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Gizarte Ekint zaren Hirugarren Sektore-
ko erakundeek eta sareek eta Biz kaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekint za Sailak ibilbide lu-
zea egin dute gizarte zerbit zuen arloko lanki-
det zan.

Hainbat legegint zalditan eta, beste 
faktore bat zuen artean, gizarte zerbit zuaren 
arloaren pixkanakako heldutasunaren eta al-
deen arteko harremanen ondorioz, aurrera egin 
da hirugarren sektorearekiko elkarriz ketan eta 
lankidet za ereduaren eraketan, dela interes 
orokorreko jardueretan, dela zerbit zuak ema-
tean. Izan ere, zerbit zu horiek, apurka-apurka, 
foru erant zukizunpeko zerbit zu gisa ezart zen 
ari dira. 

Hona hemen gero eta lankidet za handia-
goko prozesu horren zenbait adierazpen:

• Erakundeek eta sareek Sailaren 
ekint zaren orientazioan eta ebalua-
zioan parte hart zea, lan-taldeen eta 
kont seiluen bidez, plan estrategikoa eta 
plan sektorialak egiteko, jarrait zeko eta 
ebaluat zeko.

• Etengabeko elkarriz ketarako erlazioa, 
maila formalean eta informalean, to-

paketen, erakundetarako bisiten bidez; 
eta agiri honetatik sort zen den elka-
rriz keta-prozesua bera.

• Foru erant zukizuneko erlazioa gau-
zat zea hit zarmenen eta itunen bidez 
(plazak hit zart zea), eta zerbit zu horiei 
bermeak eta egonkortasuna ematea.

• Eta arretarako sareak erat zea, lan-
kidet zaren aldetik, jarduteko eremue-
tan, eta bereziki baliaezintasunaren, 
bazterketaren eta babesik ezaren ere-
muetan.

Hala, 2005eko apirilean onet sitako eta 
erakunde osoak (arduradun politikoak eta te-
knikoak) bereganaturiko “Hirugarren sekto-
reak eginiko adierazpena, gizarte zerbit zu 
espezializatuak emateari buruz koa” delakoak 
hirugarren sektoreko erakundeen balioa eta 
erakunde horiekin lankidet za estrategikorako 
eremua finkat zeko borondatea baieztatu zi-
tuen, zerbit zuak planifikat zeko, diseinat zeko 
eta kudeat zeko. Hartara, eremu hori erat zeko 
7 print zipio eta irizpide zehaztu dira: 

1. Lankidet za, Sailaren eskumenen ar-
loan (eskumen print zipioa). 

1. AURKEZPENA

1.1. TESTUINGURUA ETA HELBURUAK
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2. Aldeen arteko etengabeko komunika-
zio ona eta eraginkorra. 

3. Proiektuen kudeaketa partekatua fase 
guztietan, eta Saila horien partaideki-
dea da finant zazio-emaile hut sa baino 
ge hiago. 

4. Egonkortasunerako bermea, diru-
lagunt za ez bezalako lege formuletan 
gauzaturiko elkarrekiko betebeharren 
bidez.

5. Profesionaltasuna, eraginkortasuna, 
kalitatea eta lana sarean, erakundeei na-
hiz administrazioari exijitu beharreko he-
lburu gisa.

6. Lan baldint zak eta erlazioak erakun-
deetan arreta egokirako baldint za diren 
aldetik, eta emandako zerbit zurako ego-
kiak diren kontrapartidak ezarriko ditu 
Aldundiak. 

7.  Hirugarren sektoreak gizarte politikak 
eta zerbit zu berriak diseinat zean eta 
abiaraztean parte hart zea, topaketarako 
eta adostasunerako foroen bidez.  

Gaur egun, herri erant zukizunpeko gi-
zarte zerbit zuen sistemaren eraketan izandako 
aurrerapenaren ondotik, badirudi beharrez koa 
dela adierazpen honen terminoak egunerat zea 
eta, esperient zia ikusita, Gizarte Zerbit zuen 
abenduaren 5eko 12/2008 Legeak (GZL) 
ezart zen duen lankidet za estrategikorako 
eremu honetan sakont zea.

Esangurat sua da adierazpen horretan, 
orain dela 6 urte besterik ez, erakunde horien 
proiektuen partaidekidea izateko eskatu zue-

la Sailak. Gaur egun, herri erant zukizunpeko 
prestazioen eta zerbit zuen katalogoa eratu 
da, eta hirugarren sektoreko erakundeek foru 
erant zukizuneko zerbit zuak ematean eta ka-
sua koordinat zean duten partaidet za aint za-
tet si eta egituratu nahi da, besteak beste.

Hirugarren sektore soziala egiturat zeko 
prozesuak -bereziki aurreratua Biz kaian- eta 
sareen heldutasunak zenbait ezaugarriren in-
guruan duten eginkizuna aint zatestea eta 
bult zat zea ere behar dute hala nola sent sibili-
zazioak eta salaketak, eskubideen sustapenak, 
berrikunt zak, … eta, bereziki, gizarte elkarriz ke-
taren guneetan.

Hortaz, aurretik eginiko bidea gauzatu 
eta GZLn ezarritako eremuan ondo funt zio-
natu duena zaint zeko garaia da. Hirugarren 
sektoreak herri erant zukizuneko zerbit zuen 
prestazioan duen partaidet za finkat zen duen 
Legea da, baita hirugarren sektorea gizarte 
zerbit zuen eremuan sustat zea dakarrena ere, 
herri administrazioen eskumen gisa, baina ez 
betebehar gisa.

Gizarte testuinguruak gizarte politikak 
bult zatu eta sistema publikoak at xikit zea es-
kat zen du, baina aldi berean honako hauek 
sustatu behar ditu: sektoreen arteko osaga-
rritasuna eta lankidet za, gizarte elkarriz keta 
eta gizarte hit zarmena ongizatera bideratu-
riko eremuen, sistemen eta politiken inguruan. 
Hori guztia ezinbestekoa da zahart zearen, 
mendekotasun egoerak gehit zearen, gizarte 
arriskuan daudenen eremua handit zearen, la-
gunt za informala ahult zearen, krisialdi ekono-
mikoaren eta abarren erronkei aurre egiteko. 
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Sektore bakoit zaren eta eragilearen gi-
zarte ekarpena eta nortasuna aint zatestea da 
gizarte elkarriz ketan landu behar den eremua, 
baita osagarritasuna bilat zea -ez subsidiariota-

suna- eta erant zukizun publikoa eta gizartea-
ren ekarpen solidarioa at xikit zeko laguntasuna 
bilat zea ere. 

1.2. PROZESUA ETA PARTAIDEAK

Hemen aurkezten den agiria hirugarren 
sektoreko erakundeen eta sareen eta Gizarte 
Ekint za Sailaren arteko elkarriz keta prozesua-
ren emait za da, eta gizarte zerbit zuaren arloan 
erant zukizuna duen foru sailaren eta Gizarte 
Sailaren Hirugarren Sektorearen arteko lanki-
det za izan da prozesuan.

Prozesua 2010eko urrian hasi zen, bi 
aurkezpen-bilera egin eta abiarazi ondoren, 
eta gai hauek landu ziren beste bost saio ge-
hiagotan:

1. Herri administrazioen eta Hirugarren 
Sektorearen arteko harremanak, Gizarte 
Zerbit zuen Euskal Sistemarekin (GZES) 
loturiko jarduerei dagokienez.

2. Foru erant zukizuneko prestazioak eta 
zerbit zuak -GZLn ezarritakoaren arabe-
ra- edo Sailak egin izan duen kudeaketa: 
erakundeek zerbit zuen prestazioan du-
ten partaidet za; zerbit zuak hedat zeko 
irizpideak eta helburuak; eta Sailak 
burut zen duen plangint zan erakundeek 
eta sareek duten partaidet za.

3. Herri administrazioen eta hirugarren 
sektorearen arteko lankidet zarako oina-
rriak eta tresnak, herri erant zukizuneko 
gizarte zerbit zuak emateko.

4. Erabilt zaileen eta ordainketa egin 
behar duten beste pert sona bat zuek 
GZESko prestazioen eta zerbit zuen fi-
nant zazioan duten partaidet za ekono-
mikoa.
5. Gizarte ekimeneko erakundeek ka-
suaren koordinazioan duten partaidet za.
6. Berrikunt zak ezart zea gizarte zer-
bit zuen eremuko lankidet zatik. 

Gai horietako bakoit zari buruz ko la-
gunt za teknikoko dokumentu bat egin zen, 
gogoetarako euskarria izan zena, baita ezta-
baidarako gidoi bat ere.

It xierako seigarren saioarekin bukatu 
zen prozesua honako dokumentu hau egite-
ko. Besteak beste, hauexei erant zuna emateko 
sortu zen:

• Erakundeek eta sareek gizarte elka-
rriz ketako mahaia biderat zeko duten es-
karia, elkarriz keta instituzionalizat zeko 
eta elkarriz keta zeharkako arloetan 
ezart zeko xedearekin, beste foru sail 
bat zuen partaidet za bilatuz, ahal dela.
• Lankidet za-eredua zehazteko eta sa-
kont zeko elkarrekiko nahia, esperient zia 
ikusita eta GZL zehazten duen eremua 
aint zat hartuta.
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Elkarte, sare, erakunde eta pert sona hauek hartu dute parte: 

LARES EUSKADI
Manuel Merino. Presidentea.

NAGUSIAK 
Sabin Ipiña. Presidentea. 
Jesus Obaldia. Bilboko eskualdeko 
ordez karia.

FEVAS 
Pedro Fernández. FEVASeko gerentea. 
Pablo González. GORABIDEko gerentea. 
Ignacio Ruiz. APNABIko gerentea.

EDEKA
José María Abad. Presidentea.
Belén Flores. Idaz karit za teknikoa.

EUSKAL GORRAK
Álvaro Ortega. Presidentea. 
Iñaki Fernández Gómez. Enplegu 
zerbit zuaren koodinat zailea.

EAPN EUSKADI
Juan Ibarret xe. Presidentea. 
Borja Doval. Bat zako kidea.
Cristina Larrañaga. Koordinat zailea.

REAS
José González. Presidentea. 
Teo Chávez. Presidenteordea.

GIZARDAT Z 
Gonzalo Rodríguez. Presidentea.
Miriam Santorcuato Presidenteordea.
Iñigo Vidaurrazaga. Gerentea.

GIZATEA
Carlos Askunce. Gerentea.

HARRESIAK APURTUZ
Rigoberto Jara. Ohorez ko presidentea.
Francy Fonseca Idaz karit za teknikoa.

LANTEGI BATUAK 
Jose Maria Franco. Zuzendari gerentea.

ONCE
Claudio Congosto. Gizarte zerbit zuko 
saileko burua. 
Silvia Montes. Gizarte langilea.

FEKOOR 
Juan Carlos Sola. Presidentea. 

AVIFES 
It ziar Ceballos. Gerentea.

GIZARTE EKINT ZA SAILA
Juan Maria Aburto. Gizarte Ekint zako foru 
diputatua.
Iñigo Pombo. Pert sonen Autonomia 
Sustat zeko zuzendaria.
Jon Et xebarria. Gizarterat zea Sustat zeko 
zuzendaria.
Andoni Rekagorri. Plangint zaren, 
Azterlanen eta Ikuskarit zaren zuzendaria.
Angel Erkoreka. Zerbit zu Orokorren 
zerbit zuburua.
Aitor Urrutia. Aholkularia.
Imanol Zuluaga. Aholkularia.

GIZARTE URGAZPENERAKO FORU 
ERAKUNDEA
Adolfo Alustiza. Gerentea.

LAGUNT ZA TEKNIKOA
Rafa López-Arostegui. EDE Fundazioa.
Elena Iturrizaga Plangint zaren eta 
azterlanen zerbit zuburua.
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1.3. AGIRIAREN EGITURA, EDUKIA ETA HEDADURA

• Xedea ezarriz hasten da dokumentua: 
Sailaren eta gizarte ekint zaren hirugarren se-
ktoreko erakunde eta sareen arteko lankidet za 
herri erant zukizuneko gizarte zerbit zuen siste-
maren eremuan eta zabalagoa den gizarte zer-
bit zuen esparruan.

