzkaten 

etxegabeentzat, bereziki.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Arrakasta-faktore funtsezkoetako bat zera izan da, interesdunei informazioa progra-

maren ezarpen-urratsetako zeinetan eman dakiekeen zehaztea eta erakundeei, 

elkarteei, profesionalei zein etxegabeei zer informazio eman behar zaien definitzea. 

Jendea Hábitat programara bideratzeko prozesuak eta parte-hartzaileen sarrera 

programan une garrantzitsuak izan ziren Housing First eredua ezagutzera emateko.

Bestalde, Europan Housing First eredua ezartzeko beste esperientzia batzuetan 

gertatu den moduan, lurraldeko testuinguruaren berezitasunek, etxegabeei lagun-

tzen dieten gizarte-zerbitzuetako egitura administratiboek eta horien eskumenek 

ereduaren egokitzapenetako batzuk baldintzatzen dituzte.
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Housing First Europe proiektuak era honetako programen ezarpenean antzeman-

dako zenbait erronka eta erdietsitako zenbait ikaspen aipatzen ditu. Ikaspen horiek 

herrialde guztietan ageri dira, eta arazorik gabe aplika dakizkioke gure lurraldean 

garatutako Hábitat programari:

• Etxebizitza lehenbailehen lor dezaten bermatzea funtsezkoa da pertsonen osa-

tze-prozesuak errazteko.

• Erabiltzaileek zenbait arrisku dituzte, helbide finko bat izateagatik: prozesu eta 

ebazpen judizialei aurre egin behar izan diezaiekete; erabilgarri dituzten diru-

sarrerak murrizten dira; zorrak erreklama diezazkiekete; eragin negatiboa izan 

dezake haien gogo-aldartean, harremana galtzen dutelako kaleko ezagunekin 

edo kalean zeuzkaten gizarte-sareekin.

• Housing First ereduak aldatu egiten du erabiltzaileen eta zerbitzuak ematen di-

tuzten erakundeen arteko “botere” balantza, ostatu instituzionalizatuarekin alde-

ratuz gero. Horrek berekin dakar taldeek eskaintzen duten laguntzak helburutzat 

izan behar duela parte-hartzaileen helburu indibidualei erantzutea eta haien be-

har nahiz lehentasunak asetzea.

Transferigarritasuna

Hábitat programa berregin daiteke sektorearen barruan, eta horren erakusle da Es-

tatu osoko hainbat erakundek adierazten dutela Housing First metodologia aplika-

tzen dutela hainbat proiektutan. RAIS Euskadi Elkartearentzat, programak ezaugarri 

zehatz batzuk izan behar ditu, bermatuta gera dadin, alde batetik, metodologia 

oinarri lagaezinen arabera aplikatzen dela eta, bestetik, aldagaiak sar daitezkeela, 

berregin ahal izateko. Hori dela-eta, Gipuzkoan programa gauzatzeko erabilitako 

ikusmoldeak barne hartzen ditu, gutxienez, honako balio hauek:

• Ikaskuntza etengabeko prozesua.

• Lurraldearen arabera moldatzeko malgutasuna.

• Esperientzia ereduaren parametro zehatzetan gauzatzeko zorroztasuna (eredua-

rekiko leialtasuna).

• Feedbacka.

Era berean, gauzatzen ari den esperientziak bidean agertzen diren arazo eta 

oztopoei buruzko informazioa ematen jarraitu behar du, eta horiei erantzun egin 

behar zaie:

• Denborazko helburuak epe motz, ertain eta luzean gauzatzeko egokitzea.

• Eraginkortasuna eta efizientzia areagotzea lurraldean esperientzia berregiteko 

prozesuan.

• Finantzaketa- eta kudeaketa-eredu iraunkorra lortzea.

• Barnetik ebatzi ezin diren zalantzazko arloak antzematea.
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Erreferentzia dokumentalak

Bernad, R. (2019): “Défis et stratégies pour l’appropriation du modèle Housing First 

dans la première expérience systématique d’implémentation en Espagne”, Vie 

Sociale, 23.-24. zk., 151.-166. or.

Bernad, R.; Talens, F.; Geraci, I.; Ramos, M.; Yuncal, R. eta Rivero, B. (2017): Estudio 

comparativo de la intervención en adicciones en el modelo Housing First y en los 

servicios tradicionales de atención al sinhogarismo descriptivo sobre los sistemas 

de tratamiento a las adicciones en España, Madril, Drogen gaineko Plan Nazio-

nala; RAIS Fundazioa.

Bernad, R.; Yuncal, R. eta Panadero, S. (2016): “Implementing Housing First in Spain. 

First results of the Habitat program”, European Journal of Homelessness, 10. lib.,  

1. zk., 53.-82. or.

Blanco, S. (2016): “Sam Tsemberis, el hombre que empezó la revolución por el techo”, 

El País Semanal, <https://elpais.com/elpais/2016/11/10/eps/1478732741_147873.

html>.

Busch-Geertsema, V. (2013): Housing First Europe. Final Report and Local Evaluation 

Reports for Amsterdam, Budapest, Copenhagen, Glasgow and Lisbon. Brusela, 

Europako Batzordea.

Espainiako Gobernua (2015): Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 

20152020, Madril, Espainiako Gobernua.

Homeless as Unfairness-Home EU (<http://www.home-eu.org>): nazioarteko ikerke-

ta-proiektu bat da, Europako Batzordearen Horizonte 2020 Ikerketa eta Garapen 

Programak finantzatua. Helburutzat du Europako desberdinkeriari buruzko maila 

anitzeko gogoeta enpiriko bat garatzea, berrikuntza soziala eta egoerari buelta 

eman diezaioketen zerbitzu zein praktiken garapena bultzatzeko, bereziki ebi-

dentzietan oinarritutako gizarte-politiken bitartez, eta, zehazki, Housing First meto-

dologiaren bitartez, etxegabetasuna desagerrarazteko.

Housing First Hub Europe (<https://housingfirsteurope.eu>): erakunde publiko eta pri-

batuen elkartea, xedetzat duena Europan Housing First eredua sustatzea. 2017an 

sortu zen, Guía Housing First Europe (Pleace, 2016) dokumentuaren Aholkularitza 

Batzordeko aditu-taldetik abiatuta. Gida hori Europan Housing First eredua ezar-

tzeko erreferentziazko eskuliburua da.

Pleace, N. (2016): Guía Housing First Europa, Brusela, Etxegabeekin Lan Egiten duten 

Estatu Erakundeen Europako Federazioa.

Fitxaren egilea: Alejandra Puente García.

Harremanetarako datuak:  RAIS Euskadi Elkartea 

<bilbao@rais-euskadi.org> 

Tel.: 610 169 676

https://elpais.com/elpais/2016/11/10/eps/1478732741_147873.html
https://elpais.com/elpais/2016/11/10/eps/1478732741_147873.html
http://www.home-eu.org/
https://housingfirsteurope.eu/
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GAZTEON SARELAN: ZAILTASUN 
PERTSONALAK, FAMILIARRAK ETA 
SOZIALAK DITUZTEN GAZTEEI  
HELDUARORA IGAROTZEN LAGUNTZEKO 
PROGRAMA
Zabalduz, Gizarte Ekimeneko Kooperatiba

Hasiera-data: 2018ko uztaila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: hamasei hilabete.

Laburpena

Nerabezarotik gaztaro-helduarorako trantsizioa gero eta prozesu luzeagoa da per-

tsonen bizi-ziklo osoan, eta familiak dira une horretan gazteei babesa eta euskarria 

eskaintzen dizkietenak, eta, kasu batzuetan, emantzipazioan partzialki trebatzeko 

aukera ere izaten dute (ikasleentzako egoitzak, denbora baterako elkarbizitza biko-

tekidearekin eta lan-jarduera partziala). Nolanahi ere, arreta behar duten kolektibo 

desberdinekin lan egitean, ikusi ahal izan dugu nerabe guztiek ez dutela euskarri 

hori eman diezaieketen familia bat, edo gatazka pertsonaletako askok zailtasunez 

betetzen dituztela prozesu horiek.

Aurretiazko esperientzia horietatik abiatuta, eta Gipuzkoan dauden beharrak 

nahiz Europako gomendioak aditu ostean, helduarorako trantsizioan euskarria edo 

emantzipaziorako bidean laguntza emateko programa bat proposatu dugu. Gure 

ustez, programa horrek trantsizio hori egiteko oinarri hobeak eskaintzen ditu, autono-

mia-elementuak indar ditzake eta zailtasunak dituzten gazteengan sarri antzematen 

diren urrats faltsuak edo zailtasunak murriztu ditzake.

GazteOn SareLan programak emantzipazioan arreta emateko lurralde-eredu es-

pezifiko bat eskaini nahi du, eta, gaurko jardunbideekin alderatuta, hobetu egin nahi 

du gazteen autonomia garatzen laguntzen duten testuinguruak sortzeko ahalmena. 

Programa malgua izan nahi du, premia indibidualetara egokitzeko, eta arreta inte-

grala eta etenik gabea eman nahi du 16 eta 23 urte bitartean. Proiektuak hiruzpalau 

pertsonako bizikidetza-unitateko eredu espezifiko bat dauka. Une honetan, bi egoi-

tza dauzka: Lartzabal-Errenteria (lau neska) eta Zumarraga (lau mutil).

Jomugako taldea

Programa hau bizitza-proiektua eraiki eta definitzeko laguntza behar duten gaz-

teentzat pentsatuta dago, askok ez baitute erreferentziazko babes-figura egonko-

rrik, figura horiek ez daudelako bertan edo osatzen duten babes-sarea ahula de-

lako. Prozesuak errazten dituzten faktoreak dira programan sartu nahi duten gazteek 

baldintza hauek betetzea:

A/
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• Prestakuntza- eta lan-proiektu bat gauzatzen aritzea edo, hala ez bada, plani-

fikatuta izatea.

• Bizitza-proiektua lantzeko motibazioa eta jarrera proaktiboa izatea.

• Erabakiak hartzean erantzukizunak beren gain hartzeko gai izatea.

• Helburu pertsonaletan aurrera egin izana.

• Ez izatea premia berezirik, hala nola desgaitasunak, adikzio-arazo larriak edo 

buruko osasun-arazo larriak.

Helburua

Hauek dira GazteOn SareLan programaren helburu orokorrak:

• Pertsonaren garapen integrala erraztea.

• Gazteak motibatzea, autonomia pertsonaleko proiektua eraiki dezaten.

• Gazteen bidelagun izatea, autonomia- eta emantzipazio-prozesuan.

• Formakuntzako eta lan-aurreko jardueretan laguntzea, lan-merkatuan sartzea lor 

dezaten.

• Gazteen ongizatea, inklusioa eta autodeterminazioa bermatzea, elkarbizitza se-

guruko testuinguru bat eskainiz.

• Erabilgarri dauden baliabide instituzional eta soziokomunitarioetan sartu eta inte-

gratzeko erraztasunak ematea.

Lekua edo estaldura geografikoa

Errenteria eta Zumarraga.

Inplikatuta dauden aldeak

• Gipuzkoako Foru Aldundia (Haur eta Nerabeak Babesteko Zerbitzua, Indarkeria 

Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzua).

• Zabalduz, Gizarte Ekimeneko Kooperatiba.

Metodologia

Hona hemen programaren elementu metodologiko nagusiak:

• Erantzukizunen onespena da esku-hartzeak oinarrian duen elementu nagusia. 

Hauek dira, besteak beste, programaren ardatzak: formakuntza pertsonala (eza-

gutzak, jokabideak, gaitasunak, balioak), antolakuntza pertsonala, motibazioa 

eta hezkuntza-proiektuarekiko konpromisoa, garapen pertsonal eta sozio-erlazio-

nala, gizarteko rol baten onespena, ereduen eraikuntza eta autonomia.

Horrez gainera, programaren oinarri dira elementu hauek ere:

• Bidelagun izatea: alderdi garrantzitsua da pertsonak lotura izatea baliabideak eta 

laguntzak eskaintzen dizkion ingurunearekin, eta modu aktiboan lantzen dugu.
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• Kalean edo gune irekietan esku hartzea.

• Zuzenean esku hartzea teknologia berrien bitartez (telefonoa edo online plata-

formak).

• Etxebizitzan laguntza-jarduerak gauzatzea.

• Laguntzeko beste jarduera batzuk egitea: jada existitzen diren baliabide eta pro-

gramak erabiltzeaz gainera, martxan jarri nahi dira beste jarduera batzuk: alde 

batetik, mentoretzan oinarritutako laguntza-jarduerak gazteentzat, hala nola tu-

toretzapean egondako pertsonekin edo boluntarioekin harremanetan jartzeko 

eta horiek bidelagun izateko prozesuak; eta bestetik, bestelako laguntza-jardue-

rak, elkarteekin lankidetzan. Era berean, asoziazionismoa eta boluntariotza susta-

tu nahi dira.

• Bitartekaritza-ekintzak gauzatzea laguntza-sare erlazional eta komunitarioekin.

• Eragile eta baliabide desberdinekin elkarlanean aritzea eta koordinatzea, jardun 

koherentea bermatzeko.

• Familiekin lan-saioak egitea, beharrezkoa denean edo egin daitezkeenean.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Babes-neurrien eraginpean dauden edo, hala ez bada ere, babesgabetasun-

egoera larrian dauden adingabeen emantzipazio pertsonaleko prozesuak aurre-

ratzen ditu, eta adin-nagusitasunera heltzean gaitasun pertsonal eta erlazional 

handiagoak izan ditzaten lortzen du.

• Gazteek baliabide komunitarioekin edo hainbat sistemarekin (etxebizitza, 

hezkuntza, gizarteratzea, sare komunitarioak, justizia, enplegua) lehenagotik lo-

tura izatea bermatzen du.

• Jarraitutasuna ematen die emantzipazio-prozesuei, eta, ondorioz, emaitza 

hobeak lortzen ditu Verdugok eta beste egile batzuek proposatzen duten bizi-

kalitatearen ereduaren alderdietan (Verdugo et al., 2009).

Eraginkortasuna

Esperientziaren lehen urtean, azpimarragarriak dira datu hauek:

• Programan parte hartzen duten gazteen % 90ek (guztiak 20 urtetik beherakoak) 

jada izan dute lehenengo lan-esperientzia.

• % 45ek ordaindutako enplegu bat lortu dute.

• % 20 emantzipatu egin dira.

Alde interesdunentzako onurak

• Gogobetetasun pertsonala hobetzen da, estres-egoerak gutxitzen dira eta ba-

bestuago sentitzen dira.

• Interakzio- eta harreman-kopuruak ugaritzen dira, eta, hortaz, babes sozialeko 

sarea (profesionala eta informala) hobetzen da.
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• Formakuntza-ibilbideetarako sarbidea eta lan-aukerak hobetzen dira.

• Eguneroko ekintzak gauzatzeko autonomia-maila hobetzen da.

• Gazteen partaidetza sozial eta komunitarioa hobetzen da.

• Oinarrizko eskubideetarako sarbidea hobetzen da (dokumentazioa), baita gu-

txieneko diru-sarrerak lortzeko aukera ere.

• Gatazkak eta arrisku-jokabideak murrizten dira.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Intentsitate mailakatuko laguntza eskaintzea gizarte-heziketaren arloan, emantzi-

pazio-prozesua eta helduarorako trantsizioa errazteko, bermeekin.

• Autonomia handiagoa lortzearekin lotura duten garapen-faseei hobeto eustea.

• Egitura eta metodologia taldeko eta bakarkako premietara egokitzea.

Transferigarritasuna

Eredua berregin daiteke, bizikidetza-unitateetako pertsona-kopurua txikituta eta 

gazteago direnean sartuta horietan.

Erreferentzia dokumentalak

Zabalduz: <http://www.zabalduz.com>.

Fitxaren egilea: Mikel Castander Sánchez.

Harremanetarako datuak:  GazteOn SareLan 

<responsablegazteon1@zabalduz.com> 

Tel.: 688 87 12 65

http://www.zabalduz.com/
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ARLO KOMUNITARIOA

AUZOLAB GIZARTERATZEA
C2+i Conexiones Improbables

Hasiera-data: 2018ko abendua.

Garapen- edo ezarpen-denbora: bederatzi hilabete.

Laburpena

Proiektua erronka honen definizioarekin hasi zen:

Baztertuen inklusioa lortzea, eta, horretarako, maila desberdinetako gizarte-
zerbitzuek hezkuntza-gaikuntza nahiz gaikuntza fisikoa sustatzea, haien soziali-
zazioari mesede egiteko. Guztien artean sarean lan egitea, gizarte- eta kirol-
arloko tokiko eragile eta egituretan oinarrituta eta horiekin elkarlanean, agerian 
uzteko jarduera fisikoaren bitartez pertsona jakin batzuen inklusio-prozesuak sus-
ta daitezkeela. Prozesu horiek, aldi berean, aukera eman behar digute urrutien 
dauzkagun pertsona baztertuengana heltzeko, haiek ere inklusiora eramango 
dituen autodeterminazio-prozesua egin ahal izan dezaten.

Behin definituta, besoz beso lanean hasi ginen Gipuzkoako erreferentziazko zen-

tro bateko baztertuekin, Trintxer zentrokoekin (Cáritas), eta Conexiones Improbables 

plataformaren metodologiak erabili genituen, zentroko erabiltzaileak berak izan zi-

tezen inklusio-tresna berriak diseina zitzaketenak. Tresna horiek jarduera fisikoaren 

praktikan eta garapenean oinarrituta daude, eta etorkizunean hainbat mailatan  

—makro, meso, mikro— esku hartzeko gidalerro berriak sortzeko aukera emango di-

gute, gizarte-zerbitzuen arloa kirolaren eta jarduera fisikoaren arloarekin bateratuz 

eta, batik bat, diziplinaz gaindiko eremu hibrido berri bat sortuz (gizarte-politikak–ki-

rola), irekita dagoena gizarteratze-politika eta -ekintza berriak garatzera.

Jomugako taldea

Gizartean baztertuta dauden pertsonak.

Helburua

Elkar-EKIN planaren baitan, pertsona jakin batzuk jarduera fisikoaren bitartez gizar-

teratzeko prozesuak diseinatu nahi dira. Prozesu horiek urrutien dauzkagun pertsona 

baztertuengana heltzeko aukera emango digute, haiek ere inklusiora eramango di-

tuen autodeterminazio-prozesua egin ahal izan dezaten.

B/ 
B/
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Lekua edo estaldura geografikoa

Baztertuta dauden pertsonentzako Trintxer harrera-zentroa.

Inplikatuta dauden aldeak

• Gipuzkoako Foru Aldundia:

–  Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbi-

tzua (Gizarte Politikako Departamentua).

– Kirol Zerbitzua (Gazteria, Kultura eta Kirol Departamentua).

• Baztertuta dauden pertsonentzako Trintxer zentroa.

• Erabiltzaileak.

• Aholkularitza-taldea: C2+i Conexiones Improbables eta Athlon.

Metodologia

Conexiones Improbables Plataformak elkarlaneko berrikuntza irekirako erabiltzen di-

tuen berezko metodologiak: Hitzordu Gertagaitzak, Paseo Gertagaitzak, Elkarrizketa 

Gertagaitzak.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Proiektuaren ikuspegia, pertsona baztertu bakoitzean zentratuta dagoena eta 

dagokion moldaketa metodologikoa egiten duena.

• Bi zerbitzu instituzionalen —Gizarte Politikako Departamentua eta Gazteria, Kul-

tura eta Kirol Departamentua— partaidetza ikuspegiaren diseinuan eta proiek-

tuaren garapenean, hasieratik-hasieratik eta hainbat mailatan —lurraldean eta 

tokian-tokian—.

• Proiektuaren lotura kirol- eta gizarte-arloetako tokiko komunitatearekin.

• Esperientzia baztertuta dauden beste pertsona-mota batzuentzat eta inklusioa 

sustatzen duten beste eragile batzuentzat hedatzeko aukera.

Eraginkortasuna

Proiektuaren lehen etapa amaitu da, eta, fase horren ondoren, esan dezakegu zer-

bitzu/eragileen eta baztertutako pertsonen artean sarean lan egiteko beste bide 

bat ireki duela, eredu gisa balio dezakeena etorkizunean jarduera fisikoaren bitartez 

esku-hartze integralak gauzatzeko baztertuta dauden pertsonekin.

Proiektua esperientzia pilotua izan da hainbat alderditan:

• Departamentuen arteko lankidetzan, Gipuzkoako Foru Aldundian bertan; uda-

len arteko lankidetzan; erakunde sozial eta komunitario publiko zein pribatuen 

arteko diziplinaz gaindiko lankidetzan. Eta hori jardunbide egokia dela uste dugu.

• Jarduera fisikoak baztertuta dauden pertsonen jokamoldeen aldaketa sustatze-

ko duen ahalmenari dagokionez.
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• Laguntza handia behar duten pertsonentzat. Orain arte, horrelako jardunbideak 

aplikatzen ziren baztertuta zeuden pertsonekin, baina ez profil zehatz honekin, 

hau da, urrutien dauzkagunekin.

Alde interesdunentzako onurak

• Erabiltzaileentzat:

–  Baztertuta daudenen autodeterminazioa.

–  Arreta-maila espezifikoen sustapena baztertuta dauden pertsonentzat.

–  Baztertuta daudenen hezkuntza-gaikuntza eta sozializazioaren garapena.

–  Jarduera fisikoaren ahalmena jokabideak eta harremanak aldatzeko.

• Erakundeentzat:

–  Normalean gizarte-zerbitzuetako eta kirol-zerbitzuetako prestazio eta arretatik 

kanpo geratzen diren pertsonengana heltzeko aukera.

–  Sareko lana foru-departamentu eta tokiko erakunde desberdinen artean eta 

tokiko mahai baten eraketa.

–  Erabiltzaile bakoitzak hasieran duen egoera fisiko eta sozialaren gaineko eza-

gutza handiagoa (motibazioa, partaidetza): hau da, baztertuta dagoen per-

tsonaren ezagutza holistiko handiagoa.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Makro mailan:

–  Funtsezkoa da inklusio-proiektu hibridoak sustatuko dituzten gizarte-politikak di-

seinatzea. Proiektu horiek hasieratik hartuko dute kontuan ikuspegi soziala, baita 

jarduera fisikoak elementu sozializatzaile eta inklusibo gisa duen ahalmena ere.

–  Arreta-mailak diseinatzean, biztanleria ez-aktibo/ez kirolari/ikusezinarengana 

heltzean jartzea arreta.

–  Erabiltzaileentzako zerbitzu espezifikoen diseinua haien arazo jakinen arabera 

zehazten saiatzea.

–  Aldi berean, proiektuek komunitatean gizarte-bazterkeria arintzeko duten eraginari 

eta ikusmoldeari balio handiagoa ematen dieten kirol-klub eta -elkarteei lagun-

tzeko politikak diseinatzea, eta, era berean, kirol-kudeaketa proaktiboa saritzea.

–  Ildo horretan diseinatutako politiketara baliabide ekonomikoak bideratzea.

• Meso mailan:

–  Arlo bakoitzean, kiroletakoa eta soziala, egiten ari denari buruzko ezagutza par-

tekatzeko guneak egituratzea kudeaketa publikoko mailetan, proiektu komu-

nen sorrera sustatzeko. Hau da, departamentuen arteko lana, bokazio eralda-

tzailekoa eta praktikan jarria.

–  Arlo desberdinetako eragileen arteko lankidetzarako dinamikak ezartzea. Dina-

mika horietan, garrantzitsua izango da sarean lan egitea eta egitura estankoak 

apurtzea, eta abiapuntutzat hartuko da entzutea eta behatzea, erronka komu-

nak hautemateko eta erantzunak elkarrekin sortzeko. Sarea eraikitzea.
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–  Gizarteratzeari eta kirolari buruzko informazio-mapa bat diseinatu eta osatzea 

udal-mailan, erabiltzaileak, elkarteak eta bestelako eragileak kontuan hartuta, 

kasu bakoitzean hasierako egoera zein den aztertu ahal izateko.

–  Aniztasunaren gaineko prestakuntza ematea sareko eragileei.

–  Gizarte-arloan eta kirol inklusiboaren arloan egiten diren ekimenak ezagutzera 

ematea, kirol-lorpenei baino arreta handiagoa eskainiz inklusioari.

• Mikro mailan:

–  Inklusioaren arloan edozein ekimen-mota gauzatzeko, ezinbestekoa da erabil-

tzaileak inplikatzea, haien behar, beldur eta abarretara egiaz hurbildu ahal iza-

teko.

–  Programa indibidual espezifikoak diseinatzea, kontuan hartuta, alde batetik, 

erabiltzaile bakoitzaren hasierako egoera fisikoa, eta, bestetik, sozializaziorako 

duen interes-maila.

–  Erabiltzaileekin harremana duten arlo desberdinetako eragile guztiak barne har-

tuko dituzten tokiko mahaiak aktibatzea, kirol-orientazioko zerbitzuekin lotuta.

–  Tokiko eragile eta programa zehatzekin lotutako gune komunitarioak sortzea. 

Gune inklusiboak aurkitzea eta pertsona autonomoen artean sustatzea.

Transferigarritasuna

Proiektuaren egitura berregingarria da elementu desberdinekin esku-hartzeko siste-

ma gisa, eta, egiaz, horixe lortu nahi da lehenengo esperientzia pilotu hau diseina-

tzean. Baina aipatu nahi genuke era honetako edozein proiektuk ahalik eta emai-

tza onenak izan ditzan ezinbestekotzat jotzen dugula baztertuta dagoen pertsona 

bakoitzaren premia indibidualetara eta testuingurura egokituta garatzea; izan ere, 

ez dugu ahaztu behar proiektuaren erronka nagusietako bat baztertuta daudenen 

jarrera eta jokamoldeetan eragitea dela, haien ingurunean eta hura osatzen duten 

erakunde eta pertsonengan eragiteaz gainera.

Erreferentzia dokumentalak

Conexiones Improbables: <https://conexionesimprobables.es>.

Athlon: <http://www.athlon.eus>.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria, Kultura eta Kirol Departamentua: <https://

www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak>.

SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2018): Promoción del deporte en colectivos 

en situación de exclusión socioeconómica: principios de actuación y buenas 

prácticas, Donostia, SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa, <https://www.siis.

net/documentos/informes/Promociondeporteexclusion.pdf>.

https://conexionesimprobables.es/
http://www.athlon.eus/
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak
https://www.siis.net/documentos/informes/Promociondeporteexclusion.pdf
https://www.siis.net/documentos/informes/Promociondeporteexclusion.pdf
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Fitxaren egilea:  Jose Mari Armentia Macazaga (c2+i). 

Gorka Martínez de Lahidalga (Athlon). 

Iker Usón González Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima 

Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzua).

Harremanetarako datuak:  Jose Mari Armentia  

<jma@conexionesimprobables.com>
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BITARTEKARITZA  
KOMUNITARIOA
Caritas Gipuzkoa

Hasiera-data: 2017ko iraila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2017ko iraila - gaur egun.

Laburpena

Aterpe etxegabeentzako arreta-zentroaren ondoko kaleetako zenbait bizilagunek 

kexak agertu zituzten, zentrora laguntza jasotzera hurbiltzen ziren pertsona batzuek 

auzoan eragiten zituzten arazoen ondorioz, eta kexa horien aurrean bitartekaritza ko-

munitarioa eskaintzea erabaki genuen. Caritas Gipuzkoaren proiektu guztietan inte-

grazioa eta sentsibilizazio soziala lortu nahi izaten ditugu haiek garatzen diren eremu 

komunitarioan, eta, horrexegatik, kezkatu egiten gintuen sortzen ari zen egoerak.

Jomugako taldea

Auzokideak eta Aterpe proiektua.

Helburua

Zentrora hurbiltzen ziren pertsona batzuen ekintzek eta jokabideek auzokideengan 

izan zitzaketen eragin negatiboak arintzea.

Lekua edo estaldura geografikoa

Aterpe Zentrotik hurbil dauden kaleetako auzokideak (Donostiako Amara auzoa).

Inplikatuta dauden aldeak

• Caritas Gipuzkoa.

• Jose Maria Salaberria kaleko auzokideak, Amara Berriko Auzo Elkartea, Morlan-

seko Auzo Elkartea.

• Donostiako Udala.

• Gipuzkoako Foru Aldundia.

• Ertzaintza.

• Donostiako Udaltzaingoa.

Metodologia

Egoera errealaren erradiografia egitea, zer neurri hartzen ari ziren ikustea eta etorki-

zunean zer neurri har zitezkeen aztertzea, ahalik eta objektibotasun handienez joka-

tzen saiatuz.

B/
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Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Inplikatuta dauden alde guztiek eremu berean zuzenean parte hartzea. Izan ere, 

lankidetza-prozesu baten bitartez, hasierako egoera hobetzea lortu da, eta aldatuz 

joan dira aldeen hasierako jarrerak.

Eraginkortasuna

• Aldatu egin da harrera zuzena, eta, gaur egun, beste zerbitzu batzuetatik bidera-

tutako kasuak artatzen dira, gehieneko pertsona-kopuru batekin.

• Iragaitzaz dauden pertsonei ogitartekoak banatzeari utzi zaio.

• Laguntza Etxeko jantokiaren ordutegia zabaldu da, jaiegun eta asteburuetan 

ere arreta eman ahal izateko Aterpera joaten ziren pertsonetako batzuei; hala, 

auzoan pertsona ugari kalean egoteak eragiten zuen presioa arindu da.

• Udalarekin lan egin dugu, guk artatzen genituen zenbait pertsona beste zerbitzu 

batzuetara bideratzeko, haien beharrek Aterpen eskain geniezaiekeena gaindi-

tzen baitzuten.

• Kalean arreta emateko baliabide bat sortu da, Aterpen sartzen ez ziren baina 

inguruan geratzen ziren pertsonekin esku hartzeko.

• Jokabide hezigabeak dauzkaten pertsonen jarraipena egiten dugu, eta lagun-

tza intentsiboa ematen diegu.

• Zentroko araudian txertatu ditugu ingurunean egiten diren eta eragin negatiboa 

duten gertaera eta ekintzek dakartzaten ondorioak.

• Auzoan bertaratzen gara, bizilagunek eta merkatariek hala eskatuz gero. Horrez 

gainera, auzoan errondak egiten dituzte, euren kabuz.

• Kualitatiboki eta kuantitatiboki murriztu dira auzokideek beren kexetan adierazi-

tako gorabeherak.

• Ertzaintzak eta Udaltzaingoak adierazitakoaren arabera, oso gorabehera gutxi 

dago, ia bat ere ez, eta, segurtasunaren ikuspegitik, eremua segurua da.

• Harreman zuzena daukagu hurbiltzailearekin (hurbileko ertzaina).

• Ate irekien jardunaldi-kopurua handitu dugu, proiektua, parte-hartzaileak eta 

lan-metodologia ezagutzera emateko.

Alde interesdunentzako onurak

Eremuko zerbitzu eta azpiegitura komunitarioak zabaldu eta hobetu dira (garbiketa-

zerbitzuak, argiteria, eserlekuak, parkea, jardinerak). Era berean, kaleko jarduerak 

(merkatu txikiak, adibidez) gauzatu ahal izateko modua aztertzen ari dira.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Hauek dira esperientzia honen emaitzari gehien lagundu dioten faktoreak:

–  Aldeek egoera aldatzeko agertutako aurretiko jarrera ona, bestearen tokian 

jartzeko gaitasuna eta irtenbide partekatuak bilatzeko nahia.
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–  Udaleko bitartekaria, bilerak eta horietan landutako edukiak egokiro ordena-

tzen, bideratzen eta zuzentzen jakin izan duena.

• Auzokideek oso positiboki baloratu dute hurbileko ertzainaren figura, auzokidee-

kin eta Aterperekin oso hurbileko harremana izan duena.

• Erakundeen arteko lankidetza beharrezkoa da.

• Sentsibilizazio komunitarioa sustatu behar da, jokabide gatazkatsu posibleak 

pertsonari eta haren zailtasunei buruzko ikuspegitik bereizteko, eta orokortzea 

saihesteko.

Transferigarritasuna

Gauzatu nahi den proiektu orotan, aurretiko lana egin behar litzateke inguruko au-

zokideekin. Aurre hartu behar zaie beste pertsona batzuek eman ditzaketen infor-

mazioei, eta zuzenean jakinarazi behar da zer egin nahi den, zer kolektibo artatuko 

den eta zer bitarteko nahiz baliabide erabiliko diren horretarako. Era berean, inguru-

nerako, parte-hartzaileentzat eta proiektua kudeatzen duen erakunderako kaltega-

rriak izan daitezkeen egoera posibleak aurreikusi behar dira.

Erreferentzia dokumentalak

Caritas Gipuzkoaren lana etxerik gabeko pertsonekin: <https://www.caritasgipuzkoa.

org/eu/zer-egiten-dugu/etxerik-gabeko-pertsonak>.

Fitxaren egilea:  José Emilio Lafuente, Caritas Gipuzkoako idazkari nagusia. 

José Antonio Lizarralde, Caritas Gipuzkoako Etxerik Gabeko 

Pertsonen Arloko arduraduna.

Harremanetarako datuak:  Caritas Gipuzkoako Etxerik Gabeko Pertsonen Arloa 

<etxegabeak1@caritasgi.org>

https://www.caritasgipuzkoa.org/eu/zer-egiten-dugu/etxerik-gabeko-pertsonak
https://www.caritasgipuzkoa.org/eu/zer-egiten-dugu/etxerik-gabeko-pertsonak
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INDARKERIAREN ETA 
ERRADIKALIZAZIOAREN PREBENTZIOA 
GIZARTERATZEAREN BITARTEZ
Kolore Guztiak Kulturarteko Elkartea

Hasiera-data: 2016ko urtarrila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2016ko urtarrila - gaur egun.

Laburpena

Abiapuntutzat hartuta gizarte-bazterkeriaren ondoriozko fenomenoetako bat gaz-

teek indarkeria euren artean komunikatzeko bide gisa sozializatzea dela, Kolore 

Guztiak Elkartean esku-hartze proposamen bat garatu dugu, gure Indarkeriarekiko 

Zero Tolerantzia Politikaren baitan. Esku-hartze programa hori jarduera-programa ba-

tean oinarrituta dago, eta bertan, gizarteratzea lantzeaz gain, indarkeriazko jarrerei 

eta erradikalizazioari aurre hartzeko lan egiten dugu. Programak hiru oinarri ditu:

• Adierazpen artistikoak garatzeko (antzerkia, pintura) eta aldian behin kirola egi-

teko (futbola, mendizaletasuna, atletismoa) aisialdiko jarduerak. Horiek gaitasun 

pertsonalak nahiz gaitasun sozialak eta lanekoak lantzeko balio dute, enpatia, 

taldeko lana, estresaren kontrola, errespetua eta bake-kultura lantzeko, besteak 

beste.

• Komunitatean ezagutarazteko eta integratzeko jarduerak. Lan egiten dugun Gi-

puzkoako udalerrietako kultura-programen barruan sartuta daude, eta haurrak 

dira jomugako talde nagusia.

• Gazteen jarrera oldarkorrak prebenitzeko jarduerak. Horiek garatzeko, erradikali-

zazioaren aurkako prebentzio-programa batean parte hartzen dugu. Programa 

hori Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Ertzaintzak antolatzen dute, erreferente so-

ziokultural eta erlijiosoen laguntzarekin (Euskadiko Kontseilu Islamikoa eta meski-

tak), eta xedetzat du gazteak eta elkarteko profesionalak sentsibilizatu/kontzien-

tziatzea eta gaitzea.

Programa orokor horretan elkarteko langile guztiek eta bidelagun gauzkaten 

gazte guztiek parte hartzen dute. Erradikalizazioaren prebentzioan sentsibilizatu eta 

gaitzeko jardueren kasu zehatzean, hezitzaileen herenek (bost emakume eta gizon 

bat) eta hamabost gaztek (emakume bat eta bost gizon) parte hartu dute.

Jomugako taldea

Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden gazte migratzaileak (adinez 

nagusiak).

B/



105

 INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN  
GIZARTERATZEAN ETA ARRETAN ESKU HARTZEKO JARDUNBIDE EGOKIAK 2019

Helburua

Jarrera oldarkorrei eusteko eremuak eta bideak sortzea, baita erreferentziazko ere-

muak ere, non bakearen kultura, erantzukizunarekin lotutako balioak, taldeko kohe-

sioa, elkartasuna, tolerantzia eta osasunaren zaintza sustatuko diren. Eremu eta bide 

horiek, era berean, beharrezko baliabideak, tresnak, gaitasunak eta laguntza eman-

go dizkiete gazteei, autonomiaz eta eraginkortasunez sustatu eta defenda ditzaten 

beren eskubideak, eta Gipuzkoako gizartea eralda dezaten, beste eragile batzuekin 

batera.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

• Kolore Guztiak eta artatzen dituen gazteak.

• Gipuzkoako Foru Aldundiko Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko 

eta Gizarteratzeko Zerbitzua.

• Lan egiten dugun udalerrietako auzo-elkarteak, kultura- eta jai-batzordeak eta 

kultura-aniztasuneko/berdintasuneko mahaiak.

• Euskadiko komunitate islamikoa (Euskadiko Kontseilu Islamikoa eta meskitak).

• Udalerrietako eta probintzietako kirol-ligak eta -guneak.

• Ertzaintza.

Metodologia

Ikuspegi bikoitza erabiltzen da. Batetik, ikuspegi ludikoa, alderdi pertsonalak eta emo-

zionalak aisialdiko jardueren bitartez lantzeko. Bestetik, ikuspegi komunitarioa, interre-

laziorako eremuak sortzeko eta kolektiboa modu positiboan ezagutzera emateko.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Gure ustez, berritzailea da ikuspegi integral bat aplikatzea, hau da, aldi berean hel-

tzea gazteen inklusioari eta indarkeria nahiz erradikalizazioaren prebentzioari. Eta, 

hortik harago, berritzailea da gazteen ahalduntze- eta gizarteratze-prozesuak berak 

indarkeria-modu guztien aurka eta erradikalizazioaren aurka borroka egiteko balio 

izatea.

Eraginkortasuna

Programarekin lotutako zenbait alderdi kualitatibo balioetsi ahal izan dira, honako 

hauek, besteak beste:

• Gaitasunen erdiespenetik harago, nabarmentzekoak dira gazteek berek eta Ko-

lore Guztiak elkarteko hezitzaileek estresaren kontrolari eta enpatia, errespetua 

eta antzeko beste balio batzuen garapenari begira antzeman dituzten aurrera-

penak.
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• Argiro eta nabarmenki aldatu da gipuzkoarrek gizartean baztertuta edo baz-

terkeria-arriskuan dauden gazteei buruz zuten ikuspegia, etorkinei buruz zutena, 

bereziki. Gazteak lehen baino baloratuago sentitzen dira, eta aldaketa nabar-

menak antzeman dituzte jasotzen duten tratuan.

Alde interesdunentzako onurak

Oro har, programa hau, Kolore Guztiak elkartetik egiten dugun esku-hartze zuzena-

ren jarduera osagarriak eskaintzen dituena, funtsezkoa da bai gurekin ditugun gaz-

teentzat, bai elkarteko hezitzaileentzat; izan ere, jarduera horiek bitartekoak, tresnak 

eta gaitasunak ematen dizkiete beren eskubideak autonomiaz eta eraginkortasu-

nez defendatzeko eta euskal gizartea eraldatzeko, beste eragile batzuekin batera.

Zehazki, programa horrekin, baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden gaz-

teek jasaten dituzten diskriminazioaren eta desberdinkerien aurkako borroka aktiboa 

ez ezik, arlo pertsonal (emozionala) eta komunitarioko alderdiak ere landu daitezke; 

izan ere, alderdi horiek izaten dira indarkeriazko jarreren (norbere aurkakoak edo 

beste batzuen aurkakoak) eta erradikalizazioaren jatorria, artatzen ditugun gazteen 

berezitasunak eta marjinalitate-testuingurua tarteko.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Ikasitakoen artean, nabarmentzekoa da, normalean oso garrantzitsutzat jotzen ez 

badira ere, aisialdiko jarduerek izan dutela eragin positiboena programan parte 

hartu duten gazteen artean. Eragin hori nabarmena izan da alderdi pertsonalean, 

bake-kulturaren esparruan tolerantzia- eta errespetu-balioak garatzea xedetzat du-

ten jarduerekin, baita alderdi komunitarioan ere, sustraitzearekin eta gizarteratzea-

rekin lotuta. Izan ere, esku-hartze programetan aldi berean aurrera egin ahal izan da 

banakako nahiz taldeko autonomiaren eta ahalduntzearen garapenean.

Arrakasta-faktore nagusietako bat kirola gizarte-heziketan esku hartzeko tresna 

eta eremu gisa erabili izana da. Horretarako, gazteekin batera aukeratu dira inte-

resgarrienak iruditzen zitzaizkien kirol-jarduerak. Gure kasuan, futbola nabarmen de-

zakegu, estres- eta antsietate-maila kontrolatu edo txikitzeko balio izateaz gainera, 

programak lantzen dituen arlo pertsonal eta emozionaleko hainbat gai jorratzeko 

esku-hartze eremu ere bilakatu baita.

Transferigarritasuna

Gure ustez, programa erraza da, eta kolektibo zaurgarri edo baztertuekin lan egi-

ten duen erakunde orok berregin dezake. Bereziki bi alderdi azpimarratzea irado-

kitzen dugu. Alde batetik, aisialdiko jarduerak, programaren gakoetako bat baitira 

garapen pertsonalari dagokionez, lehen ere aipatu dugunez. Eta beste alde batetik, 

gazteak komunitatean ezagutzera emateko eta integratzeko jarduerak, gizarte-baz-

terkeriaren muga nagusiak gainditzea ahalbidetzen baitute. Bi alderdi horiek oinarri 
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gisa landuta, indarkeriazko jarreren eta erradikalizazioaren prebentzioan sentsibiliza-

tzeko eta kontzientziatzeko lan oro askoz eraginkorragoa izango da.

Erreferentzia dokumentalak

Kolore Guztiak elkartearen web-orrian (<http://www.koloreguztiak.org>) —egune-

ratze-fasean dagoena— eta gure Facebook kontuan (<https://eu-es.facebook.

com/koloreelkartea/>) egiten ditugun jarduerei buruzko informazio orokorra dago, 

aipatu ditugun jarduerena barne. Era berean, elkartearen urteko jardueren txoste-

na daukagu (web-orrian eskuragarri), baita aipatu ditugun jardueren garapena-

ri buruzko barne-txostenak ere (gehienek finantzaketa publikoa zein pribatua jaso 

dute eta jasotzen dute).

Halaber, Experiencias, vivencias y necesidades de los jóvenes extranjeros en si

tuación o riesgo de exclusión en Gipuzkoa izeneko ikerketa bat eta Salah doku-

mental laburra azpimarratu nahi ditugu, gurera iristen diren gazteen testuingurua 

eta egoerak deskribatzen baitituzte. Izan ere, aipatu dugunez, egoera horiek ezin 

hobeak dira indarkeriazko jarrerak garatzeko eta erradikalizatzeko. Amaitzeko, fitxa-

ren hasieran esan dugun moduan, Indarkeriarekiko Zero Tolerantzia Politika daukagu 

elkartean, eta programa hau politika horren baitan kokatuta dago.

Fitxaren egilea:  Jorge A. Correa Quintero, proiektuen eta erakundeekiko 

harremanen arduraduna.

Harremanetarako datuak:  Kolore Guztiak <proyectos@koloreguztiak.org>

http://www.koloreguztiak.org
https://eu-es.facebook.com/koloreelkartea/
https://eu-es.facebook.com/koloreelkartea/
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GIZARTERATZEN LAGUNTZEKO 
ESPERIENTZIA PILOTUA
Gizarteratzen laguntzeko Loiolaetxea Elkartea

Hasiera-data: 2019ko urtarrilaren 1a.

Garapen- edo ezarpen-denbora: hamabi hilabete.

Laburpena

Esperientzia pilotu bat da, Gizarteratzeko Foru Sareko zortzi erabiltzailek eta sarea 

erabiltzen ez duten Gipuzkoako zortzi pertsonak/familiak harreman eta interakzio 

ez-hezitzaile bat has dezaten, elkarren arteko loturaren bitartez gizarteratzea sus-

tatzeko. Helburua: erabateko boluntariotzan oinarritutako harreman bat bultzatzea, 

bakardadea modu positiboan kudeatzeko zailtasunak dauzkaten foru-sareko era-

biltzaileek harreman ez-instituzionalak indartu ditzaten.

Ekimena gauzatu ahal izateko, jarduteko irizpide edo arau batzuk ezartzen dira 

alde bakoitzarentzat:

• Gizarteratzeko Foru Sarea erabiltzen ez duten pertsonak/familiak:

–  Errespetuz jokatzea, galdera lotsagabeak egitea ekidinez eta mendekotasu-

nezko harremanak sortu gabe, besteari dagokionean “joaten” uzteko.

–  Elkartzeko eta harremanetan egoteko eremuak modu erabat boluntarioan es-

kaintzea, heldutasunez eta arduraz jokatuta.

–  Deitzen zaienetan bilera eta topaketetan parte hartzea, nola jarraipenezkoe-

tan, hala formakuntzazkoetan, eta horrelakoetan laguntzea.

–  Programa ezagutzera ematen laguntzea, norbere esperientzia kontatuz sentsi-

bilizazioa sustatzeko (ahal duten neurrian).

• Gizarteratze-prozesuan dauden pertsonak (Gizarteratzeko Foru Sarearen barruan):

–  Erreferentziazko teknikariarekin dituzten bileretara joatea, bakarkako arreta-

plana heldutasunez eta arduraz garatzen jarraitzeko.

–  Elkartzeko eta harremanetan egoteko eremuak modu erabat boluntarioan es-

kaintzea, heldutasunez eta arduraz jokatuta.

–  Programa ezagutzera ematen laguntzea, norbere esperientzia kontatuz sentsi-

bilizazioa sustatzeko (ahal duten neurrian).

• Laguntza ematen duen erreferentziazko teknikaria (Loiolaetxea Elkartea edo sa-

reko beste elkarte batzuk):

–  Esku-hartzearen erreferentea izatea, eta bakarkako arreta-plana diseinatzea, 

egiaztatzea, ebaluatzea eta jarraipena egitea.

–  Planak garatzea eta horien asteroko jarraipena egitea, elkarrizketen eta beste-

lako jarduera hezigarrien bitartez. Beste erakunde eta gizarte-zerbitzu batzuekin 

koordinatzea eman beharreko laguntzak.

B/
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Jomugako taldea

Gizarteratzeko Foru Sareko erabiltzaileak.

Helburua

• Bakardadea modu positiboan kudeatzeko zailtasunak dauzkaten edo harreman 

ez-instituzionalak indartzeko beharra duten foru-sareko erabiltzaileei horretan la-

gunduko dien programa bat eskaintzea bakarkako arreta-planaren barruan.

• Prozesuaren hasieran nahiz beste edozein unetan erabateko boluntariotzan 

oina rritutako harremana sustatzea, baita bestearekiko errespetu gorena ere, na-

gusitasun-harremanetatik urrunduta, judiziorik egin gabe eta onura pertsonalak 

bilatu gabe.

• Elkar ezagutzeko eta elkar onartzeko eremuak sustatzea, erabiltzaileen eta era-

biltzaile ez direnen lotura normalizatzaileari mesede egiteko.

• Sentsibilizazioa eta aldaketa soziala bultzatzea, loturazko esperientziak parte-

hartzaileengan eta haien ingurunean izan dezakeen giza eraginaren bitartez.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

Gizarteratzeko Foru Sareko zortzi erabiltzaile eta sare hori erabiltzen ez duten Gi-

puzkoako zortzi pertsona/familia. Gizarteratzearen alde lan egiten duen Loiolaetxea 

Elkartea eta Gizarteratzeko Foru Sarea.

Metodologia

Esperientzian parte hartzen duten pertsonen artean eraikitako harremanak abegi 

onean eta erabateko boluntariotzan oinarrituta daude.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Bakardadeari eta bazterkeriari erantzuteko, baliabideak zabaltzen saiatu behar 

dugu, eta talde zaurgarrienei erantzun egokiak ematen. Erantzunak egituratua eta 

koordinatua izan behar du, eta sormenean oinarritutako aukera berritzaileak eskain-

tzeko gai. Hori dela-eta, programa honek Gipuzkoako Foru Sarearen barruan eta 

hortik kanpo dauden pertsonak elkartzeko esperientziak sustatzen ditu, helburutzat 

harturik hospitalitatean oinarritutako harremanen bitartez gizarteratzen laguntzea.

Pertsonen artean sortzen diren loturei esker, gizarteratzea sustatu eta instituziona-

lizazioa ekiditen da, batetik, eta, bestetik, jendea sentsibilizatzen da, eta aldaketa 

soziala bultzatzen da, parte-hartzaileen giza eraginaren bitartez.
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Eraginkortasuna

Duela urtebete baino gehiagotik, horrelako jardunbideak egiten dira Harrera Fami-

lien Sarean (harrera erlazionala eta egoitza-harrera), zeina kokatzen baita Euskadi 

eta Nafarroako Jesusen Lagundiaren Hospitalitate Kanpainaren barruan.

Esperientzia horien bitartez, Gipuzkoan bizi diren zenbait familia harremanetan 

hasi dira egoera zaurgarrian dauden gazteekin. Erabateko boluntariotzan oinarritu-

ta, harremanak iraunkorrak izan dira, eta ezarritako helburuak bete dira. Elkar onar-

tzeko eremuak sortu dira, eta horrek pertsonen arteko loturak ahalbidetu ditu. Hori 

mesedegarria izan da gazteek autonomia garatzeko eta gizarteratze-prozesuan au-

rrera egiteko.

Alde interesdunentzako onurak

Topaketak ez ditugu hartzen asistentziazko dinamikatzat, baizik eta norbere gaita-

sunak eta besteenak jokoan jartzen dituen hartu-emanezko esperientzia bolunta-

riotzat. Harreraren bitartez, pertsona hori komunitateko kide bihurtzen da. Komunita-

tean bizitza partekatzen da, eta elkarri lagundu eta entzuteko dinamika sortzen da. 

Hori guztia mesedegarria da harreman ez-instituzionalak indartzeko.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Elkartzea bizi-esperientzia bat da.

• Herritarrak behar ez diren instituzionalizazioak ekiditen dituzten gizarteratze-eragi-

leak izan daitezke.

• Komunitatea indartzen da, eta bere prozesuen protagonista bihurtzen da ber-

tako sareen bitartez.

• Gure komunitateetako ageriko zein ezkutuko muga sozialak ezagutu eta onartu 

dira.

Erreferentzia dokumentalak

Web-orria: <https://www.loiolaetxea.com>.

Facebook: <https://www.facebook.com/AsociacionLoiolaetxea>.

Fitxaren egilea: Ioritz López, Karmele Villarroel eta Martín Iriberri.

Harremanetarako datuak:  Loiolaetxea 

<loiolaetxea@hotmail.com> 

Telefonoak: 943 285 676 eta 664 768 329
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INKLUSIB (BELAUNALDI INKLUSIBOAK)
Matia Fundazio Institutu Gerontologikoa (Ingema)

Hasiera-data: 2019ko iraila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2019ko iraila - 2020ko urria.

Laburpena

InklusiB (Belaunaldi Inklusiboak) proiektuaren helburua da bazterkeria-arriskuan 

dauden adinekoak Gipuzkoako hainbat udalerritan garatzen diren esku-hartze ko-

munitarioko programetan sartzea, hainbat belaunalditako pertsonen partaidetza 

aktiboan oinarrituta. Berrikuntza sozialeko proiektu bat da, eta eragileen mapaketa 

eginez, ikerketa-ekintza partizipatiboko metodologia erabiliz eta kokreazioa aplika-

tuz tresna bat landu nahi du, biztanlerian alde nabarmenak dituzten Gipuzkoako 

bi udalerritan proba pilotuak eta esperimentazioak egiteko. Proba pilotuei esker, 

bazterkeria-arriskuan dauden adinekoak hauteman, erakarri eta gizarteratzeko tres-

na hori probatu ahal izango da, esku-hartze komunitarioko bi programa hauetan: 

Adinkide eta Antzuola Lagunkoia. Tresna beste programa, testuinguru eta udalerri 

batzuetan hedatu eta berregin ahal izango da.

