ZURE ERKIDEGOAN
“PERTSONA
NAGUSIEKIKO
HIRI ADISKIDETSUAK”
PROIEKTUA EZARTZEKO
ESKULIBURUA

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK”
PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA
Pedro Pablo Fernández de Larrinoa Palacios
Joana Velas Yagüe
eta “Ageing Research” taldea (Deustuko Unibertsitatea)
Taldekideak:
María Carrasco Zabaleta
Ignacio Gómez Marroquín
Silvia Martínez Rodríguez
Nuria Ortiz Marqués
Isabel Rubio Florido
Ikerketa taldearekin harremanetan jartzeko: pedro.larrinoa@deusto.es

Dokumentu hau creative commons lizentzia baten barne dago. Lana
publikoki eta modu librean kopiatu, banatu edo komunikatu daiteke, betiere,
egiletasuna onartzen bada eta helburu komertzialetarako erabiltzen ez bada.
Egileek aldez aurretik idatzizko baimena ematen ez badute, ezin izango da
lana aldatu, eraldatu edo lan horretatik eratorritako beste obra bat sortu.
© Pedro Pablo Fernández de Larrinoa Palacios
Joana Velas Yagüe
Ageing Research (Deustuko Unibertsitatea), 2014
Editorea: Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila
UGASKO 3, 2ª PLANTA. 48014 BILBAO
Lege Gordailua: BI-973-2016

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

AURKIBIDEA

Agurra. Isabel Sánchez Robles. Gizarte Ekintzako foru diputatua.

5

Eskerrak.

7

Sarrera.

9

Eskuliburu hau nola ulertu behar den.

11

Eskuliburua nori zuzenduta dagoen.

12

I. ZATIA. PROIEKTUAREN IZAERA.

13

Zer da OMEren “Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuen” proiektua?

15

Ikerketa-ekintza partaidearen eredua.

25

Proiektuan parte hartzen duten pertsonen zeregina.

31

Proiektuaren funtsezko elementuak.

35

Proiektuaren hedapena.

41

II. ZATIA. PROIEKTUA PLANIFIKATZEA.

49

Proiektuan etengabeak diren bi elementu: PROZESUAREN EBALUAZIOA eta
KOMUNIKAZIOA.

51

Proiektu honetan sar al gaitezke? AURRETIAZKO FASEA.

54

Proiektua jendaurrean aurkeztea. SUSTAPEN FASEA.

73

Gure erkidegoa adiskidetsua al da pertsona nagusiekin? DIAGNOSTIKO FASEA.

96

Orduan, gure erkidegoan zer aldatu nahi dugu pertsona nagusiekiko adiskidetasuna
hobetzeko? Zehazki, zer egingo dugu hori lortzeko? EKINTZAK PLANIFIKATZEKO FASEA.

120

1. GEHIGARRIA. HIRU URTE DAUZKAGU GURE EKINTZA PLANIFIKAZIOAK
EGITEKO. BETEARAZPEN FASEA.

135

2. GEHIGARRIA. PROZESUA BERRIZ ERE HASTEN DA.
AURRERAPENEN EBALUAZIO FASEA.

137

ERANSKINAK. ERABIL DAITEZKEEN MATERIALAK.

147

3

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

AGURRA

Esku artean daukazun eskuliburu hau Bizkaiko Foru Aldundiak adin guztietako pertsonentzat gizarte inklusiboagoa eraikitzeko etenik gabe burutu nahi duen lan iraunkorraren emaitza da. Aldarrikatu ez ezik, guk ere
geure harri-koskorra ekartzeko ahalegina egiten dugu adina gorabehera pertsona guztien artean pertsona
guztientzat den gizartea eraikitzerakoan. Eskuliburu hau bokazio eta ataza horren emaitza ere bada.
Historian lehenengo aldiz Bizkaiko pertsonen gehiengoak 80 urteko muga gainditzeko aukera du. Bizitza
luzeagoa benetan da balio itzela duen bitartekoa. Ez bakarrik zahartzaroa nola bizi pentsatzeko eta hausnartzeko aukera ematen duelako, baizik eta bidea ematen duelako gure bizitza osoa nola garatu daitekeen
aurreikusteko. Eta hasieran ariketa indibiduala ematen duen honek talde-ariketa bihurtu behar du, Bizkaiko
Lurralde Historiko osoarena.
Aintzatetsi egin behar dugu gure inguruko, gure Lurraldeko elementu asko beste testuinguru demografiko
baten pentsatu zirela eta horiek berrikusteak adineko pertsonen ahalmena sustatzea esan nahi du eta, ondorioz, baita horien ongizatea eta esku hartzea ere. Izan ere, pertsonaren eta bizi den inguruaren arteko erlazio
hori, eta bien arteko elkarreragiketa, funtsezko faktore bihurtzen dira pertsona guztien, adineko pertsonen
kasuan ere bai, bizitza-proiektuak osorik garatzeko.
Horren jakitun Osasunaren Mundu Erakundea (OME) aspaldi hasi zen adineko pertsonekin Hiri Adeitsuen
proiektua sustatzen; proiektu horren xedea hiri, herri edo erkidegoei euren buruei adineko pertsonen ikuspegitik begiratzen laguntzea da, pertsona horiekiko adeitsuagoak izateko alderdiak eta erak identifikatu ditzaten. Seguru gaude prozesu horiek Lurralderako eta Bizkaiko gizarterako adineko pertsonek duten partaidetzaren eta laguntzaren berezko balorea eduki behar dutela, prozesuko protagonista nagusi bihurtuz.
Ildo horretatik, hitzaurre honetatik hasita, onartu egin behar dugu eskuliburu hau talde- lana dela, hau da,
inguru adeitsuen eraikuntza bezala: ataza erkidea eta konpartitua. Hasteko eta behin, prozesuko Durangoko
herriko protagonistak, ostean, Deustuko Unibertsitateko bere dinamizatzaileak eta autoreak, pertsona eta
erakunde horiek guztiak talde-lan honetara deituta daude: Bizkaia adin guztientzat. Hemendik horiek guztiak animatzen ditugu eta eskerrak ematen dizkiegu.
Asmo horrekin Bizkaiko Foru Aldundian uste dugu eskuliburu hau, zahartze aktibo eta osasungarrirako baldintzarik onenak sortuz eta bideratuz, Bizkaia adin guztietarako Lurralde bihurtzeko erreminta baliotsua dela.
Liburu formatuan eta Bizkaiko Foru Aldundiko web orritik deskargatzeko formatuan zabalduko den eskuliburuak hausnarketari ekiteko argudioak ematea gustatuko litzaiguke, eta Bizkaiko herrietan ekimen berriak
garatzen laguntzea, eta norberaren herrian edo erkidegoan adinaren ikuspegia inkorporatzen duen prozesua abian jarri nahi duenaren ekintzen gida izatea. Horrela adin guztientzako gizartea eraikitzeko bitarteko
bihurtuko da.
ISABEL SÁNCHEZ ROBLES. GIZARTE EKINTZAKO FORU DIPUTATUA
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1. EL CONTEXTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN
ESKERRAK
DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN BIZKAIA

Eskuliburu hau pertsona oso desberdinen lankidetzari esker gauzatu da. Bilduma lan
honetan, Deustuko Unibertsitateko taldea, “Ageing Research – Gerontologiaren gaineko ikerketa taldea”, izan da eta da gure inguru hurbileko udalerri desberdinetan “hiri adiskidetsuen”
proiektuaren esperientzia aplikatuen arima. Talde horretako kideen ezagutzen eta ikuspegien
kontrasteari esker, egindako lana aberastu egin da eta ikaskuntza horretatik atera ahal izan
ditugu, hain zuzen ere, eskuliburu honek helarazi nahi dituen irakaskuntzak.
Prozesu osoan zehar hainbat erakunde eta antolakunde izan ditugu lagun. Azpimarratzekoa da, batetik, Bizkaiko Foru Aldundiak azken urteotan proiektuaren garapenean nahiz
eskuliburu hau idazteko lanetan eman digun laguntza. Laguntza hori ez da soilik ekonomikoa
izan, hori bera ere garrantzitsua izan arren; “hiri adiskidetsuak” proiektua beste era batean
ulertu eta garatu zitekeela sinetsi dute, berau hiritarrentzat eraikitzaileagoa izan dadin, eta,
bide horretan, erkidego desberdinetako pertsona nagusiek protagonismo berezia hartu dute.
Deustuko Unibertsitatearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko hitzarmena izan da laguntza
eta lankidetza horren lekuko: Bizkailab. Era berean, erakunde honen ekimena izan da eskuliburu hau idaztera bultzatu gaituena.
Bestalde, Nagusiak elkarteak proiektu honen eta ikuspegi honen gaineko fede osoa izan
du eta horrek gizarte legitimitate oso garrantzitsua eman dio lanari. Bere partaidetza eta babesik gabe, proiektua ezin izango zen garatu. Teknologia, babes politika eta laguntza soziala,
halaber, funtsezko oinarriak izan dira proiektu hau ulertzen dugun eran.
Azkenik, baina garrantzitsua hau ere, eskerrak eman nahi dizkiegu Durango eta Mungiako profesionalei, bi udalerrietako agintari publikoei, beren erkidegoko adiskidetasunarekiko
erakutsi duten lankidetza eta konpromisoagatik, eta, batez ere, proiektuko talde eragileetan,
ekintza taldeetan, gaikako taldeetan eta abarretan parte hartu nahi izan duten eta hala egin
duten pertsona nagusiei. Horiekin guztiekin, izan ere, gure lana hobeto egiten ikasi dugu,
batzuetan ideiekin asmatuz, eta, beste batzuetan, egindako akats eta zailtasunetatik ikasiz.
Pertsona horiei guztiei, beraz, eskerrik asko.
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SARRERA

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME, aurrerantzean), 2007. urtean, “Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuak – Age friendly cities” izeneko proiektua proposatu zuen. Asmoa honakoa zen, eta da: hiriei pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen laguntzea, horiekin zein
alderditan eta nola izan daitezkeen “adiskidetsuagoak” identifikatzeko. Bestetik, Europar Batasunak proposamen hau jaso zuen “Zahartze aktibo eta osasuntsuaren gaineko berrikuntzarako elkarte europarraren” plan estrategikoaren esparruan (EIP-AHA, ingelerazko sigletan,
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing). Bada, plan horren helburua
pertsona nagusien bizimodua hobetzea zen, eta, horretarako, babesa eman zitzaien gizartean
parte hartzeko, osasun eta gizarte laguntzako sistemetan duten presioa murrizteko eta, azken
finean, hazkunde iraunkorrean laguntzeko. Helburu horiek guztiak lortzeko, lan sare bateratuak sortzen dira, esperientziak eta jardunbide onak trukatzen dira...
Eskuliburu honek lan ildo horretatik doan ekarpen bat izan nahi du, hau da, gure erkidegoetan “adiskidetasun” proiektua ezartzea erraztuko duen baliabidea. Hiri adiskidetsuen
proiektuko lanaren zikloan hiru etapa nagusi daude: planifikazioa (bi urtez zer garatzen den),
egindako planaren betearazpena, eta lortutako aurrera pausuen ebaluazioa (bi etapa batera,
hiru urteko epean). Ondoren, berriz ere hasten da prozesua, etengabe hobetzeko zikloan.
Eskuliburu honetan, zehazki, ziklo honen lehen etapa nola garatu aztertzen da: planifikazioaz ari gara. Planifikazioa bi zati bereizitan egituratzen da. Lehenengo zatian proiektuaren izaera ulertzeko esanguratsuak diren hainbat alderdi teoriko aztertzen dira: proiektuaren
aurrekariak aztertuko ditugu eta berau nola ulertu den deskribatuko dugu. Azalduko ditugun
alderdien artean daude, besteak beste, proiektu osoa hedatzeko orduan ikerketa-ekintza partaidearen metodologia erabiltzeko proposamena, berau garatzeko legitimitate nahikoa edukitzeko beharrizana, bertan parte hartzen duten pertsona partaideen zeregina, edo proiektu
horren funtsezko elementuak. Eskuliburuaren lehen zati honekin amaitzeko, proiektua behar
bezala gara dadin kontuan hartu behar diren elementu batzuk azalduko ditugu: helburuak
zehaztuko ditugu, garapen faseak ezarriko ditugu eta egutegi proposamen bat egingo dugu.
Eskuliburuaren bigarren zatiak planifikazioaren etapa garatzeko orduan dauden une
desberdinak garatzen ditu. Lehenik eta behin, proiektu osoan zehar etengabe beharrezkoak
diren bi elementu aipatu dira: prozesuen ebaluazioa, batetik, eta egiten ari diren lanek erki-
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degoan duten komunikazioa, bestetik. Ondoren, planifikazio aldiaren barruan antzemandako
faseetan eman beharreko urratsak identifikatuko dira: aurretiazko fasea, proiektuaren sustapen eta planifikazio fasea, erkidegoaren adiskidetasunaren diagnostikoa egiteko fasea, eta,
azkenik, aurretiazko egoera aldatze aldera egin beharreko ekintzen planifikazio fasea.
Proiektuaren izena pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuak den arren, horrek ez du esan
nahi proiektuak eta gidak hiriak soilik dituenik hizpide; aitzitik, pertsona nagusiekiko adiskidetsuagoak izan nahi duten “giza” erkidego guztiei zuzentzen zaie. Eskuliburuan batez ere
“erkidego” adierazpena agertzen da. Batzuetan, hiri edo udalerriei buruz ere mintzatzen gara,
lehenengoaren sinonimo bezala. Erkidegoa giza talde batekin identifikatzen da, inguru fisiko
zehatz batean, non harreman lotura sendoak ezarri diren talde nortasun batekin, historiako
gorabeheren bidez. Erkidegoa izan daiteke herri bat, hiri bat, metropoli bat edo haren auzoak,
baita aipatutako lotura horiek partekatzen dituen udalerri talde bat ere, mankomunitateak eta
lurralde historikoak kasu. Alderdi hiritar metropolitarraren eta hertsiki landatarraren artean
aurkitzen den multzo osoa izan liteke erkidegoa. Beraz, multzo horren barruan dauden gizarte eta natura inguru guztiek aplika dezakete eskuliburu honetan agertzen dena. Edonola ere,
ikusiko den bezala, beharrezkoa izango da agintaritza politiko bat identifikatzea, proiektua
garatzeko babesa eman dezan.
Hiriak dira giza jardueraren erdigunea. Herrialde garatuetan, pertsona nagusien hiru
laurden hirietan bizi dira (OME, 2007). Hiriak pertsona nagusiekiko adiskidetsuak izan daitezela lortzea da, beraz, zahartze demografikoari erantzuteko estrategia politiko eraginkorrenetako bat. Hirigunerik garrantzitsuenek giza baliabideak, bitarteko ekonomikoak eta sozialak
dituzte pertsona nagusientzako aldaketa berritzaileak egiteko.
Baina landa inguruan jardutea ere beharrezkoa da, herriek era egokian erantzun diezaieten zahartze aktibo eta osasuntsuaren erronkei eta adinez nagusia den biztanleriaren
beharrizanei. Zahartze demografikoaren erantzun horretan, bada, kontuan hartu beharko da
landa inguruaren ezaugarriak eta bizimoduak hirikoez bestelakoak direla.
Era berean, hiri aglomerazio handietan pertsonak auzo edo barruti txikiagoetan eta
sarritan beraien artean oso desberdinak direnetan bizi, jolastu eta ibiltzen dira, bertan daudelarik erabiltzen dituzten ondasun eta zerbitzuak. Kasu horietan, proiektua hiri handien barruan argi eta garbi identifikatutako auzo edo barrutien arabera gara daiteke, nahiz eta gure
lurraldeko errealitatean, egia esan, ez dugun proiektua hala ezartzeko beharrizanik antzeman.
Sarrera hau amaitu baino lehen, ezin genezake ahaztu eskuliburu honen azpian konpromiso handi bat dagoela. Gure konpromisoa adineko pertsonekin, zahartze prozesuarekin, eta,
azken finean, gizarte osoarekin, adinaren ikuspegia oinarri hartuta. Prozesu osoa, eskuliburu
honek deskribatzen duen bezala, ahalduntzeko bide bat da eta, bide horretan, pertsona nagusiek, pertsona nagusientzako eta pertsona nagusiekin egin behar da lan, azken horiek baitira
lan honen protagonista nagusiak.
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ESKULIBURU HAU NOLA ULERTU BEHAR DEN

Eskuliburu hau egituratzeko orduan elementu desberdinak identifikatu ditugu, berau
erraz irakur eta uler dadin. Testua bi zati desberdinetan banatzen da, bakoitza bere kapitulu
eta atalekin.
Eduki talde nagusiarekin batera, hainbat elementu sartu dira laukietan, testu nagusiaz
gain irakur eta erabil daitezkeenak. Elementu horiek erraz asko ikusten dira, eskuliburuan laukitxoen barruan eta eranskin gisa agertzen baitira. Funtsean, honako elementu hauek bereiz
ditzakegu: “sakontzeko”, “agiri gomendatuak”, “informazio zehatza”, eta “talde lana”. Kapitulu
desberdinetan, horien hasieran eta amaieran, edukien sarrera eta laburpen laukiak sartu dira.
“Agiri motak” batez ere eranskinetan agertzen dira.
Azken oharra: Hainbat aldiz sartu ditugu url helbideak, bertan kontsultatu ahal izateko
webguneak edo horietan sartutako agiriak, formula laburtu baten bidez (adibidez: http://goo.
gl/rHIjh7). Hala, helbide oso luzeak erabiltzea saihesten da. Nolanahi ere, kontuan hartu behar
da lotura horiek ez direla zuzenean webgune horietara eramaten zaituzten linkak. Eskuz sartu
behar da url labur hori webgunea ireki ahal izateko.
Sakontzeko

Agiri gomendatuak

Erkidegoan eragina izateko orientatutako talde esku hartzeetan
kontuan hartu beharreko gomendioak eta tresnak
• K onfiantza izan behar da taldea osatzen duten pertsona guztien gaitasunetan.
• P rogramazioa taldearen beharrizan eta interesen arabera garatu behar
da. Taldearen interesak izango dira abiapuntua esanguratsuagoak edo
garrantzitsuagoak iruditzen zaizkigun beste zeregin edo lan batzuetara
eramaten -edo hurbiltzen- saiatzeko.
• P rozesua xedea bezain garrantzitsua da eta arreta handiz zaindu behar dira
bilakaerak eta behar dituen denborak.

Hiri adiskidetsuen sareko kide diren udalerrietako
webguneen adibide batzuk
Bilbo http://goo.gl/C6nokA
Durango http://goo.gl/fkqMHa
Donostia http://goo.gl/tcEbJ6
Vitoria-Gasteiz http://goo.gl/7LNPXu
Zaragoza http://goo.gl/ufpCJB

Oinarria: Sánchez Vidal, 1997; eta Casellas eta Pérez, 1995; hemen: LópezCabanas eta Chacón, 1997.

Informazio zehatza

Talde lana

Hiri adiskidetsuen sarean izena emateko formularioa

Azterketa zerrenda desberdinak ikertzeko lan dinamika

Nahitaez bete beharko dira datu hauek:
• Udalerriaren/hiriaren eta herrialdearen izena.
• Helbidea.
• Alkatearen izena.
• Harremanetarako pertsonaren izen osoa, funtzioa eta tratamendua.
• Harremanetarako helbide elektronikoa.
• Udalerriaren webgunearen helbidea eta pertsona nagusiekiko hiri
adiskidetsuen ekimenari buruzko beste webgune batzuena.
• Zure hirian halako beste proiekturik ote dagoen.

Sarrera: Egoeraren irakurketa.
Ez gara pertsona gutxi. Denbora gutxi daukagu hain
zeregin zabala egiteko. Zer egin?
• T alde txikietan lan egin
• Z eregina murriztu
• Z ereginaren zati bakoitzean denbora mugatu bat eman
Aurretik presta daitekeen guztia ondo etorriko zaigu
(horregatik espero da pertsonek agiria beren kontura
irakurri izana eta beharbada aurretik taldean lan egin izana,
ahal izan badute, iritziak aurreratzeko).
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9. eranskina. Inkestarako gutun eredua.
____________(e)n, 20 __(e)ko ________ aren XX(e)(a)n
Hiritar agurgarria:
_________ Udala “Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuen” nazioarteko sareko kide da.
Ekimen hori Osasunaren Mundu Erakundearena (OME) da.
Programaren asmoa honakoa da: hiriei pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen laguntzea,
pertsona horiekin zein alderditan eta nola izan daitezkeen adiskidetsuagoak identifikatzeko.
Ekimen honen ezaugarri nagusia zera da,

ESKULIBURUA NORI ZUZENDUTA DAGOEN

Eskuliburu hau gure lurraldeko pertsona nagusi, teknikari profesional eta agintari publiko guztiei zuzenduta dago, beren udalerrian pertsona nagusientzako, eta, azken batean,
adin guztietako pertsonentzako adiskidetsuagoa den erkidego baten sorrera sustatuko duen
proiektu bat ezar dezaten, pertsona nagusiak ahaldunduz.

12

I. ZATIA.
PROIEKTUAREN IZAERA

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

I. ZATIA. PROIEKTUAREN IZAERA
Lehenengo zatian proiektuaren izaera ulertzeko esanguratsuak diren hainbat alderdi
teoriko aztertzen dira: proiektuaren aurrekariak ikertuko ditugu eta OMEk proiektua nola ulertu duen deskribatuko dugu.
Azalduko ditugun alderdien artean daude, besteak beste, proiektu osoa hedatzeko orduan ikerketa-ekintza partaidearen metodologia erabiltzeko proposamena, berau garatzeko
legitimitate nahikoa edukitzeko beharrizana, bertan parte hartzen duten pertsona partaideen
zeregina, edo proiektu horren funtsezko elementuak.
Eskuliburuaren lehen zati honekin amaitzeko, proiektua behar bezala gara dadin kontuan hartu behar diren elementu batzuk azalduko ditugu: helburuak zehaztuko ditugu, garapen faseak ezarriko ditugu eta egutegi proposamen bat egingo dugu.

ZER DA OMEREN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI
ADISKIDETSUEN” PROIEKTUA?
OMEren “Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuak” proiektua ezagutzeko asmoz, atal
honetan haren aurrekariak eta proiektua bera aurkeztuko dira. Zahartze aktiboaren
paradigma proiektuaren izaeran bertan aurkitzen da eta pertsona nagusiek gizartean
parte hartzearen garrantzia azpimarratzen da haren funtsezko oinarri gisa. Proiektua
aurkezten da, eta, horretarako, zer den, nola sortu zen, nortzuek ezartzen duten, eta
hiri adiskidetsu bat zein alderdik zehazten duten azaltzen da.