- Hala, hauexek zehazten dira lehen ata-
lean: a) Gizarte Ekint zaren Hirugarren 
Sektorea, erakundeek izan ohi dituzten 
funt sez ko zenbait jardun zehaztuta di-
tuena, Gizarte Zerbitzuen Euskal Siste-
mak (GZES) beret zat nahi dituen ezau-
garriei erant zuteko hain zuzen ere; b) 
eta gizarte zerbit zuen eremua.
- Eta bigarrenean, lankidet zarako zioak 
ematen dira, baita lankidet za izateko 
eta proposat zeko eremuak eta bildu be-
harko lituz keen print zipio eta irizpide 
orokorrak ere. 
Eremu orokor horren ondotik, bi arlo 
handi azpimarrat zen dira:
- Interes orokorreko jarduerak sus-
tat zeko eta lankidet zan arit zeko ekint za, 
herri erant zukizuneko zerbit zuak ema-
tetik aparte.
- Erakundeek eta sareek GZESn eta Lu-
rralde Historikoan parte hart zea, baita 
foru erant zukizuneko zerbit zuei dago-
kienez ere. Lehenik eta behin, zenbait 
alderdi orokor lant zen dira, eta ondoren, 
kasuaren koordinazioari eta elkarteek 
bertan duten partaidet zari buruz ko zen-
bait alderdi espezifiko aurkezten dira.
Ondoren, gai berezi bat jorrat zen da: be-
rrikunt zaren arloko lankidet za.

Eta bukat zeko, laburbilduta, aurrerape-
nerako proposamen nagusiak aurkezten 
dira.

• Dokumentuak ez dakart za espezifikoa-
goak diren zenbait alderdi, prozesuan landuak 
eta hauexei buruz koak: a) foru erant zukizune-
ko zerbit zuak – GZESren katalogoan sartu di-
renak – edo Sailari lagundu izana; b) ordainke-
ta egin behar dutenek katalogoko prestazioen 
eta zerbit zuen finant zazioan parte hart zea 
(baterako ordainketa). 

Egoki irit zi zaio horiek ez sart zeari, xe-
dearekin zerikusirik ez dutelako. Sailaren eta 
Hirugarren Sektorearen arteko lankidet za. No-
lanahi ere, beste agiri batean bildu dira zer-
bit zuen inguruko oharbideak, eta baterako 
ordainketari dagokionez, nabarment zekoa da 
ezein alderditan ez dela baterako akordiorik 
lortu.

• Az kenik, hedadura denaz bezainba-
tean, Sailaren eta Hirugarren Sektorearen arte-
ko lankidet zari buruz ko prozesuaren ondorio 
nagusien akta jasot zea baino ez da lortu nahi 
dokumentuarekin, eta 2005eko Adierazpe-
neko print zipioak eta irizpideak garatu arren, 
une honetan adierazpen instituzionala egitea 
beren-beregi saihestu da. 

Bestalde, agerikoa da, eta halaxe age-
rrarazi da, prozesuaren ondorioak baliagarriak 
izango direla etorkizunean soilik lankidet zan 
interesaturik egon litez keen aldeek aint zates-
ten badituzte: Saila zuzendu eta kudeat zeko 
erant zukizuna bere gain hart zen dutenak 
eta Gizarte Ekint zako Hirugarren Sektoreko 
erakundeak eta sareak.
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1. Irabazteko asmorik gabeko erakun-
de pribatuek osatuta dago HSS; beren burua 
gobernat zen dute borondatez ko ekint zak 
burut zeko. Haien xedea edo jarduera nagusia 
gizarte arriskuan dauden pert sonak, familiak 
eta taldeak gizarterat zera dago bideratuta. 

2. 2005eko Adierazpenak boronda-
tez ko izaera horren balio erant sia nabar-
ment zen zuen, irabazteko asmorik gabekoa, 
HSSren ezaugarri nagusiak izan ohi diren bes-
te bereizgarri bat zuekin batera. Kalitatearekin 
eta profesionaltasunarekin lan egiten duten 
errealitatea ezagut zea eta arriskurik handie-
nean dauden pert sonekiko konpromisoa.

3. Gainera, ezaugarri nagusi hauek 
dituzte:

• Gizarte oinarri garrant zit sua eta as-
kotarikoa duten ekimenak izatea (baz ki-
deak, boluntarioak, kolaborat zaileak…) 
eta, bat zuetan, pert sona eta familia 
“erabilt zaileek” eurek gobernatuta dau-
de (gizarte ekimeneko erakundeak). 
Ezaugarri horrek hainbat jardun erraz-
ten ditu hala nola boluntariot zaren bi-
derapena, elkarrenganako lagunt za eta 

ordaindutako lana, edo hart zaileek jar-
duera, prestazio eta zerbit zuen disei-
nuan eta ebaluazioan parte hart zea.
• Talde eta lurralde batekin lotura 
(konpromisoa) egonkorra at xikit zea 
(iraupena eta hurbiltasuna, ez bakarrik 
geografikoa) eta aukerak sorraraztea 
egoera hobet zeko; horretarako, asko-
tariko funt zioak betet zen ditu (beha-
rrak ant zematea, eskubideak sustat zea, 
sent sibilizazioa, zerbit zuak ematea…) 
eta “inoren lurraldean” daudenei arreta 
ematea, baliabideak eta sistemak haien 
eskura jart zen saiatuz. 

• Jarduketa osoak burut zea – zerbit zu 
zehat za ematetik harago eta, bat zue-
tan, eremu edo sistema batean baino 
gehiagotan emana- eta pert sonei, fami-
liei eta taldeei lagunt zea epealdi batean 
beharrez koa bada. Bi jardun horiei es-
ker, etengabeko arreta eman ahal izaten 
zaie pert sonei, zeharkakoa eta longitu-
dinala, eta arreta banaka ematea ahalbi-
det zen da.

Az ken finean, pert sona ardat z duten 
erakundeak izan ohi dira, eta izaten dituzten 

2. GIZARTE EKINT ZAREN HIRUGARREN SEKTOREA, ERAGILEA 
DEN ALDETIK ETA GIZARTE ZERBIT ZUAK, JARDUERA-
EREMUA DIREN ALDETIK

2.1. GIZARTE EKINT ZAREN HIRUGARREN SEKTOREA EDO HIRUGARREN SEKTORE 
SOZIALA (HSS)
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5.  Gizarte zerbit zuak:
• Ez dira amait zen herri erant zukizune-
ko gizarte zerbit zuen sistemetan.
• Eginkizun eta eskumen eremu bereiz-
garriak dira, eta euren sistema osat zen 
dute gizarte sistemen eta politiken ba-
rruan.
• Bazterkeria, mendekotasuna eta ba-
besik eza izan ohi diren egoeretan arre-
ta ematera eta gizarterat zea sustat zera 
daude bideratuta pert sonen ahalik eta 
autonomiarik handienarekin, funt sean 
pert sonalak eta harremanetarakoak di-
ren jardueren, zerbit zuen eta presta-
zioen bidez. 
• Pert sonen sustapena eta haien gaita-
suna mantent zea eta garat zea dira ha-
ren jarduketaren ardat za, gizarterat zea 

autonomiarekin lort zeko; horretarako, 
beharrez ko lagunt za ematen zaie, unean 
unekoa edo egonkorra, eta gainera fami-
liarekin eta gizartearekin dituen harre-
manak ere lant zen dira. 
• Herritar guztient zako zerbit zuak dira 
eta, gero eta gehiago, halakot zat hart zen 
dira, zeren eta jende asko, bizit za osoan, 
lagunt zaren (iraunkorra edo ez) premian 
aurki baitaiteke autonomiarekin gizarte-
rat zeko. 

6. Gizarterat zeak, lana, et xebizit za, 
hez kunt za, trebakunt za, osasuna, kultura, in-
formazioa, etab. eskurat zea berekin dakarre-
nez gero, beste eremu, sistema eta politika 
sozial bat zuen parte-hart zea eskat zen du2. 

2. “Gizarte-ongizatea, gizarterat zea 
eta gizarte-kohesioa ez dira Gizarte 
Zerbit zuen Euskal Sistemaren be-
rez ko helburuak, baizik eta gizarte-
babeseko beste sistema eta politika 
publiko bat zuekin batera gauzatu 
beharrekoak; hala bada, horiek gau-
zat zeko orduan, Gizarte Zerbit zuen 

Euskal Sistema bereak diren helburu 
eta eginkizunen esparruan arituko da 
elkarlanean. Halaber, elkartasuna eta 
elkarbizit za sustat zea eta gizartea-
ren parte-hart zea sustat zea beste 
sistema eta politika publiko bat zue-
kin partekatutako helburut zat joko 
dira .” (SZLren 6.3. artikulua).

jardunek balioa eransten diete herri erant zuki-
zuneko zerbit zuei, parte hart zearen, lagunt zak 
biderat zearen (elkarrenganako lagunt za, bo-
luntariot za, ordaindutako lana), osotasunaren 
eta arreta banaka ematearen aldetik. 

4. Komeni da nabarment zea hone-
lako jardunak direla: ez dute zertan izan HSS 
osoaren ezaugarri nagusia; irudi juridikotik 
aparteko edozein eragile izan daiteke hasiera 
batean; eta beret zat nahi du GZESk (GZLren 

7 eta 8. artikuluak, arretaren print zipioei eta 
ereduari buruz koak). 

Gainera, zerikusia dute 64. artikuluan 
ezarritako hit zarmen-araubidea eskurat zeko 
zenbait beharkizunekin (etengabeko arreta 
eta aurretik inguruan egotea), baita 65. artiku-
luan eta, era berean, 72. artikuluan ezarritako 
diskriminazio positiborako neurriekin ere, kon-
trataziorako diskriminazio positiborako neu-
rriak eta gizarte klausulak xedat zen baititu1. 

2.2. GIZARTE ZERBIT ZUAK 

1. Jardueraren emait za ekonomikoak 
zerbit zua etengabe hobet zera bide-
rat zea. Zerbit zuari balio handiagoa 
ematea, zerbit zuko hart zaileent zako 
beste prestazio, zerbit zu edo jardue-
ra osagarri bat zuekiko loturaren bi-

dez. Ukituriko pert sonen partaidet za 
ezart zea, zerbit zuko hart zaileen 
elkarrenganako lagunt za jardueren 
bidez zerbit zuko hart zaileen beha-
rrak betet zeko, baita gizarte bolun-
tarioent zako jardueren bidez ere.
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Horregatik, nolabaiteko biderapena eta kohe-
rent zia izan beharko lituz kete gizarte ongiza-
tera bideraturiko politikek eta sistemek. Eta gi-
zarte elkarriz ketak, gizarte zerbit zuen arloan, 
beste arlo, sistema eta politika bat zuekiko so-
laskidet za bildu beharko luke, gizarterat zea 
baterako ekint zatik sustat zeko.

7. Era berean, hainbat sailetako ze-
harkako helburua izan beharko lukete hiruga-
rren sektoreak eta boluntariot za sustat zeak, 
gizarte zerbit zuen arloetatik gizarte bolunta-
riot za eta erakundeen jarduera eta funt zio-
namendua bult zatuz gizarte zerbit zuen ar-
loan.

8. Izan ere, HSSko erakundeek gizarte 
zerbit zuen eremuan jarduteaz gain:

• beste eremu eta sistema bat zuetako 
(lana, hez kunt za, osasuna, et xebizit za…) 
eta gizarte eremua eta beste eremu 
bat zuk elkart zen diren guneetan (gizar-
te-osasuna, gizarte-lana...) jarduketak 
burut zen dituzte;
• gizarte arriskuan egon daitez keen 
pert sonak, familiak eta taldeak gizar-
terat zeko asmoa dute beti; halakot zat 
hart zen dira baztertuak edo babesik 
gabe edo mendekotasunean edo arris-
kuan daudenak. 

9. Bestalde, hez kunt za, kultura, kirol, 
osasun… arloetan hirugarren sektoreak, sekto-
re publikoen eta enpresen moduan, gizarte 
ekint zako jarduerak burutu dit zake eta burutu 
behar ditu. Gizarte ekint za ez da agort zen gi-
zarte zerbit zuetan.

10. Honako hau da sektore publikoaren 
eta hirugarren sektorearen lankidet za, susta-
pen eta elkarriz keta zibilaren oinarria: erakun-
deak gizartearen partaidet za antolaturako 
eta altruistarako bidea izatea. Eta interes 
orokorrera bideratuta egotea ere. HSSn, bes-

teak beste, arriskurik gehien dituzten taldeen 
alde egiteko eta sustat zeko lanean islat zen 
da hori.

11. Lankidet zaren beste oinarri bat 
erakundeek politikak egin, burutu, jarraitu eta 

3. SAILAREN ETA HIRUGARREN SEKTOREAREN ARTEKO 
LANKIDET ZARAKO EREMU OROKORRA 

3.1. SEKTORE PUBLIKOAREN ETA HIRUGARREN SEKTOREAREN ARTEKO 
LANKIDET ZARI EUSTEKO ARRAZOIAK GIZARTE ZERBIT ZUEN ARLOAN
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ebaluat zeko duten partaidet za ere bada, be-
reziki gizarte oinarria duten neurrian: hart zai-
leen ordez kariak dira edo horien partaidet za 
biderat zen dute (gizarte ekimeneko erakun-
deak).