Jomugako taldea

Biztanleriako sektore hauek dira proiektua martxan jartzeak ekarritako aurrerapenen 

onuradun potentzialak: nagusiki adineko pertsonak, zahartze-prozesuan daudenak 

eta bazterkeria jasan dezaketenak hainbat arrazoirengatik, izan ekonomikoak, so-

zialak, osasunekoak edo ingurunekoak. Besteak beste: bakarrik bizi diren pertsonak, 

baliabide ekonomiko urriak dituztenak, luzaroan langabezian daramaten 55 urte 

edo gehiagoko pertsonak, migratzaileak, pertsona ahulak edo mendekotasuna du-

tenak, edo hirigunetik urrun bizi diren pertsonak.

Helburua

Programaren helburu orokorra da bazterkeria-arriskuan eta egoera zaurgarrian dau-

den adinekoek bizitza aktibo komunitarioan parte har dezaten sustatzea, belaunal-

dien arteko eta udal-eragileen arteko lankidetzaren bitartez. Hauek dira helburu ze-

hatzak:

• Pertsona zaurgarriak, mendekoak edo baztertuak esku-hartze komunitarioko pro-

grametan sar daitezen erraztea, horretarako tresna bat diseinatuz.

• Ingurune sozial lagunkoiak eta inklusiboak modu komun eta partekatuan eraiki-

tzeko prozesuan belaunaldien arteko harremana sustatzea.

B/
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• Eragileen, Administrazioaren eta herritarren arteko lankidetza bultzatzea, herrita-

rrek ekitatean oinarrituta parte har dezaten sustatzeko.

• Gogoz kontrako bakardadeari komunitatetik erantzutea.

• Ingurune sozial lagunkoiak sustatzea pertsona guztientzat.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

• Matia Institutu Gerontologikoa.

• Adinkide.

• Antzuolako Udala.

• Eusko Jaurlaritza.

• Gipuzkoako Foru Aldundia (Etorkizuna Eraikiz programa).

Metodologia

Programa ikerketa-ekintza partizipatiboko (IEP) metodologia batean oinarritzen da, 

eta metodologia horrek komunitateetako kideek beren arazoentzako irtenbideak 

bilatzen parte har dezaten sustatu nahi du, eta lagundu egin nahi die beren bizitze-

tako alderdi garrantzitsuen gainean kontrol handiagoa izaten (boterea handitzea 

edo ahalduntzea) (Balcázar, 2003). Metodologiaren azken helburua da komunita-

tea errealitatea eraldatzeko eragile nagusia izan dadin lortzea, horretarako ezinbes-

tekoa izanik belaunaldien arteko ituna.

Partaidetzazko dinamiken eta teknika kualitatiboen bidez kokreaziorako eta go-

goetarako gune egokiak sortuko dira, eta komunitateko agente desberdinen eta 

hainbat belaunalditako herritarren artean diseinatuko da bazterkeria-arriskuan dau-

den adinekoak esku-hartze komunitarioko programetara erakartzeko tresna bat.

Horretarako, belaunaldi eta eragile desberdinek baterako gogoeta egin behar 

dute, zahartzen doazen pertsonen errealitate aldakorrera egokitzen joateko eta ir-

tenbide komunak bilatzeko, udalerri bateko errealitate osoak izan dezan eginkizun 

nabarmena, eta ez soilik adinagatik hurbilekoagoak diruditen pertsonek.

Aurkezten ditugun lan komunitarioko dinamikak belaunaldien arteko lankidetza-

rako metodologia berritzaileetan oinarrituta daude. Lankidetza hori sustatzeko, lan-

taldeari egokitutako dinamikak erabiltzen dira, era askotakoak, eta helburu bakarra 

ez dira informazio-bilketa eta kokreazioa, baizik eta prozesua erakargarria eta moti-

batzailea izatea parte hartzen dutenentzat.
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Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Proiektu honetan, ezinbestekotzat jotzen da hainbat belaunaldik esku hartzea baz-

terkeria-arriskuan dauden adinekoak komunitatean sartzeko irtenbideen sorreran. 

Haurren, gazteen, helduen eta adinekoen arteko harremana sustatuz, errazago 

berreraiki daiteke belaunaldien arteko distantzia gero eta handiagoaren ondorioz 

pixkanaka ahulduz joan den egitura soziala. Helburua komunitatea guztion artean 

eraikitzea da, belaunaldi guztiak inplikatzea gizarte-erantzunkidetasunean eta inter-

dependentziaren, elkarrenganako laguntzaren eta zaintzen kulturan.

Eraginkortasuna

Proiektua hasierako fasean dagoenez, gaur egun ezin da jakin nolako eraginkorta-

suna duen egiaz, baina emaitza positiboa aurreikusten da, bi programak garapen-

prozesu betean baitaude eta aipatutako profilak inplikatzeko behar handia baitute. 

Eraginkortasuna neurtu eta eragina ebaluatzeko, proiektuan programatuta dago 

azterketa kuasiesperimental bat egitea komunitatearen zentzu psikologikoaren bi-

tartez (sense of community index, SCI). Komunitatearen zentzu psikologikoa kolekti-

bitate handiago bateko kide izatearen esperientzia subjektibo bat da. Kolektibitate 

hori elkar babesteko harreman-sare baten parte da, eta sare horretan konfiantza 

izan daiteke. Era berean, eskala sinple bat ere erabiliko da, proiekturako berariaz sor-

tutakoa. Eskala horrek belaunaldien arteko harremanen maiztasuna, belaunaldien 

arteko harremanei ematen zaien esanahia eta belaunaldien arteko estereotipoen 

presentzia ebaluatuko ditu, programak ildo horretan duen eragina neurtzeko.

Alde interesdunentzako onurak

Gizarteratzearen alde lan egiteak onura potentzial ugari ekar diezazkieke adinekoei, 

honako hauek, besteak beste: interdependentzia, ekitatea eta ahalduntzea susta-

tzen dituzten truke sozialak egin ditzakete; gizarteratu egin daitezke, eta horrek, aldi 

berean, detekzio sozialean lagun dezake; eginkizunak bete ditzakete, eta autode-

terminazioa nahiz autoestimua zaindu ditzakete; komunitateko kideen aintzatespen 

soziala jaso dezakete, baita norberak bere burua aintzatetsi ere; interakzio sozial 

esan guratsua eta baliozkoa lor dezakete; edo norberaren eta ingurunearen auto-

eraginkortasuna eta kontrola antzeman ditzakete.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Adinkide eta Antzuola Lagunkoia proiektuen garapen-mailak aukera ematen du 

era honetako esku-hartzeetan aurrera egiteko. Era berean, aurrerapenak txerta 

daitezke, elkarren artean sortzeko bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen inklusioa 

hobetuko duten formulak, eta hainbat belaunalditako pertsonekin lan egiteko, profil 

horietako jendea detektatu, erakarri eta ekimen komunitarioetan inplikatzeko pro-

gramen diseinuan.
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Adinekoek beren komunitateetan beste adin- eta kultura-talde batzuekin sozializa-

tzeko eta elkartzeko aukerak nahi dituzte (OME, 2007). Harreman sozialak garrantzi-

tsuak dira banako guztien bizitza osoan zehar. Zahartzaroan, harreman horien eragi-

na are garrantzitsuagoa da, bizitzako etapa horretan galerak izaten baitira hainbat 

alderditan (osasuna, soziala eta fisikoa).

Kohesio sozialari dagokionez, etorkizuneko erronketako bat da belaunaldi edo 

adin-talde handien arteko bereizketa gainditzea; izan ere, haien egoerak eta bizi-

igurikimenak oso desberdinak izan arren, esperientziak partekatu eta trukatzeko eta 

elkar aberasteko eremuak aurki ditzakete. Europako Batzordeak (2004: 3) aipatzen 

duenez, “gizarte kohesionatu bat elkar babesten duen komunitate bat da, bide 

demokratikoetatik helburu komunak lortu nahi dituzten banako askez osatua”. Era 

berean, alderdi komunitarioan, kohesio sozialaren baldintza da komunitate bateko 

talde desberdinak elkarrekin ondo konpontzea eta orainaren nahiz etorkizunaren 

gaineko ikuspegi partekatu bat edukitzea (Commission on Integration & Cohesion, 

2007). Oinarriko ideia zera da, belaunaldiak interdependenteak eta gizarte-egitura 

bereko parte direla; hori dela-eta, belaunaldien arteko lana lagungarria izan daite-

ke belaunaldien artean ongizatearen eta ekitatearen konfigurazio hobea lortzeko 

(Imserso, 2010).

Ikerketan egoera ugari jasoko direnez, ekintza-eremua zabala izango da, eta 

aukera asko izango dira bazterkeriaren arloan esku hartzeko, esku-hartze eraginko-

rrak sustatuz. Era horretara, ezagutza zientifikoetatik eta abian diren esku-hartzee-

tatik kanpo geratzen diren eskakizunak eta premiak estaliko dira. Nabarmentzekoa 

da proiektu honek onurak areagotu nahi dituela, tartean diren pertsonen ongizate 

sozialari eta bizi-kalitateari dagokienez.

Transferigarritasuna

Programaren eragin soziala beste ekimen eta testuinguru batzuetan izango duen 

eraginkortasunaren eta transferigarritasunaren bidez ikusiko da. Proiektuak ingurune 

komunitariotik abiatuta zahartzaroan bazterkeria-arriskuan daudenen egoerari hel-

tzeko oinarriak eskaintzen ditu, eta barne hartzen ditu Administrazio publikoa, eragile 

sozialak zein pribatuak eta herritarrak, oro har.

Etorkizunean berregiteko eta hedatzeko aukerei dagokienez, garatutako tres-

na bazterkeria-arriskuan dauden adinekoak esku-hartze komunitarioko ekimenetan 

inplikatzeko bitarteko bat izan daiteke lagunkoitasunaren, zahartze aktiboaren eta 

bakardadearen arloetan lan egiten duten beste erakunde eta elkarte batzuentzat, 

besteak beste.

Lagunkoitasunaren esparru zehatzean, programa berregiteko aukerak ugaritu 

egiten dira nazioartean, ibilbide luzea egina baitu mundu osoan. Euskadin, gaur 

egun, 61 udalerri daude sartuta Euskadi Lagunkoia programan, eta Euskadiko adi-

nekoen % 71,3 bizi dira udalerri horietan. Gipuzkoan, 24 udalerri daude sartuta, eta 

lurraldeko adinekoen % 64,8 bizi dira horietan.
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Bestalde, Adinkide proiektuak gaur egun Donostian eta Lasarte-Orian garatzen 

ditu bere programak Gipuzkoan, baina baita beste lurralde eta hiri batzuetan ere, 

hala nola Madrilen, Móstolesen, San Fernando de Henaresen, Torrejón de Ardozen 

eta Vigon. Hortaz, Gipuzkoako udalerrietako batean egindako proba pilotuak eki-

mena beste leku batzuetan ere martxan jartzeko aukera emango luke.

Erreferentzia dokumentalak

Balcázar, F.E. (2003): “La investigación-acción participativa en psicología comunita-

ria. Principios y retos”, Apuntes de Psicología, 21. lib., 3. zb., 419.-435. or.

Euskadi Lagunkoia: <https://www.euskadilagunkoia.net>.

Fitxaren egilea: Elena del Barrio, Ainara Tomasena eta Nerea Almazán.

Harremanetarako datuak: Elena del Barrio <elena.barrio@matiafundazioa.eus>

https://www.euskadilagunkoia.net/
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JATORRI MIGRATZAILEKO 
AURRENERABEEN MENTORETZA: 
URRETXINDORRA/RUISEÑOR
SOS Arrazakeria Gipuzkoa

Hasiera-data: 2014ko amaiera.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2014ko amaiera - gaur egun.

Laburpena

Urretxindorra/Ruiseñor nolabaiteko bazterkeria-arriskuan dauden jatorri migratzai-

leko aurrenerabeentzako mentoretza proiektu bat da. Astean hiru bat orduz adin-

gabeak beren mentoreekin elkartzen dira; mentoreak unibertsitateko ikasleak dira. 

Programaren helburua da haur horien garapen pertsonalean eta gizarteratze-pro-

zesuan laguntzea; izan ere, hainbat eratako zailtasunak dituzte harrerako gizartera 

moldatzeko. Mentoretzaren kontzeptuaren azpian dagoen ideia zera da, harreman 

pertsonal eta konfiantzazkoa eraikiz eta lotura sortuz mentorea erreferentziazko ere-

du positibo bihurtzen dela haurrarentzat. Hori mesedegarria da adingabeen kon-

fiantza pertsonal eta soziala, autoestimua eta gaitasun pertsonal, funtzional eta so-

zialak garatu eta indartzeko.

Jomugako taldea

Jatorri migratzailea duten 10 eta 14 urte bitarteko haurrak eta unibertsitateko ikasle 

gazteak (18-30 urte).

Helburua

Hona hemen helburu nagusia:

• Atzerritar jatorria eta maila sozioekonomiko baxua duten eskola-umeak (aurrene-

rabeak) gure gizartean hartzeko eta sartzeko aukerak indartzea, mentoretzako 

harreman pertsonalak garatuz unibertsitateko ikasleekin.

Hona hemen helburu zehatzak:

• Gazte unibertsitarioen talde bat sortzea, modu boluntarioan aurrenerabee-

kin mentoretza-prozesu bat beteko duena haien eguneroko garapenean eta 

gaikuntzan laguntzeko. Prozesu horrek eragin zuzena izango du kulturarteko gai-

tasunaren, pertsonarteko abilezien eta komunikazio-gaitasunen hobekuntzan.

• Aurrenerabeen autonomia eta berdintasunean oinarritutako inklusioa indartzea 

mentoreekin ezarritako harremanen bitartez, era horretara gizarte-sare zaba-

lagoa izan dezaten, etorkizun-itxaropenak indartu ditzaten eta euren garapen 

pertsonal, sozial eta emozionala hobetu daitezen.

B/
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• Haur horietako askok euskararekiko sentitzen duten muga emozionala desage-

rrarazten laguntzea, eta hizkuntzaren erabilera normalizatzea, mentoreekin nahiz 

eguneroko bizitzan erabil dezaten, inklusiorako bitarteko bihurtzeko.

• Gazteek kultura desberdinetako edo talde gutxituetako pertsonen berdintasuna-

ren eta gizarteratzearen gaineko sentsibilizazioan mesedegarri diren boluntario-

tza-lanetan parte har dezaten bultzatzea.

• Gazteen artean izan daitezkeen generoagatiko diskriminazio-jarrerak hautema-

tea, prebentziozko proposamenak egiteko eta berdintasun-balioak indartzeko.

Lekua edo estaldura geografikoa

Donostia, Errenteria, Hernani, Urnieta, Tolosa eta Pasaia.

Inplikatuta dauden aldeak

• Gipuzkoako ikastetxeak.

• Unibertsitateak: Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Deustuko Unibertsitatea.

• Familiak.

• Erakunde laguntzaileak (Kutxa Fundazioa, Topic, Albaola, Gipuzkoa Basket Club, 

Real Sociedad Fundazioa, San Telmo Museoa, Donostiako Aquariuma).

• Erakunde finantzatzaileak (Donostia eta Errenteriako udalak, Gipuzkoako Foru Al-

dundia eta Eusko Jaurlaritza).

Metodologia

SOS Arrazakerian, bost ikasturte daramatzagu Urretxindorra proiektua garatzen. 

Abian jartzeko, oinarritzat hartu genuen proiektua hainbat urtez ezarri zuten beste 

erakunde batzuen esperientzia, Servei Solidari erakundearena, zehazki. Urretxindo-

rra mentoretza-jardunbidearen metodologiaren ardatza unibertsitateko ikasle baten 

(mentorea) eta jatorri migratzaileko aurrenerabe baten (10-14 urte) arteko harrema-

na da, astean behin elkartzen direlarik ikasturte batean zehar. Talde tekniko batek 

jarraipena egiten du, kasu honetan SOS Arrazakeriako talde batek, eta kalitatezko 

harreman bat garatzeko behar diren elementuak eman eta sustatzen ditu.

Hauek dira ereduaren funtsezko elementuak:

• Mentoreen aukeraketa ona egitea eta kalitatezko formakuntza-prozesu bat es-

kaintzea.

• Haurren aukeraketa egokia egitea. Horretarako, oinarrizkoa da eskolekin eta 

hainbat gizarte-zerbitzurekin egokiro koordinatzea, eta adingabeak ez ezik, ha-

ren familiak ere aukera onartzea, guztien elkarlana beharrezkoa dela kontuan 

hartuta.

• Bikoteak arreta handiz osatzea, lehenengo unetik lotura ahalik eta errazena izan 

dadin.
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• Astean behin jarraipena egitea bikoteei eta haien hitzorduen garapenari, betiere 

pribatutasuna errespetatuz, baina arretaz, mentoretzak protagonisten ongizate 

psikosozialari begira dituen helburuak zailduko dituen edozein gorabehera edo 

elementu hautemateko, paternalismoak ekiditeko eta denborarekin berdintasun 

handiagoko harreman bat izatera heltzeko.

• Kasu bakoitza ongi ixtea, adingabe horien bizitzetan mentore naturalak bilatze-

ko aukerak areagotzea helburutzat hartuta. Horretarako, itxierari buruzko azken 

prestakuntza bat egiten da mentoreekin.

Horrez gainera, bakarkako bi tutoretza egiten ditugu mentore bakoitzarekin, eta 

taldeko beste bi. Bestalde, ikasturtean zehar, hainbat kultura- eta kirol-elkartek pro-

graman laguntzen dute, eta harremanak bi aldeen gustu komunetara moldatuta 

hastea ahalbidetzen dute.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Berritzailea mentoretzaren kontzeptua bera da: bi aldeei onurak ekartzen dizkieten 

harremanak dira, non ez den epaiketarik egiten, eta hirugarrenek antolatuak; per-

tsona batzuek egoera kaxkarrean dauden beste batzuei laguntzeko beren denbora 

modu boluntarioan eskaintzen dutenean garatzen dira, elkarren artean esperien-

tziak eta ezagutzak partekatzeko denboraldi esanguratsu batean zehar, izan zeha-

tza edo denboran zehar luzatua.

Praktikan, proiektuaren helburua da bereziki zaurgarria den biztanleria-sektore 

baten autoestimua eta gaitasun sozialak indartzea; mentoreen jarduna argiro onu-

ragarria da sektore horrentzat, eta onura horrek isla izaten du, aldi berean, familiako 

harremanetan, baita pixkanakako inklusioan ere, gizarte-ingurunean berdintasun-

baldintzetan sartzea sustatzen baitu.

Antzeko proiektuak (Mentoretza Sozialeko Koordinakundearen bitartez sarean 

koordinatuta gaude horiekin) gauzatzen dira Nafarroan, Gironan, Bartzelonan eta 

Tarragonan, Espainiako Estatuari dagokionez, baita Europako beste herrialde ba-

tzuetan ere (Islandia, Suitza, Suedia, Danimarka, Norvegia, Austria eta Finlandia).

Mentoretza-proiektuaren berezitasun bat da gure lurraldean zerbitzu bakarra dela 

berariaz prestatuta dagoena jatorri migratzailea, adin-tarte hori (10 eta 14 urte bitarte-

ko adingabeak) eta beren ingurunean inklusio-arazoak dituzten pertsonentzat.

Proiektua garatu dugun urteotan, jatorri migratzaileko gazteek dauzkaten beha-

rrak hautematen joan gara, eta eskaintzen diren zerbitzuen gabeziez ohartu gara. 

Horri esker, premia horiei erantzuten saiatzen diren beste eragile eta erakunde ba-

tzuk ezagutu ahal izan ditugu, eta horiekin harremanetan gaude, aurrean dugun 

errealitatearen eta oraindik eskaintzen ez diren erantzunen argazki bat egin ahal 

izateko. Zehazki, honako hauekin dugu harremana: Ikaslagun, Hasi eta Ikasi, Ongi 

Etorri Eskolara eta Izeba Proiektua.

Oso garrantzitsua da azpimarratzea proiektu honi esker aliantza-mapa bat sortu 

daitekeela ikastetxeen, elkarteen, erakunde publikoen eta familien artean; hau da, 
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haurra, haren premiak eta eskaerak esku-hartzearen erdigunean jartzen dituen eko-

sistema bat.

Horrez gainera, proiektuan garrantzi nabarmena duen beste elementu bat Deus-

tuko Unibertsitateko eta UPV/EHUko ikasleek mentore izateko adierazten duten in-

plikazio boluntarioa da. Hainbat ikasketetako ehundik gora gaztek parte hartu dute 

programan, laguntza aktiboko zerbitzua gauzatuz jatorri migratzaileko haurrekin. 

Haurrekin garatutako laguntza-lan horri esker, zenbait gaitasun barneratu edo in-

dartu dituzte, hala nola erantzukizuna, komunikazioa, enpatia eta elkartasuna, eta 

modu praktikoan ezagutu dute estereotipoak eta aurreiritziak apurtzeko balio duen 

errealitate bat.

Hortaz, mentoretza soziala hezkuntza-ekosistemaren parte da, eskolak adinga-

bearekin egiten duen lana osatzen baitu, tutoretza eskainiz haurraren inguruneko 

giza baliabide eta baliabide sozial baliotsuak erabilita. Gizarte-egoera kaskarrean 

dauden adingabe horien ongizate psikosoziala lortzeko, eskolak gizarteko beste era-

gile batzuekin ehuntzen dituen aliantza-mapak sortu eta indartu behar dira, bene-

tako premiei erantzuten saiatu behar da eta garatzeko aukera baliokideak sortu 

behar dira haur guztientzat.

Esanguratsua da Amara Berri Sareak SOS Arrazakeria Gipuzkoari Grao argitale-

txearen Aula de Innovación Educativa aldizkari pedagogikoan parte hartzea pro-

posatu izana; zehazki, tutoretzari buruzko monografikoan parte hartu zuen, Urretxin-

dorra Proiektua jardunbide berritzailetzat aurkezteko.

Eraginkortasuna

Egoera zaurgarrian, bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden gazte eta nera-

beekin mentore-lanak egiteak duen eraginkortasuna nabarmenduta dago Resul

tados del estudio de evaluación del impacto de los programas de mentoría social 

izeneko txostenean, zeina Gironako Unibertsitateko ikerketa-talde batek egin zuen, 

2013an, Mentoretza Sozialeko Koordinakundearentzat. Azterlan horretan bildutako 

datuek epe laburreko eraginaren ebidentziak aipatzen dituzte, eta arrasto batzuk 

ematen dituzte mentoretzak hartzaileen nahiz mentoreen garapen pertsonalean 

izan ditzaketen onurei buruz.

Txostenak jasotzen duenez, mentoretza-programekin, handitu egiten dira hartzai-

leek hezkuntza-arloan dauzkaten helburuak eta itxaropenak. Hori unean-unean egi-

ten ari diren ikasketekiko jarreran nabaritzen da, baina, horrez gainera, prestatzeko 

edo ikasteko beste bide batzuk ere bilatzen dituzte, egiten ari diren programetatik 

harago. Egileek azpimarratzen dute mentoretzak hartzaileen garapen emozionala 

hobetzen duela, eta eragin positiboa eta eraginkorra duela haiengan. Mentoreak 

gazteen garapen emozionala sustatzen du haien konfiantza eta autoestimua area-

gotuta.

Datu horiek berretsi egin dira Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Gizarte 

Psikologia Sailak Urretxindorra programa hasi zenetik hari buruz egin dituen ebalua-

zio zehatzetan.
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2018-2019 ikasturteaz geroztik, Applying Mentoring: Berrikuntza Sozial eta Tekno

logikoak Etorkinak eta Errefuxiatuak Gizarteratzeko izeneko ikerketa-proiektua gara-

tzen ari da. Horren helburua da aztertzea ea mentoretza-harremanak lagungarriak 

diren eskolan eta gizarteratzean hobetzeko. Ikerketa hori Gironako Unibertsitateak 

koordinatzen du UPV/EHUrekin lankidetzan.

Alde interesdunentzako onurak

• Mentoreak: gazte unibertsitarioak sentsibilizatzen ditu bestelako errealitate kul-

tural eta sozialen gainean; kultura anitzeko gizarteetan hain beharrezkoa den 

kulturarteko gaitasuna garatzen du haiengan, eta kulturarteko elkarrizketa susta-

tzen du, elkarrekiko errespetua eta bizikidetza bultzatzeko. Era horretara, uniber-

tsitateko ikasleek gizartearen helburu komun bat lortzen laguntzen dute, hartzai-

leei laguntzeko esperientzia zuzen baten bitartez.

• Hartzaileak: bizitzarako gaitasunak ikasten dituzte; haien garapen pertsonal eta 

soziala sustatzen ditu, eta mesedegarria da haurrek bizitza-proiektu berriak sor-

tzeko, hala nola goi-mailako ikasketak egitea. Era berean, euskararen erabilera 

sustatzen du, adingabeak eta mentoreak euskaldunak diren kasuetan, eta adin-

gabeei ingurunea hobeto ezagutzen laguntzen die.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Gizarteratzeko zailtasun handienak dituzten pertsonak oso zaurgarriak dira, eta are 

gehiago adingabeak. Baldintza horietan, arreta berezia eskainiz, modu bolunta-

rioan eta entzute aktiboaz baliatuz egunez egun haien bidelagun diren pertsonak 

balio handiko erreferente bihurtzen dira. Jatorri migratzaileko aurrenerabeen interes 

eta kezkak hertsiki lotuta daude onartu, ulertu eta babesten dituztela sentitzearekin. 