PROIEKTUAREN AURREKARIAK
Osasunaren Mundu Erakundearen zahartze aktiboaren paradigmak eskaintzen duen
testuinguruan pertsona nagusien partaidetza soziala sustatzea da proiektu honen helburuetako bat. OMEren (2002) ustez, zahartze aktiboko prozesu bati esker, pertsona nagusiek beren
ongizate fisiko, sozial eta mentala gara dezakete beren bizi ziklo osoan (bizitzan) zehar eta
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gizartean parte hartu, beren beharrizan, nahi eta gaitasunen arabera, laguntza behar dutenenean gizarteak babesa, segurtasuna eta zaintza egokiak emango dizkiolarik. Hori dela eta,
OMEren esanetan, “zahartze aktiboa zera da, osasun, partaidetza eta segurtasun aukerak hobetzen dituen prozesua, zahartu ahala pertsonen bizi kalitatea hobetzeko”.
OMErentzat, “aktibo” terminoa “gizarte, ekonomia, kultura, espiritu eta hiri mailako alderdietan etengabeko partaidetza” izatea da, eta, ez, ordea, soilik fisikoki aktibo egoteko edo
eskulan gisa parte hartzeko gaitasuna. Hala, berariaz babesten dira, batetik, pertsona nagusiek
erkidego bizitzaren prozesuko alderdi desberdinetan eta prozesu politikoan parte hartzeko duten erantzukizuna eta, bestetik, administrazio publikoak pertsona nagusiek era aktiboan jarrai
dezaten aukerak sortzeko duen erantzukizuna.
Zahartze aktiboaren prozesuak sustatzean, izan ere, pertsona guztientzako bizi itxaropen osasuntsua eta bizi kalitatea areagotu nahi dira beren zahartze prozesuan, pertsona ahulak, ezintasunen bat dutenak edo laguntza behar dutenak barne. Ereduaren arabera, lanetik
erretiratzen diren pertsona nagusiek eta, baita gaixorik dauden edo ezintasunen bat duten
pertsonek ere, era aktiboan jarrai dezakete bere familiekin, hurkoekin, erkidegoekin eta nazioekin laguntzen.
Hori guztia dela eta, OMEk (2002) zera azpimarratzen du: “bada garaia paradigma berri
bat ezartzeko, pertsonak (nagusiak) zahartzea barne hartzen duen gizarte bateko partaide aktiboak eta garapenaren onuradun eta laguntzaile aktiboak direla ulertzen duena”. Horretarako,
funtsezko hainbat proposamen (politiko) egiten ditu partaidetzari buruz. Horien artean honakoak nabarmendu ditzakegu: pertsonak zahartu ahala familia erkidegoaren bizitzan bete-betean parte hartzera animatzea; bizi zikloan zehar hezkuntza eta irakaskuntza aukerak ematea;
eta, proiektu honekin lotuago, pertsonek garapen ekonomikoan, lan formal eta informalean
eta boluntario jardueretan duten partaidetza aktiboa aitortu eta ahalbidetzea, pertsona horiek
zahartu ahala, bakoitzaren beharrizan, lehentasun eta gaitasunen arabera.
Horren harira, Fernández-Ballesteros (Madrilgo Unibertsitate Autonomoko katedradun
emeritua) egileak 2009an adierazi zuenez, pertsonek zahartze prozesuan duten partaidetza
eta gizarte funtzionamendua sustatzeko, OMEren jarraibideen arabera, honakoak egin behar
dira:
• Pertsona nagusiek erabakietan duten autonomia eta partaidetza sustatu,
• Zahartzeari eta zahartzaroaren buruzko irudi negatiboei aurre egin,
• Gaitasun kolektiboen gaineko konfiantza bultzatu,
• Jarrera pro-sozialak indartu, eta
• Gizarte partaidetza sustatu.
Gizaki orok gizarte harremanetarako beharrizana duela gauza jakina da. Era berean,
baiezta genezake, ikerketa askoren emaitzari jarraiki, gizartearen funtzionamendua pertsonen
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biziraupenarekin eta beren bizitza luzerarekin lotuta dagoela; baita osasun fisiko eta mentalarekin; eta eguneroko bizitzako jardueren funtzionamendu onarekin (hau da, ezintasun eta
mendetasun egoerak ez egotearekin); buru funtzionamendu osasuntsuarekin, eta bizitzarekiko
asetasun, ongizate eta bizi kalitatearekin ere.
Azken alderdi horri dagokionez, gizartearen funtzionamendua pertsona nagusiengan
dauden emozio positiboekin lotzen da. Egia da datuen arabera bizi zikloan zehar, zehazki hogei urtetik aurrera, gizarte harremanak apurka-apurka murriztu egiten direla. Baina, hala ere,
sentimendu positiboak, bizitzarekiko asetasuna eta ongizatea ez dira murrizten eta sentimendu negatiboak ez dira areagotzen. Heldutasunean zehar gizarte harreman egonkorrekiko eta
gizarte jarduerekiko asetasuna igo egiten da, gaztaroko aldiekin alderatuta; adinarekin gizarte
harreman positiboak egonkortu egiten dira, harreman hurbilekoetan harreman negatiboak
orokorrean murriztu ahala; heldutasunean eta zahartzaroaren zehar, gizarte harremanak azaleko eta kanpoaldeko harremanetan murrizten dira, eta, bestetik, hurbileko harremanak igo
egiten dira.
Era berean, pertsona oso nagusiek ematen dutena baino gizarte laguntza gehiago jasotzen duten arren, alderdi honetan aniztasun handia dago eta askok oraindik ere beste batzuei
laguntzen eta gizarte eta ekoizpen jardueretan parte hartzen jarraitzen dute.
Azken horrekin lotuta, kultura desberdintasunak daude boluntario laneko gizarte partaidetzari dagokionez: orokorrean, adinarekin murriztu egiten da horrelako jardueretako partaidetza (herrialde batzuetan boluntario lanetan emandako denbora soilik murrizten da, beste
batzuetan maiztasuna ere), baina hori osasun arazoekin lotuta egon liteke, zahartzaroarekin
berarekin baino neurri handiagoan.
Azkenik, lana gizartean elkarrekintzan aritzeko iturri garrantzitsua da, eta, erretiroa,
aldiz, zahartzaroarekin lotuta bizi den gertaera bat. Erretiroa konkista eta gizarte eskubide
bat da, baina adinaren araberako nolabaiteko bazterkeria ere badakar; eta, banakako mailan,
kontrola, boterea eta baliabide ekonomikoak murriztea eragiten du. Derrigorrezko erretiroa era
aktiboan zahartzeko eragozpen bihur daitekeen trantsizioa da.
Gizartearen funtzionamendua kontrol pertsonalarekin ere lotuta dago. Pertsona bakoitzak bere inguruko munduan jarduteko eta berau kontrolatzeko duen gaitasunaren gaineko
autopertzepzioa zahartze aktiborako baldintza psikologikoetako bat da. Sinesmen edo pertzepzio hori egiazkoa izan daiteke ala ez, baina norbere burua asetzen du, “kontrol pertsonalari esker munduari indarrez egin dakiokeelako aurre, jatorrian kontrolik gabe zeuden emaitzak
azkenean kontrolpean edukiz”. Horixe da “empowerment” izenez ezagutzen dena, edo, itzuliz
gero, ahalduntzea, indartzea edo sustatzea esaten dena.
Adin guztietarako gizarte baten aldeko proposamenean, pertsona nagusien partaidetza
gizarte osoarentzako oso positiboa dela azpimarratzen da geroz eta sarriago, bai sortzen duen
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kapital sozialaren ikuspegitik, bai kapital ekonomikoaren ikuspegitik. Pertsona nagusiek bizi
esperientzia oso aberatsa dute, eta balio hori ordezkaezin gisa aitortu behar da, gizartearen
berezko bilakaeraren ondoriozko dinamismoaren aldaketak era orekatuan sor daitezen (Asturiasko Printzerriko pertsona nagusien kontseilua, 2006). Pertsona nagusiek lanean (ordainduan edo ez) duten partaidetzaz gain, kolektibo hau merkatu aukera bat ere bada. Era berean,
zahartze aktiboa sustatzen duten politikak eta programak indartzen badira, laguntza gastuak
murriztu egin daitezke.
Hala ere, azpimarratu beharra dago partaidetza hiritarren eskubide bat dela, haren osasun egoera gorabehera. Partaidetzaren ikuspegi horrek gizarte zibila indartzen du, demokraziaren garapen eta sakontze prozesuen bidez, pertsonak (nagusiak) ahaldunduz. “Planifikazio estrategikoa ordezkatzen du, eta, beraz, «beharrizanetan oinarritutako» planteamendua (pertsona
nagusiak xede pasibo gisa ikusita) beharrean, «eskubideetan oinarritutako» beste bat ezartzen
du, pertsona nagusiek zahartu ahala bizitzako alderdi guztietan aukera eta tratu berdintasunerako duten eskubidea aitortuta. Era berean, prozesu politikoan eta erkidegoaren bizitzako beste
alderdi batzuetan parte hartzeko duten erantzukizuna ere babesten du” (OME, 2002).
Pertsona nagusiek gizartean espontaneoki parte hartzen dutela esan genezake, gizarte esku hartze berezirik egin behar izan gabe. Gizarte partaidetza hori maila desberdinetan
ematen da: harremanak izaten senide, lagun eta auzokideekin, talde sentimendua partekatzen
baitute eta gainerako bizimoduen gaineko interesa baitute; gizarte jardueretan parte hartzen,
besteak beste kluben bileretan, bidaia antolatuetan, gertaeretan, jaietan, kultura jardueretan
(antzoki edo museoetarako bisitaldiak) eta ekitaldi publikoetan; elkarteen (formaltasun maila
desberdinetan) jardueretan parte hartzen (lagunartea, erretiratuen kluba, mendizale taldeak,
kirol taldeak, eta abar); lan ordainduak egiten eta babes informala ematen, hots, boluntario
lana egiten, elkargoen edo kluben zuzendaritza batzako kide izaten, senide eta lagunei laguntzeko sentimendua sustatuz; eta gai politikoen eta albisteen jakinaren gainean egoten, hau
da, azken finean, gizartean gertatzen denari buruzko interesa izaten.
Gizarte jarduera batzuen bidez, pertsonak gizartean laguntzen du orokorrean (jarduera
hiritarrak), adibidez, alderdi politikoetan edo beste erakunde batzuetan inplikatuta dagoenean. Jarduera horiek gutxitan egiten ditu pertsona batek bakarrik; normalean beste batzuekin batera egiten dira eta jarduerak pertsona talde zabal bat laguntzera orientatuta daude.
Gainera, erkidegoarekin edo orokorrean gizartearekin elkarrekintzan garatzen dira. Jarduera
horiek normalean ez dira derrigorrezkoak eta konpromiso aktibo eta esanguratsua eskatzen
dute. Gizarte konpromiso horrek gizartea aldatzeko nahia ere erakusten du. Boluntarioak izanda edo gizarte erakunde batzuetan inplikatuta egonda, pertsona batzuek erkidegoa aldatzen
laguntzen dute, bizitzeko leku hobea izan dadin. Hala, gainerakoen ongizatean eragin zuzena
edo zeharkakoa lortzen dute. “Hiri adiskidetsuen” proiektuak ezaugarri horiek ditu, talde eragilean sartzen diren pertsona horientzat.
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Hiritarren partaidetza, gure proiektuan aurreikusi bezala, antolatua izan ohi da: gizarte
“antolakundeen” bidez egituratzen da, eta ez bakarrik. “Behetik” egindako partaidetzak (erkidegoko pertsonengandik), hala ere, arrisku bat dauka, bitarteko instituzionalak tartean ez
badira: berau sortu zuen behin-behineko beharrizana edo bultzada amaitzen denean, nekeagatik, animo faltagatik eta abar bukatu egiten da partaidetza bera ere, eta, askotan, frustrazio
sentimendua uzten du proiektuan lan egiten aritu diren pertsonen artean.
Horrelako proiektuek komunikaziorako bitarteko egokiak ezartzen dituzte eta partaidetza prozesu hori egituratu eta antolatzen duten xede edo helburu batzuk eragiten dituzte.
Partaidetza prozesua esanguratsua izan dadin eta erkidegoaren eta norbanakoaren bizitza
aberasteko orduan benetako eragina izan dezan, helburu batzuk ezarri behar dira, seguru asko
egoera ebaluatu ondoren (beharrizanak, arazoak, ahalmenak...), horixe baita parte hartzeko
eta ondoriozko erabakiak hartzeko bide eta metodologia nagusietako bat.

OSASUNAREN MUNDU ERAKUNDEAREN “PERTSONA
NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK - AGE FRIENDLY CITIES”
PROIEKTUA
Proiektu honek lan esparru bat ezarri nahi du, lehen aipatutako OMEren zahartze aktiboaren paradigman, prozesu hori pertsonengandik ahalik modurik hurbilenean erraztuko duen
inguru bat lortzeko. Proiektua 2005eko ekainean sortu zen, Rio de Janeiron egin zen Gerontologiari buruzko Munduko XVIII. Kongresuan, eta Alexandre Kalache eta Louise Plouffek garatu
zuten orokorrean; biak ere OMEren Genevako bulego nagusiko kideak.
Asmoa honakoa da: hiriei pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen laguntzea, horiekin
zein alderditan eta nola izan daitezkeen “adiskidetsuagoak” identifikatzeko. Horretarako, azken txostena idatzi zen eta OMEk 2007an onartu zuen (honako helbidean aurki daiteke: http://
goo.gl/zuWuEc) eta gida bat planteatu zuen, kontrol zerrenda multzo bat jasota, hiri batek
bere pertsona nagusiekiko duen adiskidetasuna ebaluatzeko (zerrenda horiek honako helbidean ikus daitezke: http://goo.gl/l5nHLP).
Txosten hori OMEren eskualde guztietako 35 hiritan talde lanean arituta garatu zen.
Antolakunde honek pertsona nagusiei eskatu zien gaikako taldeetan parte har zezatela eta
hiriko bizimoduko zortzi arlotan bizi dituzten abantailak eta oztopoak deskriba zitzatela. Hiri
gehienetan, pertsona nagusien txostenak gaikako taldeek emandako ebidentzien bidez osatu
ziren. Talde horietan aurkitzen ziren, zehazki, zaintzaileak eta sektore publikoan, boluntarioan
eta enpresa arlokoan zerbitzuak ematen dituzten hornitzaileak. Gaikako taldeen emaitzak oi-
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narri hartuta, hainbat kontrol zerrenda egin ziren pertsona nagusiekiko adiskidetsuak diren hirietarako. Eta, hori guztia, ikerketa-ekintza partaidearen (EIP) metodologia erabilita, pertsona
nagusiak prozesuaren protagonista nagusiak izan daitezen.

HASIERAN INPLIKATUTAKO HIRIAK
AMERIKA
Argentina, La Plata
Brasil, Rio de Janeiro
Kanada, Halifax
Kanada, Saanich
Kanada, Sherbrooke QB
Costa Rica, San Jose
Jamaika, Kingston
Jamaika, Montego Bay
Mexiko, Cancun
Mexiko, Mexiko City
Puerto Rico, Mayaguez
Puerto Rico, Ponce
AEB, Portland

EUROPA
Alemania, Ruhr
Irlanda, Dundaik
Italia, Udine
Errusia, Mosku
Errusia, Tuymazy
Suitza, Geneva
Turkia, Istanbul
UK, Edinburgo
UK, Londres

AFRIKA
Kenia, Nairobi

MENDEBALDE PAZIFIKOA
Australia, Melbourne
Australia, Melville
Txina, Shangai
Japonia, Himeji
Japonia, Tokia

MENDEBALDE
MEDITERRANEOA
Jordania, Ammann
Libano, Tripoli
Pakistan, Islam abad

ASIAKO HEGO-EKIALDEA
India, Delhi
India, Udaipur

Iturria: OME (2007). Nagusiekiko hiri adiskidetsu globalak. Gida bat

Gizarte ikerketa guzti hau tokiko gobernuen, gobernuz kanpoko erakundeen eta talde
akademikoen ahaleginari esker egin zen. Jasotako funts publikoei esker, ikerketa lanak egin
eta proiektuaren bileran lagundu ahal izan zuten pertsona nagusiek, zaintzaileek eta kontsultatutako zerbitzuek.
“Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuaren” ideia OMEren zahartze aktiboari buruzko
planteamenduetan oinarritzen da: “Pertsona nagusiekiko adiskidetsua den hiri batek zahartze aktiboa errazten du, eta, hala, osasun, partaidetza eta segurtasun aukerak hobetzen ditu,
zahartu ahala pertsonen bizi kalitatea hobetzeko” (OME, 2007). Zahartze aktiborako ikuspegi
horretan oinarrituta, proiektu honek zera lortu nahi du, hiriak adinarekiko adiskidetsuagoak
izateko konpromisoa hartzea, pertsona nagusiek gizadiarentzat duten gaitasuna aprobetxatze
aldera. Pertsona nagusiekiko adiskidetsua den hiri batean, politikek, zerbitzuek, inguruek eta
egiturek pertsonei oinarria eman eta beren zahartze aktiboa errazten dute.
Proiektu global honetan kontsultatu diren hornitzaile, pertsona nagusi eta zaintzaileetako askok adierazi zituzten abantailek eta oztopoek ideia hau berresten dute. Horrez gain,
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adibide ugari ematen dituzte, hiri baten ezaugarriek zahartze aktiboaren faktore erabakigarriak eta elkarren artean lotura asko dituztenak islatzen dituztela erakusteko.
Hiriaren paisaiek, eraikinek, garraio sistemak eta etxebizitzak eragina dute mugikortasun segurua, jarrera osasuntsua, gizarte partaidetza edo autodeterminazioa lortzeko orduan,
edota, bestalde, isolamendu beldurgarria, jarduerarik eza eta gizarte bazterkeria eragiteko orduan. Beste adin batzuekin integratutako eta adin talde zehatzei zuzendutako gizarte partaidetzarako aukera zabalak badaude, gizarte lotura indartsuak eta autodeterminazio pertsonala
sustatu egiten dira. Autodeterminazioa eta autobalorazioa indartu egingo dira, kultura batek
pertsona nagusiak aitortu, errespetatu eta barne hartzen baditu. Informazio esanguratsua badago formatu egokietan, gainera, autodeterminazio pertsonala eta jarrera mota osasuntsuak
bultzatuko dira. Osasun zerbitzu eskuragarriak eta era egokian koordinatuak egoteak, halaber,
eragin nabarmena dauka pertsona nagusien osasun egoeran eta jarrera osasuntsuetan. Balio praktikoei erreparatuta, hiri adiskidetsu batek ere egiturak eta zerbitzuak egokitzen ditu,
eskuragarriagoak izan daitezen eta beharrizan eta gaitasun desberdinak dituzten pertsona
nagusiak barne har ditzaten.
Zahartze aktiboa bizi osoa irauten duten prozesua denez, pertsona nagusiekiko hiri
adiskidetsua adin guztientzako hiria da. OMEren proiektuan kontsultatutako pertsonek hiriko
bizitzako alderdi desberdinen artean lotura indartsuak ezarri dituzte. Bada, lotura horiek argi
eta garbi adierazten dute adinarekiko hiri adiskidetsu bat sortzeko pertsona nagusiak nola bizi
diren aztertzen duen orientazio integratua beharrezkoa dela. Eta, ikuspegi hori ezartzen bada,
hiritarren politika eta zerbitzuetako arlo desberdinetan ekintzak koordinatu behar dira, elkarren artean indartu daitezen. Hori dela eta, halako proiektu batek udal gobernuaren babesa
eta “protagonisten”, hau da, pertsona nagusien partaidetza izatea ezinbestekoa da.
Proiektu honetan guztira zortzi gai aztertu dira, hiri- HIRI ADISKIDETSUEN GAIKAKO ARLOAK
Nagusiekiko hiri
ko egiturek, inguruak, zerbitzuek
Garraioa
adiskidetsuak
eta politikek pertsona nagusiekiko duten adiskidetasun mailaGizarte
ren ikuspegi integrala edukitzeko,
Etxebizitza
eta osasun
zerbitzuak
zahartze aktiboko faktore esanguratsuenekin lotuta.
Nagusiekiko hiri
Lehenengo hiru gaiak aire Komunikazioa eta
adiskidetsuak
Gizarte sareak
zabaleko espazioei eta eraikinei, informazioa
eta babesa
garraioari eta etxebizitzari buruzkoak dira. Kanpoko inguruek
Errespetua eta
Enplegua eta
eta eraikin publikoek eragin gagizarteratzea
partaidetza
rrantzitsua dute pertsona nagu- Iturria: Bilbo (2012). Bilbo, nagusiekiko hiri adiskidetsua
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sien mugikortasunean, independentzian eta bizi kalitatean, eta, beraz, “etxean zahartzeko”
gaitasunari eragiten diote. Garraioa, fisikoki eta ekonomikoki eskuragarria den garraio publikoa barne, funtsezko faktorea da zahartze aktiborako. Hirian zehar mugitzeko gaitasunak
zehazten du, neurri handi batean, partaidetza soziala eta hiritarra, eta erkidego eta osasun
zerbitzuetarako sarbidea. Era berean, argi dago unibertsalki estimatu egiten dela etxebizitza
eta pertsona nagusiei ematen zaien laguntza, beren erkidegoan bertan zahartu daitezen era
eroso eta seguruan.
Beste hiru gaik islatzen dituzte gizarte inguruaren eta kulturaren alderdi desberdinak,
partaidetzari eta buru ongizateari eragiten diotenak. Errespetuaz eta gizarteratzeaz ari garenean, adibidez, beste pertsona batzuek eta erkidego osoak pertsona nagusiekiko dituzten
jarrera, jokaera eta mezuak ditugu mintzagai. Gizarte partaidetza pertsona nagusiek aisialdi,
sozializazio, kultura, hezkuntza eta espiritu jardueretan duten partaidetza da. Partaidetza hiritarra eta enplegua hiritarren aukerei buruz mintzatzen dira, lan ordainduari eta ez ordainduari
buruz. Pertsona nagusiek zergak ordaintzen jarraitzen dute jarduera ekonomikotik erretiratu
direnean ere. Horietako askok borondatezko lanak egiten dituzte beren familia eta erkidegoetan. Pertsona nagusiek hiriaren bizitza sozial, hiritar eta ekonomikoan duten partaidetza maila
hertsiki lotuta dago haren gizarteratze esperientziarekin.
Eta, amaitzeko, azken bi gaiak honakoak dira: komunikazioa eta informazioa, eta erkidego babeserako eta osasunerako zerbitzuak, bertan sartzen direlarik, bai gizarte inguruak,
bai osasunaren eta gizarte zerbitzuen alderdi esanguratsuak. Zahartze aktiborako ezinbestekoa da ekitaldi eta pertsonekin harremanetan egotea, beren bizitza antolatzeko eta beren beharrizan pertsonalak asetzeko informazio egoki eta praktikoa jasotzea. Informazio eta
komunikazio teknologiak, etengabe garatzen ari direnak, onartu egiten dira tresna erabilgarri gisa, baina kritikatu, ordea, gizarte bazterkeriarako tresna gisa. Komunikazio aukeren
aniztasuna eta eskuragarri dagoen informazioaren bolumena gorabehera, kezka nagusia zera
da: hainbat gaitasun eta baliabide dituzten pertsona nagusiek azkar eskuratu dezaketen informazio esanguratsua edukitzea. Gizarte eta osasun zerbitzuak funtsezkoak dira erkidegoan
osasun eta independentzia maila egokia izateko. Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsu bateko
erkidego eta osasun zerbitzuen ezaugarriak aztertzean, hiri baten eragin eremuaren barruan
dauden zerbitzuen alderdiak hartzen dira kontuan batez ere.
Hiriko bizitzaren zortzi alderdi horiek, noski, elkarren artean eta elkarren gainean
aritzen dira. Errespetua eta gizarteratze maila eraikin eta espazioetarako irisgarritasunean
eta gizarte partaidetzarako, entretenimendurako edo enplegurako hiriak pertsona nagusiei
eskaintzen dizkieten aukeren zabaltasunean islatzen dira. Gizarte partaidetzak, era berean,
eragina dauka gizarteratzeko eta informazioa lortzeko orduan. Etxebizitzak erkidegoko babes
zerbitzuen beharrizanari eragiten dio eta, bestetik, partaidetza soziala, hiritarra eta ekonomikoa, neurri batean, aire zabaleko espazioen eta eraikin publikoen irisgarritasun eta segurtasu-