Zehaz kiago, ezinduen aukera-berdinta-
sunari, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun 
unibert salari buruz ko abenduaren 2ko 51/2003 
Legeak (LIONDAU) honelaxe ezarri du gizarte 
elkarriz ketaren print zipioa: 

“Print zipio hori dela bide, ezinduek eta 
horien familien erakunde ordez kariek parte 
hart zen dute, legeetan eta gainerako arau 
xedapenetan ezarritakoaren arabera, ezin-
duen arloan gauzat zen diren politika ofizialak 
egin, burutu, jarraitu eta ebaluat zeko proze-
suan” (2. artikulua, e hiz kia).

12. Gizarte zerbit zuei, helburuei eta 
prestazioek harremanetarako duten izaera-
ri dagokienez, herri erant zukizuna eta gizarte 
ekimenaren partaidet za eskat zen dituzte. Gi-
zarte zerbit zuak ezin agortu daitez ke sistema 
publikoetan. 

Arlo horretan, betekizuna da gizarte 
ekimenaren partaidet za, elkartasun antolatua 
gauzat zeko, eta ekint za publikoarekin eta la-
gunt za informaleko sareekin (familiak, lagu-
nak, auzokoak …) osat zen da. Gizarterat zeak 
lagunt za eta harremanetarako gune formalak 
eta informalak behar ditu.

13. GZESren kasuan, hauexek dira sare 
gisa erat zeko argudio nagusiak, gehienbat gi-
zarte ekimen pribatuarekiko lankidet zan:

• Gizarte zerbit zuen helburuak eta pre-
stazioek harremanetarako duten izaerak 
gizarte ekimenaren partaidet za behar 
du3;
• HSSren erakunde kopuru handi batek 
hauexek bilt zea: a) esperient zia zabala 
(pert sonen errealitateen eta horien be-
harren berri eta kudeaketaren eta arre-
taren kalitatea ziurtat zea ahalbidet zeko 
„egiten jakitea“); b) ibilbide luzea Ka-
talogoko zerbit zuen kudeaketan, herri 
erant zukizuna bereganatu aurretik (aur-
rez izate horrek pert sonekin eta lurralde-
arekin duen lotura historikoa adierazten 
du);
• Aipaturiko ezaugarriak dituzten er-
akundeekiko lankidet za – eta enpre-
sekin, horrelakoak izango balituzte-, 
seguru asko, aukerarik onena da jar-
duketari balio handiagoa emateko eta 
sistema behar bezala hedat zeko eta 
kudeat zeko, jarduketa eragin duten 
print zipioekin eta eredu komunitario-
arekin bat etorriz;
• Pert sona eta familia hart zaileek beren 
beharrei erant zuna ematean eta politikak 
burut zean (hain zuzen ezart zen dituzten 
gizarte ekimeneko erakundeen bitartez) 

3. Gizarte zerbit zuen prestazio eta zerbit zuen harremanetarako izaera plan-
teat zean, GZLk egiten duen moduan, ez da soilik pert sona edo familia era-
bilt zailearen eta profesionalaren artean izaten diren harremanetan pent satu 
behar. 
Gizarte harremanen hausturak bazterketaren, babesik ezaren eta mendekota-
sunaren egoeren funt sez ko adierazpena dira. Autonomiadun gizarterat zean, 

ezinbestean, berreskuratu egin behar dira gizarte zerbit zuen zenbait erakun-
dek eta zentrok (boluntarioak dituzten erakundeak, familien elkarteak…) 
sort zen, berreskurat zen edo indart zen lagunt zeko dituzten harremanak; izan 
ere, benetako lagunt za-sare gisa (formala eta informala) eratu dira, non or-
daindutako pert sonalaren pent zurako prestazioak t xertat zen diren, baina 
lanbide-lagunt zako ezein harremanek ezin sor dit zake prestazio horiek.
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duten eskubideak ez du zertan baztertu 
herri erant zukizuneko zerbit zuak ema-
teko partaidet zatik.

Erakundeak irabazteko asmokoak ez 
izatea eta zenbait erakundek euren titulari-
tateko ekipamenduak izatea, hortaz, ez dira 
arrazoi nagusiak. Higiezinaren titularitateak 
ez du faktore nagusia izan behar, zeren gizar-
te zerbit zuak, neurri handi batean, zerbit zu 
pert sonalak baitira, harremanetarako izaera 
handikoak. 

14. Sistema publikoak modu ezberdi-
nean erat zen dira helburuen eta eskaint zen di-
tuzten prestazioen eta zerbit zuen ezaugarrien 
arabera, sistema publiko gisa finkatu arte au-
rretik eginiko ibilbidearen edo gizarteari at xiki-
tako rolaren arabera, etab.

GZESren eta ongizatera (osasunera 
edo hez kunt zara adibidez) bideraturiko herri 
erant zukizuneko beste sistema bat zuen di-
seinua, zati batez, ezberdina da. Hori bat da-
tor bere ibilbidearekin, eta legitimoa da, baldin 
eta sistema publikot zat hart zea ahalbidet zen 
duten ezaugarriak errespetat zen badira, hala 
nola:

• Prestazioak eta zerbit zuak eskurat zea 
eskubide subjektibot zat aint zatestea, 
eta horren ondorioz koa da eskurat zea-
ren unibert saltasuna eta berdintasuna;
• Herri erant zukizuna prestazioen eta 
zerbit zuen horniduran (erregulazioa, 
ikuskapena eta kontrola, finant zazioa, 
diseinua, estandarizazioa, plangint za, 
antolaketa …); 
• Sistema osotasunean planifikat zea eta 
kudeat zea; 

• Kasuaren koordinazioarekin lotutako 
zenbait prozesuren kudeaketa zuzena, 
erakundeen lagunt za izan bada ere, eta 
bereziki prestazioak eta zerbit zuak es-
kurat zea.

15. Baina sistema publiko gisa erat zeak 
ez dakar, ezinbestean, prestazio eta zerbit zu 
guztiak zuzenean kudeat zea. Gizarte ekime-
naren lankidet za ez da pribatizazio edo zer-
bit zuak kanpora aterat zeko modut zat inter-
pretatu behar. Sistema publikoen eraketa ezin 
plantea daiteke modu berean, baldin eta haiek 
sort zen diren eremuan aurretik gizartearen 
erant zuna badago. Eta, bereziki erant zun hori 
nolabait baliot sua bada zerbit zuen sistema-
rako eta horien hart zaileent zat. 

16. GZLk egon dauden baliabideeta-
tik abiat zea erabakit zen badu (34.1 artikulua, 
e hiz kia, eta 60.3 artikulua), katalogoko zer-
bit zuak emateko, betiere publikoak nahiz pri-
batuak aint zat hartuta, arreta berezia jart zen 
da gizarte ekimenekoetan, zeren eta erant zu-
nak indargabet zeak, baliabideak ez baliat zeaz 
gain, gizarte izaera eta kapitala galaraz bai-
tit zake. Eta galera hori ez da enpresa bat bes-
te baten ordez jart zen denean bezala baloratu 
behar.

17. Hirugarren sektoreko erakundeek par-
te hart zen dute beharrei erant zuna ematean, 
eta aldi berean, sistemak erat zea eta finkat zea 
eskat zen dute eta horietan parte hart zen dute, 
GZES adibidez, eskubideak sustatuz eta zer-
bit zuak emanez. Izan ere, foru erant zukizu-
neko gizarte zerbit zu guztietan hart zen dute 
parte (2.3.1. eta 2.6. izan ezik),eta joan den ha-
markadetatik hona, eremu guztietan (babesik 
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eza, mendekotasuna edota autonomia, bazter-
keta edota gizarterat zea) eta “talde” guztiekin 
(adingabeak, emakumeak, ezinduak, adine-
koak) hart zen dute parte. 

18. Gainera, historia bat dago, he-
rri administrazioek eta hirugarren sektoreek 
konpartituriko ibilbide bat, gizarte zerbit zuak 
hornit zeko gero eta konpromiso handiagoa 
duten lankidet za-moduetarako bilakaera eka-
rri duena, baina lankidet za horretan ez da hi-
rugarren sektorea gauzat zen. Herri erant zuki-
zuneko garapenak ez du ekarri behar, gizarte 
zerbit zuen arloan, lankidet za-paradigma ho-
rretatik bezero eta hornit zailearen arteko ha-
rremanetara igarot zea, hirugarren sektorea le-

hentasunez ko bezerot zat hart zen bada. GZES 
hedat zeko, lankidet za-eredu jakin bat zaindu 
beharra dago, non jarrait zeko borondatea du-
ten eta arreta-ereduarekiko jardun koheren-
teak hart zen dituzten enpresek ere parte hartu 
ahal izango baitute.

19. Horrengatik guztiagatik, ez da bi-
dez koa GZES erat zea eta finkat zea aurretik 
duen ekint za, esperient zia eta zerbit zuak ema-
teko balioa ematen dutenak alde batera ut zita; 
izan ere, gaur egun herri erant zukizuneko zer-
bit zu gisa araut zen dira. Funt sez koa da sekto-
re publikoaren eta gizarte ekimenaren arteko 
lankidet zari eustea sistemaren arkitekturaren 
funt sez ko elementuetako bat den aldetik.

20. Sailaren eta HSSren arteko harre-
manak 5 eremu hauen inguruan egituratu dai-
tez ke, gehiago edo gut xiago, eta izan ere, ho-
rrela egituratu dira:

A. Sustapena.
• Lehen mailako erakundeen interes 
orokorreko jarduerak sustat zea, baita 
bigarren eta hirugarren mailakoenak ere 
(“sareak”): Foru erant zukizunaren ka-
talogotik kanpoko zerbit zuak, proiektu 
berrit zaileak, elkarrenganako lagunt za 
jarduerak eta gizarte boluntariot za, 
sent sibilizazioa eta salaketa, eskubideen 
sustapena, ikerketa eta beharrak ant ze-
matea, etab.
• Erakundeak eurak (horien oinarriz ko 
funt zionamendua, elkarteen bizit za edo-
ta kudeaketa gaitasunak), boluntariot za 

eta gizarte partaidet za sustat zea gizar-
te zerbit zuen eremuan.

Erakundeei baliabide materialak edota 
lagunt za teknikoa eskaint zen diz kieten pro-
gramen eta diru-lagunt zen bidez gauzat zen 
da sustapena, batez ere hasierako urteetan, 
baita erakundeekin eta sareekin hit zarmenak 
eginez ere.

B. Sailaren eta erakunde eta sareen ar-
teko lankidet za GZESrekin lotuta ez dauden 
interes orokorreko jardueretan. 

Aipaturiko interes orokorreko zenbait 
jarduera – elkarrenganako lagunt za eta bo-
luntariot za izan ezik, erakundeetan gauzatu 
beharrekoak, edo autonomia behar duten es-
kubideen salaketa edo defent sa – lankidet zan 
egin daitez ke: Ikerketa, sent sibilizazioa, beha-

3.2. LANKIDET ZA-EREMUAK
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rrak ant zematea eta horiek betet zeko proiek-
tu esperimentalak, etab. 

Beste formula bat zuk baztertu barik, 
hit zarmena da proiektu mota horiek lanki-
det zan biderat zeko modurik ohikoena. 

C. Erakundeen lagunt za, foru erant zu-
kizuneko zerbit zuak ematean eta horiek 
emateko zenbait alderditan, hala nola defi-
nizioan eta antolaketan; kalitate-estandarrak, 
ebaluazio-tresnak, informazioaren kudeaketa, 
kasuaren koordinazioa, etab. zehaztea.

Hit zarmen, itun edo kontratuen bidez 
gauzatu daiteke zerbit zuak emateko par-
taidet za, GZL eta hura garat zeko araudian 
ezarritakoaren arabera. Gainerako alderdiei 
dagokienez, bidez koa da lan-taldeak erat zea, 
egonkorrak edo unean unekoak eta orokorrak 
edo sektorialak.

D. Erakundeek GZES kudeat zeko jar-
dueretan lagunt zea, foru erant zukizunpeko 
eremuan eta Sailak zuzenduta, hala nola: 

•	Eremu, talde eta abarren inguruko be-
harrak eta baliabideak ebaluat zea.
•	Foru erant zukizuneko zerbit zu-sarea-
ren plangint za Lurralde Historikoan eta 
arretaren jarraipena prestat zea.
•	Planak sort zea, abiaraztea, jarrait zea 
eta ebaluat zea (politikak): Sailaren plan 
estrategikoa eta plan sektorialak.