Mentore batek eginkizun estrategikoa betetzen du ildo horretan.

SOS Arrazakeriak Urretxindorra proiektuaren bidez egiten duen lanari esker ikusi 

ahal izan dugu, adibidez, adingabe horietako asko deseroso sentiarazten dituela 

euskarak, askotan parekoengandik urruntzen dituen elementutzat hartzen baitute 

gure hizkuntza. Errealitatea hori izanik, proiektuan hainbat formula moldatu ditugu, 

lehenik eta behin gaitzespen hori gainditzeko, eta, ondoren, pixkanaka euskara 

onartuz joateko eta komunikaziorako tresna gisa erabiltzeko.

Oro har, familiek uste dute programa seme-alabak gizarteratzeko eta erlaziona-

tzeko aukera ona dela. SOS Arrazakerian arreta berezia eskaintzen diogu gurasoekin 

harreman zuzena izateari, aurrerapenak partekatu ahal izateko edo elkarrekin aur-

kitzeko gorabehera posibleentzako irtenbideak.

Bikote bakoitzari eta haien arteko loturaren kohesioari astean behin egiten diogun 

jarraipenari esker, pertsona bakoitzarentzat egokitutako harreman-formulak aurkitzen 

ditugu. Horretarako, beste alderdi batzuei erreparatzeaz gain, arreta handiz jarduten 

dugu mentoreak eta adingabeak elkartzean, eta hainbat faktore eta alderdi hartzen 

ditugu kontuan, harremana arrakastaz gara dadin eta helburuak lor daitezen.
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Mentoretzan inplikatuta dauden eragile guztien arteko koordinazio eraginkorra 

funtsezkoa da arrakasta-aukerak areagotzeko eta hartzaileak antzemateko bete 

egin dela programak autoestimua indartzeari dagokionez proposatutako helburua. 

Autoestimuaren garapenean pertsona eta erakunde ugarik esku hartzen dute, eta 

koordinazioa arina eta ongi antolatua bada, handitu egiten dira arrakasta-aukerak.

Beste elementu garrantzitsu bat garatzen ari garen mentoretza-lanek eta an-

tzekoek adingabe zaurgarrienei egiten dieten ekarpena da. Zenbaitetan, zailtasun 

larriak izaten dituzte parekoekin erlazionatzeko estereotipotik edo bereizgarritasune-

tatik kanpo. Baldintza horietan, harremanetarako aukera mugatua dute. Mentore-

tzak harreman-eremu berriak irekitzeko aukera zuzenak ematen dizkie, eta, gainera, 

aurrerapen bakoitzarekin indartu eta berrelikatzen den autonomia sustatuz egiten 

du hori. Hortaz, haurrak proposamen gehiago dauzka, eta urrundu egiten da baz-

terkeria-arriskutik.

Transferigarritasuna

SOS Arrazakeria Gipuzkoa Mentoretza Sozialeko Koordinakundeko (<http://men 

toriasocial.org>) Gobernu Batzordeko kidea da. Koordinakundeak Bartzelonan du 

egoitza, eta egoera zaurgarrian dauden pertsonentzako mentoretza-programak 

garatzen laguntzen du. Hainbat eratako mentoretzak daude, onuradunak zein di-

ren. Urretxindorra programa adingabeentzako mentoretza bat da. SOS Arrazakeriak 

Koordinakundeko Batzordean duen erantzukizunetako bat zera da, Espainiako Esta-

tuko hainbat udalerritan mentoretza modu profesional eta kalitatezkoan erabiltzeko 

konpromisoa har dezaketen erakunde berriak bilatzea, hau da, mentoretza ondo 

aplikatuta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen aukerak areagotzeko tresna gisa 

erabiltzeko prest dauden erakundeak bilatzea. Hala, SOS Arrazakerian harremane-

tan gaude bi erakunderekin, Urretxindorra proiektua Bizkaira eta Arabara hedatu 

ahal izateko, eta proiektua abian jartzeko aholkularitza ere eskaini diegu.

Bestalde, halaber, 2019an pertsona edo familia errefuxiatuentzako beste mento-

retza-proiektu bati ekin diogu, eta EAEko beste udalerri batzuetan esperientzia be-

rregiteko aukerari buruzko txosten bat egiteko konpromisoa hartu dugu Eusko Jaur-

laritzarekiko.

Hauek dira mentoretza-programa eraginkor bat eraikitzeko iradokizun garrantzi-

tsu batzuk:

• Mentoretza-programa helburu ongi definitu eta zehatzekin diseinatzea.

• Mentoretza programa ezarri nahi den errealitateko testuinguruan kokatzea.

• Mentoretza-programan hainbat eragile, bazkide edo kolaboratzaile txertatzea, 

proiektuaren hedapenean eta sentsibilizazioan laguntzeko.

• Mentoreak eta hartzaileak proiektuarekin bat datorren profil argiro definitu baten 

arabera aukeratzea.

• Mentoreek eta hartzaileek erreferentziazko profesional teknikoaren laguntza eta 

jarraipen etengabea izango dutela ziurtatzea.

http://mentoriasocial.org/
http://mentoriasocial.org/
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• Mentoreei aldez aurreko prestakuntza ematea mentoretza-programarekin lortu 

nahi diren helburu zehatzei buruz.

• Denboran zehar iraungo duten programak diseinatzea, jarraipena izango dute-

nak, ebaluatu eta berraztertzeko modukoak eta etorkizunean ere berregin dai-

tezkeenak.

• Mentoretza-programa batean sor daitezkeen arazoei erantzuteko protokoloak 

ezartzea.

Erreferentzia dokumentalak

Manzani, L. eta Ordóñez Ferrer, C. (2019): “Un proyecto de mentoría: la hija de Leti-

cia”, Aula de Innovación Educativa, 279. zk., 27.-31. or., <http://mugak.eu/news/

la-hija-de-leticia--2>.

SOS Racismo (d.g.): Ruiseñor/Urretxindorra (proyecto de mentoría), <http://www.

mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-

mentoria>.

Fitxaren egilea: Karlos Ordoñez Ferrer.

Harremanetarako datuak:  Urretxindorra/Ruiseñor Proiektua 

<urretxindorra@sosracismo.eu> 

Tel.: 943 32 18 11

http://mugak.eu/news/la-hija-de-leticia--2
http://mugak.eu/news/la-hija-de-leticia--2
http://www.mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria
http://www.mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria
http://www.mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria
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GIZARTEAN BAZTERKERIA-ARRISKUAN 
EDO BAZTERTUTA DAUDEN PERTSONEI 
ETA GOGOZ KONTRAKO BAKARDADEARI 
BURUZKO IKERKETA PILOTUA, 
LANKIDETZAN EGINA
Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa Elkartea, Caritas 
Gipuzkoa, Emaús Gizarte Fundazioa, Euskal Herriko 
Unibertsitateko Psikologia Fakultatea (UPV/EHU)

Hasiera-data: 2019ko martxoa.

Garapen- edo ezarpen-denbora: zortzi hilabete.

Laburpena

Nazioarteko politikan eta estatuko zein autonomia-erkidegoetako zenbait estrate-

giatan gero eta onartuago dago garrantzizkoa dela bakartze sozialari eta bakar-

dadeari heltzea, pertsonen ongizate psikosoziala eta bizi-kalitatea hobetu nahi ba-

dira. Horrez gainera, Gipuzkoan, zehazki, proiektu honetan parte hartzen dugun hiru 

erakunde sozialetako profesionalek gogoz kontrako bakardade handia hauteman 

dugu gure zerbitzuetako erabiltzaileen artean, eta ohartu gara zailtasun handiak 

daudela eraginkortasunez heltzeko arazo horri, zeinak eragina baituen pertsona ho-

rien ongizate psikosozialean eta zaildu egiten baitituen gizarteratze-prozesuak. Iker-

keta-proiektu honen bitartez, agerian utzi nahi dugu gizartean bazterkeria-arriskuan 

edo baztertuta dauden pertsonen gogoz kontrako bakardadea, egoera horrek 

haiengan zer eragin duen ezagutu nahi dugu eta horri heltzeko estrategiak diseina-

tu nahi ditugu.

Jomugako taldea

Gizartean bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden pertsonak.

Helburua

• Agerian uztea nola bizi duten bakardadea hiru erakunde hauetako erabiltzaileek 

(gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan daudenak): Gipuzkoako Itxaro-

pen Telefonoa, Emaus Gizarte Fundazioa eta Caritas Gipuzkoa.

• Aztertzea zer-nolako lotura dagoen gogoz kontrako bakardadearen eta egituraz-

ko aldagai jakin batzuen artean: generoa, adina, atzerritartasuna, desberdinke-

ria sozioekonomikoa edo osasun fisiko zein mentaleko arazoak.

• Ekarpenak egitea, gizartean bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden per-

tsonentzako arretan gogoz kontrako bakardadeari hobeto heltzeko jardunbideak 

definitze aldera, eta prebentzioan eta bizi-kalitatearen hobekuntzan laguntzea.

B/
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Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

Erakunde sozialak (Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa, Caritas Gipuzkoa, Emaus Gizar-

te Fundazioa), Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatea (Psikologia 

Fakultateko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Saila, UPV/EHU).

“Gizartean bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden pertsonak eta gogoz 

kontrako bakardadea” izeneko ikerketa-proiektua, Elkar-EKIN 2016-2020 Gipuzkoako 

Gizarteratze Planaren baitan garatua, Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa, Emaus Gi-

zarte Fundazioa eta Caritas Gipuzkoa erakundeek sustatu zuten, eta Euskal Herriko 

Unibertsitateko (UPV/EHU) Psikologia Fakultatearekin batera diseinatu zen. Proiektuko 

ikertzaile nagusia Ainara Arnoso da, Gizarte Psikologia Saileko kidea, eta proiektua 

diruz laguntzen du Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetzak Etorkizuna Eraikiz 2019 

ekimenaren esparruan, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera.

Azterlan hau Gipuzkoako arreta-zerbitzuetako erabiltzaileen testuingurura ego-

kitzeko, partaidetzan oinarritutako lan-prozesu bat egin da, buru izan duena Maribel 

Pizarro, Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa Elkarteko kidea.

Metodologia

Ikerketak metodologia mistoa erabiltzen du.

• Tresna kualitatiboak: elkarrizketa sakonak eta taldeko eztabaidak.

• Tresna kuantitatiboak: bizi-kalitatearen eskala (Gencat) eta bakardadearen es-

kala (UCLA-R), eta online galdetegi bat, Gipuzkoan esku-hartze sozialeko zerbi-

tzuetan aritzen diren profesionalentzat.

Gizartean bazterkeria-arriskuan eta baztertuta dauden pertsonei egindako elka-

rrizketa sakonen edukia aztertuko da, baita profesionalekin egindako taldeko ezta-

baiden edukia ere. Eskaletan eta ad hoc galdetegietan lortutako datuak SPSS esta-

tistika-programaren bitartez aztertuko dira.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Euskal Herriko Unibertsitatearen eta bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden 

pertsonekin lan egiten dugun Gipuzkoako hiru erakunde sozialen arteko lankide-

tzan eta kooperazioan oinarrituta ari gara diseinatzen, garatzen eta gauzatzen 

ikerketa.

• Ikerketa aitzindaria da bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden pertsonek 

jasaten duten gogoz kontrako bakardadearen azterketan. Horixe berretsi dugu 

bibliografia aztertzean.

• Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa Elkartearentzat, jardunbide hau berritzailea da 

bi arrazoi hauengatik:
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–  Lehen aldia da jarduera bat beste erakunde sozial batzuekin eta UPV/EHUrekin 

elkarlanean gauzatzen duena.

–  Lehen aldia da gure erakundea jarduera ikertzaile baten buru dena beste era-

gile batzuekin batera.

Eraginkortasuna

Ikerlaneko parte-hartzaileak proiektuan sartuta dauden erakundeetako programak 

edo baliabideak erabiltzen dituzten 15 pertsona dira: 9 emakume eta 6 gizon, 24 

eta 65 urte bitartekoak. Horien % 70 bertakoak dira, eta gainerako % 30a, atzerritar 

jatorrikoak, gehienak Marokokoak, eta emakume bat Boliviakoa. Bizi-kalitatea neur-

tzeko tresnen emaitzek adierazten dutenez, bizi-kalitatearen indizearen batez bes-

teko pertzentila 30ekoa da, eta horrek esan nahi du parte-hartzaileen bizi-kalitatea 

biztanle guztien % 70ek dutena baino txikiagoa dela. Bakardadearen eskalari dago-

kionez, laginaren % 31 neurrizko mailetan daude, eta % 46, aldiz, maila altuetan.

Elkarrizketetako edukia aztertuta, informazio kualitatiboa lortuko dugu bakarda-

deak dakarrenari buruz, eta zehaztu egingo dugu zer lotura duen egiturazko beste 

aldagai batzuekin, honako hauekin, besteak beste: generoa, jatorria, bazterkeria-

egoera, egoera ekonomikoa eta lan-egoera, ostatua eta etxebizitza, osasun fisiko 

eta mentala, alderdi soziala, gaitasun eta abilezia sozialak eta lotura afektiboak na-

hiz babes soziala.

Gipuzkoan esku-hartze sozialaren arloan lan egiten duten bitartekoetako profe-

sionalei egindako online galdetegiak emandako emaitzei dagokienez, 62 zentrok/

programak parte hartu dute: % 27,4 eguneko arretarako zerbitzuetakoak dira, % 3,2 

gaueko arretarako zerbitzuetakoak, % 24,2 egoitza-zerbitzuetakoak, % 27,4 arreta 

anbulatoriokoak, % 8,1 enplegagarritasunerako laguntza-zerbitzuetakoak eta % 9,7 

drogekiko mendekotasuna gainditzeko prozesuetan laguntzeko zerbitzuetakoak. 

Zerbitzu edo programa horietako profesionalen ustez, gogoz kontrako bakardadeari 

begira, gaixotasun fisikoak edo mentalak dituzten pertsonak dira zaurgarrienak, eta 

horien atzetik daude adinekoak, migratzaileak eta indarkeria matxista jasan duten 

pertsonak.

Bakardadea arintzeko erabilitako estrategiei eta gauzatutako jarduerei dago-

kienez, funtsean hauek aipatu dituzte: gaitasun sozialak hobetzeko esku-hartzeak 

(% 98,4), laguntza eta interakzioa (% 81,7), esku-hartze psikohezigarriak (% 66,1) eta 

komunitatearen beraren baliabideak, autogestioa eta ahalduntzea sustatzera bide-

ratutako esku-hartze komunitarioak (% 54,8). Horretarako, esku-hartze mistoa erabil-

tzen dute, bakarkakoa (% 96,8), taldekoa (% 85,5) eta komunitarioa (% 56,5). Zentroen 

% 19,4k eskubideen ikuspegian oinarrituta esku hartzen dute; % 14,5ek, beharren ikus-

pegian oinarrituta, eta zentro gehienek, % 66,1ek, eskubideak nahiz beharrak ain-

tzat hartuta. Bestalde, % 66k uste dute beren zentroak baduela gaitasuna gizonen 

eta emakumeen premia bereizgarriei erantzuteko, nahiz eta zenbait zailtasun izan, 

zerbitzu-motaren eta ikuspegiaren (eskubideak vs. beharrak) arabera arakatuko di-

renak.
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Ebaluazioan eraginkortzat agertu diren programak eta galdetegien emaitzak 

aztertuta, proposamen bat osatuko da, eta bertan jasoko dira zenbait jardunbide 

eta estrategia, erantzun egokia emateko bakardadeari eta bazterketari, eta bizi-

kalitatea sustatzeko.

Alde interesdunentzako onurak

• Erabiltzaileen gogoz kontrako bakardadeari hobeto heltzeko jardunbideak txer-

tatzea gizarteratzearen arloan lan egiten duten erakundeetako programa eta 

zerbitzuetan.

• Gizartean bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden pertsonen gogoz kon-

trako bakardadea arintzea, baita horrek dakartzan ondorioak ere. Hori lagunga-

rria izango da haien ongizate fisikoa nahiz psikosoziala eta, hortaz, bizi-kalitatea 

hobetzeko.

• Gogoz kontrako bakardadearen eta gizarte-bazterkeriaren gaineko ikerketan 

aurrera egitea.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Erakundeen arteko lankidetza konplexua da, eta denbora luzea behar izaten da 

elkarrekin gogoeta egin eta ados jartzeko. Alabaina, lan-eredu horrek aberastasuna 

dakar (esperientzia eta ikuspuntu anitzengatik), eta gure lurraldeko errealitate des-

berdinetara hobeto egokitu eta moldatzen diren esku-hartzeak zehazteko aukera 

ematen duten emaitzak eta ezagutzak sortzen ditu.

Transferigarritasuna

Gizartean bazterkeria-egoeran edo baztertuta dauden pertsonek jasaten duten 

gogoz kontrako bakardadeari buruzko ikerketa pilotu honen emaitzetatik abiatu-

ta beste azterlan batzuk garatu ahal izatea espero dugu, eta gizarte-inklusioaren 

arloan lan egiten duten beste erakunde batzuk azterlan horietan parte har lezake-

te. Horretarako, bat etorri behar lukete aipatutako definizioekin, indarrean dauden 

tresna eta arauetan jasota dagoenez. Komenigarria izango litzateke hurrengo azter-

ketetan babesgabetasunaren faktorea txertatzea, baita generoaren eta adinaren 

arabera izan daitezkeen desberdintasunak aztertzea ere.

Erreferentzia dokumentalak

Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa: <http://telesgi.org>.

Fitxaren egilea: Maribel Pizarro eta Ainara Arnoso.

Harremanetarako datuak:  Maribel Pizarro 

<maribelpizarro@telesgi.org> 

Tel.: 943 42 48 54

http://telesgi.org/


127

 INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN  
GIZARTERATZEAN ETA ARRETAN ESKU HARTZEKO JARDUNBIDE EGOKIAK 2019

ENPLEGAGARRITASUNA ETA 
GIZARTERATZEA NAHIZ  
LANERATZEA
ENPLEGU SOZIALEKO EKOSISTEMA ETA 
LURRALDE GARAPENERAKO PROIEKTU 
KOMUNITARIOAK
Beterri-Buruntza Udalak

Hasiera-data: 2017ko ekaina.

Tiempo de desarrollo o implementación: 2017ko ekaina - gaur egun.

Laburpena

Enplegu Soziala Ekosistemaren helburu da Beterri-Buruntza eskualdeko Enplegu Sai-

laren, Lanbideko bulegoaren, gizarte-zerbitzuen eta eragile sozial publiko zein pri-

batuen arteko artikulazio iraunkorra sortzea (gobernantza publiko-pribatu-komuni-

tarioa), eta lankidetzan oinarritutako gobernantza-eredu berri bat garatzea. Eredu 

berri horrek kudeaketa publikoko gizarte-berrikuntza, lurralde-garapen komunitario-

rako proiektuak eta enpleguaren garapen endogenoa sustatuko ditu.

Jomugako taldea

Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonak.

Helburua

Enplegu Soziala Ekosistemaren helburu da Beterri-Buruntza eskualdeko Enplegu Sai-

laren, Lanbideko bulegoaren, gizarte-zerbitzuen eta eragile sozial publiko zein pri-

batuen arteko artikulazio iraunkorra sortzea (gobernantza publiko-pribatu-komuni-

tarioa), eta lankidetzan oinarritutako gobernantza-eredu berri bat garatzea. Eredu 

berri horrek kudeaketa publikoko gizarte-berrikuntza, lurralde-garapen komunitario-

rako proiektuak eta enpleguaren garapen endogenoa sustatuko ditu.

• Gizarte-politiken diseinurako gobernantza publiko-pribatu-komunitarioa ahalbi-

detzea.

• Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen arreta hobe-

tzea, pertsonak artatzeko metodologia berria eta tresnak ezarriz.

• Eskualdearen kohesio soziala handitzea, gizartean baztertuta dauden pertsonen 

enplegagarritasuna hobetzeko.

C/ 

C/
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• Lurralde-garapen komunitariorako proiektuak eta enpleguaren garapen endo-

genoa sustatzea.

• Eskualdean dauden behar sozial eta ekonomikoak baliabide propioekin asebe-

tetzeko bitartekoak sortzea.

Lekua edo estaldura geografikoa

Beterri-Buruntza eskualdea (Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Usurbil eta 

Urnieta).

Inplikatuta dauden aldeak

• Eskualdeko bost enplegu-teknikariak.

• Eskualdeko gizarte-zerbitzuetako sei sailak (arduradunak eta gizarte-langileak).

• Eskualdeko Lanbideko bulegoa (zuzendaria eta orientatzaileak).

• Enplegu sozialeko teknikaria, tokiko garapeneko teknikaria eta eskualdeko koor-

dinatzailea.

• Hirugarren sektoreko entitateak.

• Lanbide Heziketako ikastetxeak.

• Beste eragile sozial batzuk.

Metodologia

• Enplegu Sozialeko Ekosistema: 2017ko ekainetik aurrera, Enplegu Sailaren eta 

gizarte-zerbitzuen arteko artikulazio-prozesu bat hasi zen. Ondoren, Lanbidere-

kin harremanetan jarri, eta gobernantza publikoko egitura eta funtzionatzeko 

modua adostu ziren. Bukatzeko, hainbat foro sektorialen bitartez gobernantza 

ireki baterako bideak eta eremuak sortu dira, hirugarren sektoreko entitateekin, 

Lanbide Heziketako ikastetxeekin, enpresekin eta hainbat eragile sozialekin.

• Pertsonak artatzeko metodologia: Insertzio Soziolaboraleko Komisio Teknikoaren 

bidez, pertsonak artatzeko metodologia diseinatu da. Komisio horretan, herri 

bakoitzeko gizarte-langile batek, Lanbideko orientatzaileen ordezkari batek, in-

sertzio soziolaboraleko teknikariak, enplegu sozialeko teknikariak eta enplegu-

tek nikariak parte hartzen dute. 3. irudian jasota daude pertsonak artatzeko ados-

tu diren metodologia eta tresnak.
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2. IRUDIA Enplegu sozialeko egitura organizatiboa

Iturria: Geuk egina.

Emakume Etorkinen Foroa

Lanbide Heziketen Foroa

Ezagutza Foroa

Jatorri eta Genero Parekidetasuna 
Sustatzeko Foroa

Hirugarren Sektoreko  
Entitateen Foroa

Enpresa Sozialki  
Arduratsuen Foroa

Enplegu Sozialeko Mahai Iraunkorra

Komisio Exekutiboa

Insertzio Soziolaboraleko 
Komisio Teknikoa 

(pertsonak)

Enplegu Sozialeko  
Planifikazio Estrategikorako 

Komisio Teknikoa 

(baliabideak)

3. IRUDIA Pertsonak artatzeko metodologia eta tresnak

Iturria: Geuk egina.

Inserzio  
soziolaboraleko 

KOMISIO  
TEKNIKOA 

TR1:  pertsonak  
artatzeko 
agenda  
partekatua

GIZARTE ZERBITZUAK
 Gizarte langileak

TR2:  diagnostiko 
soziala

ENPLEGUA
 Lanbideko orientatz.

 Inserz. soziol. teknikaria

TR3:  diagnostiko 
laborala

KONTRASTEA 
TALDEKATZEA 
HITZARMEN 
DISEINUA

 Gizarte langileak 
 Lanbideko orientatz.

 Inserz. soziol. teknikaria

TR4:  kontrastea eta 
taldekatzea

TR5:  ibilbidea eta 
hitzarmena

TR6:
Gizartaratze  
eta laneratze  
baliabideak

PLANIFIKAZIO 
FASEA

1. DIAGNOSTIKO 
FASEA

2. KONTRASTE ETA 
DISEINU FASEA

3. PERTSONARI  
INFORMAZIOAREN 

ITZULTZE ETA  
HITZARMEN FASEA

4. IBILBIDEAREN  
HASIERA ETA  
JARRAIPENA

5.

Pertsonari 
INFORMAZIOAREN  
ITZULTZEA eta ibilbidean 
parte hartzeko  
HITZARMENA  
(ibilb. hasiera)
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Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen arreta hobe-

tzea, pertsonak artatzeko metodologia berria eta tresnak ezarriz.

• Lurralde-garapenenerako proiektu komunitarioak (laneratze-enpresak eta per-

tsonen arretarako herri-plataforma -kooperatiba integrala- proiektuak) eta en-

pleguaren garapen endogenoa sustatzea.

• Gizarte-politikek jomugatzat dituzten pertsonek politiken kodiseinuan parte har-

tzea. Pertsona horiek subjektutzat hartzea, ez soilik onuraduntzat.

• Lurraldean, bazterkeriaren arloan lan egiten duten eragile eta agente guztien 

arteko gobernantza publiko-pribatu-komunitarioa.

• Baliabide soziolaboral gehiago. Auzolan Berri programa, kasuko, gizarte-zerbi-

tzuen, enplegu-sailaren eta GFAren elkarlanari esker jarri da martxan.

• Baliabide soziolaboral publiko eta pribatuen optimizazioa.

• Baliabide soziolaboral zahar nahiz berriei begira, euskara, generoa eta jatorri-

aniztasuna gizarte-politiketan zeharkako lerro gisa txertatzeko urratsak egiten ari 

gara.

• Ibilbide soziolaboralak eskualdeko behar sozial eta ekonomikoetan (prospekzioa) 

oinarrituta diseinatzea.

Alde interesdunentzako onurak

• Pertsonak artatzeko metodologiak pertsonaren diagnostiko integrala hartzen du 

kontuan, baliabide soziolaboraletan parte hartzen duten pertsonen beharrak ze-

hazteko orduan, eta egon daitezkeen zailtasunak gainditzen laguntzen du, kon-

tziliaziorako haurtzaindegi-zerbitzuaren bitartez, esaterako.

• Baliabide soziolaboral berriei begira, euskara, generoa eta jatorri-aniztasuna gi-

zarte-politiketan zeharkako lerro gisa txertatzen dira.