22

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

naren menpe daude. Garraioa eta komunikazioa eta informazioa beste arloekin batera aritzen
dira: garraiorik ez badago edo topaketa ahalbidetzen duen informazioa eskuratzeko bitarteko
egokirik ez badago, zahartze aktiboaren oinarri izan litezkeen hiri zerbitzu eta instalazioak ez
dira behar dituztenen eskura geratzen. Hala ere, azpimarratu nahi dugu pertsonekiko (nagusiekiko) hiri bat benetan adiskidetsu bihurtzen duen faktorea pertsonak direla.
Jatorrizko proiektuan, genero ikuspegia zeharka baino ez zen aztertu. Kasu honetan,
hala ere, berariaz jorratu nahi dugu. Hiri askotan ikusi ahal izan denez, gizonek gizarte jardueretan duten partaidetza emakumeena baino baxuagoa da eta emakume nagusi askoren egoera
ekonomikoa aipatzen da hiriko bizitzaren eremu askotan ekonomikoki kaltetuta dagoen giza
talde gisa gainditu beharreko oztopoen artean. Hala, gure proiektuak lagundu egin lezake,
munduko eskualde desberdinetako hirietan garatuko diren ikerketa osagarriekin.
Edonola ere, kontuan hartu behar da pertsona nagusiekiko adiskidetsuak diren ezaugarrien kontrol zerrenda ez dela horiekiko adiskidetasun maila sailkatzeko sistema bat. Hori bai,
hiri bat autoebaluatzeko tresna eta aurrerapenak erregistratzeko mapa gisa balio handia dauka. Hiri bat bera ere ez dago atzeratuegi kontrol zerrendaren arabera hobekuntza nabarmenak
egiteko. Kontrol zerrenda gainditu ere egin daiteke, eta, are gehiago, hiri batzuk funtsezkoaz
harago doazen ezaugarriak dituzte. Praktika ezin hobe horiek ideiak ematen dituzte, beste
hiri batzuetan egokitu eta aplikatzeko. Hala ere, hiri batek ere ez dauka “bikain” emaitza arlo
guztietan.
Adiskidetasuna, garapena bezala, ez da helburu bat, bide bat baizik. Bide bat non beti
hartu beharko baitira kontuan erkidegoaren beraren historia zehatza, testuingurua, egoera,
baliabideak…
Bestalde, pertsona nagusiekiko adiskidetsuak diren hiri ezaugarrien kontrol zerrendak ez
dira jarraibide teknikoak, ez eta diseinu zehaztapenak ere. Proiektuan egindako aurkikuntzetan ikus daitezke pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsu “idealaren” ezaugarri nagusiak. Halaber, hiri baten alderdi bat aldatzeak pertsona nagusien bizitzetako beste arlo batzuen gainean
eragin positiboa izan dezakeela ere agerian geratu da.
Proiektu honekin batera, Kanadak landa erkidegoetan eta urrutiko erkidegoetan berariaz oinarritutako proiektu bat garatu zuen (biztanleria gune handien aldean), eta berau 5.000
pertsonatik beherako biztanleria zuten 10 erkidegotan burutu zen. Proiektuak “Age-Friendly
Rural/Remote Communities Initiative” izena hartu zuen (Federal/Provincial/Territorial Ministers Responsible for Seniors, 2007). Ekimen honek bi helburu nagusi zituen:
• P ertsona nagusiek beren erkidegoen barruan bizitza aktiboa, osasuntsua eta ekoizlea izateko behar dituzten elementuei buruzko ezagutza areagotzea, eta, horretarako,
pertsona nagusiekiko landa erkidego adiskidetsu bat osatzen duten adierazleak identifikatzea, eta
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•G
 ida praktiko bat garatzea, landa eremuan zahartze prozesu hori eragozten duten oztopo nagusiak identifikatu ahal izateko, eta gizarte ekintzarako eta elkarrizketarako
toki bat sortzea, landa erkidego adiskidetsuen garapena sustatze aldera. 1. eranskinean landa inguru adiskidetsuen kontrol zerrenda aurkezten da.
Hau da, goian deskribatutako esperientzia ez da hirigune handietarako soilik; horren
ordez, adinaren ikuspegi hau ezarri nahi duen “giza erkidego” orotan aplikatu daitekeen metodologia bat aurkeztu dugu.
Gaur egun paradigma berri bat dago, pertsona nagusiak gizartearen partaide aktibo
gisa jotzen dituena, betiere bere biztanleriaren zahartze prozesua integratzen duen
gizartearen partaide gisa. Hala, “beharrizanetan oinarritutako” planteamenduaren
araberako planifikaziotik (pertsona nagusiak objektu pasibo legez ikusita), "eskubideetan oinarritutako" beste planifikazio batera pasatzen da, eta, ondorioz, pertsonek
zahartu ahala bizitzako alderdi guztietan aukera eta tratu desberdintasuna izateko
duten eskubidea aitortzen da. Zahartze aktiboaren paradigma da.
Gizartearen funtzionamendua eta partaidetza pertsona nagusien bizitza luzerarekin,
biziraupenarekin, emozio positiboekin eta kontrol pertsonalarekin lotuta daude. Era
berean, partaidetza hori positiboa da gizarte osoarentzat, bai eragiten duen gizarte
kapitalaren ikuspegitik, bai kapital ekonomikoaren ikuspegitik. Edonola ere , partaidetza hiritarren eskubide bat da, haren osasun egoera gorabehera.
Gure proiektua hiritarren partaidetza oinarri hartuta eraikitzen da, hau da, kolektiboki
antolatuta, partaidetza prozesu hori egituratu eta antolatzen duten xedeekin.
OMEren Hiri Adiskidetsuen proiektua pertsona nagusiekiko inguru hurbila errazteko
sortzen da, hala zahartze aktiboaren prozesua indartzeko. Asmoa honakoa da: hiriei
pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen laguntzea, horiek zein alderditan eta nola
izan daitezkeen pertsona nagusiekiko “adiskidetsuagoak” identifikatzeko. Horretarako, zortzi eremu aztertzen dira, hiri baten adiskidetasuna ebaluatzeko eta ondoren
berau hobetuko duten ekintza lerroak proposatzeko orduan funtsezkotzat jotzen direnak.
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IKERKETA-EKINTZA PARTAIDEAREN EREDUA
Proiektua garatzeko orduan, ikerketa-ekintza partaidearen metodologia erabiltzen
da, erkidegoko kide diren pertsonek beren arazoei irtenbideak bilatzeko orduan parte hartzen dutela sustatze aldera. Pertsona nagusiek proiektuan parte hartu behar
dutela da oinarri nagusia. Atal honetan berariaz azaltzen dira metodologia horren
helburu orokor eta zehatzak, bai eta gizartean esku hartzeko proiektu osoaren izaera
ere.
Atal zehatz batean, proiektua hasteko nor dagoen legitimatuta eta berau era egokian
garatzeko zein borondate sozial, politiko eta tekniko behar diren planteatzen da.

Proiektu hau ikerketa-ekintza partaidearen (IEP) metodologian oinarritzen da. IEPen
helburuak honakoak dira: batetik, erkidegoko kide diren pertsonek beren arazoen irtenbideak
bilatzeko orduan duten partaidetza sustatzea eta, bestetik, beren bizitzako alderdi esanguratsuen gainean duten kontrol maila areagotzea (erkidego ahalduntzearen igoera). Metodologia
honek demokraziaren gaineko uste sendoa dauka, giza prozesu eta ideologia gisa; uste baitu
(uste baitugu) aldaketa positiboak lor daitezkeela eta aldaketa prozesu honetan esperientziak
eta ikaskuntzak garrantzia berezia dutela, eta, noski, ekintzen hartzaile diren pertsonak protagonista nagusiak direla.
IEPen azken helburua erkidegoa bere errealitatearen eraldaketa lortzeko aldaketa agente nagusia bihur dadila da. Helburu nagusi hori lortzeko, bada, helburu zehatzago hauek landu
behar dira:
• E rkidegoa bere errealitatearen, bere beharrizanen eta horiek baldintzatzen dituzten
faktoreen gainean kontzientziatzea. Munduaren gaineko kontzientzia kritikoaren garapena sustatzean, pertsonak aldaketa kualitatibo bat jasaten du, pertsona gisa eragin
eta aldatu egiten duena.
• E rabakiak hartzeko gaitasun eta eskumenak ematea beharrizan horiek asetzeko garatu beharko lituzkeen jarduerei buruz. IEPek pertsona partaideak animatzen ditu, helburu horiek lortzeko dituzten indar eta baliabideak eta erkidegoaren indar eta botereak aitortu, erabil eta indar ditzaten.
• E rkidegoaren konpromisoa lortzea, ekintza eraldatzailea martxan jartzeko.
• E kintza eraldatzailearen autokudeaketa erraztea, ezarritako ordena mantendu nahi
duten kontrol sistemen independentziaz gara dadin.
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Gure gizartean, ikuspegi sozialetik oso antolatua eta berezia den honetan, pertsonen
zereginak eta funtzioak espezializatzeko joera dago. Hori dela eta, kontuan hartu behar da
partaidetza eskariak joera horretatik bertatik datozela, hau da, jendeari eskatzen zaiola bere
gizarte nortasunaren “parteak” edo erantzukizunak ez ditzala beste agente espezializatu batzuengan eskuordetu (politikariengan, teknikariengan, administrariengan), baizik eta beren
parte integral gisa berenganatu eta berreskuratu ditzala. Partaidetza, beraz, lehendik gizarte
funtzio (rol) ugariz “kargatuta” dagoen pertsona bati egiten zaizkion eskari gehigarrien ikuspegitik aztertu behar da; eskari horiek, bestalde, gizarte joera garrantzitsuen kontra doaz.
Benetako partaidetza orok xede erkidegoaren aldaketa eragiten du. Erkidegoa era aktiboan eta hasiera-hasieratik inplikatu behar da esku hartzearen garapenean. Hala, “partaidetza”
egungo egoeraren eta haren kausen gaineko kontzientzia hartzeko prozesua bihurtzen da. Halaber, gainditze positibora eraman gaitzaketen baldintza eta ekintzen eta horretarako aldaketetan
izan beharreko inplikazio aktiboaren gaineko kontzientzia hartzeko prozesua ere bada.
Gizartean esku hartzeko proiektu bati buruz ari gara, eta, beraz, esku hartzeari buruz
hitz egiten dugunean, jarduera artifizial eta planifikatu bati buruz ari gara. “Esku hartzea”
zera da, kanpoko elementu bat sartzea (“autoritate” jarreratik), sistema baten funtzionamendua norabide jakin batean (aldaketa xede) aldatze aldera.
Artifiziala da, gizarte eszenatokian gertatzen diren prozesu naturalek ez baitituzte
guztiz asetzen (gure) gizarte beharrizanak, itxaropenak; ez baitituzte ebazten (gure) gizarte
arazoak planteatutako gaiaren inguruan; pertsonek (nagusiek) gizartean duten partaidetza,
zahartze aktiboaren prozesurako beharrezko baldintza gisa. Gizartean esku hartzeko agenteak
presente daude gizarte eszenatokian, era antolatuan jartzen baititugu martxan prozesu “artifizial” batzuk, gizarte testuinguruan ematen diren prozesu natural batzuen gainean eragin
jakin bat izateko asmoz. Gizarte mailako esku hartze baten funtsezko alderdia harremanak eta
harreman sareak berregituratzeko aukera sustatzea da, pertsonek beren beharrizanei erantzungo dieten baliabideak lortzeko (edo ez lortzeko).
Proiektuak pertsona nagusiek beren egoera aztertu eta azaltzeko orduan parte hartu
behar dutela planteatzen du, agintari publikoak jakinaren gainean egon daitezen. Pertsona
nagusiak informazio iturri nagusia dira. Baina, ez hori bakarrik, OMEk eta hiri bakoitzean dituen kideek pertsona nagusiak inplikatu dituzte proiektuko partaide “titular” gisa. Zeintzuk
dira pertsona nagusiekiko ezaugarri adiskidetsuak beraiek bizi diren hirietan? Zein arazori
egiten diete aurre? Zer falta zaio hiri bati bere osasuna, partaidetza eta segurtasuna hobetzeko? Nazio Batuek pertsona nagusiak ahalduntzea gomendatzen dute, gizartean lagundu eta
erabakiak hartzeko prozesuetan parte har dezaten. Pertsona nagusiak dira, azken finean, beren
bizitzen gaineko adituak.
Proiektuak, beren-beregi, herri mailan kontrolatuta dagoen “goranzko” ikuspegia dauka,
hau da, hasteko pertsona nagusiek adineko biztanleriarekiko adiskidetsua denari eta ez dena-
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ri buruz bizitako esperientzia jorratzen da eta, gero, erkidegoaren egokitzapena eta pertsona
horien beharrizanak hobetzeko zer egin litekeen lantzen da.
Beren ezintasun fisiko edo mentalaren ondorioz ezarritako dinamiketan (gaikako taldeak) parte hartu ezin duten pertsonen ikuspuntua lortze aldera, pertsona zaintzaileekin ere
taldeak antolatzen dira, eta, hala, zaintzen dituzten adineko pertsonen esperientziatik jorratzen dute gaia. Pertsona nagusien eta zaintzaileen eskutik jasotako informazioa osatzeko,
gainera, gai honekin lotura duten beste gizarte agente batzuen partaidetza antolatu behar da,
esaterako, zerbitzu hornitzaileena, sektore publiko eta pribatuarena, nahiz gizarte zibilarena.
Hiri baten indar eta ahul guneak ebaluatzean, pertsona nagusiek deskribatu behar dute
beren esperientziak nolakoak diren, kontrol zerrendarekin. Hala, aldaketarako iradokizunak
egiten dituzte eta hobekuntza proiektuak ezartzeko orduan parte hartzen dute. “Pertsona nagusiekiko adiskidetsuak” diren ekintzen jarraipena egitean, nahitaezkoa da pertsona nagusiek
inplikatuta jarraitzea hiriaren aurrera pausuen jarraipenean, beraiekiko hiri adiskidetsuaren
sustatzaile eta aholkulari lanetan. Edonola ere, planteamendu metodologiko hau pertsona nagusiekiko adostasunetik eta ekimena sustatu dezakeen udalerriaren ikuspegitik egiaztatu eta
eratu behar dira.
Gorago, gure beharrizanak “asetzeaz/ebazteaz” mintzatu gara. Baina, nork egin behar
du balorazio hori? Gizartean esku hartzeko orduan funtsezko hiru agente daudela ulertzen
dugu. Gizartea bera, erkidegoa, eta, zehatzago, ukitutako pertsonak. Denok gaude inplikatuta
zahartze prozesuan, baina, kasu honetan, pertsona nagusiek zeregin berezi eta esanguratsua
dute. Bigarren agentea agintaritza politikoa da, gizarte beharrizanak asetzen direla zaintzen
dituena; eta hirugarren agentea pertsona profesionalak (akademikoak eta gizartean esku hartzen dutenak), gizarte arazo eta beharrizanen eta gizarte itxaropenen ondorioz ukituak.

PROIEKTUA GARATZEKO LEGITIMITATEA
Hiru balorazio iturri hauek galdera bikoitza planteatzen digute gizartean esku hartzeko legitimitateari buruz: legitimoa al da eremu honetan gizarte esku hartze bat egitea? Zein
dago legitimatuta gizarte esku hartze hori egiteko?
Lehenengo galderak (legitimoa al da eremu honetan gizarte esku hartze bat egitea?)
erantzuna dauka nazioarteko planteamenduetan (OME, 2002; Europako Batzordea, 2012) “Zahartze aktibo eta osasuntsuaren gaineko lankidetza berritzaile europarra aplikatzeko plan estrategikoa http://www.envejecimientoactivo2012.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/
binario/7293es12.pdf”, bai eta zahartze aktibo eta osasuntsuaren gaineko berrikuntza elkarte
europarraren proposamena –, hurbilagoko planteamendu politikoetan (Bizkaiko Foru Aldundia, 2007, 2011) – “Bizkaiko zahartze aktiboaren aldeko manifestua” eta “Bizkaian zahartze ak-
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tiboa sustatzeko ekintza plana 2011-2012” – eta pertsona nagusiengan (Nagusiak, 2012). Are
gehiago, AGE plataforma europarraren kide izanik, plataforma horrek Europa mailan zahartze
aktiboaren eta belaunaldien arteko elkartasunaren 2012. urte europarraren harira egindako
aitorpenera ere atxikitzen da.
Badirudi onartua dagoela zahartze aktiboa indartzeko “zerbait” egitea, eta, zehazki,
pertsonek (nagusiek) gizartean (eta hiritar gisa) parte hartzen dutela bultzatzeko “zerbait”
egitea beharrezkoa dela.
“Esku hartzerik gabeko” posturak inplizituki ukatu egingo lituzke elkartasunaren eta gizarte erantzukizunaren printzipioak, mundu modernoan gizarte politikaren eta erkidego ekintzaren oinarri eta funtsezko konkista direnak. Ekintza aukerarik interesgarrienak zein izan daitezkeen planteatu behar dugu. Esku hartzea, alde bakarreko eta kanpoko ekintza gisa ulertuta,
positiboa eta egokia izatetik urrun, negatiboa eta kaltegarria izan daiteke, gizarte taldearen
arazoak ebazteko mekanismoak garatu eta ezartzeko orduan esku hartzen baitu, eta, hala,
aldi horretan zehar taldearen eta erkidegoaren auto-erregulazioa eta garapena zailtzen duten
mendetasun mugatzaileak sortzen laguntzen duelako.
Hala ere, bigarren galderari (nor dago legitimatuta gizarte esku hartze hori egiteko?)
dagokionez, zera baiezta genezake, esku hartzeko jarduera orok izan behar duela agintariren
baten babesa edo justifikazioa, esku hartzearen ekintza bera, eta, batez ere, harekin lortu nahi
diren emaitzak bermatuko dituena. Galdera horren erantzuna da, beraz, moduren batean edo
bestean goian deskribatutako hiru agenteak daudela -seguru asko- legitimatuta.
Gizartea, zehazki, pertsona nagusiak, ukituak dira. Agintari publikoek, hiritarrek aukeratu dituztenek, gizarte esku hartzeak egin ditzakete maila makrosozialean eta, beren sektoreko
edo zeharkako politiken bidez, zuzenean edo zeharka eragina dute pertsona nagusien partaidetzan, arauen eta finantzazio ekonomikoaren bitartez. Agente politikoek edo administrazio
kudeatzaileek gizarte ekintza hasteko legitimitatea edo autoritatea daukate, baita beste gizarte agente edo teknikari batzuen ekintzei bitartekoak ematekoa ere, legitimitate kolektiboaren ordezkaritzan. Agente profesionalek, gizartean esku hartzen dutenez, beren ezagutzarekin
gizarte eta politika mailako borondateak errealitate tekniko bihurtzen dituzte, hots, proiektu
zehatzak burutzen dituzte.
Hala bada, esku hartzearen jatorriari dagokionez, hiru bide posible aipa ditzakegu: kanpoko enkargu bat izatea, erkidegoaren eskari batetik etortzea, eta era autonomoan has dezala
agente esku hartzaileak berak.
Erkidegoaren eta gizarte talde interesgarriren baten eskariagatik sortutako esku hartzeak erkidegoaren motibazioa eta partaidetza bermatzen ditu, pertsona esku hartzaileak taldera sartzeko duen ate zuzenaz gain. Arazoa politikari eta kudeatzailearen oniritzia eta plana
garatzeko beharrezko bitartekoak lortzeko beharrizana izan daitezke. Normalean hasierako
eskaria berriz zehaztu eta planteatu behar izaten da.
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Enkargu batean oinarrituta egindako esku hartzeak, bestalde, ekimen politikoa eta
beharrezko bitartekoak bermatzen ditu, eta, orokorrean, argiago zehaztuta eta finkatuta egoten da. Askoz gehiago mugatzen ditu (arazoa izan daitekeena) agente esku hartzailearen zeregina eta ekimena, eta, batez ere, ez ditu bermatzen erkidegoaren motibazioa eta interesa,
hark sentitzen duen desio edo beharrizan batekin lotuta ez badago.
Profesionalaren ekimenez sortutako esku hartzea tartean kokatzen da, eta, hasiera batean, eta proiektua betaraziko duten agente politikoen menpe ez dauden finantza bitartekoak
baditu, autonomia gehiago ematen dio teknikariari, aldaketak egin edo gatazkatsutzat, arazoduntzat edo politikoki ez oso errentagarritzat jotzen diren ekintzak gauzatzeko. Hala eta
guztiz, esku hartzea legitimatu egin beharko da, erkidegoak berak esanguratsutzat edo beharrezkotzat jotzen duen gaia ote den egiaztatuta: (gizarte) beharrizanen gainean jarduten duen
esku hartze bat ote den, esku hartzea “defiziten” gainean (“txarto” doan zerbaiten gainean)
edo garapenen gainean (hobetu dezakeen zerbaiten gainean) izanda ere.
Hala ere, esku hartzeak nork hasten duen gorabehera, beharrezkoa da hiru agente horiek eta beren borondateak bat egiten dutela bermatzea, gizartean esku hartzeko proiektu hau
herri edo toki mailan gara dadin.
“Erkidegoaren esku hartzea” adierazpena kontraesankorra izan liteke bere horretan:
esku hartzeak ekintza edo interferentzia bat adierazten du, goitik eta kanpotik; erkidegoa, aldiz, zerbait “naturalagoari” buruz mintzatzen da, bat-batekoagoa da, barrutik eta behetik sortua, kolektibo batek partekatzen duen zer komun horretatik. Nola bateratu daitezke bi ikuspegi
horiek gizartean eta erkidegoan esku hartzeko proiektu bat diseinatzeko orduan? Erkidegoan
bertan dauden baliabideak (bitarteko erakunde eta elkarteak; erkidego liderrak; boluntarioen
prestaketa; eta abar) sustatuz eta bultzatuz; eta erkidegoak eta bere taldeek planifikazioa eta
esku hartzea behar duten prozesu eta jardueretan parte hartzen dutela (eta horretarako bide
egokiak zabaltzen direla) sustatuz. Kasu honetan, ezin da monopolizatu gizarte baliabideen
eta boterean kontrola (erakundeen edo pertsona profesionalen eskutik).
Legitimotzat jo ahalko dugu esku hartzeko kanpoko jarduera bat, baldin eta arrazoituta eta justifikatuta badago, hau da, zerbait gehitzen badu (ezagutza teorikoak, aurreikusteko gaitasuna, ebaluazio edo jarduera teknikak, automotibazio edo dinamizazio sistemak, eta
abar) erkidegoak edo taldeak berak eman duen horretan. Zerbait nabarmen erabilgarria –eta
beharrezkoa- da gizarte taldeak edo erkidegoak lortu nahi duena lortzeko, baldin eta esku hartzea egiten ez bada, ondorio horiek lortu ezingo badira. Eta hori guztia, esku hartzearen bidez
prozesu ezinbestezkoak (eta lehendik ez zirenak) sortzen direlako (kontzientziazioa, dinamizazioa, aldarrikapena edo elkartasuna...); lehendik zeuden baina martxan ez zeuden prozesuak
teknikoki bideratu eta sustatzen direlako.
Hala, esku hartzea bateragarria izango da erkidegoaren beraren nahi eta beharrizanekin
eta aldaketetarako partaidetza aktiboarekin, bai eta erkidegoaren balore eta gaitasun poten-
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tzialekin ere. Gai hau askoz konplexua izan daiteke erkidego heterogeneo bat daukagunean
taldeei dagokienez edo talde baten edo beste baten interes eta arazoak ez datozenean bat edo
aurkakoak direnean.
Esku hartzearen helburua pertsona ukituen jarrerak aldatzea eta eskumen taldea areagotzea da batetik, eta inguruen eta pertsona horien eta inguruen arteko elkarrekintzako jarraibideetan aldaketak bilatzea bestetik. Pertsona “pasibo” edo “menpeko” izatetik “hiritar” izatera
pasa diren pertsonen gizarte partaidetzarako eta esku hartzerako forma berriak sortuko dituen
bilaketa eta eraikuntza komuneko espazio bat garatu behar dela azpimarratu nahi dugu. Esku
hartzeak alderdi positiboa azpimarratzen du, pertsonen, taldeen eta erkidegoen baliabideak.