Lankidet za kont seiluetan edo lan-
taldeetan (orokorrak edo sektorialak) parte 
hartuz gauzatu daiteke, eta lehen jarduketa-
mult zoan, zerbit zuak emateko hit zarmen, 
itun edo kontratuen bidez.

E. Sailaren eta sare eta erakundeen ar-
teko solaskidet za globala eta etengabekoa 
ahalbidet zen duen gizarte elkarriz keta; izan 
ere, gizartearen ekimen antolatuak dira, foru 
erant zukizuneko zerbit zuak eman zein ez. Gi-
zarte elkarriz keta:

• Saila, bigarren mailako sareak edo 
erakundeak eta gizarte oinarria duten 
HSSren jarduteko erakundeak ditu so-
laskide eta, bereziki, hart zaileen eta ho-
rien familien ordez kariak direnak edo 
horien partaidet za biderat zen dutenak, 
Katalogoko zerbit zuak eman zein ez.

• GZESren kudeaketara edo prestazio 
eta zerbit zu konkretuetara bideraturiko 
foroak gaindit zen ditu, foru erant zu-
kizuneko zerbit zuak ematean parte 
hart zen duten erakunde pribatuen lan-
kidet zan (irabazteko asmorik gabekoak 
izan zein ez), betiere ezaugarri horiek 
guztiak aint zat hart zea eragot zi gabe.

• Interes orokorreko gaiei ingurukoa 
izan ohi da, zerbit zu, eremu (baliaezin-
tasuna, mendekotasuna, babesik eza, 
bazterketa) edo taldetik harago doana 
eta beste gune bat zuk izan dit zakeena. 
Honako hau izan daiteke eduki zehat za: 
sektoreen ekint zaren berri izatea; gero 
eta gehiago diren premiaz ko edo gi-
zarte beharrizanak aipat zea; proiek-
tu berrit zaileak sort zea; sustapenaren 
arloko jarduketa-ildoak zehaztea; po-
litikak, arreta-ereduak, etab. egitea, ja-
rrait zea eta ebaluat zea; arreta-sarea 
planifikat zea eta hedapena ebaluat zea, 
etab.
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• Instituzionalizatu egin beharko lit za-
teke eta, ahal den neurrian, zeharkakoa 
izan, eta beharrez koa denean, nolabai-
teko solaskidet zari eut siko zaio HSS 

sustat zearekin edo gizarterat zearekin 
loturiko politiketan parte hart zen duten 
beste foru sail bat zuekin.

3.3. LANKIDET ZARAKO PRINT ZIPIO ETA IRIZPIDE OROKORRAK

21. Sailaren eta gizarte ekimenaren arte-
ko lankidet za, besteak beste, ondoko print zi-
pio eta irizpide orokor hauen arabera hedatu 
beharko lit zateke:

a) Gizarte politiken, ongizate estatuaren 
eta elkartasun antolatuaren alde egitea, bai-
ta herritar parte-hart zaileen eta eskubideak 
benetan erabilt zearen sustapenaren alde ere: 
horixe da erant zukizun partekatuaren eremua, 
non herri administrazioek eta HSSk elkarrekin 
jardun dezaketen.

b) Profesionaltasuna, eraginkortasuna, 
kalitatea eta sareko lana ditu helburu, bai ad-
ministrazioari, bai hirugarren sektoreko erakun-
deei exijit zekoak, zerbit zuen kalitatea ber-
mat zeko eta arreta ematen zaien pert sonen 
duintasuna zaint zeko.

c) Hirugarren sektoreko erakundeetako 
lan-baldint zak eta harreman duinak edukit zea 
ere beharrez ko baldint za da hart zaileen arre-
ta egokirako. Biz kaiko Foru Aldundiak eta foru 
erant zukizuneko zerbit zuak ematen dituzten 
erakundeek beharrez ko neurriak hartuko di-
tuzte baldint za horiek bermat zeko.

d) Erakundeek foru erant zukizuneko 
zerbit zuak emateko partaidet zak nahikoa ja-
rraipen izatea; urte askoko hit zarmen, itun edo 
kontratuen bidez gauzatuko dira zerbit zuok.

e) Eragile bakoit zak lider izan behar du 
bere jardueraren eremuan. Saila, foru erant zu-

kizuneko prestazioei eta zerbit zuei dagokie-
nez; eta HSSko erakundeak eta sareak, interes 
orokorreko beste jarduera bat zuei dagokienez.

f) Eragile bakoit zaren lidergoa, erant zu-
kizun nagusiko bere eremuan, bateragarria da 
lankidet zarekin, dela GZESren eremuan, dela 
gizarte zerbit zurik zabalenean. 

g) Proiektu partekatuak bult zat zeko, 
proiektu horien fase guztietan parte hartu be-
harra dago: diagnostikoa, diseinua, mart xan 
jart zea eta ebaluazioa. 

h) Aldeen arteko etengabeko komunika-
zio ona eta eraginkorra edozein lankidet za-
prozesutako baldint za da. Lankidet zak ho-
nako hauek ere behar ditu: elkar ezagut zea; 
konfiant za, nortasuna, erant zukizun maila edo 
lidergoa errespetat zea, baita eragile bakoit za-
ren eginkizuna eta ekarpena, baterako lana 
(lankidet za), etab. ere.

i) Lankidet za-guneak eta prozedurak 
gauzat zea ez da bateragarria erlazio informala 
zaint zearekin (topagunerako uneak, erakun-
deetarako bisitak horien errealitatearen berri 
izateko...). Alderant ziz, horrelako ekimenak 
mantent zea lagungarria izan daiteke gauzatu-
riko guneek funt ziona dezaten.

j) Lankidet za eraginkorrak, kont sultarako 
mekanismoetatik eta foro formalak erat zetik 
harago, parte hart zeko gune eta prozesu era-
ginkorrak behar ditu, arreta, zerbit zu, eta aba-
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22. GZL: 
• V. tituluak, irabazteko asmorik gabeko 
gizarte ekimenerako lagunt za publikoa 
dakar (II. kapitulua) eta herri administra-
zioek Katalogoaren barruan ez dauden 
beste prestazio edo zerbit zu bat zuk 
eskurat zea sustatu edota bult zatu “de-
zaketela” ezarri du, baita gizarte zer-
bit zuen arloko beste jarduera bat zuk 
egitea sustat zea ere, betiere EAEko he-
rri administrazioen plangint za estrate-
gikoak ezarritako orientazio orokorretara 
egokit zen badira eta irabazteko asmorik 
gabeko gizarte ekimeneko erakundeek 
egiten badituzte (73. artikulua, 1. idat z-
zatia).
• EAEko herri administrazioen hiru 
mailen eskumenak aipat zean, honako 
honetaz ari da: “Gizarte-ekint zaren hi-
rugarren sektorea sustat zea, bai eta 

herritarren parte hart zea ere; elkarte-
gint za bult zat zea, gizarte-zerbit zuen 
esparruan boluntario-lana eta irabazi-
asmorik gabeko eta gizarte-ekimeneko 
kooperatibismoa bult zat zea, eta gizar-
te-zerbit zuen kudea ketan eta ebaluake-
tan erabilt zaileek eta profesionalek ere 
parte hart zea” (40.5, 41.6 eta 42.7. art.).

• GZESren Katalogoaren barruan dago 
“Partaidet za” eta gizarterat zearen sus-
tapena gizarte zerbit zuen arloan.

23. Gizarte ekimeneko erakundeak, lehe-
nik eta behin, pert sonen, familien eta erkide-
goen partaidet za solidarioaren eta antolatua-
ren bidea eta adierazpena dira. Eta betet zen 
dituzten eginkizunak, zerbit zuak ematearekin 
batera, sent sibilizazioa, beharrak ant zematea 
edo boluntariot za eta elkarrenganako lagunt za 
bera sustatu beharrekoak dira, besteak beste.

rren politikari, ikuspegiei eta ereduei buruz ko 
erabakiak hart zera bideratuta; horiei esker, Sai-
laren eta hirugarren sektorearen arteko topagu-
nea eta adostasuna ahalbidetuko dira.

k) Lankidet zak Sailaren eta hirugarren 
sektoreko erakundeen zuzeneko jarduketaren 

profesionalen arteko erlazio onak ere behar 
ditu; lankidet za horrek erabilt zailearekin hur-
bilago jarduten dutenen arteko elkarriz keta 
ahalbidetuko du. Horri dagokionez, bidez koa 
izan liteke aurrera egitea zenbait topagune, 
trebakunt za eta gogoeta partekatu sustatuz. 

4. SUSTAPENA ETA LANKIDET ZA GIZARTE ZERBITZUEN 
EUSKAL SISTEMAREKIN (GZES) ZERIKUSIRIK EZ DUTEN 
INTERES OROKORREKO JARDUERETAN
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Sustapenerako ekint za justifikatuta 
dago erakundeen gizarte ekarpenagatik, eta 
zehaz kiago, gizarte beharrei ematen diz kie-
ten erant zunengatik, herritarren ekimenak 
eta partaidet za bideratuta, elkartasun anto-
laturako bideak izanda eta interes orokorreko 
jarduerak eta funt zioak beteta. Gainera, la-
gungarriak dira haz kunde ekonomikorako eta 
enplegua sort zeko.

Bestalde, ez da espero herri erant zu-
kizunpeko katalogoetan finkaturiko presta-
zioek eta zerbit zuek behar guztiei erant zuna 
eman ahal izatea, eta bereziki, HSSk nahikoa 
biz kor eta malgutasunez erant zun ohi dien 
behar berriei edota premiaz koei. Gainera, 
sektore publikoaren ekint zaren ezaugarri na-
gusia beste sektore bat zuei lagunt za ematea 
da; izan ere, horien partaidet za funt sez koa 
da haz kunde ekonomikoa, enplegua eta gi-
zarterat zea, elkartasun eta gizarte kohesioa 
sort zeko.

24. GZES finkat zeko agertoki batean 
(ahalegin ekonomiko bereziak egin beharko 
dira hura garat zeko), krisialdi ekonomikoa eta 
mendekotasuna, bazterketa eta babesik eza 
dauden agertokian, badirudi beharrez koak 
direla ondoko hauek:

• Sailaren sustapenari eustea, bazter-
ketari eta pobreziari eta krisialdi eko-
nomikoaren ondorioei erant zunak es-
kaint zen diz kieten proiektuei arreta 
berezia jarriz.
• Eta erakundeen funt zioen orekari 
eustea bult zat zeko eta interes orokor 
bereko jarduerak at xikit zeko zein bes-
te estrategia eta neurri bat zuk bult zatu 

ote daitez keen hausnart zea; herri 
erant zukizuneko zerbit zua emateare-
kin ez dute loturarik jarduera horiek.

25. Administrazioaren betebehar nagu-
sia prestazioa eta zerbit zuak bermat zea da; 
izan ere, prestazioak eskurat zea GZLren ere-
muan eskubide subjektibo gisa ezarri da. Be-
raz, sustapenari eut si behar zaio eta, ahal den 
neurrian, erakundeek dituzten lagunt zak di-
bert sifikatu, intereseko beste jarduera bat zuk 
egiteko, Katalogoko zerbit zuak emateaz ez 
bestelakoak. 

Ildo horretan, Saila, beste sail bat zue-
kin batera, lagunt za horiek dibert sifikat zeko 
lagungarria izan daiteke, HSSren erakundeen 
eta gizarte erant zukizuna bult zatu nahi duten 
enpresen arteko topaketa sustatuz.

Gainera, badirudi egokia dela batera 
adieraztea funt sez koa dela aurrez ki kut xen 
gizarte ekint zari eta HSSren erakundeen eta 
sareen interes orokorreko jardueretarako la-
gunt zei eustea.

26. Bestalde, sustapena biderat zeko 
badirudi beharrez koak direla ondoko hauek:

• Sustapenari dagokion eremua mu-
gat zea bukat zea, herri erant zukizune-
ko prestazioetatik eta zerbit zuetatik 
bereiziz; 
• Eta sustapenean, bilakaeran eta hel-
mugan erabilitako gastu publikoaren 
bolumenari buruz ko informazioa iza-
tea, baita lagunt zak eskat zen dituzten 
erakundeek herri erant zukizuneko zer-
bit zuak ematearekin zerikusirik ez du-
ten jarduerak egiteko dituzten funt sen 
jatorriari eta zenbatekoari buruz koa ere.
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30. Honelaxe definit zen du GZES GZL-
ren 5. artikuluak: arreta artikulatuko sare pu-
blikoa, herri erant zukizunekoa, titularitate 

publikoko eta itunpeko titularitate pribatuko 
prestazioek, zerbit zuek eta ekipamenduek 
osatua.