• Gizarte-politikek jomugatzat dituzten pertsonek politiken kodiseinuan parte har-

tzen dute. Pertsona horiek subjektutzat hartzen dira, ez soilik onuraduntzat.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Lanbide eta gizarte-zerbitzuen arteko artikulazioaren bitartez, Beterri-Buruntza eskual-

deko Enplegu Sailak, lankidetzan oinarritutako gobernantza-eredu berri bat eraiki 

du (Enplegu Sozialeko Egitura), kudeaketa publikoko gizarte berrikuntza, lurralde-ga-

rapen komunitariorako proiektuak eta enpleguaren garapen endogenoa sustatze-

ko asmoz. Eskualdeko gizarte-zerbitzuen, Lanbideren eta udaletako enplegu-sailen 

aldetik argi gelditu da Enplegu Sozialeko Egituraren beharra dagoela. Gipuzkoako 

Foru Aldundiak ere apustu argia egin du eredu hori sustatzeko, eta, parte hartzaile 

izateaz gainera, finantzazioarekin ere lagundu du. Egiturarekin jarraituz, gizarte-poli-

tiketan gobernantza publiko, pribatu eta komunitarioa ahalbidetzeko foro sektorial 

anitz jarri da martxan: Hirugarren Sektoreko Entitateen Foroa, Lanbide Heziketen Fo-

roa eta Emakume Etorkinen Foroa, besteak beste.
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Bestalde, gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen arre-

ta hobetzeko asmoz, pertsonak artatzeko metodologia eta tresna berriak diseinatu 

dira gizarte-zerbitzuekin eta Lanbiderekin elkarlanean. 2019ko erronka metodologia 

eta tresna horiek martxan jartzea izan da, pertsonen diagnostiko integrala egin, eta 

ibilbide soziolaboral pertsonalizatuak diseinatu eta garatu ahal izateko, pertsonen 

inklusioa lortze aldera. Eskualde-mailarako insertzio soziolaboraleko teknikariaren be-

harra ere argi ikusi da, eta, 2019rako teknikari bat kontratatu badugu ere, aurrera 

begira baliabide hori egonkortzea izango da erronka.

Baliabide soziolaboralei dagokienez, Beterri-Buruntza Udalak eta Lanbidek finan-

tzatutako askotariko programen bitartez, 40 pertsona laneratzea lortu da, eta, es-

kualdearen kohesio soziala handitu nahian, martxan jarri dira lurralde-garapeneko 

bi proiektu komunitario berri: zaintzaren eta mendekotasunaren esparruan lehena 

(Forma Gaitezen egitasmoa eta zaintza-kooperatibaren proiektua), eta bigarrena 

ingurumenaren esparruan (laneratze enpresa). Laneratze-enpresaren proiektua 

martxan da dagoeneko, eta zaintza-kooperatibaren proiektua urte bukaerarako 

martxan egotea espero da.

Hala ere, baliabide horiek ez dira nahikoak, eta bazterkeria-egoera larrian dau-

den pertsonentzako baliabide gehiago behar direla argi adierazi da sail desberdi-

netatik. Baliabide soziolaboral berriak (baliabide okupazionalak, lanaren aurrekoak) 

martxan jartzea 2019ko beste erronketako bat da. Eskualdeko hirugarren sektoreko 

entitateekin eta Lanbide Heziketako ikastetxeekin elkarlanean baliabide soziolabo-

ral publiko, pribatu eta komunitarioen mapa bat egiteko beharra ere nabarmendu 

da. Bukatzeko, bai Enplegu Sozialeko Egiturari, bai baliabide soziolaboral berriei be-

gira, euskara, generoa eta jatorri-aniztasuna gizarte-politiketan zeharkako lerro gisa 

txertatzeko urratsak egiten hasi gara.

Transferigarritasuna

Esperientzia hau transferitzeko, ondoko baldintza hauek bete beharko lirateke:

• Enplegu sozialeko teknikari edo koordinatzaile bat izatea ekosistema artikulatu 

eta koordinatzeko.

• Eskualdeko insertzio soziolaboraleko/inklusioko teknikari bat izatea.

• Lurralde-garapeneko proiektu komunitarioak garatzea (laneratze-enpresa eta 

zaintza-kooperatiba).

• Eragile pribatu (enpresak) eta sozialekin harreman parekidea sustatzea.

• Hirugarren sektoreko entitateekin eta Lanbide Heziketako ikastetxeekin baliabide 

soziolaboral berriak martxan jartzea, hainbat finantzazio-iturri bateratuta.

• Eskualdeko behar sozial eta ekonomikoa (prospekzioa) identifikatzea, baliabide 

soziolaboralak diseinatzeko. Enpresa-zerbitzuarekin harreman zuzena izatea.

Fitxaren egilea:  Andoni Zulaika Arriaga, enplegu sozialeko eta ekintzailetzako 

teknikaria.

Harremanetarako datuak:  Enplegu Soziala Ekosistemak  

<enplegu-soziala@hernani.eus>
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GUREAK TALDEAREN ETA GIPUZKOAKO 
BURU OSASUNEKO SAREAREN ARTEKO 
LANKIDETZA
Gureak

Hasiera-data: 2011.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2011 - gaur egun.

Laburpena

Gureak taldearen eta Gipuzkoako Buru Osasuneko Sarearen arteko koordinazioa 

eta lankidetza indarrean dago buruko gaixotasunak dituzten pertsonak Gureak tal-

dean sartu zirenetik, baina 2011n elkarlan arautu berri bati ekin zioten, lankidetza-

rako protokolo edo hitzarmen bat zehaztuta. Bi erakundeak aritzen dira gizartera-

tzeko eta laneratzeko laguntza behar duten pertsonentzako arretan, eta bien arteko 

koordinazioa sistematizatzeko premiagatik sortu zen, hain zuzen ere, protokoloa.

Jomugako taldea

Gureak taldeko hainbat baliabidetan eta, aldi berean, Gipuzkoako Buru Osasuneko 

Sarean arreta jasotzen duten pertsonak, baldin eta koordinazio hori egiteko baime-

na eman badute. Gaur egun, 850 pertsona ingururi egiten zaie jarraipena. Zerbitzu 

okupazionala erabiltzen duten gaixoen % 60ri baino gehiagori aplikatzen zaie koor-

dinazio hori.

Helburua

Bi erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea, artatutako pertsonei 

ematen diegun arreta eta zerbitzua hobetzeko eta, ondorioz, baita haien bizi-kali-

tatea ere.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

Gipuzkoako Buru Osasuneko Sarea eta Gureak.

Metodologia

Bi erakundeetako profesionalek osatutako lantalde bat sortu da, eta profesional 

horiek sortu dute lankidetzarako protokoloa, aldian behin aztertu egiten dena, eta 

hobetu, esperientziaren bitartez. 4. irudiko fluxu-diagraman laburbilduta dago pro-

tokolo horretan jasotakoa.

C/
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4. IRUDIA
Gureak taldearen eta Gipuzkoako Buruko Osasun Sarearen  

arteko koordinazioaren fluxu-diagrama

Iturria: Geuk egina.

Dok.
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GUREAK

Dok.
Eskaeraren  
inprimakia

GUREAK

Dok.
Harremanetarako 

pertsonak 
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pertsonak 
C 8M
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OSAKIDETZA
SINADURA

Informazioa  
trukatzeko baimena 

1.

ENPLEGU / OKUPAZIO 
ESKAERA

ORIENTAZIOA

2.

ITXAROTE-ZERRENDAREN  
JARRAIPENA

3.

SARRERA /  
EGOKITZAPENA

4.

JARRAIPENA
5.

FORMAKUNTZA
6.

GARAPENA  
ETA EZARPENA

7.

PROZESUAREN  
JARRAIPENA

8.

EGOERA  
KRITIKOAK

JARRAIPEN 
IRAUNKORRA 

IBILBIDEEN 
ALDAKETAK

EGOKITZAPEN-
ALDIA 

ORIENTAZIOA 

SARRERA 

PROFESIONALEN 
FORMAKUNTZA

Ez dago sinadurarik
Ez dago koordinaziorik
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Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Sistema desberdinetako erakundeen arteko lankidetza-hitzarmen bat da, ongi fun-

tzionatzen duena eta artatutako pertsonei ematen zaien zerbitzua hobetzen ari 

dena.

Eraginkortasuna

• Hitzarmen bati lotuta, koordinazioa eta lankidetza hobeak dira. Lehen, profesio-

nalen borondateak baldintzatzen zuen lankidetza, baina orain lan profesionala-

ren partetzat hartzen da.

• Arreta hobetu egin da hainbat alderditan: erantzun bizkorrak ematen dira, me-

zua bateratua da, eta helburuak partekatuak.

Alde interesdunentzako onurak

• Profesionalen lana errazten du, protokoloak zehaztu egiten baitu zein den lanki-

detzaren oinarria eta nola jardun behar den suertatzen diren egoeretan.

• Pertsonek arreta integralagoa jasotzen dute, mezua bateratua delako, eta lana 

koordinatuagoa eta koherenteagoa.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Pertsonekin harreman zuzena duten profesionalek protokoloaren lanketan parte 

hartu dute.

• Bi erakundeek argi dute elkarren mende daudela emaitza hobeak eta eraginkor-

tasun handiagoa lortzeko.

• Berehala edo bizkor aritu dira komunikazioan eta egoerei heltzeko unean.

Transferigarritasuna

Beste erakunde batzuetan berregin daitekeela uste dugu, baldin eta interesa ba-

dago eta bi erakundeentzat emaitza onak ekarriko dituela aurreikusten bada. Zer 

hartu behar litzateke kontuan kasu horietan? Sistema edo prozedura erraza, arina 

eta praktikoa izatea.

Erreferentzia dokumentalak

Gureak: <https://www.gureak.com>.

SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2018): Atención diurna a personas adultas 

con trastorno mental grave en Gipuzkoa, Donostia, Gureak Fundazioa, <https://

www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/539703>.

— (2018): Seminario sobre atención a personas con trastorno mental grave (agentes 

de la red de atención). Resultados, Donostia, Gureak Fundazioa.

Fitxaren egilea:  Isabel Esteibar, Maria Elizetxea, Ainhoa Askasibar eta Nerea 

Apalategi.

https://www.gureak.com/
https://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/539703
https://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/539703
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Harremanetarako datuak:  Nerea Apalategi.  

<napalategi@gureak.com> 

Tel.: 647 32 17 96



136

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN  
GIZARTERATZEAN ETA ARRETAN ESKU HARTZEKO JARDUNBIDE EGOKIAK 2019

LAN-R-BAI PROGRAMA
Arrasateko Udala eta Kalexka Elkartea

Hasiera-data: 2019ko martxoa.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2019ko martxoa - 2020ko abendua.

Laburpena

Lan-r-Bai programaren helburua da gizarteratze-ibilbidea bat sortzea, barne hartzen 

dituena gizarte-heziketari eta prestakuntzari lotutako hainbat fase eta ekintza, bai-

ta laneko esperientzia praktikoa ere (praktikaldia). Ildo horretan, “gizartean bazter-

keria-arriskuan edo baztertuta (bazterkeria arina-ertaina-larria) dauden pertsonak 

formakuntzaren eta lan-esperientziaren bitartez gizarteratzeko ibilbide bat sortzea 

eta garatzea” da xedea. Bazterkeria-egoera zehazteko, oinarriko gizarte-zerbitzuek 

(Arrasateko Udaleko Gizarte Zerbitzuetako Saila) eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Gi-

zarteratze Departamentuak (BARE) bazterkeria balioesteko erabiltzen dituzten be-

rezko tresnak erabiliko dira.

Oinarriko gizarte-zerbitzuek Baztertutako Helduekin Gizarte Heziketaren arloan 

Esku Hartzeko Zerbitzuaren bitartez eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarteratze De-

partamentuko Laguntza Espezializatuko Programaren bitartez lan egiten dute, baita 

baztertuta daudenen inklusioan diharduten udal-baliabide eta -zerbitzuen bitartez 

ere, Debagoieneko Enplegu eta Formakuntza Sarean bilduak, azken horiek. Progra-

ma honek oinarriko gizarte-zerbitzuek egiten duten lana osatzeko beharrari erantzun 

nahi dio.

Proposamen honetan, parte-hartzaileek aukera dute ondoren formakuntza-

zirkuitu normalizatuetan eta lan-zirkulu normalizatuetan sartzeko edo, hala badago-

kio, lan babestuko enpresetan zein laneratze-enpresetan (izan jada jardunean diren 

laneratze-enpresak, izan eraikuntzaren sektoreko enpresa sortu berriak, Enplegu eta 

Formakuntza Sareak sustatu dituenak, Debabarreneko Lanerain enpresaren antze-

ra).

Programaren helburua da formakuntzako eta lan-arloko ibilbide inklusibo per-

tsonalizatuak sortzea, gizartean baztertuta dauden pertsonentzat moldatuak eta 

laguntza etengabea ematen dutenak gizarte-heziketaren alorrean. Laguntza ho-

rrek osagarritzat ditu formakuntzazko ekintzak nahiz lan-praktikak, eta horiek aukera 

ematen dute lan-merkatuan (normalizatua edo babestua) sartzeko edo berriz hel-

tzeko formakuntza normalizatuari.

Gizarteratze-ibilbidea Arrasateko udalerrian bazterketa-egoera ertain edo larrian 

dauden pertsonen beharretara moldatu da. Arrasateko Udaleko Gizarte Zerbitzuek 

eta Enplegu Sailak hauteman dituzte pertsona horiek, baita Debagoieneko Enplegu 

eta Formakuntza Sarearen bitartez bazterketa-egoeran dauden helduekin lan egi-

ten duten gainerako baliabide eta zerbitzuek ere.

C/
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Jomugako taldea

Lan-r-Bai programaren onuradunak gizartean baztertuta dauden 30 heldu izango 

dira. 15 pertsonako bi talde osatuko dira. Programan parte hartzen duten pertsona 

guztiek Arrasaten erroldatuta egon behar dute, eta egina izan behar dute bazter-

keta-egoeraren balorazioa, Arrasateko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Sailak eta Gi-

puzkoako Foru Aldundiko Gizarteratze Departamentuak erabiltzen dituzten berezko 

tresnen bitartez (Gizarte.net tresnak, txosten soziala eta Gizarte Bazterkeria Balioeste-

ko Tresna Teknikoa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarena). Jarraian, zehaztuta dau-

de programak jomugatzat dituen taldeetako batzuk:

• Gipuzkoako Foru Aldundiaren harrera-familietan eta -egoitzetan egon diren 18 

eta 23 urte bitarteko gazteak.

• Baztertutako Helduekin Gizarte Heziketaren arloan Esku Hartzeko Udal Programan 

eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarteratze Departamentuko Laguntza Espezia-

lizatuko Programan artatzen dituzten helduak.

• Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.

• Etorkinak edo gutxiengo etnikoetako kideak, bereziki emakumeak.

• Desgaitasuna aitortuta duten edo aitortzeko bidean dauden pertsona bazter-

tuak.

Prozesu osoan zehar, arreta berezia jarriko da alderdi hauetan:

• Gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna (barne hartuta emaku-

meen eta gizonen partaidetza paritarioa).

• Bazterketa-egoeraren balorazioa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak erabiltzen 

duen Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna Teknikoaren bitartez egina. Balorazio 

hori egina ez duten erabiltzaileen balorazioa Arrasateko Udaleko Gizarte Zerbi-

tzuetako Sailak berak dituen tresnak erabiliz egingo da (aurre-balorazioa eta Baz-

terkeria Balioesteko Tresnako alorretan oinarritutako txosten soziala).

Helburua

• Programako erabiltzaileei hainbat baliabide eta tresna ematea, gizarteratze-

ibilbide bat garatu ahal izan dezaten gizarte-heziketako laguntzaren eta for-

makuntza teoriko-praktikoaren bidez.

• Parekoekin, helduekin eta ingurunearekin egokiro erlazionatzeko baliabideak 

eta tresnak barnera ditzaten sustatzea.

• Eguneroko bizitza egokiro antola eta egitura dezaten sustatzea.

Lekua edo estaldura geografikoa

Arrasate.
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Inplikatuta dauden aldeak

Arrasateko Oinarriko Gizarte Zerbitzuen Saila, Arrasateko Enplegu Saila, laneratze-

enpresak eta enplegu babestukoak, Debagoieneko Enplegu eta Formakuntza Sare-

ko baliabideak eta zerbitzuak.

Metodologia

Planteatutako esku-hartze ereduak erdigunean jartzen du pertsona, hau da, erabil-

tzaile bakoitzaren beharretara moldatutako esku-hartze prozesu bat garatu nahi du, 

non erabiltzailearen etengabeko parte-hartzea sustatzen den.

• Gaitasunen eredua, non banakoek eta taldeek beren garapenerako behar di-

tuzten gaitasunak indartu eta sustatzen diren gizarteratze-prozesuan.

• Eredu bat non pertsonengana eta taldeengana haien gaitasunak eta poten-

tzialtasunak azpimarratuz hurbiltzeak eragin positiboa izaten duen zailtasunak 

gainditzeko, konpentsatu egiten dituelako.

Norbanakoa bere etorkizunaren eta ibilbidearen protagonista gisa errespeta tzen 

badugu, gizarte-heziketaren alorreko esku-hartzeak egin dezakeen ekarpenean 

oina rrituta, honako hauetaz ohartuko gara:

• Banakoa eta taldeak dira beren egoera hobetzeko bilakatzen direnak.

• Garrantzitsua da pertsona eta haren ezaugarriak nahiz beharrak jartzea esku-

hartzearen erdigunean.

• Esku-hartzea indibidualizatu egin behar da, eta pertsonara eta taldera egokitu.

Eredu honetan jarduera hauek egiten dira:

• Debagoieneko Enplegu eta Formakuntza Sareko bitartekoekin lankidetzan, gizar-

tean bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden pertsonak hauteman/motiba-

tu/proposatzen dira, programan parte hartzeko.

• Bakarkako tutoretza-saioak egiten dira, elkarrekin lantzeko formakuntzaren eta 

enpleguaren bidezko gizarteratze-ibilbideak.

• Taldeko tailerrak egiten dira, formakuntza eta enpleguaren balorazio positibo-

rako. Bereziki azpimarratzen da garrantzitsua dela berriz formakuntza eta enple-

gu normalizatuari heltzea formakuntza arautuaren bitartez (bereziki gazteenen 

kasuan).

• Ikaskuntzaren metodologian oinarritutako formakuntza teknikoa eskaintzen da; 

benetako praktikak egiten dira etxe bat zaharberritzen. Etxe hori Arrasaten baz-

terkeria-arriskuan eta baztertuta dauden pertsonekin esku-hartzeko ekipamendu 

bat izango da etorkizunean.

• Laneratze-prozesua bideratzen da, eta parte-hartzaileek berriz heltzen diote for-

makuntza arautuari, edo enplegu babestura, laneratze-enpresetara edo enple-

gu normalizatura igarotzen dira.
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Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Ibilbide indibidualizatu bat dago erabiltzaile bakoitzarentzat, eta, ibilbide horretan, 

osatu egiten da gizarte-hezitzaileek prozesu osoan zehar garatzen duten esku-har-

tzea, eta formakuntza espezifikoa (eraikuntzaren sektorea) eta sektoreko praktikak 

uztartzen dira.

Eraginkortasuna

Aurretiazko esperientzia batzuk izan ditugu, non erabiltzaileek formakuntza-prozesua 

burutu ahal izan duten, eta aktibatu egin diren, formakuntzaren eta enpleguaren bi-

tartez gizarteratze-prozesuarekin jarraitzeko. Jarraian, zehaztuta daude espero diren 

emaitzak:

• Debagoieneko Enplegu eta Formakuntza Sareko eragileei aurkeztu zitzaien. Gu-

txienez 10 eragilek, baliabidek eta zerbitzuk erabiltzaile potentzialak bideratu zi-

tuzten programara, eta konpromisoa hartu zuten prozesuan.

• 30 pertsonak enplegagarritasuna hobetzeko formakuntza-prozesuari ekin zioten 

proiektu honen baitan.

• 30 pertsonak hasieran baino aitortza handiagoa egiten diete formakuntzari eta 

enpleguari elementu motibatzaile gisa.

• Harrera inklusiboa: prozesuari ekin zioten 30 pertsonatik 25ek beren gizarteratze-

ibilbidea diseinatu eta abian jarri zuten Lan-r-Bai programako hezitzaile-taldearekin.

• 30 pertsonak norbere burua formakuntzan eta enpleguan kokatzeko tailerra osa-

tu zuten.

• 30 pertsonak enplegua bilatzeko tailerra osatu zuten.

• 20 pertsonak formakuntza teknikoko tailerra osatu zuten.

• 20 pertsonak praktikak egin zituzten etxea zaharberritzen.

• Gutxienez 10 pertsonak lana aurkitu zuten prozesua amaitzean (enplegu babes-

tua, laneratze-enpresak).

Alde interesdunentzako onurak

Programak gizarte-heziketako esku-hartzea osatzen du, alderdi pertsonalak, erlazio-

nalak eta antolakuntzazkoak lantzeko, eta formakuntza espezifikoa eskaintzen du, 

formakuntzan eta laneratzean aktibatzeko.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Laguntza Espezializatuko Programako hezkuntza-taldean ohartu gara programaren 

hartzaileen egoeraren autokontzientzia handiagoa hartzeko mesedegarria dela 

bertan garatzen ditugun programak gizarte-heziketako esku-hartzea eta formakun-

tza zein praktika errealak uztartzen dituzten programekin osatzea. Programak pertso-

nek lau eremu hauetan hobekuntzak izatea espero du:
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1. Oinarrizko eta zeharkako gaitasunen ikaskuntza eta garapena:

• Lankidetza.

• Besteen izaerara moldatzeko gaitasuna.

• Adimen emozionala eta autoestimua.

• Taldeko gainerako kideengan eragina izateko gaitasuna, baina aholkuan 

eta laguntza egokian oinarrituta.

• Helburuak zehazteko, planak egiteko eta koordinatzeko gaitasuna. Nego-

ziatzeko gaitasuna.

2. Gaitasun teknikoen ikaskuntza eta garapena. Ikaskuntza-eredu baten funts 

gisa, oinarrizko gaitasunak indartzea proposatzen da:

• Matematika, hizkuntza eta oinarrizko informatika lantzea.

• Eraikuntzako eragiketa askori zeharkakoak zaizkion ezagutzak finkatzea. La-

neko arriskuen interpretazioa eta prebentzioa.

3. Emozioak:

• Autoestimua eta autokontzeptua.

• Komunitatearen estigmatizazioa.

• Gaitasun kognitiboak.

• Egoera pertsonalaren onespena.

• Etorkizunari buruzko ustea eta egonkortasun emozionala.

• Emozioekiko lotura.

• Prozesuan aurre egiteko gai izatearen sentimendua.

4. Harremanak:

• Parekoen taldeetan parte hartzea.

• Inguruarekiko gatazka-harremanak hobetzea.

• Pareko arriskutsuen taldeetan gutxiago parte hartzea.

• Kontsumoa harreman sozialen ardatza izateari buruzko gogoeta.

• Komunitatearen barruan jarduera sozialak garatzeko aukerak.

• Jokabide/jarrera matxista gutxiago izatea.

• Bakartze soziala arintzea.

• Aisialdia jarduera osasungarriekin betetzea.

• Komunitatearen eskaintza onartzea.

Transferigarritasuna

Gure ustez, programa hau funtsezko bitarteko bat da beste baliabide batzuetan 

garatzen ari diren gizarteratze-prozesuak (Laguntza Espezializatuko Programa) osa-

tzeko, eta interesgarria izango litzateke beste eskualde batzuetan ere garatu ahal 

izatea, bertan lan egiten duten erakundeek sustatuta, formakuntzaren eta enple-

guaren arloan dauden tokiko baliabide eta zerbitzuekin batera. Horretarako, be-

harrezko iruditzen zaigu modu koordinatuan lan egitea eremu bakoitzeko eragile, 

baliabide eta zerbitzuekin, gizartean bazterkeria-arriskuan eta baztertuta dauden 
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pertsonen beharretara egokitutako formakuntza-eskaintza bat egiteko. Helburu hori 

betetzeko, beharrezkoa da gizarte-heziketako esku-hartzea eta formakuntza zein 

praktikak programa berean uztartzea, eta talde horrekin lan egiten duten eragile, 

baliabide eta zerbitzu guztien artean lan-sare partekatu eta erantzunkide bat egi-

turatzea, pertsona horiek hautemateko, parte hartzera motibatzeko eta prozesuan 

inplikatzeko; era horretara, sortzen diren zailtasunak konpondu ahal izango dira.

Erreferentzia dokumentalak

Kalexka: <http://www.kalexka.com>.

Fitxaren egilea:  Francisco Javier Jiménez Ramírez. 

Mari Mar Jiménez Ramírez.

Harremanetarako datuak:  Mari Mar Jiménez Ramírez 

<marimarjimenez@kalexka.com> 

Tel.: 609 84 53 58

http://www.kalexka.com/
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ENPLEGU-ZENTRO BEREZIAK, ARLO 
SOZIOLABORALEAN BAZTERTUTA DAUDEN 
PERTSONEN ENPLEGAGARRITASUNA 
HOBETZEKO TRESNA GISA
Katealegaia

Hasiera-data: 2018ko urtarrila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2018ko urtarrila - gaur egun.

Laburpena

Gipuzkoako enplegu-zentro berezien sarea erabiltzea, gizartean baztertuta edo 

bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko; horreta-

rako, ekoizpen-jarduerari buruz diharduten garapen pertsonaleko ekintzetan parte 

hartzen dute. Helburua ahal dutenean lan-munduan sartzen laguntzea da.

Jomugako taldea

Arlo soziolaboralean baztertuta dauden pertsonak.

Helburua

Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen enplegagarrita-

suna hobetzea, haiek ekoizpen-jarduerari buruz diharduten garapen pertsonaleko 

ekintzetan parte hartuz, ahal dutenean lan-munduan sartzen laguntzeko.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

• Gipuzkoako Foru Aldundia.

• Udaletako gizarte-zerbitzuak.

• Elkarteak.