IEP metodologiaren helburuetan sartzen da, batetik, erkidegoko kide diren pertsonek
beren arazoen irtenbideak bilatzeko orduan parte hartzen dutela sustatzea eta, bestetik, beren bizitzako alderdi esanguratsuen gainean duten kontrol maila areagotzea.
Horretarako, erkidegoa kontzientziatu behar da bere errealitateari buruz, bere gaitasunak areagotu behar dira, eraldaketa ekintzarekiko konpromisoa hartu behar da eta
autokudeaketarako prestatu behar da. Horixe bera lortu nahi da OMEren pertsona
nagusiekiko hiri adiskidetsuen proiektuan.
Prozesu hori legitimatzeko beharrezkoa da funtsezko hiru agenteek parte hartzea:
agente politikoek, profesionalek eta erkidegoak berak (zehatzago esanda, erkidegoko
pertsona nagusiek). Esku hartzea nork hasten duen gorabehera, beharrezkoa da hiru
agente horiek eta beren borondateak bat egiten dutela bermatzea, gizartean esku
hartzeko proiektu hau herri edo toki mailan gara dadin.
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PROIEKTUAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN ZEREGINA
Atal honetan partaide desberdinek esku hartze proiektuan duten zeregina jorratu
nahi dugu. Pertsona nagusien, agintari publikoen eta langile teknikoen zeregina aztertuko da. Azken horiena, gainera, era berezian. Esku hartzen duten subjektu guztiek
elkarrengandik zer espero dezaketen ondo interpretatzen badugu, proiektuak arrakasta izateko berme gehiago izango du.

Gorago ere azaldu dugunez, hiru pertsona edo agente motak parte hartzen dute proiektu honetan: agente politikoek, teknikari profesionalek eta erkidegoak berak. Hala bada, garrantzitsua da bakoitzaren zeregina ezagutzea.
Erkidegoa, eta, zehatzago, pertsona nagusiak gai izan behar dira apatiatik, pasibotasunetik eta beste agente batzuei eskuordetutako erantzukizunen jarrera nahiko eroso horretatik irten eta postura aktiboago bat hartzeko, erantzukizunak berenganatu eta erkidegoaren eta gizartearen bizitzan duten benetako rola eta protagonismo gaitasunak
aldarrikatzeko. Hori zailagoa da erkidegoa dinamizatuko duen gizarte gai esanguratsu eta
propio bat ez badago, hau da, zerbait begi bistakoa eta berehala “irabazteko” modukoa ez
badago. Gainera, aurreikusitako dinamizazio edo partaidetza saiakerak frustragarriak izan
badira, edo, emaitzak ikusita, zigortzaileak ere, proiektuan inplikatzeko zailtasuna areagotu egingo da.
Erkidegoko kideen artean kontzientzia kritikorik ez egotea arazo orokorra da eta beharbada horrexegatik ez daude, beste arrazoi batzuen artean, bizi kalitatea hobetzeko borrokan
ari diren erkidego mugimendu eta erakunde gehiago. Gainditu egin behar dira beldurra, segurtasun falta, jakituria eza eta norberaren buruaren gaineko konfiantza falta eta aurre egin
behar zaie erkidegoaren eraldaketa ahaleginak sor ditzakeen eragin negatiboei prozesuaren
mehatxupean dauden botere egituretako batzuetan.
Erkidegoaren gizarte esku hartze honen “objektu” edo xede diren pertsonek duten “subjektu” -aktibo eta partaide- eta protagonista rola azpimarratu beharra dugu. Erkidegoak prozesu honetan duen partaidetza ez da bere horretan aukera bat soilik beren bizitza kolektiboari
eragiten dioten erabakiak hartzeko, baizik eta baita bitarteko bat pertsona guztiek beren historiaren subjektu izateko duten eskubidea betearazteko, hau da, bakoitza bere erkidegoaren
bizitza hobetzeko nahi dituen prozesu espezifikoen subjektu izateko.
Kontua ez da pertsona nagusiek aditu batzuei beren diagnostikoa eskaintzea edo informazio nahikoa jasotzea horiengandik jasotako emaitzei buruz, baizik eta pertsona horien
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parte hartzea bermatzea galderak egiteko orduan, informazio hori lortzeko metodoak aukeratzeko orduan, horiek betetzeko orduan, lortu beharreko helburuak planifikatzeko orduan,
aldaketa ekintzak egiteko orduan, eta prozesu osoa eta emaitzak ebaluatzeko orduan.
Bestalde, agente politikoak uko egin behar dio gizartean antolatutako jarduera eta
gizarte talde desberdinak kontrolatzeari eta funtzio publikoak antzemateko orduan edozein
ondare kontzepzio egiteari. Talde horiek lehiakide edo arerio arriskutsu posible gisa ikustetik
gizarteko “bazkide” autonomo legitimo gisa ikustera pasako dira eta horiekin lankidetzan aritzeko aukera aurreikusiko da. Hitz batean esanda, boterea partekatu egin behar da (ez baita
berea, erkidegoari eskuordetua baizik). Hala ere, prozesuan adi egon beharko da herritarren
partaidetza erkidegoan eskumena duten erakundeen interes politikoekin nola bateratzen den
asmatzeko.
Teknikari profesionalen agintaritza zientifiko eta teknikoa ezagutza teknikoetatik eta
esperientzietatik nahiz esku hartzea eraginkortasunez eta era egokian zuzentzeko abilezietatik dator, esku hartze horrek ondorio zuzenak eta egokiak izan ditzan. Pertsona horrek gizartean edo politikan agintaritza eduki nahi badu, erkidegoaren legitimitate eskuordeturen
bat (legitimitate horren azken titularra) eduki beharko du, bere izenean edo ordezkari legez
jardunez edo agente politiko edo administratiboen bidez. “Gizartean esku hartzeko… enkargua
jaso edo berenganatzen duten horien legitimazio publiko edo sozialak... egoera paradoxikoan
jartzen ditu; izan ere, gizarte sistemaren partzela batetik hartzen dute zeregin edo funtzio
bat... gizarte sistema osoak baino ezin duena garatu”. Gizartean esku hartzeko (partaidetzan
eta gizarteratzean) legitimatuta gaude, gizarte sistema osoak soilik gara dezakeen arren (eta
egun kontrako norabidea ikusten den arren).
Profesionalak bere jarrera, ikuspegia eta lan metodologia aldatu beharko ditu. Jarrerari
dagokionez, irekita eta prestu egon beharko du ez soilik erkidegoa prozesu programatikoan
zehar aktiboa eta erabilgarria izan dadila ahalbidetzeko, baizik eta baita horretarako erraztasunak emateko ere. Horretarako, protagonismo bakar edo nagusiari uko egingo dio eta jarrera
irekiagoa, elkarrizketara zabalduagoa eta parekidegoa hartuko du. Hala ere, ezin die uko egin
bere ezagutza edo ekarpen tekniko eta koordinatzaileei, hasiera batean bateragarriak izan
beharko baitira hiritarren partaidetzarekin.
Beharrezkoa da profesionala jarrera eta teknika arloan prestatzea, aurretiaz lor dezan
benetako egoerari aurre egitea eta hasierako zailtasunak saihestea, hasieran zuena baino postura negatiboagoa izan ez dezan partaidetzaren gainean. Halaber, partaidetza fenomenoaren
inguruan egon ohi den mitoa engainua dela pentsatzea saihestu beharko da. Izan ere, prestakuntza egokirik ezean, erraz asko egin dezake kale partaidetza esperientziak eta berau frustragarria
eta erregresiboa izan daiteke inplikatutako aldeentzat (erkidegoa, teknikariak eta politikariak).
Pertsona profesionala ez da aditu eta aholkulari gisa aritzen, bere agintaritza alde bakarreko posizioan erabiliz azaroaren diagnostikoa egiteko eta, hala, erkidegoak aldaketa ekintzen
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gainean konpromisoa har dezala lortzeko. Pertsona adituaren eredua edo laguntza paternalistaren eredua bazter utzita, lankidetza ereduaren alde egin behar da, erkidegoarekiko elkarrizketa horizontalean oinarrituta. Ahalduntzearen ikuspegira hurbiltzean, bezero eta aditu
bezalako terminoen ordez, partaide eta laguntzaile bezalakoak lehenetsiko dira.
Pertsona horrek berariaz ahalbidetu behar du gizarte teknologien transferentzia prozesua, erkidegoko kide diren pertsonek ezagutza eta gaitasun egokiak lor ditzaten, beraiei
eragiten dien gizarte dinamika deskubritzeko orduan eta beren ingurua eraldatzeko orduan rol
protagonista eduki ahal izateko.
Profesionalak ezin du, inola ere, partaidetza prozesuan entzule eta behatzaile pasiboa
izan, prozesu hori bere dinamika hutsez mugitu edo ebatziko delako esperoan (dena zuzendu
edo kontrolatzearen jarrera “zaharraren” guztiz kontrako tentazioa). Orokorrean, partaidetzak
bultzada eta orientazioa behar ditu. Benetako komunikazio prozesua sustatu nahi da, non
esku hartzeaz arduratzen diren pertsonek erkidegoko pertsonei entzuteko gaitasuna erakutsiko duten eta azken horiek benetan komunikatzeko eta elkar entzuteko aukera izango duten.
Komunikazioa erraztuko duen pertsona horrek rol nagusia dauka, berak sustatzen baitu kontzientzia kritikoaren garapena eta errazten baitu erkidegoaren edo taldearen beharrizanen
ebaluazioa. Baina zeregin hori aldatu egin behar da prozesuak aurrera egin ahala, pertsona
nagusiak baitira benetako aldaketa prozesua zuzendu behar dutenak. Erkidegoa da agenda
kontrolatzen duena eta teknikaria babes logistikoa emango duena, bere esperientzian eta aurretiazko ezagutzetan oinarrituta.
Hala, gure helburua ez da biztanleriaren partaidetza pasiboa lortzea edo profesional
batek “erkidegoarentzako” lan egitea. “Erkidegoarekin” egin behar da lan, profesionalak era
aktiboan lagun dezan –erkidegoarekin koordinatutako eta elkarrekiko exijentziadun posturatik- berau dinamizatzen eta egoera aldatzen, eta, beraz, ezingo dira soilik era aktiboan eta
zuzenean bete taldeak eta gizarteak lortu nahi dituen nahiak.
Pertsona horrek segurtasun propioa ezarri behar du tradizionalez bestelako bitartekoak
erabiltzeko. Izan ere, harreman esparrua zehazteko joera izango du (eta beharra ere maiz),
bere gorentasuna, jabekuntza edo agintaritza ziurtatu ahal izateko egoeraren gainean.
Esku hartuko duen profesionalaren eta gizarte erkidego hartzailearen arteko balioen
oinarrizko bateragarritasuna aztertu behar dugu, hori gabe ia ezinezkoa baita esku hartzea
era egokian gauzatzea. Bi alderdien artean desadostasun nabarmena baldin badago, egokiena
zera izan liteke, berariaz adieraztea esku hartzailearen ikuspuntua eta era arrazionalean eztabaidatzea taldearekin (edo haren ordezkariekin), elkarren artean ados jar daitezen edo alde
batek bestea konbentzi dezan. Desberdintasun horiek gainditu ezin badira, onena une horretan esku hartzea etetea da. Hala, erkidegoarekin adostasun gehiago duen teknikari esku hartzaile bat edo teknikariarekin adostasun gehiago duen erkidego bat egon arte itxaron beharko
da. Bestela, esku hartzea seguru asko inolako emaitzarik gabeko prozesua bihurtuko da eta
etengabe egongo dira txarto ulertuak eta borrokak.
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Ezin dugu ahaztu profesionala kanpoko agente bat denik eta seguru asko ez dela aztertu edo ikertu nahi den sistemako kidea. Bere helburua zera da: pertsona nagusien kolektiboak
aldaketa agente propioa izateko baliabideak dituela deskubritu dezala. Aldaketan lagunduko
duen pertsona bat da. Eta, kanpoko agenteak izanik, kontuan izan behar dugu sistemaren kanpokoak diren agenteak agertze hutsagatik tentsioak eta arazoak sor daitezkeela, gure asmoak
oso positiboak izan arren. Horrenbestez, berriz ere azpimarratu nahi dugu proiektu honek
arrakasta izan dezan ahalegin berezia egin behar dela planifikazioa era bateratuan eta partaidean egin dadin; eta kanpoko agenteek beti presente izan dezagun erkidegoaren autonomiaren printzipioa.
Gizarte arazoak ez dira desagertuko esku hartze zuzenik ez badago eta administrazioek
ez dute baliabide nahikorik pertsonak aldaketa prozesutik kanpo utzi ahal izateko. Jendea inplikatu behar da, pasibotasunak ez baitu irtenbiderik ematen. Profesional entrenatuak gaitasuna dauka aldaketa prozesuak errazteko, eta, kasu askotan, erkidegoko pertsonak motiba ditzake lehentasunezko arazoen irtenbideetan parte har dezaten. Udalbatzek beren baliabideak
(beti mugatuak) erabil ditzakete modu eraginkorragoan, baldin eta inbertsioak egiten badira
beren borondatezko lanarekin proiektua osatzen lagundu eta esku hartzeko gaitasuna duten
erkidego antolakundeekin koordinatuta.

Monografikoki aztertu dugu esku hartze prozesuko partaide desberdinengandik zer
espero daitekeen.
Pertsona nagusien kasuan, prozesuaren garapenean zeregin oso aktiboa izan dezatela eta haren protagonista bihur daitezela (ez soilik hartzaile) lortu nahi da, hala
pasibotasuna gaindituko baita. Pertsona nagusien partaidetza horretan proiektuko
une eta prozesu guztiak sartzen dira.
Agintari politikoei eskatzen diegu, bestalde, gainerako agente partaideen jarduera
ahalbidetu dezatela, prozesu guztiak kontrolatu nahi izan gabe, defendatzen dituzten interes publikoak eta herritarren partaidetza bateratuta.
Profesionalei eska dakiguke gure ezagutza eta esperientzia jar ditzagula erkidegoaren esku, benetako elkarrizketan, ahalduntze prozesuak erraztuz, protagonismo teknologikoari uko eginez eta gogoan izanda gure balioek proiektuko beste eragile batzuekin duten oinarrizko bateragarritasuna (edo bateragarritasun eza).
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PROIEKTUAREN FUNTSEZKO ELEMENTUAK
Eskuliburu honetan ez da hiri adiskidetsuen proiektua egiteko errezetarik eman nahi.
Pertsona jakin batzuek proiektuari erkidego bakoitzean emango dioten aplikazioa
aldatu egin daiteke, normala den bezala. Hala eta guztiz, atal honetan proiektua era
egokian garatzeko funtsezkotzat jotzen diren alderdiak azpimarratuko ditugu: pertsona nagusien partaidetza aktiboa, horien ahalduntze prozesua proiektuan zehar,
genero ikuspegia eta belaunaldi arteko harremanen sustapena.

Pertsona nagusiekiko “hiri adiskidetsuak” proiektua garatzean, gutxienez eskuliburu honen egileek berau ulertzen duten bezala, funtsezko elementu batzuk daude proiektuak edozein
modutan eginda ere bete behar direnak. Seguru asko, proiektu hau beste pertsona batzuek
beste erkidego batzuetan aplikatzen badute, “argibide” hauek berak jarraituta ere, hemen idatzitakoaz bestelako emaitza izango dute. Ikerketa-ekintza partaidetza prozesu metodologiko
bizi eta dinamikoa da, eta, beraz, aldatu egin daiteke testuinguru bakoitzeko berezitasunen
arabera (López-Cabanas eta Chacón, 1997).
PARA PROFUNDIZAR

Proiektu eraginkor baten ezaugarriak
Proiektu eraginkor batek honako ezaugarriak bete behar ditu:
• Hedakorrak dira; esku hartzeek osagai ugari dituzte.
• Hainbat ikaskuntza metodo erabiltzen dituzte.
• Jarduera nahikoak (kopuruan eta aniztasunean) ezartzen dituzte, espero diren efektua
eta jarraipena lortzeko.
• Teoria batek bultzatzen ditu edo ikerketak babesten duen oinarri logiko bat dute.
• Harreman positiboak sustatzen dituzte.
• Egokiak dira beren garairako eta sentikorrak partaideen adin guztietarako.
• Erkidegoaren arauetara eta programako partaideetara egokitzen dira (gizarte eta
kultura mailako garrantzia).
• Emaitzak ebaluatzen dituzte, helburu eta xedeen lorpen maila zehazteko.
• Trebakuntza egokia duten langileak erabiltzen dituzte.
Iturria: Wandersman eta laguntzaileak. (1999, 2000).
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Gure asmoa ez da zehatz-mehatz jarraitu beharreko errezeta bat jartzea, aldaketarik
egin gabe. Hala ere, nukleartzat jotzen ditugun eta aldatu beharko ez “liratekeen” elementu
batzuk azpimarratu nahi ditugu. Horiek oraintxe azalduko ditugu.

PERTSONA NAGUSIEN PARTAIDETZA
Eskuliburuaren une honetara iritsita, pertsona nagusiek proiektuan duten partaidetza
funtsezko elementua dela esatea ebidentziez mintzatzea da. Ezin da proiektua ulertu baldin
eta pertsona nagusiek era aktiboan parte hartzen ez badute, eta, gainera, protagonista ez badira. Eta, partaidetzaz ari garenean, ez diogu soilik ebaluazio iritzi bat edo ekintza proposamen
bat egin behar denik pertsona nagusiei dei egin zaien bilera batean edo inkesta batzuk betez.
Batzuetan, “ikerketa-ekintza” metodoaren alderdi partaidea estrategia metodologiko huts bat
bailitzan ulertzen da. Lehen esan bezala, “Pertsona nagusiek zabalki parte hartu behar dute
egin beharreko galderak prestatzen, informazio hori lortzeko metodoak aukeratzen, horiek
betearazten, lortu beharreko helburuak planteatzen, aldaketa ekintzak betetzen eta prozesu
osoa eta haren emaitzak ebaluatzen”. Azken finean, proiektuaren prozesu guztietan parte hartu behar dute.
Zaila izan arren, proiektua alderdien eta teknikarien babesik gabe heda liteke. Seguru
asko, egindako lana ezingo litzateke aurkeztu OMEren pertsona nagusiekiko Hiri Adiskidetsuen Munduko Sarean (beharbada ez digu axolako). Eta, seguru asko, ezingo litzateke gizartean esku hartzeko proiektu bati buruz hitz egin, baizik eta gizarte ekintzako ekimen hiritar
bati buruz, halaxe egiten baita beste gizarte mugimendu askotan (erkidegoko liderrak jarduten
dutelarik teknikarien ordez eta borondate politikoez harago aritzen direlarik). Baina, edonola
ere, erkidegoaren adiskidetasunerako lan bat gara liteke, eta horixe da balio duena.
Gure proiektuan pertsona nagusien partaidetza ahalik eta handiena izatea nahi dugu.
Ezin gara konformatu talde eragileko pertsona nagusien partaidetzarekin, hori ere funtsezkoa
den arren, ezta beste pertsona nagusi batzuek gaikako taldeetan eta inkestetan parte hartzearekin. Proiektuak eskaintzen dizkigun aukera guztiak aprobetxatu behar ditugu harekin
konprometitzen diren pertsona berriak sartzeko edo uneren batean dedikazio arazoen ondorioz proiektua utzi behar izan duten horiek berreskuratzeko. Esperientziak diosku gurekin aritu
diren pertsonek, adibidez gaikako taldeetan, proiektuan parte hartzen jarraitzeko nahia adierazi dutela. Adiskidetasun proiektuan planifikatutako ekintzek pertsona nagusientzat dituzten
ondorioez harago, pertsonek “ekintza taldean” partaidetza aktiboa dutela indartu behar da,
hala biderkatu egiten baita “talde eragilearen” eragina. Zenbat eta pertsona nagusi gehiago
egon inplikatuta, orduan eta seguruagoak izango dira proiektuaren emaitzak.
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PERTSONA NAGUSIEN AHALDUNTZEA
Proiektuan pertsona nagusiek parte hartzea (aktibotasun maila gorabehera) ez da aski.
Gure proiektuak pertsonen ahalduntzea (indartzea, sustatzea…) errazteko moduko baldintzak
sortu behar ditu. Ahalduntze prozesuan bi elementu nagusi daude: alde batetik, pertsona bakoitzak bere bizitzaren gaineko erabakiak hartzeko duen eskubidea azaltzen da, eta, hortik,
kontrol pertsonalaren sentimendua; eta, bestetik, erkidegoaren bizitzan izan beharreko partaidetza demokratikoa ere aipatzen da, egitura desberdinen bidez. Ezin ditugu pertsonak ahaldundu. Pertsonak beraiek dira hori lortu “ahal” duten bakarrak. Ahalduntzea zera da, prozesu
bat non pertsonek gaitasuna hartzen edo indartzen duten beren bizimodua kontrolatu eta
menperatzeko edo beren intereseko gaiak erabiltzeko. Proiektu honek baliabideak eta gaitasunak sustatu eta mobilizatu nahi ditu, pertsonek eta taldeek beren bizitzen gaineko kontrol
eta jabekuntza horiek har ditzaten.
Hurrengo orrialdeetan behin eta berriz azpimarratuko ditugu dinamika batzuk, gure ustez aukera ugari eskainiko dutenak talde eragileko edo ekintza taldeetako kide diren pertsona
nagusiek aurrera egin dezaten beren ahalduntzen prozesu pertsonalean. Funtsezko elementuak honako taula honetan garatzen dira.
SAKONTZEKO.