Gainera, komenigarria izango lit zateke 
HSSren erakundeen eta sareen partaidet za 
bult zat zea sutapenaren orientazioan eta 
ebaluazioan.

27. Sailaren sustapena beste herri admi-
nistrazio bat zuekin biderat zeari dagokionez, 
honako hauek komeniko lirateke:

• EAEko herri administrazioen arteko 
adostasunean aurrera egitea HSSren 
sutapenaren eta boluntarioen arloan, gi-
zarte zerbit zuetan erant zukizuna duen 
administrazio bakoit zaren jarduketa-
eremua argituz, baita arlo edo sail 
bakoit zarena ere (gizarte ekint za, osa-
suna, kultura...). 
• Sailaren sustapena udalekoekin bide-
rat zeko modua argit zea “Gizarte par-
taidet za eta gizarterat zea sustat zeko 
zerbit zua gizarte zerbit zuen arloan” de-
rit zonaren eremuan.

28. Tresnei dagokienez, badiru-
di zent zuz koa dela diru-lagunt zarenak (la-

gunt zen deialdiak, izendun diru-lagunt zak 
eta hit zarmenak) nahiz lagunt za material eta 
te knikoarenak zaint zea (egoit zetarako guneak, 
sustapen-programak eta elkarteak indart zea). 

Gainera, badirudi egokia dela proiektu 
esperimentaletarako lagunt za bult zat zea; izan 
ere, eremu zabala hart zen du: beharren eba-
luazio aldia, proiektuaren diseinua, burut zape-
na eta ebaluazioa.

29. Biz kaiko Foru Aldundi osoaren eta 
hirugarren sektoreko erakundeen arteko lan-
kidet zari dagokionez, garrant ziz koa da ere 
Biz kaiko Lurralde Historikoko 2011. urterako 
aurrekontu orokorrei buruz ko 8/2010 Foru 
Arauko bosgarren xedapen gehigarrian eza-
rritakoa garat zea, honako hauetarako obrak, 
hornidurak, zerbit zuak eta gainerako presta-
zioak gordet zearen inguruan: ezinduak gizar-
terat zeko zentroei, gizarterat ze edo lanerat ze 
enpresei edo gizartean baztertuak izateko 
arriskuan daudenak gizarterat zeko edo lane-
rat zeko helburua duten irabazteko asmorik ga-
beko erakundeei.

5. ERAKUNDEEK GIZARTE ZERBIT ZUAREN EUSKAL SISTEMAN 
(GZES) ETA LURRALDE HISTORIKOAN PARTE HART ZEA, BAITA 
FORU ERANT ZUKIZUNPEKO ZERBIT ZUEI DAGOKIENEZ ERE

5.1. EZAUGARRI OROKORRAK
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Horrekin bat, Gizarte Zerbit zuen Plan Es-
trategikoak hauxe bildu behar duela ezarri du 
35. artikuluak: “sektore publikoak eta pribatu 
itunduak zerbit zuak emateko parte-hart zeari 
buruz ko orientabideak”.

31. Bestalde, GZES eraenduko duten 
print zipioak aurkeztean (7. artikulua, a) hiz kia), 
GZLk herri erant zukizunaren hedadura zehaz-
ten du, hura mugatu gabe, hauxe esaten baitu:

• Herri botereek Katalogoko prestazioak 
eta zerbit zuak edukit zea eta eskurat zea 
eta horiek eskurat zeko prestazioen eta 
eskarien lehen harreraren kudeaketa pu-
bliko zuzena bermatuko dituzte, baita 
kasuaren koordinazioarekin zuzenean 
loturikoak ere, hirugarrenen lagunt za ere 
ezarri duen 19. artikuluan ezarritakoaren 
arabera4.
• Osagarri lez, kudeaketa publikoaren 
eta gizarte ekimenaren bidez ko ku-
deaketaren lehentasuna aurreikusi be-
harko da GZESren zerbit zuak eta pres-
tazioak ematean, helburu hauek lort ze 
aldera: 
- Zerbit zuen errealitatearen eta era-
bilt zaileen eta profesionalen beharren 
jakint za espezifikoari eustea, baita 
kudeaketaren eta arretaren kalitatea 
bermat zearekin lotutako zailtasunena 
ere. 
- Eta jardunbide onen ereduak es-
kaint zea; erant zun berrit zaileen eta 
aukeren ent segu esperimentalarekin 
batera, sistemak ezarritako helburue-

tan aurrera egitea erraztu eta prozesua 
biz kortuko dute. 

32. Hortaz, bidez koa da esatea ezen, 
GZES erat zeko, finkat zeko eta hedat zeko, GZ-
SEren Karteraren prestazioen eta zerbit zuen 
horniduran parte hart zeko, eredu mistoa 
aukeratu duela GZLk, herri administrazioen 
eta ekimen pribatuaren arteko lankidet zari 
dagokiona, eta gizarte ekimena lehenesten 
da lankidet zaren barruan.

Baina GZLk ez du argi uzten, baliabideak 
aprobet xat zeko print zipioari dagokiona ez 
bada, zein hautatu behar den aukerat zat: ku-
deaketa publiko zuzena edo gizarte ekimena-
ren bidez ko kudeaketa.

33. Ikuspegi horrek eta herri erant zuki-
zuneko gizarte zerbit zuak ematean gizarte eki-
menaren partaidet zari eusteko borondateak 
ondoko zio hauek dituzte: 

• Ekimen pribatuaren partaidet za bide-
rat zeko tresnak ezart zea Katalogoaren 
prestazioen eta zerbit zuen kudeaketan 
hala nola hit zarmenaren araubide be-
rezia (61. artikulua), hit zarmenak (69. 
artikulua) eta lankidet zako esparru-
akordioak (70. artikulua), az ken biak 
irabazteko asmorik gabeko erakundeei 
gordeta.
• Gizarte klausulak eta diskriminazio 
positiboko neurriak – Irabazteko asmo-
rik gabeko erakundeek maiz eskaint zen 
dituzten erant zun motak izaten dira 
nagusi, GZESrako nahi direnak ere-, bai 
hit zarmenaren araubidea eskurat zeko 
prozeduran (64 eta 65. artikuluak), bai 
kontrataziokoan (72. artikulua). 

4. GZLren testuan akat s bat dago: 19. artikulua aipatu beharko lit zateke, 59.2. 
izan barik (horrek ez du zerikusirik kasuarekin). 
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• Erabilt zaileen erakundeei eta Gizarte 
Ekint zaren Hirugarren Sektorekoei to-
kia ematea Gizarte Zerbit zuen Euskal 
Kont seiluan, gizarte zerbit zuen arloan 
lan egiten duten sindikatuekin, profesio-
nalekin eta enpresa erakundeekin bate-
ra; az ken horiek hirugarren sektoretik 
bereizten dira (48.1. artikulua).

34. Eredu mistoa aukerat zea (5, 7, 19, 
35, 48, 61, 64, 65, 69, 72… artikuluak):

• Ondorioak ditu GZESren definizioaren 
beraren aldetik eta haren antolakunt zan, 
egituran eta herri administrazioek gizar-
te ekimeneko erakundeekin dituzten ha-
rremanak biderat zeko moduan: egokia 
dela frogatu den lankidet za-eredu “pu-
bliko-pribatu soziala” at xiki eta sakon-
du nahi duten formulak hartuta, betiere 
nahi den arreta eta kudeaketa ereduare-
kin bat datozen jardunak hart zen dituz-
ten enpresak sart zea eragot zi gabe.
• Ez da instrumentala (baliabideak 
aprobet xat zeko print zipioari erant zu-
ten dio, baina gizarte ekimeneko lanki-
det zaren eta sutapenaren print zipioari 
ere bai), ez iragankorra (zuzeneko ku-
deaketa posible ez denean edo herri 
erant zukizuneko gizarte zerbit zuak 
bazterketaren, babesik ezaren edo ba-
liaezintasunaren eremuan herri erant zu-
kizuneko gizarte zerbit zuak ematen di-
tuzten enpresak ez badaude). 

• Gizarte eredu bat dakar berekin, akti-
boa da gizarte beharren eta arazoen 
aurrean eta horient zako erant zunetan 
hartu du parte, modu informalean zein 

modu antolatuan. Herri erant zukizuna 
eskat zen du, hura osatu eta lagunt za 
emanez ongizatera bideraturiko siste-
ma publikoen eraketan eta hedapenean.

35. Bestalde, genioenez, herri adminis-
trazioen eta erakundeen arteko harremanak 
errotik eraldatu den agertoki bati egokitu be-
har zaiz kio. Eta horrek berekin dakar erakun-
deen betebeharrak egokit zea eta erakundeon 
partaidet za finkat zea eta bult zat zea, lanki-
det za hori GZESren eremuan planteatu behar 
den moduaren definizioa sakonduz.

36. Herri erant zukizuneko sistema ba-
tean parte hart zeko, zerbit zuak ematen dituz-
ten erakundeek erant zukizun hori erabilt zea 
erraztu behar dute, diment sio guztietan eta 
osotasunean, eta erant zukizunaren betebe-
harrei egokituz eta honako hauek bermatuz, 
besteak beste:

a) Baimendu, homologatu eta erregis-
tratu beharrak betet zea.

b) Erabilt zaileen eta profesionalen es-
kubideak eta betebeharrak errespetat zea.

c) Lankidet za hit zarmen, itun edo kon-
tratu bidez gauzat zea bidez kot zet zen duten 
irizpideak etengabe betet zea: Eskurat zeko 
baldint zak eta diskriminazio positiboko neu-
rriak.

d) Zerbit zuak Karteraren Dekretuari 
(eskurat zeko baldint zak, zerbit zuen barruko 
prestazioak...) eta garapen-araudiari (behar-
kizun materialak, funt zionalak eta pert sonale-
koak) hasieran eta etengabe egokit zea.

e) Jarduketa eta kudeaketa gauzat zea 
eta kalitate parametroei egokit zea jarduketan 
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(“asistent zia-kalitatea”) eta kudeaketan, arre-
taren eredu komunitarioekin bat; parametro 
horiek GZES osorako dira.

f) GZESren eremuko beharrez ko infor-
mazio trukea eta koordinazioa bermat zen du-
ten baliabideak edukit zea (tresnak eta pert so-
nak), dela zerbit zuei eta zentroei dagokienez, 
dela erabilt zaile bakoit za, horren egoera eta 
bilakaera errespetat zeari dagokionez, batez 
ere erabilt zailearen egoera berriz baloratu eta 
baliabideen esleipena aldatu beharra badago.

g) Herri erant zukizuna erabilt zearen 
ondorioz ko kontrol, jarraipen eta ebaluazio 
eragiketei egokit zea, ematen diren zerbit zuei 
dagokienez.

h) Edozein pert sonak zerbit zuak es-
kurat zea bermat zea, baliabide bakoit zaren 
ahalmenaren barruan; izan ere, zerbit zuak 
eskurat zeko araudian ezarritako baldint zei 
egokituta, pert sona hori bideratuko du admi-
nistrazioak, sarrera egoki izatearen inguruko 
beste faktore bat zuk aint zat hart zea eragot zi 
gabe (hert siki betekizunei egokit zen ez zaien 
egoeran dauden pert sonak ere).

37. Zerbit zuei dagokienez, zerbit zuok 
ematen dituzten erakundeen partaidet za 
maila handia bult zatuko beharko luke Sailak 
zerbit zuaren zenbait ezaugarritan, figura juri-
dikoa edozein delarik eta betiere nolabaiteko 
lankidet za ibilbidea badago. 

Partaidet za horrek bere jarduketa osa-
tu beharko luke, Karteraren Dekretuan eta 
garapen-araudian ezarritakoaren barruan, 
honako alderdi hauetan: zerbit zuen disei-
nua, antolakunt zaren alderdiak barne direla, 
eta diseinuaren ebaluazioa eta egunerat zea; 

kalitate-estandarren definizioa; arreta-ere-
duak gauzat zea eta ebaluat zea; informazioa 
kudeat zeko, kasua koordinat zeko... tresnen 
diseinua; katalogoaren prestazioen eta zer-
bit zuen berrikunt za. 