Metodologia

Ikuspegi metodologikoaren ardatz nagusiak honako hauek dira: pertsona bakoi-

tzaren gaitasun eta interesetan oinarritutako orientazioa, lanpostu jakin bateko 

ikaskuntza indibidualaren sustapena —ikaskuntza teknikoa eta zeharkako gaitasu-

nena—, eskuragarritasun unibertsala eta partaidetza. Horien bidez, enplegagarri-

tasun-zailtasun handienak dituzten pertsonak hobeto egokituko dira merkatuaren 

beharretara, eta lan-munduan sartzea lortuko dute. Horrez gainera, garrantzitsua da 

C/
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pertsona bakoitzarentzat erreferentziazkoak diren gizarte-baliabideekin koordinazio 

estuan jardutea.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Enplegu-zentro bereziko egiturak eta metodologiak eskaintzen dira, arlo soziola-

boralean baztertuta dauden pertsonen inklusioan laguntzeko.

• Lanpostu jakin bateko ikaskuntza indibiduala sustatzen da —ikaskuntza teknikoa 

eta zeharkako gaitasunena—, pertsona erdigunean jarrita eta beste eragile ba-

tzuekin koordinatuta.

Eraginkortasuna

Elkar-EKIN planaren barruan, enplegu-zentro bereziek eginkizun garrantzitsua dugu, 

aurretik sortuta dauden egiturak baikara, esperientzia egiaztatua dugunak desgaita-

sunak dituzten pertsonen laneratze-prozesuetan laguntzen. Gipuzkoan bazterkeria-

arriskuan dauden pertsonen langabezia-tasak hobetzeko beharrezko egiturak gara.

Alde interesdunentzako onurak

• Baztertuta dauden pertsonei bitartekoak ematea, lan-aukera bat izan dezaten, 

kalitatezkoa eta denboran iraunkorra, ahal izanez gero, eta aukera horiek sor-

tzea.

• Gizarteratzearen arloan lan egiten duten eragileekin sarean lan egitea (udalak, 

Foru Aldundia, beste zentro berezi batzuk).

• Gipuzkoan bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen langabezia-tasak hobetzea.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Lortutako emaitzak aurretiko esperientziari esker pilatutako ezagutzen ondorio dira, 

hein handi batean, eta, oro har, emaitza onak dira, eta aurrerantzean ere emaitzak 

ematen jarraitu beharko duten jardun-ildo batekin eta funtzionamendurako barne-

erregimen batekin jarraitzea ahalbidetu dute. Hona hemen arrakasta-faktoreetako 

batzuk:

• Jada sortuta egotea desgaitasuna duten pertsonen laneratzean laguntzen du-

ten egitura egiaztatuak.

• Gizarteratzearen arloan lan egiten duten eragileekin sarean lan egitea (udalak, 

Foru Aldundia, beste zentro berezi batzuk), aukerak eta metodologia parteka-

tuak sortzeko.

• Laneko orientazioa ematea, arrisku-egoeran dauden pertsonei laguntzeko 

eta lan-arloko beharrei zein behar sozialei buruzko informazioa emateko, gure 

erakundearen eremutik kanpo dauden baliabideen berri emanez.

• Gizartea sentsibilizatzea; ezagutzera ematea Landuz programaren baitan egin-

dako lana, jardunaldi irekiak antolatuz profesionalentzat, enpresentzat, for-
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makuntza-zentroentzat eta eremu soziolaboralarekin lotura duten beste erakun-

de batzuentzat.

Transferigarritasuna

Enplegu-zentro bereziek urte asko daramatzagu pertsonan zentratutako tresnak eta 

metodologiak garatzen, pertsona bakoitzaren enplegagarritasuna hobetzea eta 

horri eustea helburutzat harturik. Esperientzia hauek transferigarriak izan daitezke, 

eta arlo soziolaboralean baztertuta dagoen edozein pertsonari lanpostuan bertan 

laguntza emateko balio dezakete.

Erreferentzia dokumentalak

Katealegaia (d.g.): “Innovación social”, <https://grupokl.com/innovacion-social>.

— (2019): “Programa Landuz”, <https://grupokl.com/hablamos-con-mohamed-del-

programa-landuz-de-kl-katealegaia/>.

Fitxaren egilea:  Patxi González Villarroel, pertsonei laguntzeko programen 

koordinatzailea.

Harremanetarako datuak:  Patxi González Villarroel 

<pgonzalez@grupokl.com> 

Tel.: 666 46 68 28

https://grupokl.com/innovacion-social
https://grupokl.com/hablamos-con-mohamed-del-programa-landuz-de-kl-katealegaia/
https://grupokl.com/hablamos-con-mohamed-del-programa-landuz-de-kl-katealegaia/
mailto:pgonzalez@grupokl.com
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HASI GAZTE PROGRAMA 
Peñascal, S. Coop.

Hasiera-data: 2019ko iraila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2019ko iraila - gaur egun.

Laburpena

Gizarteratze-sarean artatzen dituzten gazte iritsi berriak berehala aktibatzea, ze-

harkako formakuntza-saio batzuk has ditzaten (sukaldaritza, etxeko iturgintza, elek-

trizitatea, margolaritza, garbiketa, hizkuntza edo matematika), eguna egituratzen 

laguntzeko eta lanbide diren espezialitateak ezagutzen hasteko. Era horretara, gaz-

te bakoitzaren motibazioarekin, aukerekin, jarrerekin eta gaitasunekin bat datorren 

formakuntza-ibilbide bat diseinatuko dute gazteek berek, egoitza-zentroak eta Hasi 

Gazte programako tutoreak. Horrez gainera, gazteek laguntza jasoko dute, Lanbi-

deren, Eusko Jaurlaritzaren edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren formakuntza-eskain-

tza arruntean sartzeko aukera izan arte.

Jomugako taldea

16 eta 23 urte bitarteko gazteak.

Helburua

Gazte etorkinak iritsi berritan aktibatzea eta formakuntza-prozesuetara bideratzea, 

haien gaitasunak, jarrerak eta motibazioak ebaluatu ostean.

Lekua edo estaldura geografikoa

Tolosaldea eta Oarsoaldea.

Inplikatuta dauden aldeak

Adingabeentzako egoitza-baliabideak eta emantzipaziorakoak, Laguntza Espeziali-

zatuko Programa eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren beste programa batzuk.

Metodologia

• Konpetentzien ereduan oinarritutako pedagogia: horrek esan nahi du lehentasu-

na eman behar diegula ikaslearen alderdi positiboei, hau da, ongi funtzionatzen 

duten alderdi guztiei: zerbait lortzeko gaitasuna izatea, zerbaiti begira interesa 

piztea edo norbaitekin hunkitzea.

• Indibidualizazioa: era askotako egoerak daudenez, beharrezkoa da pertsona 

bakoitzari arreta pertsonalizatua ematea.

• Taldeko dinamika sozializatzailea.

C/
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• Arreta antolatzeko ardatz nagusia alderdi profesionala izatea: ikasketa-gai 

guztiak elementu baten inguruan biltzea, denak bateratzeko eta esanahia ema-

teko. Lana eta hezkuntza elkarri lotuta daude, erabat. Horretarako, ikaskuntza-

proiektu integralak sortzen ditugu, eta, tailerreko lan batetik abiatuta, lan hori 

gauzatzeko beharrezkoak diren eduki teorikoak proposatzen eta garatzen dira 

(Hizkuntza, Matematika, Marrazketa, Gizarte Zientziak).

• Aktiboa, esanguratsua eta erabilgarria: ikaskuntzak lineala izateari uzten dio, eta 

antolamendu zentrokidea du, hau da, zehatzenetik abstraktuenera doa, berezi-

tasunetik orokortasunera. Egin edo esperimentatzen dena hobeto ikasten da.

• Mintzamena menderatzea: mintzamena ez da hezkuntza-ekintzan arauak eta 

ikaskuntza hutsak proposatzea, baizik eta inguruan gertatzen dena eta beraiei 

gertatzen zaiena adierazteko balio dien egitura bat eraikitzea.

• Ebaluazioa formakuntza hobetzeko bitarteko gisa: beste prozesu batzuetan ez 

bezala, ebaluazioa bitarteko bat da, eta ez helburu bat bere baitan. Hasierako 

ebaluazioa taldeak egiten du, eta prozesuan zehar eta amaieran ere egingo 

dira ebaluazioak, ikaslearekin batera. Era horretara, egin duen lanari eta ezarrita 

dituen helburuei buruzko autoebaluazio bat egin eta barneratu beharko du.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Iritsi berrientzat, berehala aktibatzea eta hainbat espezialitate lantzea baliagarria 

izango da autonomia lortzeko, eta, horrez gainera, zer formakuntza egin nahi dituz-

ten edo egin ditzaketen jakiten lagunduko die. Bestalde, gazte horien trebetasunak 

eta potentziala ezagututa, teknikariek behar bezala bideratuko dituzte formakun-

tza-prozesu egokietara, horietan plaza hutsak daudenean.

Eraginkortasuna

• Peñascalek formakuntzaren eta egoitza-zerbitzuaren arloan duen esperientziari 

esker, esan dezakegu gazteen migrazio-proiektuaren helburuetako bat presta-

tzea eta lana aurkitzea dela. Berehalako aktibazioaren bitartez, gazteek iritsi be-

rritan izaten duten motibazioa aprobetxatzen da.

• Zenbait lanbide modu praktikoan ezagutuz gero (oinarrizkoak badira ere), gaz-

teek esperientzian oinarrituta eta tutoreekin kontrastatuz egin ditzakete aukera-

ketak, ideal batean edo parekoen aholkuetan oinarrituta erabaki ordez.

• Denborak doituta eta motibazioa nahiz aukerak orekatuta, orientazio egokiagoa 

eman dakieke gazteei.

Alde interesdunentzako onurak

• Gazteek iritsi berritan formakuntza ireki bat jasotzeko aukera dute, eta hori lagun-

garria izango zaie lan batzuk autonomiaz egiteko (sukaldaritza, oinarrizko itur-

gintza, elektrizitatea, margolaritza) eta, era berean, formakuntza-prozesu baten 

ostean gara ditzaketen lanbide posibleak ezagutzeko.
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• Egoitza-zentroek aukera dute gazteak berehala aktibatzeko, prest daudela irudi-

tzen zaienean. Eta HasiGazte programako tutoreen laguntza dute gazte bakoi-

tzaren formakuntza-aukerak aztertzeko eta ibilbide goiztiar bat garatzeko.

• HasiGazte programan parte hartu ostean gazte horiek hartzen dituzten for-

makuntza-zentroen kasuan, espezialitate jakin batekin motibatuta eta zentratuta 

dagoen talde bat izan dezakete.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Komeni da gazte horiek ezer egin gabe igarotzen duten denbora desagerraraztea, 

ohitura negatiboak har baititzakete tarte horretan. Badakigu prozesuaren hasieratik 

egunean bost orduko formakuntza eskaintzea positiboa dela kasu gehienetan.

Arrakasta-faktore gisa, honako hauek aipatu nahi ditugu:

• Migrazio-prozesuaren hasieran izaten duten motibazioa ohitura onak eta egitura 

pertsonal bat ezartzeko motor gisa erabiltzea.

• Praktikaren bidez ezagutzea hainbat espezialitate profesional, ez entzun dute-

nean edo ideal batean oinarrituta.

• Formakuntza-prozesuan ezer egin gabe igarotzen dituzten tarteak ezabatzea.

• Motibazio pertsonala, gaitasunak eta lan-merkatuaren eskaria egokitzea es-

pezialitate bat aukeratzeko orduan.

Transferigarritasuna

Programa hau transferitzeko, honako hauek hartu behar dira kontuan:

• Ibilbide pertsonalizatuak sortu behar dira.

• Laguntza, praktika eta orientazioa eskaini behar dira espezialitatea aukeratzeko 

orduan.

Erreferentzia dokumentalak

Grupo Peñascal: <http://www.grupopenascal.com>.

Fitxaren egilea: Guillermo Malkorra Altuna.

Harremanetarako datuak:  Guillermo Malkorra Altuna 

<guillermo@grupopenascal.com> 

Telefonoak: 943 67 61 61 eta 606 30 38 14
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DEKOSOCIAL: BALIO SOZIALA DUTEN 
ALTZARI BIRZIKLATUAK
Sutargi, S.A.L.

Hasiera-data: 2017ko uztaila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: bederatzi hilabete.

Laburpena

DEKOsocial proiektua Landuz Programaren barruan jaio zen. Landuz Programaren 

helburu nagusia da gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertso-

nei laguntza-zerbitzu bat eskaintzea (zerbitzu okupazionala), enplegu-merkatuan 

sartzeko eta gizarteratzeko balio izango dien lan-jarduera baten bitartez. DEKOsocial 

proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eta aholkularitzarekin jarri zen 

abian, eta Sutargiren Landuz programarekin, Koopfabrikarekin eta gizarte osoarekin 

batera. Proiektuaren sorrera zehatz azalduta dago jarraian.

Ingurumenaren eta planetaren zaintzarekiko sentsibilizazioa da proiektuaren 

ezaugarri nagusietako bat, eta baliabideak koherentziaz erabiltzen ditu, produktu 

jasangarriak sortzeko. Horrez gainera, jardueraren helburua da enplegu-aukera ge-

hiago ematea baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonei.

Jomugako taldea

Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonak eta gizartea, oro 

har.

Helburua

Helburu nagusia lan-merkatu arruntean sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei en-

plegu-aukera gehiago eskaintzea da, eta horien ongizatea bermatzea, inklusioa 

sustatzea eta ingurumena errespetatzea. Hona hemen helburu zehatzak:

• Ingurumena zaintzea, materialak berrerabiliz eta sentimendu hori komunitatean 

landuz.

• Parte-hartzaileen benetako inklusioa sustatzea komunitatean, enpresetan eta 

erakundeetan, eta haien gaitasunak eta abileziak ezagutzera ematea.

• Ingurumenaren eta zaurgarritasun sozialaren gainean kontzientziatzea, ekintza 

komunitario eta inklusiboak eginez.

Lekua edo estaldura geografikoa

Euskadi eta Nafarroa.

C/
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Inplikatuta dauden aldeak

• Sutargi.

• Gipuzkoako Foru Aldundia.

Metodologia

Dekosocial kokreazio-proiektu bat da. Galvagnok eta Dallik (2014) honela definitzen 

dute kontzeptu hori: “Baterako prozesu bat da, lankidetzazkoa, konkurrentea eta 

balio berriaren ekoizpenaren antzekoa, bai materialki, bai sinbolikoki”. Gure ikuspe-

giaren ardatza da gizarte/komunitatearen, enpresa-sarearen, ingurumenaren eta 

bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden pertsonen artean ikaskuntza partekatu 

bat sortzea.

DEKOsocial Landuz proiektuaren ondorioz sortu zen. Proiektu horrek laguntza-

zerbitzu bat eskaini nahi die bazterkeria-arriskuan edo baztertuta dauden pertso-

nei, enplegu-merkatuan sartzeko eta gizarteratzeko balio izango dien lan-jarduera 

baten bitartez. Hori dela-eta, gizarte osoaren (enpresak, komunitateak, erakunde 

publikoak) sentsibilizazioaren garrantzia nabarmendu behar da, baita justizia soziala 

eta ingurumenaren zaintza ere, eta ezagutza partekatua sortu behar da, enpatian 

eta norbanako bakoitzaren gaitasunean eta erantzukizunean oinarrituta.

DEKOsocial proiektuan sartuta dauden eragileei dagokienez, garapen komuni-

tarioaren paradigma aplikatu nahi dugu, eta komunitatea, sare publikoa eta sare 

kooperatibo ekonomikoa inplikatu eta uztartu nahi ditugu. Horretarako, hasieran 

aholkulari izan genituen Koopfabrika eta haren komunitatea, Sutargi eta Gipuzkoako 

Foru Aldundia. DEKOsocial proiektuak sustatu nahi duen metodologia zera da, hiru 

paradigmetako eragileak batzen joatea, ezagutza eta ikaskuntza zabaltzeko, eta 

gaur egungo errealitate sozialei erantzuteko.

Proiektuaren ibilbidean, beste enpresa eta komunitate batzuk bat egiten dute 

gurekin, eta 2020an ere lanean jarraituko dugu, beste batzuek ere bat egin dezaten; 

era berean, sare publikoaren inplikazioa bultzatu nahi dugu. Gaur egungo egoerara 

iritsi arte, proiektua fase hauetatik igaro da:

1. Lantaldearen sorrera
2017an hasi ginen lantaldea sortzen, Sutargi enpresaren eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren barruan. Hasieran, hiru teknikarik eta Landuz programako ha-

malau erabiltzailek osatzen zuten taldea. Elkar ezagutzen hasi ziren, eta par-

te-hartzaileen errealitatearekin enpatizatzen. Programako parte-hartzaileak 

behin-behinekotasunak baldintzatzen ditu, proiektuan egiten duten ibilbidea 

amaitu egiten baita Landuz programako partaidetza amaitzen dutenean edo 

gizarteratzea eta laneratzea lortzen dutenean.

2018an, profil profesional berri bat sartu zen talde teknikoan, produktuaren 

kalitatea eta erabiltzaileen formakuntza teknikoa hobetzeko; eta 2019an, profil 

aztertzaile bat erantsi zen, enpresa-sarearekiko harremanak hobetzeko eta gizar-

te-erantzukizunaren eta jasangarritasunaren gaineko sentsibilizazioa sustatzeko.
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2. Definizioa
DEKOsocial proiektuaren bigarren fasean, eta errealitatea ezagutu ostean, tal-

de, une eta leku jakin horretako beharrak antzematen hasi ginen. Hala, ikusi 

genuen beharrezkoa zela gaitasunak, abileziak eta jarrerak lantzea, parte-har-

tzaileen bizi-kalitatea hobetzeko eta laneratzea nahiz gizarteratzea lortzeko. 

Horretarako, ideia-jasa bat egin genuen, eta kontuan hartu genituen erabilga-

rri geneuzkan baliabideak. Aipatutako ideiak aztertu ostean, lantegian pilatuta 

zeuden palet ugariei erabilera berri bat ematea eta lantegia bera egokitzea 

erabaki genuen. Une horretatik aurrera, DEKOsocial proiektuaren ideia indarra 

hartzen hasi zen, uste baikenuen jada eskura geneuzkan materialak erabili be-

har genituela hobetzen eta ikasten joateko, eta lanerako estrategia edo ildo 

bat sortu behar genuela, gizarteratzea errazteko.

3. Egituratzea
2018ko urtarrilean, KoopFabrika proiektuan parte hartzea erabaki genuen, gure 

proiektua indartu eta ideia berriak sortzeko, eta sare berriak eratuz sor litezkeen 

soluzioak lehenetsi genituen. KoopFabrikak eduki sozial, kooperatibo eta eral-

datzailez hornitu nahi zuen ekintzailetza, eta eskualdeko sareen sorreran jarri 

nahi zuen arreta; hortaz, haren partaidetza garrantzitsua izan zen DEKOsocial 

proiektua behar bezala garatzeko, bi arrazoi nagusi hauengatik: sarea sortu 

zelako eta DEKOsocial proiektua formakuntzaren bitartez eraiki zelako.

4. Sorrera eta eraikuntza
KoopFafrikan alde teorikoarekin amaitzean, aukera zegoen tutoretza jasotzeko, 

proiektua abian jartzeko. Gure kasuan, proiektua aukeratu zuten, eta marketin 

digitalean espezializatutako Tapuntu enpresa arduratu zen tutoretza-lanaz, eta 

salmenta-estrategia berriak sortzen lagundu zigun.

Hasieran, produktu birziklatuak online saltzeko aukera planteatu genuen, 

baina, azkenean, azoken eta banku-transferentzien bidez egitea erabaki ge-

nuen; izan ere, beharrezkoa da produktuaren salmentek gizartean duten heda-

pena ezagutzea, eta online saltzeko baimen zehatz samarrak behar dira.

Sare sozialetan presentzia izaten hasi eta web-orria sortzearekin batera, zur-

gintzako espezialista bat kontratatu genuen, formakuntza eskaintzeko eta pro-

duktuen kalitatea nahiz Landuz-Dekosocial proiektuko parte-hartzaileen gaita-

sun teknikoak hobetzeko.

5. Ezarpena
2018ko abenduan inauguratu genuen DEKOsocial, parte-hartzaileek sortutako 

produktuak merkaturatzeko. Gure xede nagusiak ingurumena zaintzea eta 

pertsonak ahalduntzea ziren, baita jarduera inklusiboen bitartez gure lana so-

zializatzea ere, enplegu-alorreko beharrak, premia pertsonalak zein ingurume-

nekoak agerian utzi eta horien gaineko kontzientzia sustatzeko.
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6. Ebaluazioa
DEKOsocial irekita dago etengabe aldatzeko, ekintzailetza sustatzeko eta 

erronka berrietara moldatzeko, betiere helburutzat harturik gizarte inklusiboa-

goa eta jasangarriagoa sortzea.

Zaila da faseen hurrenkera ezartzea, taldeko parte-hartzaile bakoitza fase des-

berdin batean egon baitaiteke, baita proiektua bera ere. Aurreikusita dago 2019. 

urtearen amaieran ebaluazio bat egitea, egindako lana balioesteko, jardunbide 

egokiak finkatzeko eta hobekuntzak proposatzeko.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Gure balio erantsia produktua sortzen duten langileen eskuetatik dator. Pertsona ho-

riek laneratze- eta gizarteratze-prozesu luze eta zail batetik datoz, eta bizi-kalitatea 

hobetu ahal izatea espero dute. Beste proiektu batzuekiko alde nagusia zera da, 

irabazi guzti-guztiak berriro inbertitzen direla programan eta baztertuta edo bazter-

keria-arriskuan dauden pertsonen kontratazioan; izan ere, hainbat arrazoi sozioeko-

nomikoren eta bidegabekeria globalen ondorioz, horiek ezin dituzte ase beren oina-

rrizko beharrak, eta ezin dute bizimodu duina izan.

Gure altzariak merkeagoak dira, paletak berrerabiltzen baititugu eta gure pro-

duktuak formakuntza-prozesuan dauden pertsonek egiten baitituzte. Palet berrera-

biliak erabiliz, deforestazioa arintzen eta egurra lortzeko zuhaitz gutxiago ebakitzen 

laguntzen dugu. Hori guztia dela-eta, DEKOsocial proiektuan erosiz gero, produktu 

berdingabe, egokitu eta esklusibo bat lortzeaz gain, inklusioa eta ongizate soziala 

zein ingurumenekoa sustatzen laguntzen da.

Eraginkortasuna

Gero eta gehiago dira gure produktuak erosiz ingurumenarekiko eta justizia sozialare-

kiko konpromisoa adierazten duten bezeroak. Gure produktuak erosten dituzten en-

presa batzuk aipatu nahi ditugu: Dekolanak, Teatrolari, Txukuntzen, Oria Txiki taberna, 

Bihurri Eskola eta Yogalasarte. Horrez gainera, proiektuaren hasieratik gugan konfian-

tza izan dute berrogeitik gora bezerok, eta horiek ere nabarmendu nahi ditugu.

Eraginkortasunari dagokionez, ezin dugu ahaztu DEKOsocial proiektua modu 

estrategikoan jaio zela, gizartea sentsibilizatzeko asmoz, eta, horregatik, 2018an 

hainbat azoka txiki, feria eta hitzalditan parte hartu zuen. Proiekturako eta taldea-

rentzat funtsezkoa da gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden per-

tsonen egoerari buruz sentsibilizatzea, eta errealitate hori gizartean ezagutarazi nahi 

dugu, egunero berau hobetzeko borroka egiten dutenen ikuspegietatik, izan enpre-

sak, partikularrak edo erakunde publikoak. Era berean, ekonomia zirkularra susta-

tzen jarraitu nahi dugu, zehazki. Ildo horretan, inguruko enpresa batzuek erabilitako 

zura eta kortxoak hornitzen dizkigute, eta, etorkizunerako, birziklapen-bide berriak 

pentsatu nahi ditugu, gizarteko hainbat sektore eta pertsona proiektuan inplikatzeko 

eta modu komunitarioan lan egiteko.
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Alde interesdunentzako onurak

• Gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonentzako onurak: 

formakuntza eta trebakuntza zurgintzaren arloko konpetentzietan (tresnen era-

bilera, sektoreko terminoak, kalkulu matematikoa), jendaurreko salmentan eta 

enpresa-munduaren funtzionamenduan.

• Bezeroentzako onurak: gizarteko errealitate bat ezagutzea, ingurumenaren zain-

tzaren gainean sentsibilizatzea, eskuz egindako altzariak merkeago erostea. Estilo 

handiko altzariak dira, gaur-gaurkoak, modernoak eta XXI. mendeko bezeroen 

beharretara egokituak, eta bezeroek berek diseinatu ditzakete.

• Beste enpresa batzuentzako onurak: lanpostu hutsen bat badute, haien beharre-

kin bat datozen profilak eskain diezazkiekegu (sektorea, ekoizpen-arloaren eza-

gutza, profilaren ezagutza, jarraipena, erreferentziak), gure lan-poltsari esker.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Gaur egungo sistema ekonomikoak ekoizpen maximoa, kontsumoa eta baliabideen 

ustiapen mugagabea ditu oinarritzat, eta onura hartzen du martxa ekonomiko ona-

ren irizpide bakartzat; beraz, guztiz jasanezina da. DEKOsocial proiektua abian jarrita, 

ikasi dugu jasangarritasun ekonomikoa ez dagoela soilik gobernuen mende; aitzitik, 

hura lortzen laguntzen duten kontsumo arduratsuko eguneroko jardunek ere baldin-

tzatzen dute.

Paletekin altzariak sortuz, mesede egiten diogu planetaren garapen jasangarria-

ri, eta egungo beharrak asetzen ditugu, baina arriskuan jarri gabe etorkizuneko be-

launaldiak ere gai izatea beren beharrei erantzuteko. Era berean, komunitateak eta 

herritarrak garapen prozesuaren funtsezko alderdi izatea sustatzen dugu, prozesu 

hori bere egitea, eta, ondorioz, jasangarritasun sozialari eusten diogu. Horretarako, 

bestelako garapen-eredu bat indartzen dugu, ez duena pobrezia betikotzen eta 

sakontzen, eta, ondorioz, ezta gizarte-bazterkeria ere, eta, aitzitik, helburu nagusitzat 

duena hori desagerraraztea, justizia soziala lortzea eta gizarteak erabakietan parte 

hartzea.