Oinarrizko elementuak pertsonen ahalduntze (indartze) psikologikoan
Indartze psikologikoko oinarrizko hiru elementuak honako hauek dira:
• Pertsona bakoitzak bere eskumenaren gainean dituen sinesmenak: hau da, kontrol
pertsonala edo norberari gertatzen zaionaren gainean eragina eduki ahal izatearen ustea.
Kontrol pertsonala osatzen duten elementuak honakoak dira:
- Kontrol lekua, hau da, ekintzen eta lortutako emaitzen edo lorpenen arteko
harremanaren gaineko ikuspegi orokortua izateko prestutasuna (barneko/kanpoko
kontrol lekua).
- Autoeraginkortasuna: pertsona batek dauzkan sinesmenak ekintza jakin batzuk
arrakastaz egiteko duen gaitasunari buruz. Kontzeptu honetan ez dira sartzen berak
dauzkan baliabideak, baizik eta norberak daukan ustea baliabide horiekin egin ahal
duenari eta ezin duenari buruz. Autoeraginkortasunak zein jardueretan parte har
daitekeen zehazten laguntzen du eta, gainera, informazioa eskaintzen du helburuak
lortzeko behar den ahaleginari buruz eta ahalegin hori luzaroan edukitzeko daukan
prestutasunari buruz, eragozpenak edo esperientzia txarrak eduki arren.
- Eskumenaren motibazioa, hau da, jarrera berdinekin jarraitzeko nahia eta berezko
asebetetasuna, pertsonek inguru jakin batean efektu bat izateko egiten dituzten
ahaleginak arrakastatsuak direnean.
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• Inguru soziopolitikoa ulertzea (kontzientzia hartzea): bestela esanda, ezagutza kritikoa
garatzea, gizarte aldaketa lortzeko eraginak, estrategiak eta gizarte egoerak aztertu eta
ulertzeko gaitasuna, erabakiak hartzeko orduan eragina duten faktoreak identifikatzen
eta baloratzen jakinda.
• Inguru horren gaineko kontrola izateko ahaleginak. Hiritartasunaren berezko eskubide
eta betebeharrak politizatzea, hau da, espazio publikoa okupatu eta kontzientzia hartzea.
Helburu jakin batzuk lortzea baino gehiago, saiatzea da kontua, hau da, helburu horiek
lortzeko zein jarrera edo jokaera diren egokiak eta beharrezkoak jakitea.
Iturria: Musitu eta Huelga (2004).

Nola sortu aukera indartze prozesuaren hiru elementu hauentzat? Partaidetzaren bidez,
oinarrizko mekanismo gisa, aukerak eman ditzan erabakiak hartzearekin eta arazoak konpontzearekin lotutako gaitasunak ikasi, hobetu eta martxan jartzeko.
Partaidetzak, lehen ere esan dugun bezala, ahalegina eskatzen du, baina erkidegoaren
edo, nahiago bada, erakunde baten edota talde baten kide sentitzeak eragin positiboak dauzka pertsonaren ongizatean. Erkidegoko erakundeetan egoteak edo sartzeak norberaren gaineko kontrola eta konfiantza indartzen ditu, eta, gainera, egoera horrek harreman egonkorrak
eta elkarrenganakoak ematen baditu eta gizartean baloratutako rolak garatzeko aukera ematen badu, gizarte nortasun positiboa, autoestimu positiboa eta bizitzarekiko asetasun maila
altuak garatzea indartzen da. Talde baten kide sentitze hori areagotu egingo da prozesuaren
kontrol eta konpromiso mailaren arabera. Hori dela eta, oso garrantzitsua da gure lana talde
ikuspuntutik jorratzea.
Partaideen indarrak sustatzean, areagotu egiten da jarduteko duten gaitasun pertsonalaren gainean eta autolaguntzarako ahaleginen gainean duten ezagutza. Prozesuan parte
hartzen duten pertsonak indartzea garrantzitsua da. Are gehiago, jendeak horrelako proiektuetan parte hartzeko aurkitzen dituen oztopo nagusiak gutxiagotasun egoerari edo aldatzeko
zailtasunari buruz barneratuta dauzkan beldur edo inhibizioak izaten dira. Jendeak barneratuta badauka bere egoera ezin dela aldatu, aldaketa bat sustatzea oso zaila da. Hori dela eta,
pertsona profesionalek ahalegin handia egin behar dute hasieratik arrakasta aukera altuak
dauzkaten jarduerak planeatzeko, eta, hala, parte hartzen duten pertsonak indartuta eta prozesuan jarraitzeko gogoz sentituko dira.
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GENERO IKUSPEGIA
OMEren jatorrizko proiektua aurkeztean genero ikuspegia zeharka soilik aztertu zela
esan dugu. Kasu honetan, ordea, berariaz jorratu nahi izan dugu.
Zahartzeaz hitz egiten dugunean, prozesu hori zeharkako bi ikuspegitik jorratu ohi da.
Lehenengoak gizonak eta emakumeak antzera zahartzen direla dio, eta, bigarrenak, bestetik,
bi sexuen arteko zahartzean dauden alde espezifikoak aitortzen ditu, baina alderdi batzuk
horietako bakoitzaren bereizgarri gisa azpimarratuta. Bi ikuspegiak agertu ohi dira zeharka,
baina lehena ikusten da gehienetan (Freixas, 1992).
Zahartze diferentzialaren ikuspegiak agerian uzten du gizonek eta emakumeek zahartze
desberdina dutela eta zahartzaroa era desberdinean ulertu eta bizi dutela (Yuni eta Urbano,
2008). Ikerketa desberdinen arabera, emakumeen bizi zikloan aldagai posibleak daude, gizonengan agertu ohi ez direnak (Freixas, 1992).
Hori horrela, Hernándezek (2000) dioenez, dirudienez gizon eta emakumeak desberdin
zahartzen dira eta gizonen bizi esperientziak lotura handiagoa dute adin kronologikoarekin,
bai lan arloan, bai familia barruan. Emakumeen kasuan, bizimodu helduak aldaera gehiago
eragiten ditu adin kronologikoarekin lotuta ez dauden roletan. Emakumeek konbinazio gehiago dute lanbidea, ezkontza harremana, seme-alabak, etxeko lanak… bezalako eremuen artean,
eta denbora ere desberdina da. Era berean, beste etapa eta ezaugarri batzuekin bizi dute beren
bizitza eta erretiroaz bestelako gertaera batzuk jasaten dituzte (habia hutsa, zahartzeko joera
handiagoa, eta abar).
Ondorioz, garrantzitsua da pertsona nagusien gizarte jarduerak ez homogeneizatzea
generoa kontuan hartu gabe. Gure proiektuan garrantzitsua da prozesu osoan zehar sor daitezkeen genero desberdintasunak kontuan hartzea; batez ere, erkidegoaren adiskidetasunaren diagnostikoari eta berau aldatzeko proposatutako ekintzei dagokienez, generoaren arloan
ikuspegi eta beharrizan desberdinak egon daitezkeelako (eta daudelako).

BELAUNALDI ARTEKO HARREMANAK.
Pertsona nagusiekiko adiskidetsua den erkidegoak, zahartze prozesua errespetatzen
duenak eta abar, adin guztiekiko erkidego adiskidetsua izan nahi du. Proiektu honetan pertsona nagusiak azpimarratzen ditugun arren, ez dugu biztanleriaren zati baten gaineko erkidego
proiektu bat landu nahi. Proiektuak pertsona guztiengan eta belaunaldi guztiengan izan nahi
du eragina, eta, horretarako, belaunaldi desberdinen arteko harremanak sustatzen ditu.
Zahartze aktiboaren liburu zurian (Libro Blanco de Envejecimiento Activo IMSERSO,
2011) belaunaldi arteko harremana belaunaldi desberdinetako pertsonen artean dagoen edozein harreman motari deitzen zaio. Bai “harreman” hitza, bai “belaunaldi arteko” hitzak esangura eta dimentsio anitzeko hitzak dira. Harremana izatea ez da testuinguru bera partekatzea.
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Ikuspegi horretan oinarrituta, bada, garrantzitsua da belaunaldi artekotasuna belaunaldi desberdinen artean jarduerak egitea baino gehiago dela ulertzea, hots, belaunaldi desberdinek
elkarren artean jardun eta harremanak izatea baino harago doala.
Belaunaldi arteko harremanak belaunaldi desberdinetako (nortasuna ematen dieten
eta beste talde batzuengandik bereizten dituzten ezaugarriak partekatzen dituzten pertsona
taldeak) kide diren pertsonen artean orientazio, eragin, truke eta ikaskuntzarako elkarrekiko
prozesuez mintzatzen dira eta adostasun, lankidetza edo arazo prozesuak ere izan daitezke.
Horrenbestez, belaunaldien arteko harremanetan inguruan eragina eta onurak dituzten jarrerak eta ekintzak sortzen badira, belaunaldi arteko sinergiaz hitz egingo da (Beltrán eta Rivas,
2013).
Erkidegoan pertsonek belaunaldi desberdinetako kide izate horren gaineko kontzientzia
hartzen dutenean, belaunaldi desberdinetan bizitzeko eta zahartzeko antzekotasun eta aldeei
buruzko beren esperientziak aprobetxa daitezke. Esperientzia hori, izan ere, orientagarria izan
daiteke pertsonen artean beharrezko loturak sortzeko (IMSERSO, 2011).
Egile desberdinen esanetan, belaunaldi arteko praktikek baldintza pertsonalak eta sozialak indartzen dituzte eta, hala, hobeto zahartzeko gaitasun handiagoa eragiten dute (Springate, Atkinson eta Martin, 2008). Hori dela eta, belaunaldi arteko harremanek pertsonen eta
erkidegoen harremanak sustatzen dituzte, zahartzea modu desberdinean bizi baitute, eta, beraz, denboraren horizontea hedatu egiten da, oraina, iragana eta etorkizuna konektatu ahala.
Lau dira, hain zuzen ere, proiektua garatzeko orduan ezinbestekotzat jo ditugun alderdiak. Pertsona nagusiek proiektuaren une eta prozesu guztietan era aktiboan parte hartzea funtsezkoa da; ez soilik beren erkidegoko adiskidetasunaren informatzaile
huts gisa aritzea. Partaidetza hori ahalik eta zabalena izan behar da kopuruan, une
oro egongo delarik aukera proiektura kide berriak sartzeko.
Gure proiektuak pertsona partaideen ahalduntzea errazteko moduko baldintzak sortu behar ditu. Ahalduntzean pertsona bakoitzak bere bizitzaren gaineko erabakiak
hartzeko duen eskubidea sartzen da, eta, hortik, kontrol pertsonalaren sentimendua;
eta erkidegoaren bizitzan izan beharreko partaidetza demokratikoa ere aipatzen da,
egitura desberdinen bidez. Partaidetza ahalduntzea lortzeko oinarrizko mekanismoa
izango da.
Proiektu hau egiteko orduan gizonek eta emakumeek zahartzeko, zahartzea ulertzeko, zahartzaroari aurre egiteko eta prozesu horri esanahia emateko modu desberdinak dituztela hartu nahi da abiapuntutzat. Hori dela eta, belaunaldi arteko
harremanek pertsonen eta erkidegoen harremanak sustatzen dituzte, zahartzea era
desberdinen bizi baitute, eta, beraz, denboraren horizontea hedatu egiten da, oraina,
iragana eta etorkizuna konektatu ahala.

40

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

PROIEKTUAREN HEDAPENA
“Hiri adiskidetsuen” proiektua zehazteko orduan beharrezkoak diren hiru alderdi hemen: haren helburuak (maila guztietan), etapak eta berau ezartzeko egutegi proposamena.

Proiektuaren helburuak.
Orain arte azaldutakoaren harira, gizartean ikertu eta esku hartzeko proiektu bati buruz
ari gara (ikerketa-ekintza partaidearen ereduari jarraiki) eta helburuak hiru mailatan lortzeko
lan egin nahi da: metodologian, erkidegoan eta pertsonetan.
Xede erkidegoko esku hartzearen helburuei dagokienez, planteatzen diren helburuak
honako hauek dira:
1. E rkidegoa adinarekin adiskidetsuagoa izan dadin lortzea, pertsona nagusiek erkidegoarentzako duten ahalmena aprobetxatzeko, hau da, erkidegoak ekintza eraldatzailea martxan hartzeko konpromisoa har dezala lortzeko.
2. E rkidegoari pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen (laguntzea), pertsona horiekin
zein alderditan eta nola izan daitezkeen “adiskidetsuagoak” identifikatzeko.
3. E rkidego adiskidetsu baten funtsezko ezaugarriak sustatzea, zahartze aktiborako aukera sortzeko; zehazki,
a. A
 dina ez dadila oztopo esanguratsua izan bizi zikloan zehar interesak eta jarduerak mantentzeko orduan; eta
b. ertsona nagusientzako aukerak egon daitezela konpromiso pertsonalerako eta asebetetasunerako iturri berriak garatze aldera.
Hau da, zehatzago esanda:
3.1. Erkidegoan egungo egoeraren (errealitatea, beharrizanak) eta, bidezkoa bada,
baldintzen eta egoera era positiboan gainditzen lagun dezaketen ekintzen nahiz
aldaketa horietako inplikazio aktiboaren gaineko kontzientzia hartzea.
3.2. Diagnostiko bat egitea erkidegoaren eremuan zahartze prozesu aktiboa eragozten duten oztopo nagusiak identifikatzeko eta erkidego adiskidetsuaren garapena sustatuko duten elkarrizketa eta gizarte ekintzak sortzeko.
3.3. Pertsonek zahartze prozesuan duten “ahalduntzea” erraztuko duten baldintzak
sortzea.
3.4. Erkidego prozesu barnerakoiago berriak sustatzea.
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3.5. Erkidegoan bertan dauden baliabideak (bitarteko erakunde eta elkarteak; erkidegoko liderrak; boluntarioen prestakuntza, eta abar) indartu eta sustatzea.
4. Z ahartzearen eta zahartzaroaren irudi negatiboei aurre egitea, eta, horretarako, arazo horren gaineko kontzientzia hartzea eta pertsona nagusiek zahartu ahala garapen
ekonomikoko jardueretan, lan informalean eta boluntario jardueretan era aktiboan
parte hartzen dutela aitortu eta ahalbidetzea, bakoitzaren beharrizan, lehentasun eta
gaitasunen arabera.
Ikerketa-ekintza proiektuan era aktiboan parte hartzen duten pertsona nagusiei dagokienez, lortu nahi diren helburuak (horietan espero ditugun aldaketak) honako hauek dira:
1. B
 izi kalitatea, bizitzarekiko asetasuna eta ongizate fisiko, sozial eta mentala hobetzea.
2. P ertsona nagusien gizarte partaidetza sustatzea.
3. P artaideen ahalduntzen pertsonala indartzea, hau da, kontrol pertsonalaren, pertsonak bere inguruko munduaren gaineko kontrola izateko duen gaitasunaren, norberaren bizitza kontrolatu eta menperatzearen edo norberaren intereseko gaiak erabiltzearen gaineko autopertzepzioa areagotzea. Hau da,
3.1. Ekintza eraldatzailearen autokudeaketa erraztea.
3.2. Arazo honen gaineko kontzientzia kritikoa garatzen dela sustatzea.
3.3. Pertsonei gaitasun eta eskumenak ematea, erkidegoaren esku hartzean antzeman diren beharrizanei irtenbidea emateko martxan jarri beharko liratekeen jarduerei buruzko erabakiak hartzeko (Balcázar eta laguntzaileak, 1998).
3.4. Prozesu edo dinamiketan parte hartzen duten pertsonen sustatzailea eta dauzkan emaitzen bidez sustatua den antolakundea bultzatzea.
4. H
 arreman egonkorrak eta elkarrekikoak (gizarte babesa) sustatzea, pertsonak gizartean baloratutako rolak gara ditzan eta gizarte nortasun positiboa gara dezan. Hau da,
4.1. Pertsonari zerbait kolektiboan edo talde antolaturen batean inplikatuta egoteko
aukera ematea.
4.2. Gaitasun kolektiboen gaineko konfiantza indartzea.
4.3. Taldeko partaidetzaren berezko motibazioa sustatzea.
5. E rkidego sentimendua eta inplikatutako pertsona nagusien jarrera pro-sozialak indartzea. Hau da,
5.1. Jorratutako arazoarekin konpromisoa hobetzea, eta, horretarako, pertsonentzako motibazio esanahi berezia duten ekoizpen jarduerak egitea.
5.2. Erkidegoaren bizitzako prozesu desberdinetan parte hartzeko duten erantzukizuna (pertsona nagusiena) babestea.
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Gure helburu metodologikoak honakoak dira:
1. Pertsonek zahartze prozesuetan parte hartzeko (erkidegoan) dituzten arazoen gaineko gure ezagutza sakontzea, hau da,
a. G
 ure ezagutza areagotzea pertsona nagusiek beren erkidegoen barruan bizimodu
aktiboa, osasuntsua eta produktiboa izateko behar dutenari buruz, pertsona nagusiekiko erkidego adiskidetsua osatzen duten adierazleak identifikatuta.
b. Partaidetzaren arrisku eta ahalmen faktoreetan oinarritutako aurretiazko ikerketak
aztertzea. Geure buruari galdetu behar diogu zein ezaugarri indibidualen ondorioz
parte hartzen duten eta ezaugarri horiek zein eragin duten jorratu beharreko arazoa baloratzeko orduan.
2. E bidentzian (praktika onean) oinarritutako programa bat garatzea, eta, hala, berariaz zehaztea programaren zein alderdi egokitu daitezkeen eta zergatik, zeintzuk
diren elementu nuklearrak eta aldatu behar ez direnak, elementu bakoitzaren garrantzia zein den, eta proiektua ezartzeko behar diren kostu eta baliabideak nola aurreikusi daitezkeen zehaztasunez.
Prozesu honetan praktika on bat garatzea da gure helburua (García-Ramírez eta laguntzaileak, 2007). Hau da, erkidegoekiko lana jorratzeko, haren beharrizanak eta
egoera baloratzeko, baliabideak neurtzeko eta programak planifikatu eta ebaluatzeko
bideak bilatu behar dira. Maila anitzeko prozesu honi esker, alde batetik, profesionalen eta politikarien artean ulermen maila ona lortzen da erkidegoaren, biztanleen eta
antolakundeen beharrizan eta baliabideei buruz, eta, bestetik, erkidegoaren gaitasun
eta beharrizanak egokitzen dira tokiko beharrizanei erantzuten dieten esku hartzeetan eta ezarpen prozesu egokietan.
Gogoan izan behar dugu ez dagoela teknologia bat automatikoki aplika daitekeena
egoera guztietan gizarte arazoak ebazteko. Izan ere, arazo horiek pertsonen eta testuinguruen artean sortzen diren harremanen ondorioz aldatu egin daitezke.
3. Pertsonen zahartze prozesuarekiko eta horien eta inguruaren harremanarekiko kezka
duten beste esku hartzaile eta ikertzaile batzuekin loturak ezartzea.
4. E sku hartzearen hedapen egokia egitea, hau da, esku hartze esperientzia izan duenaren antzeko gizarte inguruetan eta antolakundeetan eta hartzaile posibleen artean
programa eraginkortasunez hedatzea (Sánchez Vidal, 1997). Ez da aski izango programa aldizkari espezializatuetan argitaratzea, halako kasuetan egin ohi den bezala
(ezagutzaren transferentzia).
Hedapen estrategia eraginkorrak izan ohi dira harreman pertsonala izatea eta programa (edo haren zati garrantzitsu bat) in situ erakustea, lidergo izaera duten pertso-
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nekin, planteatutakoak bezalako aldaketak sartzearen alde dauden horiekin. Programaren eraginkortasunari buruzko datu enpirikoak ematea ere baliagarri izan ohi da.

PROIEKTUAREN FASEAK PLANTEATZEA
OMEk proiektua garatzeko hainbat fase proposatu zituen, horien eredu klasikoari jarraiki: planifikazioa – betearazpena – ebaluazioa. Prozesu hori jarraian adierazi den irudian
agertzen da.