38. Sistemaren kudeaketari dagokio-
nez, HSSko sareen eta erakundeen arteko 
lankidet za bideratuko beharko luke Sailak be-
harren ebaluazioan, baita lurraldeko zerbit zu-
sarearen plangint za, arretaren jarraipenaren 
diseinua eta planak abiaraztea, jarrait zea eta 
ebaluat zea ere (politikak): Sailaren plan es-
trategikoa, plan sektorialak. Alde horretatik, 
talde eta lurralde bati zerbit zua ematen dio-
ten erakunde guztiek hartu beharko lukete 
parte. Hala, erreferente iraunkorra da horre-
tarako edo ordez karit za lana betet zea, herri 
erant zukizuneko zerbit zuak eman zein ez.

39. Bestalde, zerbit zu jakin bat ematetik 
harago joanda, HSSren erakundeek jarduketa 
osoak burutu ohi dituzte eta ibilbide pert so-
nalak lagunt zen dituzte, zeharkako arreta eta 
arreta longitudinala eskainiz. 

Eta kudeaketa mekanismo malguak eta 
globalak hartu behar dira, jarduketen aberas-
tasun hori bilt zeko, halakorik dagoenean. Ho-
nelako mekanismoak:

• Hit zarmenak edo nahikoa malgutasun 
duen itun baten araubide berezia. 
• Lankidet zako esparru-akordioak: 
hit zarmenak edota itunak bilduta, zer-
bit zuen prestazioei tokia emateko 
eta beste jarduera bat zuk garat zeko 
(sent sibilizazioa, beharrak ant zematea, 
proiektu berrit zaileak...) modua izan 
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dezaten talde eta lurralde jakin bate-
rako erreferenteak diren erakundeek. 
Segurtasunetan (administraziokoak edo 

antolakunt zakoak) oinarrituriko sistemak sai-
hestea da xedea, zerbit zuen prestazioak ar-
dat z hart zen dituztenak, eta honako hauetan 
oinarrituriko sistemak aukerat zea: pert sona eta 
jarduketak sort zea, abiaraztea eta ebaluat zea 
lankidet zan, beharrei erant zuna emateko. Ildo 
beretik, erakundeek kasuaren koordinazioan 
duten partaidet zari eut si behar zaio.

40. Horiek tresna guztiak bult zat zeko 
(hit zarmenak, itunak...), lege-eremu jakin bat 
behar da, baina hori egiteko eskumena Sailaz 
gaindikoa da. Alabaina, honako hauek plan-
teat zen dira:

a) 2.1. idat z-zatian aipaturiko jardu-
nak aint zat hart zea, erakundeen bereizita-
suna zehazteko eta “jarduera berezia duten 
erakunde” horiei hit zarmenak izenpet zeko 
aukera gordet zea, 69. artikuluan ezarritako 
katalogoko zerbit zuak kudeat zeko, baita itu-
nak ere. 

Ildo horretan, bereizitasun hori ez lit za-
teke interpretatu behar zerbit zua emateko 
ahalmena duen beste erakunderik ez izate-
ko kasuaren inguruan, baina erakunde hori 
ez egotea ez lit zateke nahikoa zuribidea edo 
zioa izan behar hit zarmenak izenpet zeko. 

Urte askotarakoak izan beharko luke-
ten hit zarmenak edo itunak izenpet zeko, bi-
dez koa izan liteke zorrot zak izatea ibilbide ja-
rraituaren inguruko betekizunari dagokionez 
eta, bestalde, erakundeak hit zartu beharreko 
zerbit zua sortu izana balioet si beharko lit za-
teke. 

Bestalde, badirudi egokia dela bereiz-
tea, gai honetan eta oro har, soilik figura juri-
dikoaren irizpidea betet zen duten hirugarren 
sektoreko erakundeak batetik eta jardun ho-
riek guztiak edo zenbait dituztenak bestetik.

Eta bidez koa izan liteke jardun mult zo 
hori hart zen duten irabazteko asmorik ga-
beko erakundeak, gizarte onurako erakun-
de gisa, GZLren 74. artikuluan ezarritakoari 
erant zuteko. 

b) Itunaren araubide bereziari dago-
kionez, araubide espezifikoa gauza daitekeen 
baloratu beharko lit zateke Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen (SPKL) eremuan, GZLn 
ezarritako ezaugarriak errespetatu eta lortu 
nahi dituen helburuetara egokit zeko: bereziki, 
lortu nahi den arreta-ereduarekin bat datorren 
ekint za (osoa, pert sonalizatua, hurrekoa, par-
te hart zekoa, …) eta nahikoa kudeaketa mal-
gua ahalbidet zea. Osterant zean, interesgarria 
izango lit zateke gizarte zerbit zuen sistema-
rako eremu egokia ahalbidet zeko zenbait al-
daketa SPKLn sart zen saiat zea. 

c) Zerbit zuak eskurat zeari eta diskrimi-
nazio positiboko neurriei dagokienez, hit zar-
menetan, itunetan, etab., bidez koa izan liteke 
eskurat ze horretarako baldint zak zehaztea 
(ibilbide jarraitua) ikuspegi zorrot zetik, eta 
zenbait diskriminazio-neurri islat zea. 

Zehaz kiago, 2.1. idat z-zatian aipatu-
riko jardunekin lotutakoak, zertarako-eta zer-
bit zua ematen duenak, edozein figura juridiko 
delarik, bult zatu nahi den arreta-ereduarekin 
bat datozen jardunak hart zeko, dela zerbit zua 
hit zart zen bada, dela itunpekoa edo kontra-
tupekoa bada.
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d) Az kenik, beharrez koa da GZLren ga-
rapen-araudian zerbit zuei eta ekipamenduei 
buruz aipat zen diren titularitate gaiei eman 
beharreko tratamendua araudi horrekin bat 
etort zea eta, gainera, arauak baino argiago 

bereizi behar du zerbit zuen edo zentroen titu-
laritatea eta lokalen edo eraikinen jabet za. Ho-
rretarako, errealitaterako kudeaketa erant zun 
egokiak ahalbidetuko dira, zeren HSSren 
erakunde asko ez baitira higiezinen titularrak.

5.2. KASUAREN KOORDINAZIOA

41. Honelaxe defini genezake: entitate 
edo erakunde batek pert sonei edota familiei 
laguntasun profesionalizatua, banakoa eta 
jarraitua emateko darabilen jarduketa, haien 
gaitasunak suspert zeko eta gizarterat ze be-
harrei autonomiaz erant zuteko. Hartara, bere 
baliabideak eta erakundetik kanpoko baliabi-
deak ditu.

42. Kasuaren koordinazioa oso ga-
rrant ziz koa da; administrazio izaera t xikia du. 
Pert sona da ardat za, ez baliabidea edo admi-
nistrazio prozedura. Prestazioak eta zerbit zuak 
eskurat zea bakarrik ez, pert sona ardat z duen 
plangint zarako dinamikak gauzatu eta heda-
tu ere egin behar dira eta ibilbideak lagundu, 
pert sonarengandik hurbilen daudenengandik. 

Ez da bidez koa bizi-proiektuen ingu-
ruko koordinazioaz hit z egitea hurbiltasune-
tik ez bada. Eta ustez ekint zaren onuraduna 
izango denarekin elkarriz keta eta espero diren 
emait zak ezarri barik ere ez. Gizarte lagun-
tasuna eta hurbiltasuna posibilitaterako bal-
dint zak dira baliabideak eta gaitasunak sus-
tat zeko, jarduketak bult zat zeko eta jarraipena 
eta aldiz kako ebaluazioa egiteko.

43. Administrazioaren eskumena izan 
behar du haren erant zukizuneko baliabideak 
eskurat zeko modua kudeat zeak; bidez ko 
banaketa egitearen bermea da. Baina bizi-
proiektuen kudeaketa pert sonari, familiari eta 
hurbileko sareari dagoz kio, eta kont sulta egin 
dakieke eta kont sulta egin behar zaie baliabi-
derik egokienak ezart zerakoan.

44. Az ken urteotan, zerbit zuak he-
dat zera bideratu dira gehienbat ahaleginak, 
baina berriz ere pert sonak eta haien beharrak 
izan behar dute ardat za eta jauzi kualitatiboa 
egin pert sonarengan zentraturiko plangint za-
ren ikuspegitik, betiere antolakunt zarako eta 
kudeaketarako izan dit zakeen ondorioak asko 
izan daitez keela jakinda.

45. Kasuaren koordinazioa:
• Gizarte ekimeneko zenbait erakun-
deren ohiko jarduna eta jardun hori be-
tearaztea eredu mistoaren oinarriz ko 
adierazpena dira, baita erakunde horiek 
jarduteko oinarriz ko zenbait ezaugarriri 
eta GZESrako nahi den arretara eredua-
ri eusteko baldint za ere (osotasuna, ba-
nako arreta, …).
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• GZES eratu aurreko jarduna da, eta ez 
da sistema horretan agort zen, ezta pro-
fesional batekin ere, gizarte lagunt zai-
learekin adibidez.
• Ez da baliabide bat edo baliabide 
mult zo bat esleit zearekin eta ondoren-
go jarraipenarekin bukat zen den lan 
edo prozedura administrazioen mult zo 
hut sa (balorazioa, diagnostikoa), ezta 
unean uneko jarduketa edo jarduketa 
part ziala ere.
• Lagunt za profesionalizatua, banakoa 
eta jarraitua ezarri behar da pert so-
narekin edota familiarekin, ent zuteko, 
erkat zeko eta laguntasuna emateko gu-
neak eskainiz, haien helburuak zehaz-
tea eta gizarterat zeko oinarriz ko gaita-
sunak garat zea ahalbidet zeko.
• Laguntasun prozesu horretan t xer-
tat zen da eta hart zen du zent zua 
zenbait ataza burut zeak hala nola 
beharren eta baliabideen ebaluazioa 
(pert sonen euren gaitasunak barne 
direla) edo arreta-planak zehaztea eta 
ebaluat zea.
• Pert sona edo familia erabilt zailearen 
baimena behar du aurretik edo, hala de-
nean, erabilt zailearen legez ko ordez karia 
den pert sona edo erakundearena, eta 
ahal dela, pert sona edo familia erabilt zai-
leen partaidet zarekin aplikatu behar da, 
berehalako arriskua larria ez badakar.

46. Hauxe proposat zen da:
a) Koordinazio prozesua estandari-

zat zea foru erant zukizuneko zerbit zuetan, 
irizpide hau abiapuntu hartuta: pert sona era-
bilt zailearekin ohiko harremanak dituena iza-

tea jarduketaren diagnostikoa eta biderapena 
edo orientazioa sakonduko dituena.

b) Irizpide horrekin bat:
• Honako hauek egitea esleit zea “Balora-
zio eta diagnostiko foru zerbit zuari”: a) 
hasierako balorazioa (baremoa) eta diag-
nostikoa, zerbit zuek eta zentroek han-
ditu eta eguneratu beharrekoak; b) jar-
duketaren biderapena, hot s, baliabideak 
esleit zea (prestazioak eta zerbit zuak) 
eta hasierako diagnostikoarekin bat da-
tozen helburu orokorren definizioa.
• Jarduketa planifikatu, ebaluatu eta ja-
rrait zeko eginkizuna esleit zea kasuan 
kasuko erreferentea den erakundeari eta 
profesionalari, hauexek barne direla: a) 
jarduketaren hasierako diagnostikoan 
eta biderapenean parte hart zea; b) diag-
nostikoa egunerat zea, banako arreta-
planak egitea eta, hala denean, baliabi-
deak foru zerbit zuari berriz esleit zeko 
proposamena egitea.
c) Bidez koa izango lit zateke foru 

erant zukizuneko eremuan erreferentet zat 
hart zea ondokoak, besteak beste:

• Babesik eza, bazterketa, mendekota-
suna edo ezintasuna duten pert sonei 
eta, hala denean, familiei informazioa eta 
biderapena emateko eta gizarte lagun-
tasuna eskaint zeko eginkizuna betet zen 
duten gizarte ekimeneko erakundeak. 
• GZESn t xertaturiko zentroak ku-
deat zen dituzten entitate eta erakun-
de publikoak eta pribatuak, egoit zetan 
arreta berezia jarrita.
Horri dagokionez, kontuan izan behar 

da ezen kasu askotan hirugarren sektoreko 
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erakundeak erreferent zia direla pert sonent zat 
herri erant zukizuneko sistemarekin harrema-
netan jarri baino lehen.

d) Gainera, pert sona bakoit zak eta, 
hala denean, familia bakoit zak erreferent ziako 
profesional bat izan beharko luke esleituta, 
eta horren profila (trebakunt za, esperient zia) 
argi ezart zea komeniko lit zateke; jarduketaren 
plangint za, jarraipena eta ebaluazioa hartuko 
lituz ke bere gain.

e) Profesional horrek Balorazio eta diag-
nostiko foru zerbit zuarekin eta pert sonen eta 
familien egoeren eta eginiko jarduketaren be-
rri eman, aldian-aldian eta balorazioan eragina 
izan dezaketen eta esleituriko prestazioak eta 
zerbit zuak eta egun batean ezarritako helburu 
orokorrak aldat zeko proposamena ekar dezake-
ten aldaketa nabarmenak gertat zen badira.

f) Beharrez koa da ere:
• Argi ezart zea nor den erreferentea 
hainbat erakundetako baterako jarduke-
tak behar dituzten pert sonen kasuetan 
(esaterako: egoit za, buruko osasun zen-
troa, lan-zerbit zua, tutoret za-fundazioa) 
edo maila (lehen mailako eta bigarren 
mailako arreta) eta erant zukizunak ze-
haztea, baliabideekiko elkar eragitea, 
etab.
• Oro har eta kasu berezi bakoit zean 
pert sonarekin eta tartean diren gaine-
rako pert sonekin ezart zea (familia, beste 
profesional bat zuk, administrazioa) par-
tekaturiko informazioa kudeat zeko eta 
isilekotasunerako eremua.