Ildo horretan, nabarmentzekoa da proiektuko parte-hartzaileek lagundu egin 

dutela gizartearen pentsamoldea pixkana aldatzen eta talde zaurgarrienak kon-

tuan har daitezen lortzen. Azoka solidarioetan parte hartzen dutelako eta hitzaldien 

bidez proiektua ezagutzera ematen dutelako lortu dute hori.

Arrakasta-faktore gisa, gizakiaren gero eta sentsibilizazio handiagoa azpimarratu 

nahi dugu, eta heziketa eta gaikuntza behar dituela, sormenezko irtenbideak bilatu 

nahi baditu mundu hobe baterantz hurbilduko gaituen aldaketa bat lortzeko ingu-

rumenean eta gizartean.

Transferigarritasuna

Aukera dago beste erakunde batzuekin ingurumen-jasangarritasunari buruzko 

proiektuak sortzeko, kontsumo arduratsua eta hondakinen murrizketa sustatuz eta 
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gizartearekin partekatutako espazioak sortuz, justizia sozialaren gainean kontzien-

tziatzeko.
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Dekosocial: <https://www.dekosocial.com>.
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INDARKERIA MATXISTA

BERDINTASUN-IKUSPEGIA TXERTATUTA 
DUEN EBALUAZIO PARTIZIPATIBOA 
INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA 
DIREN EMAKUMEENTZAKO ARRETA-
ZERBITZUETAN: GIPUZKOAKO 
ALDUNDIAREN KASUA
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako 
Departamentuko Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima 
Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzuarekin eta EDE 
Fundazioarekin lankidetzan

Hasiera-data: 2018ko azaroa.

Garapen- edo ezarpen-denbora: sei hilabete.

Laburpena

Jardunbide honetan, berdintasun-ikuspegian oinarrituta aztertu dira indarkeria ma-

txistaren biktima diren emakumeei arreta ematen dieten Gipuzkoako foru-zerbitzuak 

(harrerako egoitzen zerbitzua, Gizarte Larrialdietako Zerbitzua; Arreta Psikologikoko 

Zerbitzua; Arreta Soziojuridikoa eta Arreta Psikosozial Anbulatorioko Zerbitzua). Ikus-

pegi feminista duen ebaluazio bat da, integrala eta multidimentsionala, oinarritzat 

duena hainbat eragileren parte-hartzea, hala nola erabiltzaileena, eta informazioa 

biltzeko teknika kuantitatiboak eta kualitatiboak uztartzen dituena. Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerako Organoa izan da ebaluazioaren buru, Gizarte Politikako 

Departamentuko Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarte-

ratzeko Zerbitzuarekin lankidetzan, eta indarkeria matxistaren biktimentzako arreta 

hobetzea izan da xedea.

Ebaluazio horri esker, zerbitzu horien diseinuan, egituran eta esku-hartze ereduan 

egin behar diren hobekuntzak eta aldaketak antzeman dira, kalitatezko erantzun 

bat eman ahal izateko, gizarte-zerbitzuen zein gizon eta emakumeen arteko berdin-

tasunaren arloetako erreferentziazko arauetan jasota dauden printzipioekiko kohe-

rentea.

D/ 
D/
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Jomugako taldea

Jomugako talde nagusia Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Organoko eta 

Gizarte Politikako Departamentuko Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babes-

teko eta Gizarteratzeko Zerbitzuko profesionalak izan dira, baita indarkeria matxista-

ren biktimekin zuzenean esku hartzen duten mendeko zerbitzuetako profesionalak 

ere. Ebaluazioaren bitartez, profesional horiek egin beharreko hobekuntzak iden-

tifikatu dituzte, eta, azken finean, zerbitzuen antolakuntza eta jardun profesionala 

hobetzeko ezagutza erabilgarria erdietsi dute.

Horrez gainera, ebaluazioaren onuradunak izan dira, halaber, indarkeria matxis-

taren biktimak berak, azken batean zerbitzuen erabiltzaileentzat izango baitira onu-

ragarriak ebaluazioa egin ostean ezar daitezkeen hobekuntzak.

Helburua

Ebaluazio hau eginez, aztertu egin nahi izan da ea Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

arreta-zerbitzuak egokituta dauden indarkeria matxista guztietara; zer estaldura eta 

eraginkortasun duten neurtu nahi izan da; hobetu beharreko eremuak antzeman 

nahi izan dira, eta neurri zehatz eta operatiboak proposatu nahi izan dira, berdinta-

sun-ikuspegia txertatzen zela bermatzeko. Hori dela-eta, lana hiru galdera nagusiri 

erantzuteko antolatu da:

1. Zer motatako erantzuna eman behar genuke? Nola esku hartu behar genuke 
indarkeria matxistaren biktimekin?

Lehen urratsak egin dira, berdintasuneko eta gizarte-zerbitzuetako errefe-

rentziazko esparru edo oinarriekin koherentea izango den arreta-eredu bat de-

finituko duen proposamen bat osatzeko.

2. Zer erantzun ematen ari gara? Nola esku hartzen ari gara biktimekin?
Berdintasunaren ikuspegitik aztertu dira indarkeria matxistaren emakume 

biktimak artatzen dituzten foru-zerbitzuak, eta bereziki jorratu dira, besteak bes-

te, esku-hartzearen ikuspuntuaren egokitasuna, arretaren hedadura edo eragi-

leen arteko koordinazioa.

3. Nola hobe dezakegu egiten duguna? Zer aldaketa egin ditzakegu, gure eran-
tzuna eta esku-hartzea nahi dugun eredu horretara egokitzeko?

Behin antzemanda eta aztertuta hobekuntza-proposamenak, indarkeria 

matxistaren biktima diren emakumeei arreta ematen dioten foru-zerbitzuak bir-

diseinatzeko proposamen bat landu da, aintzat hartuz nabarmendutako hobe-

kuntza-arloak eta koherentzia mantenduz ereduarekiko eta erreferentziaz ko 

esparruekiko. Era berean, horri jarraipena egiteko adierazleen sistema bat ere 

egin da.
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Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa.

Inplikatuta dauden aldeak

Ebaluazioan era askotako eragileek parte hartu dute, eta, horri esker, bermatuta ge-

ratu da analisian hainbat ikuspegi txertatzea: barnekoa, kanpokoa, kudeaketarekin 

zerikusia duena, esku-hartzearekin lotua, erabiltzaileena eta profesionalena. Zehazki, 

honako hauek parte hartu dute:

• Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun Organoko arduradunak.

• Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuko Indarkeria Matxis-

taren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzua.

• Gipuzkoako Foru Aldundiak indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei 

arreta emateko dauzkan zerbitzuetako profesionalak (erakunde hornitzaileak).

• Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak (zerbitzuen erabiltzaileak).

• Adituak eta beste lurralde batzuetako antzeko zerbitzuetako profesionalak.

• Gipuzkoako lurralde historikoko hainbat udalerritan lehen mailako arretarako gi-

zarte-zerbitzuetan diharduten profesionalak.

• Beste arlo batzuetako profesionalak (Osasuna, Polizia, Justizia).

• Gipuzkoako erakunde sozialak eta talde feministak.

Metodologia

Ebaluazio feminista aplikatu da, eraldaketa lortzeko analisi kritikorako tresna gisa, 

eta partaidetzan oinarritutako ikuspegia erabili da. Lan-prozesuan, gogoetarako 

eremuak partekatu dituzte eragileek eta talde interesdunek. Eremu horiek praktika-

tik aberastu dira, eta, datu-bilketaz harago, ikuspuntuak bateratzeko hurbilketak 

ahalbidetu dituzte, eta sisteman lan egiten duten pertsonen jarreretan eta jokabi-

deetan aldaketak sustatzeko balio izan dute.

Era berean, prozesuan hobekuntza-arloak antzeman nahi izan dira, eta praktikan 

aldaketak zaildu ditzaketen eragozpenak ulertu, zehaztapen eta bideragarritasun 

handiko irtenbideak aurkitzeko aukerak areagotze aldera, eta, hori dela-eta, arreta 

berezia eskaini zaio hobekuntza hori nola lor daitekeen aztertzeari.

Funtsezkoa izan da, halaber, Talde Eragile bat izatea. Bertan, Emakume eta Gi-

zonen Berdintasunerako Organoko eta Gizarte Politikako Departamentuko langileak 

bildu dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak indarkeria matxistaren biktimei ematen dien 

arreta hobetzeko. Talde hori arduratu da prozesu osoan zehar EDE Fundazioko talde 

teknikoa bideratzeaz eta horren lana kontrastatzeaz, eta berdintasunaren ikuspegia 

nahiz gizarte-zerbitzuena kontuan hartzen zirela ziurtatu du.

Ebaluazio hau zalantzak argitzeko, eraginkortasuna hobetzeko eta zerbitzuei 

buruzko erabakiak hartzeko erabili behar da, ikasteko eta hobetzeko asmo eraikitzai-

leetatik abiatuta. Horretarako, izaera integrala duen ebaluazio-eredu bat aukeratu 
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5. IRUDIA
 

Ebaluazioaren ikuspegia

Iturria: Geuk egina.

Iturria: Geuk egina.

Talde Eragilea, prozesuari jarraipena egiteko eta berdintasunaren ikuspegia 
zein gizarte-zerbitzuena kontuan hartzen zirela ziurtatzeko estrategia gisa 
(Foru Aldundiko bi arlo + EDE Fundazioko diziplina anitzeko taldea).

Ebaluazio feminista, eraldaketarako analisi kritikoko tresna gisa. Oinarrian bi 
ideia daude: batetik, genero-desberdintasuna egiturazkoa dela eta, bestetik, 
ebaluazioa aldaketa-ahalmena duen jarduera politiko bat dela.

Ikerketa aplikatua, helburutzat duena hobekuntza-arloak antzematea eta 
praktikan aldaketak zailtzen dituzten oztopoak ulertzea, irtenbide zehatz eta 
bideragarriak aurkitzeko aukera gehiago izateko.

Aurreko prozesuetan antzemandako koskak abiapuntutzat hartzea, 
ahaleginak aurrera egin eta koska horiek gainditzera bideratzeko, eta 
arreta hobekuntza nola lortu zehazteko proposamenetan jartzea.

Gogoeta partekaturako eremuak eragileentzat eta talde interesdunentzat. Eremu horien 
helburua da ikuspuntuak bateratzea eta sisteman lan egiten duten pertsonengan aldaketa 
txikiak sustatzea (ondoren meso/makro mailan aldaketak izan daitezen errazteko).

 
Ebaluazio-matrizearen alderdiak eta irizpideak 6. IRUDIA

DISEINUA

Erreferentzia-esparruak
Kalitatea

Adierazgarritasuna
Egokitasuna

Estaldura
Eskuragarritasuna

EGITURA

Baliabideen  
efizientzia

Ebaluazioa  
eta hobekuntza 

etengabea

PROZESUAK

Esku-hartzearen  
ikuspegia

Koordinazioa

EMAITZAK

Eraginkortasuna
Eragina

da, zerbitzuen diseinua, egitura, esku-hartze prozesuen garapena eta emaitzak ba-

lioesten dituena. Ebaluazio-eredu horrek izaera estrategikoko elementuak eta ele-

mentu operatiboak barne hartzen ditu. Hala, ebaluazioaren edukiak ordenatzeko 

erabili den ebaluazio-matrizeak 6. irudian adierazita dagoen alderdi eta irizpideen 

logika darabil.
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Ebaluazioa diseinatzeko fasean, Talde Eragilearekin elkarlanean ezarri dira aztertu 

beharreko alderdiak, definitu dira ebaluazio-irizpideak eta zehaztu dira adierazleak, 

informazio-beharrei erantzuna emateko. Premia horietan oinarrituta landu dira infor-

mazioa biltzeko tresnak (3. irudia), eta, horiei esker, informazio kualitatibo eta kuan-

titatibo esanguratsua eta nahikoa jaso ahal izan da zerbitzuei buruz, bai bigarren 

mailako iturrien bitartez (dokumentazioa, estatistikak), bai lehen mailako iturrien bi-

tartez (hainbat eragileri zuzenean egindako kontsultak, horiek ebaluazio-prozesuan 

parte har zezaten ahalbidetu duten tresnen bitartez eginak, elkarrizketen, galdete-

gien edo tailerren bitartez, besteak beste).

7. IRUDIA
 

Informazioa biltzeko erabilitako tresnak

Dokumentuen 
eta jardunbide 

egokien  
azterketa

Elkarrizketak Tailerrak

 
Galdetegiak

Iturria: Geuk egina.
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Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Ebaluazio honen planteamendu metodologikotik, nabarmentzekoak dira alderdi 

hauek:

• Ebaluazio feministak dakarren analisi kritikoa erabili da eraldaketa sozialerako bi-

tarteko gisa, eta abian jarritako ekintzen xedea izan da funtzionatzen ez duenak 

zergatik funtzionatzen ez duen azaltzeko faktoreak antzematea.

• Aztertutako errealitate zehatzera ahalik eta hobekien egokitzen diren irtenbideak 

bilatu dira, ezarpenaren arrakasta-aukerak areagotzeko.

• Izaera integral eta multidimentsionala duen ebaluazio-eredu bat aukeratu da, 

barne hartzen dituena elementu estrategikoak nahiz operatiboak; eredu horrek 

aintzat hartzen ditu hainbat ebaluazio-irizpide eta adierazle kuantitatibo zein 

kualitatibo desberdinak, diseinuari, egiturari, prozesuei eta emaitzei dagokienez.

• Partaidetzan oinarritutako ikuspegia aplikatu da, hainbat eragileren iritziak kon-

tuan hartzeko. Azkenean, 200 bat pertsonak parte hartu dute ebaluazioan, haien 

gogoetak eginez eta hobetzeko iradokizunak aurkeztuz.

• Prozesuan zerikusia zuten bi sailak hasiera-hasieratik ebaluazioaren diseinuan (al-

derdiak, irizpideak, adierazleak) parte har zezaten lortu da (Talde Eragilearen bi-

tartez), baita ebaluazioaren parametroak eta hedadura adostu zitzaten ere.

• Diziplina anitzeko pertsonak biltzen dituen talde ebaluatzaile bat eratu da. Hura 

osatzen duten profesionalek eskarmentua dute gizarte-arloko politika publikoen, 

programen eta proiektuen ebaluazioan; berdintasuneko formakuntza espezia-

lizatua jaso dute; ondo baino hobeto dakite informazio kuantitatiboa eta kua-

litatiboa aztertzen, interpretatzen eta sistematizatzen; jardunbide luzea egina 

dute hainbat administrazio publikorentzat gizarte-zerbitzuen arloko ikerketa- eta 

aholkularitza-proiektuak koordinatzen eta garatzen; eskarmentu handia dute in-

darkeria matxistaren biktima diren emakumeekiko esku-hartze zuzenean, eta Gi-

puzkoako testuingurua ezagutzen dute.

Eraginkortasuna

Ebaluazio-prozesuak ebaluazio-txostenetik harago doazen emaitzak eman ditu, eta 

horien artetik hauek dira nabarmentzekoak:

• Berdintasun Organoaren eta Gizarte Politikako Departamentuko Indarkeria Ma-

txistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzuaren arteko 

elkarlana eta harremana indartu dira. Bi sailetako langileek modu aktiboan par-

te hartu dute Talde Eragilean proiektu osoan zehar, eta, horri esker, hobeto elkar 

ezagutu dute, gogoetak trukatu dituzte eta jarrerak hurbildu dituzte, besteak bes-

te.

• Informazioa biltzeko tekniken artean, profesionalak elkartzeko eta gogoeta egi-

teko eremuak izan dira, eta eremu horietan aukera izan dute esperientziak truka-

tzeko eta ikaskuntza kolektiboa sortzeko. Horrek ondoren meso eta makro eskale-
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tan aldaketak erraz ditzaketen aldaketak sustatu ditu mikro eskalan. Eremu horien 

artean, nabarmentzekoak dira honako hauek: Gipuzkoako eta beste lurralde 

batzuetako egoitza-zerbitzuetako adituen tailerra, lehen eta bigarren mailako 

arretako langileen tailerra, arreta-zerbitzuak erabiltzen dituzten emakumeekin 

egindako eztabaida-taldea eta emakumeen elkarteek parte hartzeko taldea.

• Ebaluazio-matrize zabala diseinatu da, eta informazioa biltzeko hainbat tresna, 

etorkizunean ere zerbitzu horiek ebaluatzeko baliagarriak izango direnak, gogoe-

ta sendo batetik atera diren eta ikuspegi feminista txertatuta duten adierazlee-

tan oinarritzen baitira.

• Diagnostikoaren alderdi azpimarragarrienekin bat etorriz, amaierako txostenean 

jasota dago hobekuntzarako proposamen ugari, xehetasun eta zehaztapen na-

barmenarekin; proposamen horiek erabakiak hartzeko gidalerroak izan daitezke, 

zerbitzuen kalitatea hobetzen lagunduko duten aldaketak ezartzeko. Proposa-

menak zenbait ardatz edo lan-ildotan oinarrituta sailkatzen dira, eta ildo horiek 

beste ekintza osagarri batzuekin osatu ahal izango dira.

• Betearazteko txosten bat ere landu da, emaitzak partaideen eta interesa duten 

beste eragile batzuen artean zabaltzeko eta sozializatzeko. Emaitzen irakurketa 

erraza bermatuta dago.

• Arreta-zerbitzuei jarraipena eta ebaluazioa egiteko adierazle-sistema bat landu 

da. Horri esker, Gipuzkoako Foru Aldundiko taldeak aginte-taula bat izango du, 

egoeraren bilakaerari jarraipen egokia egin ahal izateko ebaluazioaren ostean, 

aurrerapenak antzeman ahal izateko eta ezarritako helburuei begira izan dai-

tezkeen zailtasunak balioesteko.

• Esku-hartzea hobetu ahal izateko haren eragina (lorpenak eta aldaketak) neur-

tzea oso garrantzitsua dela azpimarratu du prozesuak, eta beste ideia bat ere 

sozializatu eta utzi du agerian, hots, ebaluatu ahal izateko ezinbestekoak direla 

informazioa biltzeko sistema egokiak eta aurrez planifikatuak.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Esperientzia honi esker, agerian geratu da administrazio publikoak emakumeen 

aurkako indarkeriaren arloan gauzatzen dituen esku-hartzeak hobetu eta optimiza-

tzeko garrantzitsua dela tartean diren eragile guztien arteko harremana sendotzea, 

ahalik eta ikuspegi zabalenarekin: lehen mailako gizarte-zerbitzuak; bigarren mai-

lako gizarte-zerbitzuak; Osasuna, Polizia, Justizia, Berdintasuna eta beste arlo batzuk, 

eta baita antolatutako gizarte zibila bera ere (elkarteak, gizarte-mugimenduak).

Funtsezkoa izan da Talde Eragile bat eratzea: prozesua bideratu eta gainbegi-

ratu du; erabakiak hartu ditu, eta talde ebaluatzailearekin alderatu ditu prozesuei 

eta emaitzei begirako iradokizunak eta igurikimenak. Horrez gainera, merezi izan du 

hainbat arlotan esperientzia osagarria duten profesionalez osatutako talde ebalua-

tzaile bat eratzea, egoera sakontasun eta aberastasun handiagoz aztertzeko eta 

hobekuntza-proposamenen bideragarritasuna handiagoa zela bermatzeko.
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Era berean, mahaira atera da administrazio publikoak, esku-hartze egoki eta era-

gingarrirako estrategiak dituzten arreta-zerbitzuak izateaz gainera, sine qua non bal-

dintza gisa sartu behar duela estrategia horien ebaluazioa, lortu nahi duen eragina 

zenbaterainokoa den neurtzeko. Agerian geratu da ebaluazio horren garrantzia. Era 

berean, egiaztatu da ebaluazioaren ikuspegia txertatzeko ezinbestekoa dela infor-

mazioa biltzeko eta horren jarraipena egiteko sistema egokiak hedatzea. Sistema 

horiek egin nahi diren neurketak egiteko balio behar dute, eta, bereziki, emaitzen 

eta eraginaren ebaluazioarekin lotutako alderdiak neurtzeko.

Egindako ebaluazioaren alderdirik zailena lotuta dago, hain justu, indarkeria ma-

txistaren biktima diren emakumeen arloko emaitzen eta eraginaren neurketarekin; 

izan ere, ebaluatu diren zerbitzuek datuak biltzeko zeukaten sistema ez zen helbu-

ruen lorpen-maila behar bezala neurtu ahal izateko bezain egituratua eta batera-

tua, eta horrek nabarmenki mugatu du gai horren azterketaren sakontasuna.

Transferigarritasuna

Jardunbide honek erakutsi du oso garrantzitsua dela ebaluazioak egitea politika pu-

blikoen esparruan, oro har, eta zehazki arreta-zerbitzuen esparruan. Indarkeria ma-

txistaren biktima diren emakumeentzako arreta-zerbitzuak eskaintzen dituzte beste 

administrazio publiko batzuek berregin dezakete, bereziki, jardunbide hau. Ildo ho-

rretan, erreferentetzat har daiteke prozesu honetarako diseinatu den ebaluazio-ma-

trizea, zeinak uztartzen dituen hainbat ikuspegi eta zenbait ebaluazio-irizpide biltzen 

dituen.

Jardunbide egoki hau berregiteko asmoa izan dezaketen erakundeentzako go-

mendioen artean, hauek nabarmendu daitezke:

• Plangintzak zehatza izan behar du, pertsona askok parte hartu behar baitute pro-

zesuan zehar eta ekintzen koordinazioa funtsezkoa baita.

• Ebaluazioa sei hilabetean gauzatu ahal izateko, ohi baino ahalegin handiagoa 

egin behar izan dute tartean izan diren pertsonek. Partaidetzan oinarritutako era 

honetako prozesuen plangintza egiteko garaian, komeni da malgutasuna izatea 

gauzatze-denborei dagokienez, eta, kasu zehatz honetan, gutxi gorabehera ur-

tebeteko epea edukitzea hobe izan zatekeela uste da.

Fitxaren egilea: EDE Fundazioko taldea (Monika Mena eta Ainara Canto).

Harremanetarako datuak:  Monika Mena <mmena@fundacionede.org>. 

Ainara Canto <acanto@fundacionede.org>.
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ITSAS ETXEA, INDARKERIA MATXISTAREN 
BIKTIMA IZAN ETA BABESIK GABE 
EDO GIZARTEAN BAZTERTUTA DAUDEN 
EMAKUMEENTZAKO ARRETA-ZENTROA
Emaús Gizarte Fundazioa

Hasiera-data: 2018ko abenduaren 3a.

Garapen- edo ezarpen-denbora: zortzi hilabete.

Laburpena

Esku-hartze sozialeko proiektu bat da, indibidualizazio- eta autodeterminazio-prin-

tzipioak aintzat hartuta garatua, eta helburutzat duena babesgabetasunari edo 

gizarte-bazterkeriari lotutako egoera kritikoetan bakarrik dauden emakumeei arreta 

ematea. Proiektu honetan, laguntza profesional pertsonalizatua eskaintzen da zer-

bitzura iristen diren emakumeen beharretara egokituta dagoen egoitza-arretarako 

esparru malgu batean, eta genero-ikuspegia txertatzen da, ahalduntzea sustatzen 

duen ikuspegi batetik. Zerbitzua tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako 

egoitza-zentroen eta emakumeentzako bestelako egoitza-zerbitzuen sarean sartuta 

dago (Zorroko 2.4.6. zerbitzua). Sare horrek foru-titulartasuna du.

Jomugako taldea

Bakarrik dauden emakume adinez nagusiak, ez dutenak ez adingaberik ez mende-

kotasuna duen pertsonarik beren ardurapean, indarkeria matxistaren biktima iza-

teagatik babesgabetasun-egoera larrian daudenak, edo baliabide pertsonal nahiz 

erlazionaletan aldi bereko zailtasun edo gabezia iraunkorrak dituztenak, horiek bal-

dintzatu egiten dietelarik autonomiaz jardutea eta herritar gisa dituzten eskubideak 

baliatzea, baita bizikidetza-harreman onak izatea ere. Prozedura arrunt bidez (8 pla-

za) edo premiazko prozedura bidez (1 plaza) sar daitezke.

Helburua

Balizko babesgabetasun- edo bazterkeria-egoera batetik eratorritako premiei eran-

tzutea, egonkortasun psikosozial egokia lortzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko beha-

rrezkoak diren segurtasuna eta babesa bermatuz, emakume horiek aukera izan de-

zaten pixkanaka autonomia eta ahalduntzea garatzeko prozesuak abiatzeko.

Lekua edo estaldura geografikoa

Donostialdea eta Oarsoaldea.

D/
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Inplikatuta dauden aldeak

Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima Babesteko eta Gizarteratzeko Zerbitzua 

(Gipuzkoako Foru Aldundia); zerbitzuan diharduen profesional-taldea, 10 pertsonaz 

osatua (Emaús Gizarte Fundazioa), eta gaurdaino zerbitzuan parte hartu duten 14 

emakumeak.

Metodologia

Pertsonan zentratutako arreta, eskubideen aitorpena, bizi-kalitatea eta aktibazio 

inklusiboa (Inclúe eredua).

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Artatutako profila: arreta berariaz emakumeei ematen zaie, zehazki babesgabe-

tasun larriko egoeran eta gizartean baztertuta edo bazterkeria-arriskuan dauden 

emakumeei. Berariazkotasun horri esker, taldeko esku-hartzeetan detekzioa egin 

daiteke, emakumeak bata bestearengan islatuta sentitzen dira, elkar ulertzen 

dute eta esku-hartze horizontal eta informal bat izatea ere gerta daiteke. Pa-

rekoen arteko gogoetek introspekzio handiagoa ekar dezakete, eta aldaketa 

bizkortu.