HIRI BATEN ADISKIDETASUN ZIKLOA
1-2 URTE
PLANIFIKAZIOA
Pertsona nagusien partaidetza
lortzea
Adiskidetasuna ebaluatzea
Ekintza plana idaztea
Adierazleak identifikatzea

Etengabe hobetzeko
ziklo bat hastea
(5 urtez)

3-5 URTE

2. BETEARAZPENA
Ekintza plana betearaztea
Adierazleen jarraipena egitea

3. AURRERAPENEN EBALUAZIOA
Aurrerapenak neurtzea
Dauden arrakastak eta hutsuneak
identifikatzea
Egindako aurrerapenei buruzko
txostena aurkeztea

Iturria: OME

Hala ere, eskuliburu honetan OMEk proposatzen duen planifikazio aldiko faseak soilik
azaltzen dira. Hori dela eta, eskuliburu honetan honako fase hauek aipatzen dira:
1. Aurretiazko fasea: esku hartzearen xede izango den erkidegorako sarrera prestatzean
datza.
2. Sustapen fasea: helburuen artean daude ekipo eragilea eratzea, proiektuaren oinarrizko eskumenak ezagutzea, talde kohesioa sortzea eta planifikazio etaparen ibilbide
orria ezartzea.
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3. Diagnostiko fasea: era irekian adierazi nahi da gaiak gizartean duen papera, eta,
aldi berean, haren hasierako ordezkaritza zalantzan jarri, informazioa jaso eta arazoa
planteatu.
4. Ekintza planifikatzeko fasea: erkidegoaren adiskidetasuna hobetzeko gauzatu beharko liratekeen ekintzak zehaztu behar dira.
Halaber, kontuan hartu beharko da prozesuak ebaluatzeko etengabe garatzen ari garen
jarduerak eta egiten ditugun lanek erkidegoan dute hedapena. Alderdi horiek guztiak azaltzen
dira, hain zuzen ere, grafiko honetan.

1-2 URTE
PLANIFIKAZIOA
Pertsona nagusien partaidetza
lortzea
Adiskidetasuna ebaluatzea
Ekintza plana idaztea
Adierazleak identifikatzea

Etengabe hobetzeko
ziklo bat hastea
(5 urtez)

3-5 URTE

2. BETEARAZPENA
Ekintza plana betearaztea
Adierazleen jarraipena egitea

3. AURRERAPENEN EBALUAZIOA
Aurrerapenak neurtzea
Dauden arrakastak eta hutsuneak
identifikatzea
Egindako aurrerapenei buruzko
txostena aurkeztea

Iturria: Bertan egina(2014)

Eskuliburu honetan planteatutako faseei dagokienez, proposamen egiaztatua den arren,
ezin da derrigorrez ezarri; aplikatzen den aldira eguneratu beharko da, betiere proiektuaren
funtsezko elementuak kontuan hartuta. Faseak ezin dira estankoak izan eta aurrerantz edo
atzerantz urratsak emateko aukera eskaini beharko dute. Batzuetan, zeregin batzuk beste batzuekin nahastu ahalko dira.
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Ezin dugu ibilbide orri hau nahitaez ezarri; partaide guztien artean eraiki behar da. Proposatutako ibilbidea ezagutu arren, ezin dugu ezarri, pertsonen beharrizanen arabera egokitu
beharko baikara. Pertsonak ahalduntzea eta prozesua bere sentitzea nahi dugunez, horretarako aukerak sortu beharko ditugu. Gogoratu guk ezin dugula inor ahaldundu, norbera dela bera
burua ahalduntzeko gai den bakarra, bere bizipenen bidez.

PROIEKTUAREN EGUTEGI POSIBLEA
Proiektua amaitzeko denbora nahikoa ez izatea arazo bat izan liteke. Halako prozesuek
denbora behar dute. OMEren proposamena aztertzen badugu, prozesu guztia 5 urteko ziklotan
antolatzen dela ikusi ahalko dugu. Era berean, planifikazio etaparako gehienez 2 urte beharko
dira (kontuan hartu behar dugu Hiri Adiskidetsuen Sarea jakinaren gainean jarri ondoren gure
diagnostikoa eta hurrengo hiru urteetarako ekintza plana bidali beharko dizkiogula).
Hori arazo bat izan daiteke epe laburrean emaitzak izateko presiopean dauden profesionalentzat. Presio horiek hautazko mugak sortzen dituzte prozesu honetan eta ez datoz bat
erkidegoaren aldaketa prozesua garatzeko bide naturalarekin. Denbora behar izate hori, era
berean, arazoa izan daiteke erkidegoa osatzen duten pertsonentzat, prozesuaren iraupenaren
ondorioz nekatu edo gogaitu egin baitaitezke. Talde eragileko lider diren pertsonak ere nekatu
egin daitezke edo beren partaidetzak betebehar pertsonalei eragiten dietela-eta gogaitu. Hori
dela eta, oso garrantzitsua da erkidegoak aurrera pausuak ikus ditzala prozesuan (epe laburreko helburuak lortzea), arrakasta faltak eta frustrazioak aldaketa ahalegina zapuztu baitezakete. Halaber, erritmo politikoek eragina izan dezakete proiektua era egokian hedatzeko orduan.
Bada, negoziazio prozesu bat egin beharko da haren iraupen eta irismenari buruz.
Jarraian adierazten den egutegia proposamen tentagarri gisa ulertu behar da, baina
proiektuaren barruko (erritmo propioak) eta kanpoko (batez ere erritmo politikoak) egoeren
ondorioz aldatu ahal eta beharko da. Gogoan izan behar da gauzek beren denbora eskatzen
dutela eta, beraz, lortu nahi zen guztia lortu ez arren, zein unetan geratu behar den jakin
beharko da, bestela nekatzeko arriskuan egongo baikara.
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ADISKIDETASUN ZIKLOAREN EGUTEGIA
1-2 urte

3-5 urte

PLANIFIKAZIO ETAPAREN EGUTEGIA
4
hilabete

5
hilabete
5
hilabete

Aurrerapenen
ebaluazioa

Planifikazioa

Betearazpena

Iturria: Bertan egina (2014)

Aurretiazkoa

3
hilabete

Diagnostikoa

Sustapena

Ekintzaren
planifikazioa

Iturria: Bertan egina (2014)

Atal honetan “hiri adiskidetsuak” proiektuko helburuak deskribatu ditugu. Erkidego
hartzailearen arabera bereiz ditzakegu helburuak: erkidegoa adinarekiko adiskidetsuagoa izateko konprometitzea, pertsona nagusien ikuspegitik begiratzea, zahartze
aktiborako aukerak sortzea eta zahartzearen eta zahartzaroaren gaineko irudi negatiboei aurre egitea. ´
Proiektuan era aktiboan inplikatuta dauden pertsona nagusien bizi kalitatea, gizarte
partaidetza, ahalduntze pertsonala, gizarte babesa, erkidego sentimendua eta jarrera
pro-sozialak hobetzea ere espero dugu.
Metodologikoki, profesionalek pertsona nagusien gaineko gure ezagutza sakondu
nahi dugu, bai eta ebidentzietan oinarritutako programa garatu, beste esku hartzaile eta ikerlari batzuekin loturak ezarri eta proposatutako esku hartzearen hedapen
egokia egin ere.
Horrenbestez, proiektua hedatzeko fase eta egutegi proposamen bat aurkeztuko
dugu.

47

II. ZATIA.
PROIEKTUA
PLANIFIKATZEA

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

II. ZATIA. PROIEKTUA PLANIFIKATZEA

Eskuliburuaren bigarren zatiak planifikazioaren etapa garatzeko orduan dauden fase
desberdinak azaltzen ditu.
Lehenik eta behin, proiektu osoan zehar etengabe beharrezkoak diren bi elementu aipatu dira: prozesuen ebaluazioa eta egiten ari diren lanek erkidegoan duten komunikazioa.
Ondoren, planifikazio aldiaren barruan antzemandako uneetan eman beharreko urratsak identifikatu behar dira: aurretiazko fasea, proiektuaren sustapen eta planifikazio fasea,
erkidegoaren adiskidetasunaren diagnostikoa egiteko fasea, eta, azkenik, aurretiazko egoera
aldatze aldera egin beharreko ekintzen planifikazio fasea.
Gehigarri gisa, proiektuaren betearazpen fasea eta emaitzen ebaluazio fasea jorratuko
dira.

PROIEKTUAN ETENGABEAK DIREN BI ELEMENTU:
PROZESUAREN EBALUAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
Hurrengo orrietan proiektuaren bilakaera arretaz aztertzeko eta erkidego osoak
haren garapenean era aktiboan parte hartu eta berau ezagutzen duela sustatzeko
beharrizana identifikatuko dugu.

Garatzen ari garen prozesua ebaluatzea eta egiten ari garen guztia erkidego guztiari jakinaraztea “hiri adiskidetsuen” proiektua planifikatzeko etapa osoan zehar gogoan izan
behar ditugun bi alderdi dira. Are gehiago, proiektu osoan zehar izan behar ditugu kontuan,
planifikazio-betearazpen-ebaluazio etapetan.
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PROZESUAREN EBALUAZIOA
Ebaluazioari dagokionez, “garatutako prozesuak ebaluatu” beharko dira, prozesua bera
zelan doan jakin ahal izateko. Proiektu honen fase desberdin guztiak ebaluatu behar dira,
ezartzen diren neurrian. Unean unean egindako lan planteamenduen baliozkotasuna egiaztatu egin beharko da eta lortzen diren emaitzen arabera berriz formulatu. Hala, beharrezkoa
bada, aurreikusitako prozesua berriro programatuko da.
Ebaluazioa etengabea izan behar da. Baita partaidea ere. Proiektuan parte hartzen
duten pertsonak (kideak) izango dira faseak eta faseen barruko une desberdinak ebaluatuko
dituztenak.
Fase bakoitzean elementu bat aplikatu denean, berau dinamizatzen duen pertsonak,
ondorio gisa, haren garapenari buruzko balorazio oharrak eta hausnarketak egiten direla
sustatu beharko du taldeko partaideen artean, landu den gaiari dagokionez. Une honetan garrantzitsua da pertsona bakoitzak askatasunez adierazi ahal izatea nola sentitu den garapen
osoan zehar. Edonola ere, planifikazio honen fase bakoitzaren balantzea eta ebaluazioa egingo beharko dira, nola joan den jakiteko.
Hasieran, teknikariak zeregin aktiboagoa izango du ebaluazio prozesuetan, baina, denborak aurrera egin ahala, zeregin hori murrizten joango da, ebaluazioarekin lotutako teknologiaren transferentzia emango baita. Horretarako, garrantzitsua da taldea kontzientziatzea,
hasiera-hasieratik, proiektu osoan zehar egiten duguna elkarrekin ebaluatzearen garrantziari
buruz, talde prozesutik bertatik hasi eta erkidegoan gauzatzen diren esku hartzeetaraino.
Ebaluazioak orientazio positiboa izan behar du, eta, hala, zerk izan duen arrakasta
gehien, zer irten den hoberen eta abar jakingo da, baina baita zer hobetu beharko litzatekeen
eta zergatik ere. Era berean, hobekuntza horiek lortzeko proposamen konstruktiboak egingo
dira.
Prozesua ebaluatu behar denez, honako taula honetan egindako galderak erantzun genitzake.
INFORMAZIO ZEHATZA

Proiektu baten garapena ebaluatzeko oinarrizko galderak
Programak bete al zuen oinarrizko plana (aurreikusita zegoen bezala) garapen osoan zehar?
Zein da partaideen asebetetze maila?
Nola jaso dute inplikatuek proiektua?
Zein jardueratan inplikatu ziren gehiago partaideak?
Iturria: García-Ramírez eta laguntzaileak (2007).
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Programak bete al zuen oinarrizko plana (aurreikusita zegoen bezala) garapen osoan
zehar? Ekintzak ez badira planifikatu ziren bezala gauzatu, orduan helburuak ez lirateke
bete beharko, ala bai? Ebaluazio informazioa erabilgarriagoa izango da jarduera martxan
dagoen bitartean edo berau amaitu eta berehala erregistratu bada.
Proiektua ezarritako diseinua zehatz-mehatz betez eta sendotasunez ezartzea zaila izan daiteke, hainbat arrazoi tarteko: beharbada proiektua beteko duen testuinguruan
ez daude diseinuan aurreikusi ziren baldintza berberak (eskuliburu honetan deskribatutakoak): beharrezko bitarteko edo baliabiderik eza, profesionalen prestakuntza edo motibazio
urria… Proiektua nola garatu den eta programatutakora zein neurritan egokitu den adierazten duen informazio zehatza edukitzea garrantzitsua da, bestela oker epaitu ahalko baitugu proiektua ez dela eraginkorra izan, benetan emaitzak negatiboak ezarpen oker baten
ondorioz gertatu diren arren.
Zein da partaideen asebetetze maila? Maila hori asebetetze inkesten bidez ebaluatu
daiteke. Kontuan hartu behar da asebetetze maila altuak ez dituela beti emaitza positiboak
eragiten.
Nola jaso dute inplikatuek proiektua? Proiektuko elementu bakoitzaren amaieran,
partaideek berariaz identifikatu ahalko dituzte ezarpena erraztu zuten faktoreak eta aurkitu zituzten oztopoak.
Zein jardueratan inplikatu ziren gehiago partaideak?

EMAITZEN KOMUNIKAZIOA
Komunikazioari dagokionez, gogoan izan behar dugu geure erantzukizuna dela egiten ari garen lanaren berri ematea erkidego osoari. Kontua ez da gure emaitzen marketin
estrategia egokia bat egitea, baizik eta erkidegoari (proiektuaren benetako jabeari) informazioa itzultzea, bere izenean egiten ari baikara lan. Elkarrizketa horretan, ahalik eta sendoena
izan beharko da hartu-emana, gure mezuen hartzaileen arreta erakartzen saiatuko gara,
horiek transmititzen eta erkidegoak bidaltzen dituen mezuak hartzen eta, horrekin guztiarekin, gure erkidegoko geroz eta pertsona gehiagok proiektuaren gainean interesa eduki eta
parte hartzen dutela lortu beharko dugu.
Komunikazioa etengabea den arren, proiektua hedatzeko orduan komunikazioa sustatzeko bereziki esanguratsuak diren uneak daude: proiektua erkidego osoari aurkeztea, era
partaidean egindako diagnostikoa eta haren araberako ekintza plana… Erkidegoaren adiskidetasuna hobetzeko egindako ekintzek komunikazio aukera ugari eskaintzen dizkigute.
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Masen komunikabideak erabiltzea beharrezkoa izaten da eta, horretarako, behar
bezala prestatu beharra dago. Erkidego osoarengana iristeko balioko du, baina estrategia
zehatzak bilatu beharko ditugu proiektu osoan zehar era aktiboan parte hartu duten pertsonekin komunikatzeko.

“Hiri adiskidetsuak” proiektuaren planifikazio etapa garatzen ari garen bitartean, bizitzen ari garen prozesuak ebaluatzeko etengabeko estrategiak ezarri behar ditugu,
inplikatutako pertsona guztien partaidetzarekin, eta gure lanak erkidego osoari komunikatzeko estrategiak ere sustatu behar dira, proiektuan parte hartu duten pertsonekin batez ere.

PROIEKTU HONETAN SAR AL GAITEZKE? AURRETIAZKO
FASEA
Fase honetan zera azaldu nahi da, nola egin daitekeen aurrera, proiektu honetan sar
gaitezkeela jakiteko uneraino. Proiektua aurrera ateratzeko interesa duen lehen talde
baten errealitate zehatzetik hasi, eta berau garatuko duen lan taldea areagotu arte,
horretarako dugun gaitasuna ebaluatuta. Prozesu honen amaieran, gure erkidegoari
eta OMEri jakinarazi beharko diegu proiektuan inplikatzeko erabakia hartu dugula.

Fase honetan lortu beharreko helburua honako galderari baiezko erantzuna ematea da:
“Bai, gure erkidegoan proiektu honetan sar gaitezke”.
Zer behar da horrelako baieztapena egin ahal izateko? Talde bateko pertsonek elkarri
esan behar diote proiektu batean sartu nahi eta ahal dutela, gure herria, hiria, eta, azken finean, giza erkidegoa adiskidetsuagoa izan dadin adinaren ikuspegitik pertsona nagusiekin eta
biztanleriaren zahartze prozesuarekin.
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Noiz esan dezakegu hori? Noiz izango gara horretarako “pertsona talde” nahikoa? Gure
ustez, halako baieztapen bat egin daiteke gure erkidegoan haren adiskidetasuna adinaren
ikuspegitik hobetzen lan egiteko nahia adierazi duten pertsona batzuk daudenean. Hala ere,
baldintza hori beharrezkoa den arren, ez da nahikoa. Herriko agintari publikoen (udalaren)
babesa ere behar dugu, eta borondate politiko hori eta erkidegoaren edo sentsibilizazio handiagoa duten zati baten nahi hori ekintza plan bat bihurtu behar dira, herriko teknikariek
ikuskatuko dutena.
Horrenbestez, proiektuaren fase honen helburua zera da: “udalerriko pertsona nagusiak, agente profesionalak eta agintari politikoak proiektura atxikitzea”. Pertsona nagusiekin
eta agente profesionalekin etorkizunean proiektu osoa dinamizatuko duen talde bat osatuko
dugu, horiek guztiek agintari politikoen bermea eta “oniritzia” izango dutelarik. Goian aipatutako hiru agenteetako bat proiektuarekin hastea ez da aski berau aurrera atera ahal izateko.

LEHEN LAN TALDEA
Baina, nola irits gaitezke egoera horretara? Norbaitek proposatu behar du erkidego jakin batean proiektu hau hastea. Nork? Bere erkidegoa pertsona nagusiekiko adiskidetsuagoa
egitearen alde lan egin ahal dela uste duen pertsona talde batek. Seguru asko, zeharkako elkarrizketak, elkarrizketa errepikatuak eta abar egin ondoren izango dute uste hori eta beste pertsona batzuekin hitz egingo dute gai honi buruz. Izan daiteke eskuliburu hau irakurri duten eta
horretarako erabakia hartu duten pertsonak egotea (berez horixe baita eskuliburuaren asmoa).
Maila globalean proiektu hau garatzeko nahikoak diren baldintzak (eta legitimitatea)
daude. Berez, eskuliburu hau Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu du, lurralde horretako Pertsona
Nagusien Kontseiluarekin elkarlanean; kontseilu horretan daude pertsona nagusien elkarte
nagusiak, hain zuzen ere. Baina hori ez da nahikoa proiektua herri mailan garatzeko.
Beharbada erkidegotik kanpoko agente batzuek erkidego jakin batean proiektua sustatzen lagun dezakete (unibertsitateko profesionalek, gizartean esku hartzeko teknikariek, pertsona nagusien elkarte federazioetako kideek, udalaz gaindiko agintari politikoek…). Laguntza
horiek zalantzarik gabe oso garrantzitsuak izan daitezkeen arren, proiektua ezingo da egin
berau herri mailan sustatzen ez bada.
Kanpoko agenteek prozesua finantzatzeko funtsak dituztenean, komenigarria izango da
tokiko eta kanpoko agenteen artean harreman formalak ezartzea, aurrerago ez dadin beharrezkoa ez den txarto ulerturik eta gatazkarik sortu. Bizkaiko Foru Aldundiaren kasuan, proiektu
honen kanpo sustatzailea bera, alderdi formalak dagokion foru dekretuan jasota geratuko dira.
Hala, erkidegotik kanpoko teknikariak badaude, erkidegoan sartzen denean esku hartzearen enkargua (kontratua) negoziatu beharko da eta esku hartzailearen eta gizarte siste-
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maren arteko harremana ezarri. Hori, izan ere, funtsezkoa da programak arrakasta edo porrot
egin dezan, edo, gutxienez, haren ezarpena erraztu eta laburtu dadin, edo, bestalde, berau
zaildu eta luzatu dadin.
INFORMAZIO ZEHATZA

Kanpoko agente tekniko batekin egindako kontratuko/hitzarmeneko
elementu gako batzuk
Alderdi bakoitzaren gutxienezko eskakizunak eta jabetza intelektualaren eskubideak
ezarri beharko ditugu, bileren maiztasunari, eskuragarri dauden bitartekoei,
lankidetzaren iraupenari, finantzazio erabilgarriari eta abarri dagokienez.

Hala, proiektuaren xede den tokiko administrazioaren, udalerriko pertsona nagusien eta
teknikarien konpromisoa eta lankidetza lortu behar dira. Hainbat aldiz adierazi dugun bezala, horiek gabe ezingo dugu proiektu hau garatu. Horrenbestez, lehenengo zeregina agente
horiek kontaktatu eta proiektura batzea da.
Konpromiso eta lankidetza horiek lortzen ez badira, proiektua herri mailan abiarazten
nork duen rolik aktiboena identifikatu beharko dugu, proiektuaren gaineko nolabaiteko interesa erakutsi duten herriko gainerako agenteak deitu beharko direlarik. Hala sortzen da talde
eragilearen edo talde animatzailearen aitzindaria.
Zeri buruz hitz egingo dugu lehen bileran edo bileretan? Interesa duten pertsonek
proiektua gehiago ezagutzen dutela bultzatu behar da. Horretarako, agiri bat garatu behar
dugu, eskuliburu honetan, “Zer da OMEren <pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuak>
proiektua?” atalean lantzen diren edukiak jasoko dituena. Gako batzuk (taulan adierazi den
bezala, hasierako lan agiriko edukien proposamen eta guzti). Agiria berariaz horretarako eraiki
beharko da eta ez da komeni luzeegia izatea. Hasieran agiri luzeegiak erabiltzea ez da oso gomendagarria. Adibidez, ez zaigu oso lagungarria iruditzen OMEren jatorrizko agiria erabiltzea,
oso luzea eta zehatza delako, nahiz eta, noski, ez den ezkutatu behar eta aurrerago aztertuko dela adierazi beharko den. Edonola ere, agiria solaskideen beharrizanen arabera egokitu
beharko da.
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INFORMAZIO ZEHATZA

Hasierako lan agiriko edukien proposamena
Aurkezpena honako atal hauetan egituratu daiteke:
Sarrerako alderdiak:
• Proiektuaren aurrekari teorikoak, planteamendu hau bat etor dadin zahartze aktiboaren
paradigmarekin (OME) eta pertsona nagusiek gizartean parte hartzearen onura pertsonal
eta sozialak adieraz daitezen. Partaidetza, onura horiez harago, hiritarren eskubidea dela
gogoratu behar da.
• Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuen OME proiektua gizarte esku hartze eta hiritarren
partaidetza altuagoa sustatzeko eredu gisa aurkeztuko da.
Gizartean esku hartzeko proiektuetan kontuan hartu behar diren ezaugarriak:
• Ikerketa-ekintza partaidearen eredua.
• Proiektua garatzeko legitimitatea
• Partaideen eta bertan esku hartuko duten profesional eta agente politikoen zeregina, eta
• Proiektuaren funtsezko elementuak.
Proiektuaren hedapena:
• Helburuak (metodologian, erkidegoan eta pertsonetan).
• Garapen faseak, eta
• Egutegi proposamena.
Une honetan pertsona bat egon beharko da, proiektua ondo ezagutzen duena eta haren
gainean sortzen diren zalantzei erantzun beharko diena. Hala ere, galdera guztiek beharbada
ez dute erantzun zehatzik izango. Batez ere proiektuari buruzko galdera operatiboak egiten
direnean, adibidez: zenbat denboraz bildu beharko gara? Zein maiztasunez? Non? Aurrekonturik izango al dugu?... Seguru asko galdera horietako askoren erantzuna bakarra izango da:
partaideen artean erabakiko dugu. Bilerak bi astero egin daitezke, bi ordu inguruz, leku eta
ordu jakin batean. Bilera bat bi astero egiten bada, apurka-apurka proiektuan sar daiteke, eta,
batez ere, bileren artean prestakuntza lanak egin. Garrantzitsua izango da bileretan gertatutakoaren gaineko akta idaztea eta horien aurretik gai zerrenda bat planteatzea.
Ziur asko, partaideek modu zehatzagoan ezagutu beharko dute “hiri adiskidetsuen”
proiektua. Pertsona guztiek proiektua ondo ezagutzen dutela lortu nahi dugu. Orduan,
“Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsu globalak: gida bat” izeneko agiria aztertzeko unea
izango da. Agiri hori IMSERSOren webgunean aurki daiteke, honako url helbide honetan:
http://goo.gl/zuWuEc.
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Hurrengo bileretarako dinamikan, agiria irakurri eta sortzen diren zalantzak erantzun
ahalko dira. Ordura arte agian bileren dinamika “magistrala” izan da: pertsona batek azaldu
eta argitzen zituen zalantzak eta besteek entzun eta galderak egiten zituzten. Baina, orain,
proiektuan parte hartzen duten pertsona guztiak ahalduntzeko prozesuari ekin diezaiokegu
apurka-apurka, batez ere pertsona nagusiak ahalduntzeari. Pertsona nagusiak protagonista
nagusi diren dinamika partaideak egin daitezke, “Hiri adiskidetsuen” irakurketari dagokionez, galderak eta erantzunak eginez, proiektuaren ideia garbi bat izate aldera.
Beharrezkoa da pertsona nagusiak gai izatea beren hitzekin proiektua azaltzeko, aurrerago ikusiko dugun bezala beraiek azaldu beharko dietelako etorkizuneko bileretara dei
egingo zaien beste pertsona batzuei. Bertaratzen diren pertsona nagusien artean aldaketa
bilatu behar dugu, beren jarrera eta planteamenduetan ekimen gehiago izan dezaten.