• Helburuetan parte hart zeko izaeraren 
definizioa sakont zea eta banako arreta-
planen ebaluazioa; jarduerekin ez beza-
la, ezin estandariza daitez ke. Jarduerak 
egin diren, helburuak betet zeko balio 
izan duten eta abiapuntuko egoera-
rekin alderatuta aurrerapena izan den 
egiaztat zea. Pert sona ardat z hart zen 
duen plangint za kalitatearen funt sez ko 
ezaugarria da. Ez dago kudeaketaren 
bikaintasunik zehazturiko helburuak 
lort zeko bidean aurrera egin ezean, ku-
deaketaren az ken hart zaileekin betiere. 
• Erreferent ziako erakundeak kasuan 
kasuko beharrez ko baliabideak bide-
rat zeko ahalmena izatea, baliabide pro-
pioak izan nahiz inorenak izan. Pert sona 
ardat za izatea erakundea ardat za iza-
tearen kontrakoa ere bada, edo nego-
zioa ardat za izatearen kontrakoa.
• Erreferent ziaren eginkizuna betet zen 
duten pert sonak (profesionalak eta pro-
fesionalak ez direnak) lagunt zeko eta 
zaint zeko mekanismoak bult zat zea eta 
bizi-proiektuak kudeat zean egiten duten 
ekarpena aint zatestea. 

47. Beste kontu bat da pert sonak eta 
familiak aukerat zeko askatasuna izateko auke-
ra bidez koa izan litekeen ala ez hausnart zea, 
halako moldez non erreferent ziako pert sona 
aukeratu ahal izango baitute, pert sona horrek 
administrazioan edo erakunde baten lan egiten 
duen ala ez alde batera ut zita.
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6. BERRIKUNT ZA

48. Berrikunt zak beti dakar berekin al-
daketa originalak sort zea, objektiboak eta era-
ginkorrak, problemak konpont zeko edo gero eta 
handiagoak diren egungo beharrei edo betebe-
harrei erant zuna emateko gaitasuna hobet zeko, 
produktu, zerbit zu, sistema berriak ezarrita. Ho-
riek, aldi berean, ikuspegi, eredu, politika ezber-
dinen ondorioz koak izan daitez ke.

49. Gizarte zerbit zuen arloko be-
rrikunt zak gizarte berrikunt za izan behar du, 
lortu nahi duen xede eta eremuagatik eta han-
dia delako kapital intelektualean eta sozialean; 
trukean, elkarrekikotasunean eta lankidet zan 
oinarrituriko harremanak eta sareak behar di-
tuelako eta sort zen dituelako; eta ahalik eta 
hedapenik eta eraginik handiena lortu nahi 
duelako. Ondorioz, gizarteari it zult zen zaiz kio 
ondorioak. Gainera, gizarte berrikunt zak, BE-
PAren arabera5, gizarte premia bati erant zuten 
dio, baina ez ezinbestean premia komert zia-
lari, eta parte hart zekoa da. Gizarte arazoa 
konpont zeko “pert sonalki” interesa duten 
eragileen eta taldeen mult zoa dakar berekin, 
eta onuradunak jabearazi nahi ditu. Haren us-
tez, maiz arrakastat sua izan ohi da honelakoa 
denean: esperimentala, zeharkakoa, lagunt za 
ematekoa eta sorkide diren herritarrei parte 
harrarazteko gai.

50. Berrikunt za teknologikoek eta eko-
nomikoek ezaugarri horiek izan dit zakete eta 

sozialek euskarri teknologikoa eta diment sio 
ekonomikoa eduki dit zakete, enplegua 
eta aberastasuna sortuta. Izan ere, lotura-
rako, zeharkako lankidet zarako eta baterako 
sorkunt zarako tresna dira IKTak eta, beraz, 
funt sez ko euskarriak dira gizarte berrikunt za-
rako. Berrikunt zaren diment sio teknologikoak, 
ekonomikoak eta sozialak ez dute elkarren 
kontrakoak izan behar.

51. GZLk, Eusko Jaurlarit zaren, aldun-
dien (41.9. artikulua) eta udalen eginkizunen 
artean, berrikunt zaren sustapena eta ikerketa 
dakart za gizarte zerbit zuen arloan, dela GZE-
Sen nahiz zabalagoa den gizarte zerbit zuen 
eremuan.

52. GZESi dagokionez, sistema hori 
osat zen duten prestazioak, zerbit zuak, pro-
gramak eta jarduerak hobet zera bideratu-
riko jarduerak sustatuko beharko lituz keela 
ezarri du, “gizarte zerbit zuen ikerketa sus-
tat zea, baita ikerketa eta garapen ekimenak 
eta jakint za kudeat zeko ekimenak ere”, bes-
te tresna bat zuen artean (76.1. artikulua, c 
hiz kia). 

Gainera, eskainitako prestazioen eta zer-
bit zuen modalitateak aldatu ere egin litez keela 
ere adierazi du, “Prestazio eta Zerbit zuen Kar-
tera biztanleriaren beharrizan aldakorrei eten-
gabe egokituko dela bermat zearren”. Era be-
rean, zerbit zuak etengabe berrit zeko ere bai, 
arreta formuletan ikusitako berrikunt zak sartu-
ta (24.2. artikulua). 

5. European Commission. Bureau of European Policy Advisers. Conclusions 
of the BEPA workshop on social innovation. Brussels, D (2009), 3. orrialdea.
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53. Katalogoaren barruan ez dauden 
prestazioak eta zerbit zuak garat zeko eta gi-
zarte zerbit zuen arloko beste jarduera bat zuk 
egiteko irabazteko asmorik gabeko ekimene-
rako lagunt za publikoari dagokionez, hauxe 
dio 73. artikuluak:

• Bereziki hartuko dira aint zat: “a) be-
rrikunt za jarduerak eta jarduera espe-
rimentalak, pert sonei arreta emateko 
prestazio eta zerbit zu berriak mart xan 
jart zearen ingurukoak; c) ikerketa, ga-
rapen eta berrikunt za jarduerak, betiere 
zerbit zuen antolaketaren kalitatea eta 
arreta bermat zeko eta hobet zeko, plan-
gint za hobet zeko eta lanbide-jarduerak 
hobet zeko xedearekin”. 

• Horretarako, diru-lagunt zak edo hit zar-
menak gauzatu daitez ke, eta hit zarme-
nak urte askotakoak izan daitez ke.

54. HSSren erakundeen betiko eginki-
zuna da berrikunt za, baita bere eginkizuna eta 
eraldat zeko biderapena betet zeko oinarriz ko 
jarduera ere. Hala adierazi da eta adierazten da 
beharrak ant zemateko, ikerketa egiteko, arre-
ta-ereduak garat zeko, proiektu pilotuak egite-
ko jardueretan. etab.  

55. GZESren katalogoko zerbit zu asko, 
garai batean, HSSren erakundeen proiektuak 
izan ziren, eta gauzatuz joan dira esperient ziari 
esker. Gainera, ikuspegi komunitarioa edo ko-
munitatean parte hart zeko eta bizi-kalitatea-
ren eredua hirugarren sektoreko ekarpen na-
gusiak dira, edo erakundeek bult zatu dituzten 
berrikunt zak hart zen dituzte aint zat. 

56. HSSren erakundeen ezaugarri nagu-
sia izan ohi da, berrikunt zarako bere eginkizu-
na betet zean, hart zaileenganako hurbiltasuna, 
besteak beste; horri esker, beharrak eta beha-
rren bilakaera ezagutu dit zake hurbiletik. Edo-
ta proiektuak mart xan jart zeko biz kortasuna.

Bestalde, beharrez koa da erakundeen 
arteko lankidet zan aurrera egitea beharrak 
ant zematearen, ikerketaren, proiektu espe-
rimentalen garapenaren eta berrikunt zaren 
eginkizuna bigarren mailako sareetatik eta 
erakundeetatik bult zat zearen aldetik.

57. HSSren erakundeek eta sareek be-
rrikunt zarako euren estrategia eduki beharko 
lukete eta autonomiaz hedatu, elkarri eragiten 
eta beste eragile bat zuekin ere bai (enpresa, 
herri administrazioak, finant za erakundeak...). 
Horri dagokionez, hauexek komeni dira, bes-
teak beste: erakundeetan eta sareetan be-
rrikunt zara bideraturiko kultura bult zat zea 
(irakastea, ikastea, konpartit zea, ebaluat zea…); 
berrikunt za ekint za espezifikoak identifikat zea 
erakundeetan eta baliabideak esleit zea; 
erakunde bakoit zak egiten duenari buruz ko 
informazioa elkarri trukat zea eta lankidet za 
bult zat zea; kanpoko lagunt zak bilt zea (se-
ktore publikoarenak, enpresenak, bere gizar-
te erant zukizuna betet zean …); proiektu be-
rrit zaileak “inkubat zea” ahalbidet zen duten 
lagunt za sistema malguak eskat zea (ez baka-
rrik mart xan jart zea).

58. Egungo gizarte testuinguruan, badi-
rudi beharrez koa dela berrikunt za gizarte zer-
bit zuen arloan bult zat zea, eta honela egitea: a) 
eragileen arteko lankidet za eta emait zak ahalik 
eta gehien sakabanatuz (gizarte berrikunt za); 
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b) eta behar berriei nahiz behar gorakorrei 
erant zuteko nahiz bere GZES eta katalogoa 
finkat zeko.

Alderdi askotatik behar da berrikunt za-
rako estrategia bat garat zea gizarte zer-
bit zuen arloan, baita berrikunt za horrek lan-
du dit zakeen guneak ere: Bizi-esperant za 
handit zeari erant zuna ematea, bizit za auto-
nomoa eta et xean jarrait zea sustat zeko eki-
menak, familietan izaten ari diren eta haiei 
eragiten dieten aldaketei erant zuna ematea, 
arrisku eremua handit zeari erant zuna ematea 
eta bazterketa egoeren denboralizazioa, arre-
ta pert sonalizat zea, ezberdintasunak balioes-
tea, etab.

59. Berrikunt za estrategiak hart zeak 
zenbait tresna behar ditu, esperimentazioa 
eta ikaskunt za ahalbidet zeko, dela proiektuak 
gauzatu baino lehen, dela zerbit zuak estanda-
rizatu baino lehen. Sustapenak eta lankidet zak, 
GZESren eremuan, horrelako tresna motak 
ahalbidetu behar dituzte, diseinu-faseak eza-
rriz eta proiektu ideiak ebaluatuz, ekimen es-
perimentalak, etab.

60. Eredu mistoari esker, GZESk bere 
baitan gizarte berrikunt zako estrategiak ere 
sar dit zake, lankidet zaren aldetik, emait zak 
ahalik eta gehien hedat zearen aldetik... Baina 
lankidet zak, GZESren baitan nahiz hortik kan-
pora, aldeen partaidet za behar du proiektua-
ren ziklo osoan.

61. Esparru horretan, berrikunt za estra-
tegia ezart zea proposat zen da, Sailak bult zatu 
beharrekoa HSSren erakundeekin eta sareekin 
lankidet zan arituta, beste eragile bat zuen ar-

tean, betiere GZESren eremuan nahiz gizarte 
zerbit zuen eremurik zabalenean.