• Profesionalen taldea:

–  Diziplina anitzeko profesionalak biltzen ditu, berariazkotasuna mesedetzeko, 

eta, era berean, ekintzak elkarren osagarri dira, eta kasuei modu integralean 

heltzen zaie.

–  Emakumez osatuta dago. Horrek hasieratik segurtasunezko eta konfiantzazko 

giroa izatea bermatzen du, erabiltzaileen bizipenen berezitasuna kontuan har-

tuta.

• Sartzeko prozedura: arrunta edo premiazkoa izan daiteke, eta titulartasun pu-

blikoko zerbitzuen esparruan gauzatzen da.

• Arreta-mota: intentsitate handiko laguntza eskaintzen duen egoitza-esparrua, 

pertsonalizazio- eta malgutasun-irizpideak aintzat hartzen dituena. Helburuak 

erregulatzea errazten du, erabiltzaileen bilakaerara eta erantzunera egokitzeko; 

hau da, zenbat eta autonomia handiagoa izan, orduan eta handiagoa da eska-

kizuna, egiturazko gutxieneko batzuei erantzuten zaiela bermatuz, betiere.

• Erabilitako ikuspegi metodologikoa: esku-hartzeak artatutako pertsonen ezauga-

rri eta berezitasunetara egokitzea errazten du, eta bakarkako ikuspuntutik, tal-

dekotik eta komunitariotik bideratzen ditu esku-hartzeak. Metodologia horretan, 

nabarmentzekoak dira ebaluazioa, aldaketak antzemateko eta estrategiak be-

rraztertzeko tresna gisa, baita tartean diren pertsonen partaidetza aktiboa ere.

• Lan-filosofia:

–  Emakumeen ahalduntzea, lanerako modu gisa eta helburu gisa. Helburua da 

pertsonekin lan egitea, eskubidez eta ahalmenez jokatu ahal izan dezaten be-
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ren bizitzei eta xedeei dagokienez. Horrek berekin dakar erabakien protagonis-

ta izatea eta horien ardura hartzea. Era berean, gaitasun pertsonalak eta erla-

zionalak hobeto erabiltzen ikastea ere lortu nahi da, etorkizuneko helburuak eta 

bizi-proiektuak bidera ditzaten eta zailtasunak gobernatzeko gai izan daitezen. 

Horren adibideak dira: etxearen dekorazioan parte hartu izana eta araudiaren 

sorreran modu asanblearioan esku hartu izana, beren aldaketa-prozesuarekiko 

eta zerbitzuarekiko konprometituago sentiarazten dituen neurriak, bi-biak; edo 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiak partaidetza sozialeko tresna 

gisa aplikatzea.

–  Lotura eta harreman esanguratsuen sorrera, bitarteko gisa. Hilary Cottamek 

dioenarekin bat gatoz: profesionalek etxean bizi diren emakumeekin ezartzen 

duten harremanaren ahalmena eta pertsonen artean harreman esangura-

tsuen sareak sustatu eta sortzeko gaitasuna funtsezkoa da epe labur eta er-

tainean pertsonen ongizatea bultzatu eta babesteko, are gehiago pertsona 

zaurgarrienena (gizakien arteko lotura aldaketaren eragile eta sustatzaile gisa). 

Loturatik abiatuta esku hartzeak mugak ezartzeko aukera ematen du, baita 

pertsonarekiko harremana ez hondatzekoa ere.

–  Harremanak oinarritzat izan behar ditu erabiltzailearen errespetua eta onespe-

na, baita erabakietan eta aldaketan duen erantzukizuna ere; harreman horre-

tan, denek elkarrekin lan egin behar dute, adostutako helburu batzuk lortzeko, 

eta baliabideak ematera mugatzen diren harreman inpertsonalak gainditu be-

har dira. Horrelako harremana lortzeko, pertsonak entzuteari eta egiten dizkigu-

ten eskaeren gakoak eta testuingurua ulertzeari eman behar zaio garrantzia; 

gardentasunez lan egin behar da, epaitu gabe, horrela bakarrik lortuko bai-

tugu erabiltzaileek hurbiltasun handiagoa izatea taldearekiko eta esku-hartze 

eraginkor bat gauzatu ahal izateko gako gehiago ematea.

• Egiturazko ezaugarriak: bai tamainak (gehienez 9 plaza), bai bakarkako logelak 

izateak erraztu egiten dute eremuak egokitzea, giro atsegin eta abegikorra sor-

tzeko, baita emakumeek etxeko parte direla sentitzeko eta intimitatea errespe-

tatzeko ere.

Eraginkortasuna

Zerbitzuak denbora gutxi samar darama martxan, urtebete baino gutxiago, eta, 

gaur egun, ebaluazio-prozesuan dago. Oraindik ez dugu datu objektiborik, baina 

erabiltzaileek eta profesionalek gogobetetasunari, bizi-kalitateari eta giroari begira 

egindako balorazio subjektiboak bide onetik goazela adierazten du.

Alde interesdunentzako onurak

Administrazioarentzat:

• Bestelako aukera bat izatea era askotako gorabeherak jasan dituzten emaku-

meei arreta eta babesa emateko, laguntzak egokituz eta malgutasunez.
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Erakundearentzat:

• Gure jardunbidea ebaluatzen eta aztertzen jarraitzea eta aplikatutako metodo-

logiatik ikaskuntzak hautematea, aldi berean beste esperientzia batzuekin kon-

trastatuta.

Erabiltzaileentzat:

• Eguneroko errutinen parte aktibo sentitzea; adibidez, elikagaiak erosteak egune-

roko bizitzarako bitartekoak barneratzen laguntzen die.

• Esku-hartze plana erabiltzailearekin batera lantzen da, eta haren itxaropenetan 

oinarrituta diseinatzen. Helburu zehatz eta lorgarriak planteatzen dira, eta horiek 

berriz formulatzen dira, behin lortutakoan. Xedea beti da ahalduntzera iristea eta 

emakumeen autonomia areagotzea.

• Pertsonalizazioak eta malgutasunak erritmo desberdinei erantzuteko aukera 

ematen dute.

• Diziplina anitzeko profesionalek osatutako talde zabala izateak potentzial handia du.

• Tailer psiko-hezigarriak diseinatzeko garaian, etorkizuneko ohiko jardunetan aplika 

ditzaketen edukiak landu eta barneratzen dituzte.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Komunikazioa: ikusi dugunez, esku-hartze garden eta ez-kontrolatzaile baten bi-

dez toxikoen kontsumoa murriztu egin da oso kronifikatuta zegoen profil batean.

• Pertsonan zentratutako arreta: gaitasunak onartzea mesedegarria da autoes-

timua hobetzeko eta motibazioa handitzeko, eta, horri esker, proiektuan egon 

diren bitartean erabiltzaile gehienek aurrera egin dute lan-munduan edo pres-

takuntzan.

• Genero-ikuspegia aintzat hartuta lan egiteak jardunbide seguruekiko sentsibiliza-

zioa ahalbidetu du.

• Harremana aldaketarako elementu eragilea da: erabiltzaileen hurbileneko lotura 

afektiboekin esku hartzea mesedegarria izan da haien babes-sarea aberasteko.

Transferigarritasuna

Esperientzia berregin ahal izateko, lehenik eta behin beharrezkoa da tartean di-

ren eragileek, Administraziotik hasita, horrelako arreta-eredu baten garapen eta 

ezarpenerako printzipioak onartzea. Hori dela-eta, beharrezkoa da jardunbidea-

ren eraginkortasuna agerian utziko duten eta ikaskuntzak antzeman eta aplikatzea 

ahalbidetuko diguten sistematizazio-prozesuak ezartzea. Ildo horretan, diagnostiko-

prozesuetan, esku-hartze prozesuetan eta ebaluazio-prozesuetan tresna eta adieraz-

le komunak orokortzea eta erabiltzea sustatu behar litzateke, premien gogobete-

tzearen, laguntzen eta bizi-proiektu zein -kalitatearen gaineko informazioa lortzeko. 

Horretarako, formakuntza-prozesuak behar dira, eta jardunbide profesionaletan la-

guntzea, baita horiek gainbegiratzea ere.
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Erreferentzia dokumentalak

Emaús Gizarte Fundazioa: <https://www.emaus.com>.

Fitxaren egilea:  Arantxa Etxeberria. 

Javi Sancho.

Harremanetarako datuak:  Arantxa Etxeberria <a.etxeberria@emaus.com>. 

Javi Sancho <j.sancho@emaus.com>. 

Iune Polo <i.polo@emaus.com>.

https://www.emaus.com
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GIZARTE LARRIALDIEN KOORDINAZIOKO 
FORU ZERBITZUAREN ETA ERTZAINTZAREN 
ARTEKO LANKIDETZA-PROTOKOLOA
Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua eta  
Eulen Sociosanitarios enpresa

Hasiera-data: 2018ko abuztua.

Garapen- edo ezarpen-denbora: hamabi hilabete.

Laburpena

Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzuaren eta Ertzaintzaren arteko lankide-

tza bat da, eta Donostialdeko nahiz Tolosaldeko polizia-etxeetan jarri da abian, 

indarkeria matxistaren biktima orok (emakumea eta seme-alabak) aurrez aurreko 

arreta integral eta pertsonalizatua jaso ahal izan dezan urtean 365 egunez eta 24 

orduz, polizia-etxe batera joaten denean edo Ertzaintzak ziur dakienean indarkeria 

jasaten duela.

Jomugako taldea

Indarkeria matxistaren biktimak/indarkeria matxistaren atzaparretatik bizirik atera di-

renak.

Helburua

Arreta integral, pertsonalizatu eta ahalduntzailea urteko 365 egunetan eta 24 orduz.

Lekua edo estaldura geografikoa

Gipuzkoa (polizia-etxe pilotuak: Donostia eta Tolosa).

Inplikatuta dauden aldeak

Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua eta Ertzaintza.

Metodologia

Esku-hartzeak ikuspegi psikosozial batetik abiatuta egiten dira. Izan ere, gizakiaren, 

familiaren eta komunitatearen garapen-gaitasuna areagotzera bideratutako pro-

zesu integral eta iraunkortzat hartzen dira, eta horien oinarrian dago alderdi psikolo-

gikoa eta soziala noranzko biko alderdiak direla. Esku-hartze horiek Elkar-EKIN sarea-

rekiko lankidetzari esker gauza daitezke.

D/
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Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua indarkeria matxistan eta krisialdiko 

esku-hartzeetan espezializatuta dauden gizarte-langileek eta psikologoek osatzen 

dute. Lankidetza-protokoloa martxan jarri arte, behin larrialdiko prozedura burututa 

esku hartzen zuten indarkeria matxistako egoeretan, eta biktimak non ostatatu ez 

zeukanean bakarrik. Protokolo berriaren bitartez, ertzainek Gizarte Larrialdien Koor-

dinazioko Foru Zerbitzua aktibatzeko aukera ematen diote biktimari, eta, hala nahi 

badu, ez dute inolako erabakirik hartzen zerbitzu horretako teknikariak iristen diren 

arte. Zerbitzuak esku hartzeko eskatuz gero, bertako bi teknikari mobilizatzen dira 

(gizarte-langile bat eta psikologo bat), eta berehala hurbiltzen dira biktima dagoen 

lekura.

Ondorioz, salaketa jartzeko aukerari eta horren ondorioei buruzko informazioa 

eta aholkularitza ematen dizkiote biktimari, beharrezkoak ez diren salaketak edo 

biktimaren egoera pertsonalarekin bat ez datozen prozedurak saihesteko; errealita-

tera egokitutako esku-hartze espezializatuak gauzatzen dituzte; arrisku emozionalak 

balioesten dira, eta prozesu osoan zehar euskarri emozionala eskaintzen zaie biktima 

guztiei, bai helduei, baita adingabeei ere.

Bestalde, protokoloari esker, zerbitzuak indarkeria matxistaren gaineko ikuspegi 

askoz integralagoa du, eta horrek, aldi berean, ikuspegi zabalagoa ematen dio Foru 

Aldundiari, arlo horretako politikak diseinatzeko.

Eraginkortasuna

Aipatzekoak dira funtsezko faktore hauek:

• Biktimizazio bikoitza eragozten du, biktimek prozesu osoan bidelagun izaten baiti-

tuzte teknikari espezializatuak, eta horiek gainerako eragile guztiak gidatzen eta 

koordinatzen dituzte.

• Biktimak erabakitzen du esku-hartzearen gainean, modu ahalduntzailean gau-

zatzen baita.

• Esku-hartzea integratzailea da, eta biktima guztiei ematen zaie hitza, helduei zein 

adingabeei.

• Esku hartzen duten eragileen arteko koordinazioa eta eraginkortasuna hobetzen 

dira.

• Biktimen egoera pertsonalarekin bat ez datozen prozesu jeneralistak saihesten 

dira.

• Biktimek berehala eta aurrez aurre jasotzen dute gizarte-langile baten eta psiko-

logoen laguntza.

• Berehala egiten da premien behin-behineko balorazio bat, eta berehala jartzen 

dira biktimaren esku beharrezkoak zaizkion bitartekoak.

71 kasu artatu dira: 35 Tolosa-Beasaingo polizia-etxean, eta beste 36 Donos-

tiakoan. Horietatik 20 bakarrik bideratu dituzte sareko zentro babestuetara; gaine-
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rako guztiak beste zerbitzu batzuetara bideratu dituzte. Kasu bakoitzean, esku-har-

tzearen batez besteko iraupena 5 ordukoa da, eta hurrengo egunean epaitegira 

joan behar bada, beste 6 ordu luzatzen da.

Bestalde, programak giza baliabide hauek dauzka: 7 gizarte-langile, 6 psikologo, 

koordinatzaile bat eta Eulen Sociosanitarios enpresako sail komunak.

Alde interesdunentzako onurak

• Biktimak/bizirik ateratakoak: biktimizazio bikoitza ekiditen da; laguntza espezia-

lizatua ematen zaie prozesu osoan zehar; beren errealitatera egokitutako in-

formazioa, orientazioa eta esku-hartzea eskaintzan zaizkie; euskarri emozionala 

ematen zaie; esku-hartze ahalduntzailea eskaintzen zaie; premien behin-behine-

ko balorazioa egiten da in situ, eta berehala bideratzen dira baliabide espezia-

lizatuetara.

• Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua: biktimari prozesu osoan zehar 

laguntzeko aukera izaten du. Horri esker, indarkeria matxistaren gaineko ikuspegi 

zabalagoa dauka, protokoloa aplikatzen hasi arte etxebizitza-premiari lotutako 

indarkeriazko kasuei bakarrik erantzuten baitzitzaien.

• Ertzaintza: indarkeria matxistaren gaineko ikuspegi integralagoa dauka.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

• Funtsezkoa da eragile bakoitzak bere eginkizunak ezagutzea, baita beste eragile 

batzuekin lankidetzan aritzeak dakartzan onurak ezagutzea ere.

• Biktimak dira beren bizitzen protagonistak, eta haiek hartu behar dituzte eraba-

kiak, segurtasunari lehentasuna emanez.

Transferigarritasuna

Hurrengo erronka protokoloa Gipuzkoa osora hedatzeko aukera aztertzea da, eta, 

ondorengoa, beste lurralde batzuetara ere zabaltzea.

Erreferentzia dokumentalak

Aurre! Gipuzkoan emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko I. Foru 

Plana: <https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/

Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf>.

Zerbitzuaren fitxa foru-zorroan: <http://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizartepolitika/

gizarte-larrialdien-koordinazioko-zerbitzua>.

Fitxaren egilea: Anuska Esnal, Leire Recalde eta Carla Urbiola.

Harremanetarako datuak:  Leire Recalde <lrecalde@eulen.com>. 

Carla Urbiola <curbiola@eulen.com>.

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf
http://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizartepolitika/gizarte-larrialdien-koordinazioko-zerbitzua
http://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizartepolitika/gizarte-larrialdien-koordinazioko-zerbitzua
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INDARKERIA MATXISTAKO EGOERETATIK 
BIZIRIK ATERA DIREN EMAKUMEENTZAKO 
(ETA HORIEN ARDURAPEKOENTZAKO) 
HARRERA-ZENTROETAN 
FUNTZIONAMENDU-IRIZPIDEAK 
BATERATZEA ETA KANPOKO ERAGILEEKIN 
LANKIDETZAN ARITZEKO PROTOKOLOAK 
EGITEA
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Fundación para el Estudio y 
la Promoción de la Acción Social (Fepas)

Hasiera-data: 2018ko iraila.

Garapen- edo ezarpen-denbora: 2018ko iraila - 2019ko iraila.

Laburpena

Alde batetik, lanerako prozedurak eta jarraibideak berraztertu dira, Berehalako Arre-

tarako Zentroaren eta Egonaldi Ertain/Luzerako Zentroaren funtzionamendua ba-

teratzeko. Bi-bietan erabiltzen zituzten idatzizko lan-jarraibideak, egin beharrekoen 

ordenaren eta argitasunaren mesedetan. Jarraibide horiek berraztertu, hobetu eta 

bi zentroen egiturara moldatu dira, eta, horrez gainera, prozedura berriak ere sortu 

dira, zeinak beharrezkotzat jotzen diren diziplina anitzeko taldeetan lan eraginkorra 

bermatzeko.

Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea 

emateko erakunde arteko II. akordioak ezarritakoarekin bat etorriz, lankidetza-pro-

tokoloak adostu eta martxan jarri dira bai Ertzaintzarekin, baita indarkeria matxista-

ren biktima diren emakumeentzako harrera-zentroak kokatuta dauden udalerriko 

anbulatorioarekin ere:

• 2019ko maiatzean, bilera bat egin zen Ertzaintzarekin, eta abian jarri zen Bere-

halako Arreta Zentroan nahiz Egonaldi Ertain/Luzerako Arreta Zentroan bizi ziren 

erabiltzaileekin eta horien ardurapeko pertsonekin esku hartzeko protokoloa.

• 2019ko ekainean, zentroak kokatuta dauden udalerriko osasun-zentroarekin egin 

zen bilera, eta zentroen eta osasun-arloko eragileen arteko lankidetzari buruzko 

irizpideak adostu ziren.

Era berean, koordinazio-bilerak egin dira babes sozialeko sistemako beste eragile 

edo bitarteko batzuekin ere (Emaús, Gurutze Gorria, Gizarte Larrialdien Koordina-

zioko Foru Zerbitzua). Bilera horiek elkar ezagutza eta lankidetza errazten dituzte, 

hobeto esku hartzeko eta erabiltzaileak emakume eta familia-unitateentzako ba-

liabide egokienetara bideratzeko.

D/
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Jomugako taldea

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen harrera-zentroetako erabiltzaileak, 

zentro horietako langileak, anbulatorioak, polizia-etxeak, Udaltzaingoa eta esku 

hartzen duten beste bitarteko edo eragile batzuk.

Helburua

• Lanerako prozedurak eta jarraibideak berraztertu edo sortzea, emakumeentzako 

harrera-zentroen funtzionamendua bateratzeko.

• Lankidetza-protokoloak adostu eta martxan jartzea Ertzaintzarekin eta indarkeria 

matxistaren biktima diren emakumeentzako harrera-zentroak kokatuta dauden 

udalerriko anbulatorioarekin.

• Babes sozialeko beste eragile edo bitarteko batzuekiko koordinazioa sustatzea.

Lekua edo estaldura geografikoa

Donostialdea eta bitartekoak kokatuta dauden udalerriak.

Inplikatuta dauden aldeak

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen harrera-zentroetako erabiltzaileak, 

zentro horietako langileak, anbulatorioak, erreferentziazko polizia-etxeak, Udaltzain-

goa eta esku hartzen duten beste bitarteko edo eragile batzuk.

Metodologia

Aldian behingo bilerak  guztien artean adostutako koordinazio-ildoen jarraipena 

 idatzizko protokoloen lanketa.

Esperientzia berritzailea eta jardunbide ona izatea dakarten elementuak

• Erabiltzaileekin nola esku hartu azaltzen duen idatzizko dokumentazioa eskain-

tzen du, orain arte oso urria. Irizpideak eta protokoloak zehaztuta izanik, erraza-

goa da zerbitzuetako profesionalen funtzioak eta eginkizunak ordenatzea, eta 

une bakoitzeko gorabeherentzako arreta lehenetsi daiteke, eta, ondorioz, emai-

tza hobeak lor daitezke.

• Sistemen arteko komunikazioa hobetzen du: esperientziak sarea konektatzeko 

beharrari erantzuten dio, eta, hortaz, bitarteko edo eragile bakoitzak bere kon-

tutik funtzionatzeari uzten dio. Horri esker, saihestu egiten dira bikoiztasunak eta 

birbiktimizazioa, eta ingurunea hobeto ezagutzen da, erabiltzaileen beharrentzat 

egokiena den ibilbidean elkarlan hertsiagoan aritzeko.

•  Erakundeen arteko II. akordioan ezarritako printzipioen aplikazio praktikoa da.

• Intersekzionalitateen ondorioz indarkeria matxistarekin lotutako gertaeretatik hara-

go doazen kasu konplexuetan kudeaketa eta arreta hobetzea ahalbidetzen du.

• Batzuetan aurreikusteko modukoak diren gertaeren eta arazoen interakziozko 

egoerei aurre hartzea ahalbidetzen du, baita horiek kudeatzea ere.
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• Une bakoitzean gorabehera nagusientzako arreta lehenesteko aukera ematen 

du, eta, hortaz, emaitza hobeak lortzekoa.

Eraginkortasuna

• Langile berrienek adierazi dute lehen lan-egunetan idatzizko jarraibideak eskura 

izatea baliagarria zaiela laneko denbora optimizatzeko eta esku-hartzean eman 

beharreko erantzuna arintzeko.

• Irizpideak bateratuta, zerbitzuko erabiltzaileei ematen zaizkien erantzunak ere 

bateratzen dira, eta etorkizun lineal eta koherenteago bat aurkezten zaie beren 

prozesu pertsonalean.

• Ertzaintzarekiko eta Udaltzaingoarekiko koordinazioari dagokionez, zentroetako 

segurtasuna berehala indartzen da edozein gorabehera gertatuz gero; erabil-

tzaileen eta haien ardurapeko pertsonen beldur-sentsazioa arindu egiten da 

zerbitzuetan dauden bitartean, eta arrisku txikiagoa dago emakumeak etxera 

itzultzen direnean beren gauzak jasotzera.

• Osasun-zentroarekiko koordinazioari dagokionez, eraginkortasun handiagoz eta 

azkarrago hautematen dira toxikoen kontsumotik eratorritako arazoak (proposa-

men teknikoak hobeto egokitzen dira pertsonen errealitateetara).

• Oro har, hobetu egiten da sistemen eta profesionalen arteko komunikazioa, neu-

rri batean terminologia bateratzeagatik.

• Hobeto kontrolatzen dira bakoitzak bere aldetik jardunda bi sistemetako edozei-

nek gainezka egitea ekarriko luketen egoerak.

Alde interesdunentzako onurak

• Erabiltzaileek onartuz gero, koordinazioa mesedegarria da esku hartzen duten 

eragileek informazioa lortzeko; emakumeak gertatutakoa behin eta berriz kon-

tatu behar izatea ekiditen du (biktimizazio bikoitza), eta ulermena errazten du, 

hizkuntza-zailtasun kulturalak daudenean.

• Lankidetza areagotzen denez, arinago erantzuten zaio erabiltzaileari.

• Zentroetako erabiltzaileen eta langileen segurtasuna hobetzen da.

Ikasitakoa eta arrakasta-faktoreak

Gero eta kasu gehiago daudenez askotariko gertaera konplexuak biltzen dituzte-

nak:

• Beharrezkoa da talde ordenatu bat edukitzea, ordena-sentsazioa ematen dio-

na artatutako pertsonari eta zalantzazko mezuak, mezu nahasiak edo kontraes-

ankorrak saihesten dituena.

• Sistemen arteko lankidetza indartu behar da, Erakundeen arteko II. akordioak eta 

tokian tokiko protokoloek aldarrikatzen duten moduan.
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• Garrantzitsua da lankidetza-prozedura oso operatiboa edukitzea, kasu kon-

plexuak kudeatzeko eta sistema bakoitzean erreferenteak ezartzeko (espeziali-

zatuak, ahal izanez gero).

Transferigarritasuna

• Komenigarria litzateke antzeko prozedura bat eta erreferente espezializatuak 

edukitzea Gipuzkoako lurralde historikoko sistema guztietan.

• Komenigarria litzateke koordinazio soziosanitarioko alderdia erakunde sanitario 

integratuetara (ESI) eramatea.

Erreferentzia dokumentalak

Gizarte Politikako Departamentua (2014): Indarkeria matxistari, Gipuzkoako 

Foru Aldundian erabilitako terminologiari eta horren oinarria den azterketa

ri buruzko agiria, Gipuzkoako Foru Aldundia, <https://www.gipuzkoa.eus/docu 

ments/2556071/2587709/Terminología-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzept

uak.pdf>.

Enplegu eta Gizarte Politikako Saila (2015): “185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizar-

te Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa”, Euskal 

Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 206 zk., urriak 29, 54. or. [2.4.6. fitxa], <https://

www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/10/1504561e.shtml>.

Gipuzkoako Foru Aldundia (2016): Aurre! Gipuzkoan emakumeen aurkako in

darkeriari aurre egiteko I. Foru Plana,<https://www.gipuzkoa.eus/docu 

ments/2556071/2587844/Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf>.

Emakunde (2009): Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emaku

meei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. akordioa, Vitoria-Gasteiz, 

Emakunde, <https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/vio 

lencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2.acuerdo.interinstitucional.eus.pdf>.

Fitxaren egilea: Naiara Guibelalde eta Lide Marco.

Harremanetarako datuak:  Lide Marco 

<lmarco@fepas.org> 

Tel.: 686 82 79 97

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Terminologi%CC%81a-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Terminologi%CC%81a-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Terminologi%CC%81a-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587844/Behin+betiko+aurre+plana_+elebi.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2.acuerdo.interinstitucional.eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2.acuerdo.interinstitucional.eus.pdf
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