LAN TALDEA ZABALTZEA
Lehen ere esan dugunez, epe laburrera ezarri dugun helburua proiektura pertsona eta
erakunde gehiago batzea da. Horretarako, nori egingo diogu deialdia? Nola egingo dugu
deialdia?
Lehenengo galderak erantzun erraza dauka: erkidegoko pertsona nagusiei eta tokiko
teknikariei. Bigarren galderarako, bestalde, estrategia desberdinak erabil ditzakegu. Izan
ere, ahal den neurrian, partaideek gure erkidegoko adiskidetasunari eta pertsona nagusiek
bertan duten partaidetzari buruzko ahalik eta pertzepzio eta interpretazio gehien edukitzen
saiatu behar gara. Hala, lan talde bat ezarri behar dugu eta bertan interes talde eta eragile
guztiak daudela bermatuko dugu.
Erkidegoan esku hartzeko lanen gaineko adituek –orokorrean- bitarteko desberdinak
proposatzen dituzte pertsona interesdunei deitzeko, proiektuaren talde eragilea antolatzeko asmoz:
• T okiko administrazioak bere erkidegoko pertsona nabarmenei dei egiteko erabiltzen
dituen ohiko bitartekoak.
• E rkidegoko lider formal eta informalekin harremanetan jarri eta horiek erakartzea,
orokorrean gizarte aldaketen eta zehazki proposatzen dugun aldaketaren aldeko
pertsona horiek aukeratuta. Edonola ere, kontuan hartu beharko ditugu sartu nahi
dugun proiektuaren aurka dauden lider edo taldeak. Nolanahi ere, erkidegoko liderrak identifikatu beharko ditugu. Era berean, gizarte ekintzako agenteekin, elkarteekin eta mugimenduekin jarri beharko da harremanetan.
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• E rkidegoan bizi edo lan egiten duten beste profesional edo bitarte batzuk erabiliz,
batez ere erkidegoaren lan edo ideietara irekita egongo direnak. Pertsona horiek bat
etor daitezke gure hizkuntzarekin eta errealitatearen ikuspegiarekin eta orientazioa
eman diezagukete, erkidegoaren egoeraren planoa ezarriz.
•G
 izartean dugun pertsona ezagunen batez baliatuta, horrek gizarte mailan ate asko
ireki ahalko dizkigulako. Bizkaiko Pertsona Nagusien Kontseiluan dauden lurralde
mailako elkarte desberdinek lagun diezagukete proiektua ezarriko duen erkidegoan
ezagutzen dituzten pertsonekin harremanetan jartzen.
•D
 eialdia egin daiteke bileren bidez edo aukeratutako pertsonekin banakako elkarrizketak antolatu.
Pentsatzekoa da deialdi estrategia horietako guztietako protagonistak pertsona nagusiak eta erkidegoko profesionalak izan behar direla. Pertsona nagusiak apurka-apurka
ahalduntzeko bide horretan, aproposena zera da, horiek zeregin garrantzitsuak izatea etorkizuneko bileretara pertsona berriak deitzen orduan, proiektuaren lan taldera batu daitezen
eta, hori ezin bada, harekin lotutako etorkizuneko jardueretan parte hartzeko gogoa izan
dezaten.
Horren harira, ziur asko deialdia egiten duten pertsonek aurrez aurre ezagutu nahiko dute hobeto proiektua, identifikatutako pertsonei azaldu ahal izateko. Aurretik taldean
egindako lanaren ondorioz, kideek ezagutza maila nahikoa eta kontrol sentsazioa lortu
behar izan dute. Halaber, seguru asko dibulgazio agiri bat edukitzeko aukera planteatuko
da, berau identifikatutako pertsonei aurkezteko orduan erabil dadin (bai bileran bertan, bai
banakako elkarrizketan). Prozesuaren hasieran erabilitako agiria erabilgarria izan daiteke
horretarako, baina beharbada agiri laburrago bat idatzi nahiko da. Seguruenik, lehena idatzi
duen pertsonak (teknikariak) bigarren agiria idatz dezake, baina besterik ere erabaki daiteke.
Bestalde, beharrezkoa izango da erkidegoan dauden elkarteak identifikatzea. Hala,
erkidegoaren gizarte errealitatea osatzen duten sareak deskribatzen hasiko da eta ondoren
berriz ere aztertuko beharko da (“gure erkidegoa ezagutzea”). Ziurrenik, udaleko teknikariek elkarteen zerrenda emateko konpromisoa har dezakete (kultura, gizarte ekintza, emakume, auzokide, kirol eta bestelako elkarteena). Horiekin nola harremanetan jarri (halakorik
egitea erabakitzen bada) eta lan taldeko nor jar litekeen harremanetan identifikatu beharko
da.
Bestalde, tokiko beste bazkide teknologiko batzuekin jarri beharko gara harremanetan, horiek ezagutu eta proiektuaren garapenean inplikatzeko, hala erabakitzen badugu.
Halaber, beren errezeloak identifikatu eta saihestu behar ditugu, halakorik badago. Horretarako, bazkide teknologiko horiek identifikatu beharko ditugu. Adibidez, erkidegoan garatu
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diren edo garatzen diren eta helburu antzekoak (herritarren partaidetza, zahartze aktiboa...)
dituzten proiektu hurbilak (adibidez, tokiko agenda 21) identifikatu ahal ditugu, loturak bilatu eta horietako partaideak inplikatzeko. Beste teknikari batzuk egon daiteke, herrikoak
baina ez udalekoak, proiektuan lagun dezaketenak. Hala, azalpen eta konbentzimendurako
dinamika osagarri bat eratuko da. Horien laguntza badugu, beharbada beren arduradunekin
hitz egin beharko dugu instituzionalki.
Bileretara bertaratzeko pertsona interesdun gehiago dagoenean (adibidez, hurrengo
lan taldearen bilerarako), positiboa litzateke pertsona bat (ahal dela herriko teknikaria) arduratzea pertsona horien guztien datu pertsonalak batzeaz, horiek era egokian babesten
direla bermatuta, pertsonei deialdia ondo egiten zaiela ziurtatzeko asmoz.
Proiektuaren aurretiazko fasearen barruan, denbora batez (iraupena kasuaren araberakoa izango da) hainbat bilera egingo ditugu, planteatutako helburuak lortzeko asmoz.
Behin eta berriz errepikatu beharko dira ematen ari garen urratsak, proiektua egin dezakegula esan ahal izateko oinarri nahikoa lortu arte. Pertsona nagusi batzuk errepikatu egingo dute, beste batzuk berriak izango dira… Horregatik, bileretan edukiak errepikatu beharko
ditugu, baina bilera monotonoak egitea saihestuko da eta eduki berriak sartu beharko dira.
Lehendik jorratuko diren edukietako asko beharrezko sakontasunarekin landu ahalko dira lan taldearen ohiko bileraren une desberdinetan. Hamabost egunean behin egongo
diren bileren artean, beste bilera batzuk ere egin ahalko dira, prozesuaren hasieran (gutxi
gorabehera) parte hartu duten pertsonek proiektua kide berriei azaltzeko. Sartu diren pertsona horiei aurretik landutako materiala eskainiko zaie. Pertsona nagusiak apurka-apurka
ahalduntzeko aukera berri bat da.
Pertsona nagusiek egin beharreko beste zeregin batzuei dagokienez, orain arte idazkaritza lanaz profesional bat arduratu da. Erantzukizun hori taldeko kideren bati emateko
unea irits liteke, baina presarik izan gabe. Hala ere, pertsona nagusiek proiektua garatzeko
bilera osagarriak egitea erabakitzen dutenean, horietako bat arduratu beharko litzateke
bilera horien aktak egiteaz, kanpoko nahiz barruko teknikariak jakinaren gainean egon daitezen.
Parte hartzeko interesa duten baino bilerara hurbildu ezin izan duten pertsonak falta
badira, hala agerraraziko dugu. Ondorioz, bi gogoeta egin ditzakegu: proiektu honetan parte
hartzen duten pertsonen (bertaratuak nahiz ez) zerrenda bat eduki behar da, lan talde baten kide gisa identifikatu ahal izateko; eta komunikaziorako eta on-line lanerako moduak
ezarri behar dira, seguru asko pertsona guztiek ezingo dutelako beti bileretara joan, baina
proiektuan era aktiboan lan egiteko aukera izan dezaten. Azpimarratu beharra dago lan
gehiena apurka-apurka egingo dela ohiko bileren artean. Taldeko kide guztiek konpromisoa
hartzen dute posta elektronikoko kontu bat izateko eta datuak partekatzeko, besteak bes-
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te telefono zenbakiak, bileren artean lan egin, zalantzak argitu eta abarretarako. Hala ere,
kontuan hartu behar da haustura digitala egon daitekeela, hau da, taldeko pertsona batzuek
informazioaren teknologia berrien erabilera mugatua izan dezaketela. Ziurrenik askotan paperezko agiriak erabili beharko ditugu.
Esku hartzen duten pertsona nagusien partaidetza dagoeneko hainbat gizarte funtzioz (rolez) “kargatuta” dauden pertsonei egiten zaizkien eskari osagarrien ikuspegitik
aztertu behar da. Era berean, pertsona nagusiak gai izan behar dira apatiatik, pasibotasunetik eta beste agente batzuei eskuordetutako erantzukizunen jarrera nahiko eroso horretatik
irten eta postura aktiboago bat hartzeko, erantzukizunak berenganatu eta erkidegoaren
eta gizartearen bizitzan duten benetako rola eta protagonismo gaitasunak aldarrikatzeko.
Lehen adierazi dugun bezala, hori zailagoa da taldea dinamizatuko duen gizarte gai esanguratsu bat eta taldeak bere sentitzen duena ez badago, berehala “irabazi” ahal den eta
begi bistakoa den zerbait ez badago, eta, aurretiazko dinamizazio edo partaidetza saiakeren
emaitzak frustragarriak edo zigortzaileak izan badira.
Testuinguru honetan, edo beharbada lehenago, zalantzak sor daitezke jendeak proiektuan eduki behar duen dedikazioari eta bertan egoteko prestutasunari buruz. Proiektuan
biziki parte hartzearen beldurrak adierazten lagundu behar diegu pertsonei. Intentsitatea
eta erritmoa partaide guztien artean erabakiko ditugu. Gainera, intentsitatea irabaztea ez
da aurretiazko erabaki bat, baizik eta gauzak ondo doazela adierazten duen seinale bat, hau
da, egiten dugunarekin gustura gaudela dioen adierazlea. Garrantzitsua da esperientziaz
gozatzera gatozela gogoratzea.
Pertsona nagusiren batek denborarik ez duela esan dezake, kontu pertsonalen batengatik. Bada, kasu horretan, talde eragilean parte hartu dezakeen eztabaidatu beharko da,
beti egon ezin den arren. Beharbada garrantzitsuena zera da, lankidetzan aritzeko konpromisoa. Horrenbestez, denbora askorik ez duten pertsonek proiektuaren beste fase eta zeregin batzuetan inplikatu ahalko dira. Bestalde, jakin badakigu pertsona nagusiek oporrak
hartzen dituztela ezohiko garaietan eta lanean ari diren pertsonek baino luzaroago. Hori ere
gogoan izan beharko dugu eta gure planifikazioan sartu.
Uneren batean proiektura atxikitako pertsona nagusiak aski izango dira eta taldea
eratu dela baieztatu ahalko dugu (pertsona nagusiak / herriko teknikariak / kanpoko agenteak), proiektu honi hasiera eman eta proiektua herri mailan sustatzeko orduan era aktiboan laguntzeko. Gutxienez zortzi pertsona nagusi eta gehienez 12 edo 14 egon beharko
lirateke.
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GURE ANTOLAKUNTZA GAITASUNA AZTERTZEA
Lehen adierazi dugun bezala, hamabostean behin egingo diren ohiko bileretan jorratu
behar dira eduki berriak, proiektuaren aurretiazko fasean aurrera egin ahal izateko. Horrenbestez, berariaz zehaztu behar dugu ea programa hau arrakastaz ezarri eta mantentzeko
antolakunde gaitasun nahikoa dagoen: zeintzuk diren antolakundeak dauzkan gaitasunak
eta zein eskumen garatu behar dituen programa arrakastaz garatzeko. Era berean, programaren kostuak, proposamenen bideragarritasuna eta behar diren baliabideak (pertsonalak,
materialak, ekonomikoak) zeintzuk diren aztertu behar dugu.
Proiektua antolatzeko, izan ere, baliabide batzuk eduki behar dira. Hala eta guzti, argi
geratu behar da finantziazio ekonomikoa hemen planteatutako prozesurako dela, ez udalerrian adiskidetasun ekintzak martxan jartzeko. Horren ondoren beste dinamika bat izango
dugu, adibidez ekintza desberdinetarako udaleko aurrekontu partaideen bidez, parte hartzen
duten elkarteen aurrekontuen bidez eta abar. Udalak edo beste antolakunde sustatzaileren
batek kanpoko profesionalak eduki nahi badituzte proiektuaren konpainia funtzioa egiteko,
aurrekontu partida bat beharko da. Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundia horrelako proiektuen
diru laguntzen bidezko finantziazioa planteatzen ari da.
Baina proiektu hau garatzeko baliabide ekarpenik garrantzitsuena tokiko teknikarien
eta pertsona nagusien dedikazioa da, hau da, proiektu hau martxan jartzen emango duten denbora. Lehen kasuan lan dedikazioari buruz ari gara, udalerriko baliabide pertsonalen esleipena tarteko, eta, bigarrenean, aldiz, borondatezko dedikazioa da hizpide, hau
da, lanean dohainik emango diren orduak. Beste bitarteko beharrezko batzuk materialak
dira: aldian-aldian lan jarduerak egiteko lokala (edo lokalak), arbela, ordenagailua eta irudi
proiektorea, paperak, fotokopiak, eta, aurrera ikusiko dugun bezala, webguneen edizioa eta
beste gizarte sare batzuk.
Hala ere, horixe bezain garrantzitsua da sustatzaileen antolakuntza ezagutzea, horrela zehaztuko baitugu ea posible eta koherentea den proiektuaren tresna nagusi gisa ikerketa-ekintza partaidea eragiten duen prozesu honi hasiera ematea. Proiektua garatu nahi
duten antolakundeetako arduradunei berariaz jakinarazi behar zaie halako proiektu bat era
partaidean egiteak benetan zein konpromiso eragiten duen. Proposatutako metodoa bat
etorri behar da printzipio gidariekin eta erakundeen antolaketa kulturarekin, horien filosofiarekin, eta, azken finean, une horretan dagoen gobernu taldearen ideologiarekin.

TOKIKO PROIEKTUAREN IZENAREN ETA IRUDIAREN GAINEKO KEZKA
Proiektuaren izena (leloa) eta haren irudia pentsatzeko unea ere iritsiko da. Lan taldea
osatzen duten pertsonek (pertsona nagusiak eta teknikariak) pentsatu beharko dute udale-
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rriaren izen edo irudi bereizgarriren bat erabil daitekeen proiektua jendaurrean aurkezteko orduan. Aukeratzen dena zerbait esanguratsua bada eta arreta pizten badu, aitortua
eta gogoratua izateko erraztasunak emango ditu. Taldeak egindako proposamena agintari
publikoen eskuetara iritsi beharko da, beraiekin eztabaidatu dadin. Bestalde, herriko teknikariek udalarentzat lan egiten duten irudi profesionalen lankidetza eska dezakete, proposamenak egin ditzaten eta lan taldearen iritzia jaso dezaten.

PROIEKTUA AGINTARI PUBLIKOEKIN PARTEKATZEA
Atal honek txarto ulerturen bat sor dezake. Are gehiago, udal teknikariak egotea,
titulartasun publikoko baliabide materialak, higigarriak eta higiezinak egotea, udalerriak
proiekturako diru laguntza bat onartzea aldundiaren eskutik, kanpoko agente bat kontratu
edo hitzartzea, proiektuaren irudi eta izena aukeratzea... bezalako ideiak ikusita, argi dago
proiektuak udaleko agintari publikoen babesa izan baduela. Berez, fase honetan zehar
seguru asko hainbat harreman izan dira agintari publikoekin, alkatetzarekin edo dagokion
zinegotzigoarekin, ideia aurkezteko, aurrerapenen berri emateko eta abar.
Orduan, zein da atal honen helburua? Udala “pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuen”
proiektura formalki atxikitzeko unea iritsi da. Fase honetara iristea oso garrantzitsua da,
agintari publikoei esan ahalko baitiegu gizarte proiektu hau sustatzeko beharrezko bitarteko pertsonalak eta baliabideak dauzkagula. Are gehiago, ez da oso egokia alderdi hori
azpimarratzea, onartu ondoren benetako proiektu bizi bat edukiko ote dugun ez badakigu.
Batzuetan ez ditugu ezagutzen onarpen politikoaren erritmoak eta moduak eta
ona da herriko arduradun politikoen eta teknikarien gomendioak entzutea, egin behar denari buruz (alkatetzan onartzea, batzordean onartzea, osoko bilkuran onartzea…). Kanpoko
agentzia batekin kontratu/hitzarmena edo aurrekontua onartu behar ote den ala ez, horrek
ezarriko ditu maila desberdinak. Hala ere, proiektuak alderdien gorabeherak jasan ez ditzan
(nahiz eta hori ezin den bermatu), onena udalean dauden indar politiko guztien babesa lortzea da.
Edonola ere, gure mezuaren hartzailea ezarri denean (batzordea, zinegotziagoa, alkatetza, osoko bilkura…) proiektua, egindako lana eta etorkizuneko agenda nortzuek azaldu
dezaketen ondo identifikatu behar dugu. Bertaratzen diren pertsonek gai izan behar dute
planteatzen zaizkien galderei erantzuteko. Halaber, aurkezpena egiteko zein material erabiliko den identifikatu beharko dugu. Oraingoan ere, hasieran erabilitako agiria erabilgarri
izan dakiguke. Baina, guk nortzuk joan daitezkeen identifikatzeaz harago, benetan nor gonbidatzen den ikusi beharko da. Apurka-apurka ahalduntzeko prozesu horretan positiboa
izan daiteke aurkezpena egingo duten taldeko kideen artean lan taldeko pertsona nagusi
bat egotea.
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Aurkezpen hori egindakoan, lan taldeko pertsona guztiekin eremu politikoan egin
dena azaldu, partekatu eta justifikatu beharko da.
Agintariak atxiki direnean, aurretiazko fasea amaitutzat emango dugu eta hurrengora pasako gara. Une horren eta sustapen fasearen hasieraren artean, proiektua gizartean
aurkeztuta, oraindik beste bi gauza egin behar ditugu: nazioarteko agentziei jakinarazi
udalerriak “hiri adiskidetsuen” proiektuan inplikatzea erabaki duela eta berau gizartean aurkezteko prestatzea.

OMERI JAKINARAZTEA “HIRI ADISKIDETSUEN” PROIEKTUAREKIKO
DUGUN KONPROMISOA.
Hiri askok adierazi du OMEren gida erabiltzeko interesa, pertsona nagusiekin adiskidetsuak diren hiriak garatzen hasteko. Udalerri berriak ongi etorriak dira proiektu honekiko
konprometituak diren hirien munduko sarean. OMEren hasierako azterketan, hiri desberdinetan pertsona nagusiekiko egindako praktika adiskidetsuen hainbat adibide azaldu ziren.
Hori dela eta, sare honek ekimen horiei eta beste berri batzuei buruzko informazio osagarria
lortzeko eta jardunbide on horien inbentarioa argitaratzeko lan egin nahi du.
Pertsona Nagusien Behatokiaren zahartzeari buruzko aldizkarian (IMSERSO, 2009),
“Proyecto Red Mundial de ciudades amigables con las personas mayores” (pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuen munduko sarearen proiektua) argitalpen monografikoa egin zen.
Donostia-San Sebastián egon zen erakunde hori osatzen duten hirien lehen taldean, Nueva
York, Manchester (Erresuma Batua), Brusela (Belgika), Geneva (Suitza), Melville (Australia), Portland (AEB), London (Kanada) eta Louth County (Irlanda) bezalako hiriekin batera.
Proiektu horretara oraintsuago batu diren beste hiri batzuk honakoak izan dira estatuan:
Bilbo, Bartzelona, Zaragoza… Guztira, estatuko 30 udalerri baino gehiago daude sarean. Eta
beste batzuk bertara sartzeko onarpen irispenaren zain daude. Hiri adiskidetsuen sarean
sartutako hiriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo honako url helbide honetara:http://goo.gl/WBf2U9
Era berean, sareari buruzko informazio gehiago eskuratu dezakegu IMSERSOren webgunean, “ohiko galderei” buruzko atalean. http://goo.gl/mO1U5h
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INFORMAZIO ZEHATZA

IMSERSOren webguneko “ohiko galderen”. atalean agertzen den informazioa
Zein da OMEren funtzioa sarean?
Zein harreman dute programa nazionalek sarearekin?
OMEk nola baloratzen ditu hirien arteko desberdintasunak sareko kide bihurtu eta beren
ekintza planak aztertzeko orduan?
Zenbat denbora irauten du sareko kide izateak?
Sarea sortzean hiri adiskidetsuetan aplikatu beharreko erreferentziak edo araudiak ezarriko
dira?
Zeintzuk dira sarearentzako etorkizuneko planak?
Zer da pertsona nagusiei egokitutako hiriekin lotutako jardunbideen erkidegoa?