Aldaketa originalak, objektiboak eta 
eraginkorrak sort zea eta hedat zea izango 
lit zateke haren xedea, problemak eta egungo 
edo geroko beharrak konpont zeko gaitasuna 
hobet zea ahalbidet zeko, hain zu zen men-
dekotasun, bazterketa edota babesik ezaren 
inguruko egoeretarako arretarekin eta gizar-
terat zea populazio osoaren autonomiarekin 
sustat zearekin zerikusia dutenak. 

Funt sean, gizarte berrikunt zako estra-
tegiat zat hartuko beharko lit zateke, eta ge-
hienbat sektore publikoaren eta gizarte eki-
menaren arteko lankidet za izango luke oinarri, 
baina beste eragile bat zuen partaidet zarekin 
eta enpresak sartuta, gehienbat ekarpena gi-
zarte berrikunt zaren parametroen barruan 
sart zen bada. Bereziki bermatuko da emait zen 
sakabanaketa.

62. Proposaturiko estrategiak, funt sean, 
bi ildotan izan dit zake eragina:

a) Tresnak sort zea eta hedat zea (adie-
razle-panelak, beharrei eta eskariei buruz ko 
azterlanak, lan-taldeak), Biz kaiko beharren eta 
baliabideen bilakaeraren berri izateko. Arreta 
berezia jarriko da horretan foru erant zukizu-
neko tresnetan.

b) Proiektu esperimental propioak 
bult zat zea, lankidet zan, eta kanpokoak auke-
raturiko interes guneen inguruan, Sailak da-
goeneko dituen tresnak elkarrekin eta interes 
guneekin lotuta. 

Beraz, gehienbat ekint za antolat zea eta 
biderat zea izango lit zateke helburua, baita 
dagoeneko dituen baliabideak eta ekint zak bi-
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derat zea ere, interes guneekin bateratuz foru 
erant zukizuneko zerbit zuak ematen dituzten 
erakundeekiko, HSSko erakunde eta sareekiko 
eta beste eragile bat zuekiko lankidet zan, es-
aterako: kut xen gizarte ekint zak, beste herri 
administrazio bat zuk, unibert sitateak eta iker-
keta eta heziketako beste erakunde bat zuk, gi-
zarte berrikunt zarekin lotuak eta gizarte zer-
bit zuen eremuan.

63. Zehaz kiago, hauxe proposat zen da:
a) Sailaren eta HSSren erakundeen 

eta sareen arteko harreman formalak eta in-
formalak zaint zea eta bult zat zea, politikak, 
arreta ereduak eta beharretarako erant zu-
nak identifikat zeko. Eta, helburu horrekin: a) 
elkarri trukat zea arreta-ereduei, zerbit zuei, 
antolakunt za eta kudeaketa sistemei, eta aba-
rri buruz ko proposamenak; b) batera iden-
tifikat zea behar gorakorrak eta erant zuna 
emateko aukerak plangint za estrategikoko 
(orokorra eta sektoriala) prozesuetan eta zen-
bait gunetan, elkarriz keta zibileko mahaian 
adibidez (egokia izan liteke berrikunt zarako 
lan-talde bat osat zea ere).

b) Lankidet zako interes guneak identi-
fikat zea eta lehenestea eta aldian-aldian egu-
nerat zea. Lehenet sitakoei dagokienez, “be-
rrikunt zaren asmoa” zehazteaz gain, bidez koa 
izan liteke proiektu-ideiak sort zeko taldeak 
sustat zea hainbat formatutan eta proiektu-
ideiak bult zat zeko beste tresna bat zuk.

c) Interes guneak aint zat hartuta, 
hauexek ere izan daitez ke helburuak:

Errealitatea ezagut zea
• Egun dauden tresnak abiapuntu hartu-
ta (azterlanak, behatokiak, kont seiluak), 

errealitatearen azterketa jarraitua sus-
tat zea eragileen arteko lankidet zan: 
Hainbat tresnak emandako informazioa 
bilt zea (datu nahiz azterketa kualitati-
boak), ordenat zea, t xostenen bidez eta 
webean ezagutaraztea, etab. 
• Aldiz kako “gizarte koiunturari bu-
ruz ko t xostena” egitea, laburra ezin-
bestean, arretaren bilakaeraren (foru 
prestazioak eta zerbit zuak) eta lurralde 
historikoko mendekotasunaren, bazter-
ketaren eta babesik ezaren gaineko da-
tuak eskainiko dituena. 

Proiektu esperimentalak
• Erakundeen eta sareen proiektu be-
rrit zaileak bult zat zea lagunt zen deial-
dien eta lankidet za tresna malguen 
bidez, hit zarmenen bidez esaterako. 
Hartara, arreta berezia jarriko da beste 
erakunde eta eragile bat zuekin batera 
eginikoetan eta hirugarrenen finant zabi-
deak dituztenekin gauzaturikoetan.
• Modu esperimentalean sustat zea 
proiektuak, erakundeen eta Sailaren 
arteko lankidet zan, bereziki GZESren 
eremuan eta guztion intereserako arloak 
identifikatuz: Kasuaren koordinazioa, 
zerbit zu esperimentalak sort zea eta 
abiaraztea, parte hart zeko eredua eta 
komunitatearen bizi-kalitatea garat zea, 
etab. 
Ahal den neurrian, komenigarria izango 

lit zateke talde partekatuak erat zea proiek-
tuaren zikloan: Beharren ebaluazioa eta proie-
ktu-ideia sort zea; balio erant sia abiaraztea, 
ebaluat zea eta identifikat zea; estandarizazioa 
eta berrikunt zaren hedapena.



EGINIKO BIDEA FINKATZEA ETA ETORKIZUNERAKO JARRAIBIDEAK EMATEA30

1. Aurrera egiten jarrait zea gizarte zer-
bit zuen arloko foru sail arduradunarekiko lan-
kidet zan (hemendik aurrera, Saila) eta Hiru-
garren Sektore Sozialean (HSS) aipaturiko 5 
eremuetan, betiere aurretik HSS bazirela eta 
betidanik eta gaur egun HSSek herri erant zuki-
zuneko zerbit zuak emateko egiten duten ekar-
pena aint zatet siz, baita urteetan finkatuz joan 
den lankidet za ereduaren funt zionalitatea eta 
egokit zapena ere.

2. Sailaren sustapena at xikit zea, la-
gunt za ekonomiko, material eta teknikoari 
eut siz, eta HSSko erakundeek dituzten la-
gunt zak dibert sifikatu ahal izaten lagunt zea 
(kut xen gizarte ekint za, enpresak...) onura 
orokorreko jarduerak burutu ahal izateko.

3. HSSko erakundeen eta sareen partai-
det za bult zat zea sustapenaren biderapenean 
eta ebaluazioan, horri buruz ko informazioa 
emanda.

4. Hirugarren Sektoreko sustapena ze-
harkakotasuna bult zat zea Biz kaiko Foru Al-
dundiaren eskumenen eremuan.

5. Diskriminazio positiboa izatea Sailaren 
sustapenean: 

a) Krisialdiaren ondorio sozialei erant zu-
teko ekint zak:

b) Erakundeen eta sareen arteko lanki-
det zan eginiko proiektuak, bereziki zenbait al-
derditan (ikerketa, sent sibilizazioa…)

c) Elkarte t xikiak eta ertainak eta bo-
luntarioen elkarteak, sustapen-ekint za haien 
ezaugarri eta beharretara egokituz.

6. Sailaren eta elkarteen arteko harre-
manetarako eredua gauzat zen aurrera egitea 
gizarte zerbit zuak emateko, aldeen betebeha-
rrak eta lankidet za-prozedurak argi ezarrita, 
besteak beste.

7. Foru erant zukizuneko zerbit zuak 
emateko ibilbide luzea duten erakundee-
kin partaidet za maila handia bult zat zea zer-
bit zuok emateko, jarduketa barne dela, betiere 
Karteraren Dekretuan eta hura garat zeko arau-
dian ezarritako esparruaren barruan, honako 
hauetan: 

a) Zerbit zuen diseinuan, antolakunt za-
ren ezaugarriak barne direla, eta diseinuaren 
ebaluazioan eta egunerat zean; 

b) Kalitate-estandarrak zehaztean; 
c) Arreta ereduak gauzat zean eta eba-

luat zean; 
d) Informazioa kudeat zeko tresnen di-

seinuan, kasuaren koordinazioan...; 
e) Katalogoko prestazioen eta zer-

bit zuen inguruko berrikunt zan. 

d) Berrikunt zaren kultura, erakundeen 
eta sareen berrikunt zarako funt zioa eta ikas-
kunt za bult zat zea, baita ekint zailet za ere 
gizarte zerbit zuen arloan, ekonomia eta be-
rrikunt zarako ekint zen sail arduradunarekin 

lankidet zan eta hirugarren sektoreko erakun-
deek eta sareek Sail horren tresnak esku-
rat zeko modua erraztea ekint zaileent zako eta 
berrikunt zarako lagunt zaren arloan.

7. GOMENDIO NAGUSIAK
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8. HSSko sareen eta erakundeen arteko 
lankidet za bult zat zea GZESren kudeaketan, 
Lurralde Historikoan eta foru erant zukizuneko 
zerbit zuei dagokienez. Horretarako, hauexetan 
parte hart zea ezarriko da: a) beharren eba-
luazioa; b) lurraldeko zerbit zu-sarearen plan-
gint za; c) arreta-jarraipenaren diseinua; d) pla-
nak (politikak) sort zea, abiaraztea, jarrait zea 
eta ebaluat zea: Sailaren plan estrategikoa eta 
plan sektorialak …

9. Erakundeen jarduketen aberastasuna 
bilduko duten kudeaketa modu globalak eta 
malguak hart zea, aberastasun hori dagoenean. 
Honelako moduak:

• Hit zarmenak edo nahikoa malguta-
suna duen itun baten araubide berezia. 
• Lankidet za esparru-akordioak: hit zar-
menak edota itunak bilduta, zerbit zuen 
prestazioei tokia emateko eta beste 
jarduera bat zuk garat zeko (sent sibili-
zazioa, beharrak ant zematea, proiektu 
berrit zaileak...) izan dezaten talde eta lu-
rralde jakin baterako erreferenteak diren 
erakundeek. 

10. Jarduera berezia egiten duen 
erakundet zat hart zea, eta haiekin hit zarme-
nak ezart zea, GZLren 69. artikuluan ezarritako 
zerbit zuak kudeat zeko 2.1. idat z-zatian aipatu-
riko jarduna duten irabazteko asmorik gabeko 
erakundeei, baita itunak ere. Hartara, urte as-
kotako itunak izango dira (EAE osorako arau-
pet zeari egoki irizten bazaio, erregulazioa ter-
mino horietan egitea proposatuz).

11. Kasua koordinat zeko prozesua es-
tandarizat zea foru erant zukizuneko zerbit zue-
tan, pert sona ardazt zat hart zeko print zipioa 

abiapuntu hartuta eta, beraz, erabilt zailearekin 
ohiko harremanak dituenak jarduketaren (ba-
liabideak esleit zea) hasierako diagnostikoan 
eta biderapenean parte hart zeko irizpidea ja-
rrait zea, pert sona bera izatea jarduketaren 
diagnostikoa eta biderapena sakonduko ditue-
na, parte hart zeko planak banaka eginez eta, 
hala denean, baliabideak berriz esleit zea pro-
posatuz balorazio, diagnostiko eta orientazio 
foru zerbit zuari.

Pert sona ardazt zat hart zeko print zi-
pioak banako arreta-planen jarduketaren hel-
buruak parte hartuta zehazteko eta ebaluazioa 
erabilt zaileekin partekatuta egiteko bidean au-
rrera egitea ere eskat zen du. 

12. Esparru horretan, berrikunt za estra-
tegia ezart zea proposat zen da, Sailak bult zatu 
beharrekoa HSSren erakundeekin eta sareekin 
lankidet zan arituta, beste eragile bat zuen ar-
tean, betiere GZESren eremuan nahiz gizarte 
zerbit zuen eremurik zabalenean.

• Tresnak sort zea eta hedat zea (adie-
razle-panelak, beharrei eta eskariei 
buruz ko azterlanak, lan-taldeak…), 
Biz kaiko beharren eta baliabideen bi-
lakaeraren berri izateko. Arreta berezia 
jarriko da horretan foru erant zukizuneko 
tresnetan.
• Proiektu esperimental propioak 
bult zat zea, lankidet zan, eta kanpokoak 
aukeraturiko interes guneen inguruan, 
Sailak dagoeneko dituen tresnak elka-
rrekin eta interes guneekin lotuta. 

13. Gizarte elkarriz keta instituzionali-
zat zea gizarte zerbit zuen arloan; izaera forma-
la eman behar zaio eta, hala dela, zeharkako-
tasuna.