Udalak proiektu hau hastea erabaki duenean, udalerria OMEren Hiri Adiskidetsuen Sarean inskribatzea komeni da (seguru asko horixe da komeni dena eta beharrezkoa dena). Gure
inguruan, izena emateko IMSERSOra jo behar da, bere webgunearen url helbidean: http://goo.
gl/phSuJP
Webgune horren arabera, pertsona nagusien hiri adiskidetsuen OMEren munduko sareko kide izateko, erkidegoek honakoak egin behar dituzte:
1. Interneten dagoen formularioa bete.
2. F ormularioari udal administrazioaren eta alkatearen gutuna erantsi, bertan adierazita
sarearen etengabeko hobekuntza zikloarekiko konpromisoa hartzen dutela.
3. E tengabeko hobekuntza zikloa hasi, honako lau fase hauek barne hartuta:
a. P ertsona nagusiek prozesuaren etapa guztietan parte hartzeko mekanismoak
ezartzea. Administrazioarekiko eta gizarte zibilarekiko itunak indartzen direla sustatzea (batez ere gobernuz kanpoko erakundeekin eta unibertsitateko establezimenduekin).
b. Hiria pertsona nagusien arabera egokitu ote den ebaluatzea. Horretarako, OMEren gidan ezarritako zortzi eremuetako bakoitza jaso beharko litzateke gutxienez.
c. H
 iru urteko ekintza plana garatzea hiri osoarentzat, ebaluazio horren emaitzetan oinarrituta. Ekintza planak udalaren beste tresna batzuekin lotuko dira,
pertsona nagusien egokitzapena udal sail guztien oinarrizko erantzukizuna bihur
dadin.
d. Planaren arabera egindako aurrera pausuen monitorizazio adierazleak zehaztea.

65

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

Hiri adiskidetsuen sarean izena emateko formularioa betetzeko, jarraian agertzen diren
taulako atalak bete behar dira.
INFORMAZIO ZEHATZA

Hiri adiskidetsuen sarean izena emateko formularioa
Nahitaez bete beharko dira datu hauek:
• Udalerriaren/hiriaren eta herrialdearen izena.
• Helbidea.
• Alkatearen izena.
• Harremanetarako pertsonaren izen osoa, funtzioa eta tratamendua.
• Harremanetarako helbide elektronikoa.
• Udalerriaren webgunearen helbidea eta pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuen
ekimenari buruzko beste webgune batzuena.
• Zure hirian halako beste proiekturik ote dagoen.
• Formularioarekin batera, alkatearen eta udal administrazioaren gutuna aurkeztu
beharko da, 2 urteko epean 4 faseak (lehen deskribatutakoak) betetzeko
konpromisoa adierazita.
Gainera, honako informazioa ere emateko eskatuko digute:
• Pertsona nagusien (65 urte edo gehiago) zein portzentaje bizi da hirian?
• Proiektu honetan lagun dezaketen funtsak al daude?
• Hirian planifikazio edo betearazpen fasean dagoen beste proiekturik al dago
pertsona nagusiei bereziki zuzenduta? Erantzuna baiezkoa bada, mesedez
deskribatu proiektua(k).
• Zure hiria hasi al da hiria pertsona nagusien arabera egokitzeko ebaluazioa egiten?
• Erantzuna baiezkoa bada eta ebaluazioa amaitu bada, erantsi hiru urteko ekintza
plana.

Izena emateko formularioa aztertzean hainbat ondorio atera ditzakegu. Izena emateko,
alkateak konpromiso gutun bat idatzi beharko du. Dirudienez, sareak ez du beste solaskiderik
onartzen bertan izena emateko. Sarea maiz jarriko da harremanetan horretarako aukeratutako pertsonarekin posta elektroniko bidez, bertan onartua izan den adierazteko, sarearen beste
ekimen batzuei buruzko informazioa emateko eta beste agiri batzuk eskatzeko.
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Proiektuko faseak deskribatu ahala, sareari jakinarazi beharko diogu oraindik ez dugula
hasi udalerria ebaluatzeko prozesua. Aurrerago bidali beharko dizkiogu, bai ebaluazioa, bai
hiru urteko ekintza plana.
Gainera, pentsatzekoa da udalerriko hiri adiskidetsuen ekimenari buruzko webgune bat
sortuko dela, bertan proiektua garatzeko. Zalantzarik gabe, argitalpen hori egiteko eta mantentzeko aurrekontu partida bat beharko da.
AGIRI GOMENDATUAK

Hiri adiskidetsuen sareko kide diren udalerrietako webguneen adibide batzuk
Bilbo http://goo.gl/C6nokA
Durango http://goo.gl/fkqMHa
Donostia http://goo.gl/tcEbJ6

Vitoria-Gasteiz http://goo.gl/7LNPXu
Zaragoza http://goo.gl/ufpCJB

PROIEKTUA GIZARTEAN AURKEZTEKO PRESTATZEA
“Hiri adiskidetsuak” proiektua gizartean aurkeztean, hurrengo fasea hasten da: sustapen
fasea. Hala eta guztiz, fase honetan sustapena prestatu egin behar da. Egia da fase honetan
zehar pertsona eta erakundeak, bai eta udala bera ere, egin dugun lanaren jakinaren gainean
jarri ditugula. Orain, lehenengo aldiz, proiektua sustatzeko inplikatutako pertsonak kanpora
irtengo dira, erkidego osoari informazioa ematera.
Lan taldeak pentsatu behar du proiektua nola eta noiz aurkeztuko duen jendaurrean.
Nola lortuko dugu geure tokia erkidegoan? Ziurrenik, lan hau egiteko hamabost egunean
behin, edo gutxienez bi aldiz, bilera egin beharko da. Izan ere, fase honetara iritsita, ez da komeni aurkezpen hori gehiegi atzeratzerik.
Aurkezpen ekitaldi honetan proiektuko hiru aktoreek parte hartu beharko luketela
uste dugu: pertsona nagusiek, agintari politikoek eta teknikariek. Ondorioz, lan taldeak planteatzen duena falta den figurarekin (agintari politikoekin) negoziatu beharko du. Seguru asko,
lan taldean dauden udal teknikariak arduratu ahalko dira iritzi truke hori egiteaz.
Beharbada hau izango da lehen aldia lan talde gisa lan zehatz bat egin behar duguna.
Nahiz eta seguruenik pertsona guztiok dauzkagun aurretik lan taldean aritu izanaren esperientziak, ezin dugu pentsatu berez taldean eta elkarlanean aritzen dakigunik. Agian esperientzia lagungarri izango zaigu hobetzeko zertan prestatu behar garen hausnartzeko, taldeko
lan zehatzak egin beharko baititugu etengabe proiektu honetan. Azken finean, plano bikoitzean lan egitea bezalakoa da: batetik zeregina betetzen, eta, bestetik, zeregina nola egiten
dugun aztertzen.

67

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

Egin beharreko zereginari dagokionez, berau “nola lortu gure tokian erkidegoan” galderarekin adierazten den arren, bi galdera hauek egin behar dizkiogu gure buruari: Zer da
guretzat “ geure tokia erkidegoan lortzea”? Nola egingo dugu? Galderak bereizita eginda ere
partaideen erantzunak nahastu egin daitezkeen arren, garrantzitsua da “geure tokia lortzea”
horren barruan zer ulertzen dugu eta zeregin hori (helburua) nola imajinatzen dugun berariaz
adieraztea, horretan ekin baino lehen.
Egiten diren proposamenen gaineko akta idatzi beharko dugu, zeregin horren esanahiari eta berau betetzeko moduari buruz adosten diren erabakiak islatzeko asmoz. Agiria
bileren artean lan egiteko baliagarria izango da. Elkarrekin lan egiteko daukagun denbora mugatua da. Horrenbestez, gauza batzuk bileratik kanpo egin beharko ditugu.
Pertsona bakoitzak agiriaren gainean egin beharko du lan, egindako proposamenekin,
eta ideia gehiago proposatu beharko ditu, hurrengo bilerarako ideia aukera zabala izan dezagun hartu beharreko erabakiei buruz. Proposamen berriak helbide elektroniko “koordinatzaile”
batera bidali ahalko dira bileren artean zehar. Garrantzitsua da parte hartzen duten pertsona
guztiek beren ideiak bidaltzea helbide elektroniko horretara eta pertsona nagusi arduradunak
agiri berri bat egin beharko du horiekin guztiekin, bakar bat ere baztertu gabe, taldeak azkenean proposamen guztien gaineko iritzia eman dezan. Etorkizuneko bilera batean behin betiko
erabakiak hartu beharko dira eta, lehen esan dugun bezala, agintari politikoekin adostasun
batera iritsi beharko da.
Partaidetzaren oinarrizko teknika erabili ahalko dugu: pertsonen artean erronda bat
egitea (batez ere pertsona nagusien artean). Geroago taldean lan egiteko beste teknika sofistikatuago batzuk erabili ahalko ditugu (aurrerago azalduko ditugu). Edonola ere, taldearen
ezaugarrien arabera, teknika horiek taldearen arabera egokituko dira. Hori dela eta, beharbada
garrantzitsua da taldean lan egiteko beste teknika batzuk ezagutzea, aurrerago azalduko dugun bezala.
Kontuak kontu, beti gauza oso garrantzitsu bat bilatu beharko dugu: errespetua eta heziketa
ona pertsona guztien eskutik, bai iritzia ematen dutenen eskutik, bai oharrak jasotzen dituzten horien eskutik. Balio hori azpimarratu beharrezkoa da, ezaugarri hori ezinbestekoa izango baita taldean
lan egiteko. Adierazpen modu horiek ezin dira inola ere gutxietsi edo ebidentetzat jo. Askotan ez da
hala jokatzen. Era berean, pertsona guztiek parte hartzen dutela eta beren iritzia azaltzen dutela
bermatu beharko dugu. Horretarako, beren ikuspegiak eta ekimenak proposatuko ditugu eta gainerakoek adierazitakoak babestu edo zalantzan jarriko ditugu.
TALDE LANA

Oinarrizko talde teknika
Bi alderdi indartu behar ditugu:
• Pertsona guztiek parte hartzen dutela.
• Partaide guztiei errespetuzko eta jarrera oneko harrera ematen zaiela.
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Teknikariak seguruenik lehen aldiz adierazten duenean bileran zehar isilik egongo dela,
norbaitek azkar proposatuko du bilerarako pertsona koordinatzaile bat aukeratu behar dela.
Hala bada, aukeraketa hori egin beharko da. Aukeratu den pertsonaren erreakzioak (seguru
asko prozesu osoan zehar parte hartu duen pertsona nagusi bat izango dena) askotarikoak
izan daiteke: “lider” izatera bultzatua, baina konpromiso hori gustura hartu duena... Horrenbestez, hainbat alderdi aztertu behar dira: lider bat aukeratzea, lidergoan pertsonak txandakatzea, beste kide batzuen babesak eta erresistentziak, hartutako lidergo mota, taldean bete
beharko beste rol batzuk (idazkaritza)... Edonola ere, aukera berri bat daukagu pertsona nagusi partaideak ahalduntzeko bide horretan aurrera egiten jarrai dezagun.
Era berean, lan hori zelan egin den aztertu beharko da. Teknikariek, adierazi dugun
bezala, partaidetza mugatua izango dute lan horretan eta lan egiteko moduari buruzko “feedbacka” (balorazioa) emateaz arduratuko dira. Bileraren aktan ere jaso beharko da balorazio
hori, antzeman diren alderdiak kontuan hartuta (goian adierazi direnak).
SAKONTZEKO

Feedback eraginkorra eskaintzeko sustatu eta saihestu behar diren dozena bat faktore
Sustatu beharreko faktoreak
• Egoera gogoratzen zehatza izatea.
• Jarrera deskribatzen zehatza izatea.
• Jarrerak zugan duen eragina
aitortzea.
• Jarrera epaitzea.
• Gorputz hizkuntzari erreparatzea.
• Hitzez hitzeko aipuak erabiltzea.
• Jarrera birsortzea, egokia balitz.
• Feedbacka bere garaian ematea.
• Feedbacka eman eta, ondoren, hitz
egiten uztea.
• Eragina adierazteko “…sentitu
nintzen” edo “… nengoen”
bezalakoak esatea.
• Mezu bakarra azpimarratzea.
• Feedbackaren eragin emozionalari
erreparatzea.

Saihestu beharreko faktoreak
• Zerbait egintzat jotzea.
• Nahasia izatea.
• Akusazioak erabiltzea.
• Pertsona epaitzea.
• Beste batzuen feedback nahasia ematea.
• Gomendioak ematea, hala eskatu ez bada.
• Psikoanalizatzea.
• Feedbacka zehazteko deskribapena
zuzentzea.
• Zure esperientziatik ateratako adibideak
erabiltzea.
• “Beti” edo “inoiz ez” bezalako adierazpideak
erabiltzea.
• Zure feedbacka positibo edo negatibo gisa
adieraztea.
• Zure feedback mezuak “baina” bezalako
hitzen artean sartzea

Iturria: Weitzel (2008).
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Zereginari dagokionez, hartu behar ditugun erabakiak komunikazio prozesu osoko funtsezko lau elementuen inguruan antola ditzakegu:
•K
 omunikazioaren igorlea (antolatutako ekitaldian ikusleek egiten dituzten galderen
hartzailea ere izango dena).
•H
 elarazi nahi den mezua.
•M
 ezu hori helarazteko erabiliko diren bitartekoak.
•K
 omunikazioaren hartzailea (bere ekarpenak egiteko aukera ere emango zaio).
Seguru asko, proiektua gizarte osoan aurkezteko ekitaldi publiko bat antolatzea
erabakiko da. Horrenbestez, aipatu lau elementuen gaineko erabakiak hartuko ditugu.
Hasteko, proiektuaren aurkezpena hainbat pertsonak egitea positiboa izango da.
Garrantzitsua da lan taldeko kide den udalerriko pertsona nagusi bat (ahalduntzeko beste
aukera bat) eta agintari publiko bat egotea. Teknikari batek parte hartzea, bigarren mailakoa izan arren, interesgarria izan daiteke edukiak ziurtatzeko eta erakartzeko elementu gisa.
Edonola ere, ez du protagonismo handirik izan behar eta ekitaldiaren amaieran hitz egin
beharko du.
Proiektua aurkezteko “VIP” pertsonaiarik gonbidatu nahi ote dugun erabaki beharko
dugu. Erkidego handi batzuetan, pertsonai garrantzitsuak gonbidatu dira aurkezpen ekitaldira, besteak beste Alexander Kalache (OMEren zahartzearen eta bizi zikloaren programako
zuzendari ohia) edo Geoff Green (OMEko hiri eta erkidego adiskidetsuen munduko sareko
kontseiluko burua). Erkidego txikiago baterako, halako pertsonaiak egotea beharbada ez da
beharrezkoa edo posible. Komenigarriagoa izan daiteke hurbilagoko beste pertsona batzuk
gonbidatzea, proiektu hau sustatzen duten agentzietakoak, adibidez. Edonola ere, gure hartzaileak mobilizatzeko modurik onena zein den eta gure hartzaileak hurbiltzeko apeu ona
nola lortuko genukeen aztertu behar dugu.
Bigarrenik, zein da helarazi nahi dugun mezua? Berez mezuak hainbat dira:
• e rkidegoko pertsona nagusi batzuek, erkidegoko babes politikoarekin eta profesionalen laguntza teknikoarekin, erkidegoa pertsona nagusiekiko adiskidetsuagoa izan
dadin lan egin nahi dugula;
• g ure konpromiso horren berri eman diegu nazioarteko organismoei, etorkizunean
ezartzen diren dinamiketan kontuan har gaitzaten;
• p roiektu horren oinarrizko edukiek pertsonen, pertsona guztien bizi kalitate hobea
lortu nahi dute;
• t okiko erkidegoaren egungo egoera eta horren harira egin diren jardunbide onak
zeintzuk diren: egin da zerbait aurretik edo berariaz egin beharko litzateke? Horre-
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tan lan egin behar bada, talde eragileko pertsona nagusiek parte hartzea aproposa
litzateke.
• e ta, oso garrantzitsua, pertsona nagusi gehiago gonbidatu nahi dugu orain arte
proiektuan lan egiten ari den taldera batu daitezen. Aurkezpenaren helburuen artean garrantzitsuena etorkizuneko “talde eragilera” jende berria sartzen dela sustatzea da.
Erkidegoari zuzendutako aurkezpenean bertako bi hizkuntza ofizialak erabili behar ditugu. Lehen ere adierazi dugunez, elkarrizketa eta truke formalerako une bat bilatu behar
dugu hitzaldi horretan bertan, gure hasierako mezuak entzuleengan sortu ahal izan dituen
zalantzak argitzeko.
Hirugarrenik, mezua hobeto iritsarazteko zein bitarteko erabili behar diren pentsatu
behar dugu. Proiektu honetan parte hartu duten pertsona nagusien esanetan, “Aurkezpena hitz
sinpleekin egin behar da. Zerbait erakargarria egin behar da, gehiago jakiteko gogoarekin gera
daitezen”.
Pentsa ditzagun leku on bat eta ordu on bat. Aurkezpenaren tokia epela, erosoa eta
irisgarria izan behar da. Proiektuan pertsona nagusiak inplikatzea nahi badugu, aurkezpenaren
tokia egokia izan behar da bertaratu daitezen. Gauza bera gertatzen da deialdiaren orduarekin
ere. Zein ordutan antolatzen dira udalerrian antzeko ekitaldiak? Zein iraupen izan ohi dute?
Egokia iruditzen zaigu ekitaldiak ez dezala 75 minutu baino gehiago iraun, nahiz eta denbora
hori luzatu egin ahalko den elkarrizketa eta trukerako une informalago batekin, adibidez ondoren kafe bat hartuz. Azken elementu hori, gainera, talde eragilean sar daitezkeen hautagai
berriak “erakartzeko” ere baliagarri izan daiteke. Gainera, aurkezpena aretoan egiteko beharrezko materialak eduki beharko ditugu: ikus-entzunezko bitartekoak, paperak, kartelak… Bitarteko horiek guztiak erabiltzeko aurrekontu nahikoa eduki beharko da.
Laugarrenik, gure mezua hartzaileei iristen zaiela bermatu beharko dugu eta ekitaldira
joatera animatu beharko ditugu. Hainbat hartzaile desberdin bereiz ditzakegu:
• e rkidegoko pertsona nagusiak, eta, orokorrean, bertako pertsona guztiak;
• p roiektuaren gaineko interesa duten edota bertan inplikatu daitezkeen elkarte guztiak;
• e rkidegoan dauden eremu guztietako agente politikoak.
• k anpoko kideak (sustatzaileak, finantzatzaileak...), beren partaidetza adierazi beharko
delarik aurkezpenaren logoetan;
• e ta komunikabideak, herrikoak nahiz probintziakoak.

71

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

SAKONTZEKO

Gure erkidegoa ezagutu
Gure erkidegoari eta bertako kideen ezaugarriei buruz informatu behar gara: erkidegoaren
balioak eta tradizioak zeintzuk diren; beraiekin komunikatzeko modurik egokienak zeintzuk
diren; arazoaren gaineko zein kontzientzia duten; beren jarrerak eta jokaera aldatzea
eragingo duen lankidetza proiektu batean parte hartzeko zein prestutasun duten…
Gainera, beren gizarte sareei buruz ere informatu beharko gara, horietan jardun ahal
izateko. Hori jakitea beharrezkoa izan daiteke hiru eremutarako:
• Proiektuko “talde eragilerako” pertsonak erakartzea (lehen adierazi den bezala).
• Proiektua gizartean aurkeztean (gure egungo interesa) ez ahaztea elkarte bat ere (eta
bertako pertsonak).
• Proiektuaren etorkizuneko etapetan parte har dezaketen (diagnostikoan eta ekintza
planetan) pertsonak eta erakundeak baloratzea.
Iturria: Sánchez Vidal (1997).
Ekitaldi askok porrot egiten dute, ez dutelako bertaratuko den pertsona nahikorik erakartzea lortu. Ezin dugu pentsatu deialdia egite hutsagatik jendea hurbilduko denik. Era aktiboan joan behar da beraien bila. Aurkezpenak arrakasta izan dezan, beharrezkoa da bertaratzen den jendea landuko den gaiarekin sentsibilizatuta egotea. Azken batean, zerbait lortu
nahi bada, horretarako lan egin behar da. Oso komenigarria izan daiteke erkidegoaren goi
mailako agintaritza politikoak (alkatetzak) egitea gonbidapena, gonbidapen formal batekin.
Hori bai, jendea deitzeko erabili beharreko bitartekoak pentsatu behar ditugu, batez ere pertsona nagusiei begira.
Zeintzuk dira udalerrian erabili ohi diren bitartekoak (gizarte antolakundeek eta udalek
erabiltzen dituztenak)? Zeintzuk dira eraginkorrenak? Espazio eta eraikin publikoetan eta dendetan kartelak jar daitezke eta postontzietan paperak sartu. Lan honen eragina, kostu ekonomikoa eta denbora aztertu behar ditugu, lana ondo egin ahal izateko. Era berean, eskuragarri
dauzkagun bitarteko pertsonalak eta denbora ere kontuan hartu beharko dira.
Orokorrean, egokiagoa iruditzen zaigu deialdiaren berri ahoz aho ematea, bilera txikiak
egitea pertsona eta elkarteekin proiektua planteatzeko eta ekitaldia modu intentsiboagoan
egitea, ez oso era dibulgatiboan. Horretarako, lan taldeko pertsonak identifikatu ahalko lirateke (ahalduntzeko beste aukera bat), banaka edo bikoteka, adibidez, harremanetan jartzeko.
Eta, horretarako, komunikabideak ere oso garrantzitsuak dira. Ekitaldiaren berri eman
beharko dugu prentsan eta aurretik prentsaurreko bat egitea ere egokia litzateke. Proiektuko
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agente eragile guztiak presente egon ahalko diren arren, udalak deitzen badu, arrakasta izateko aukerak handiagoak dira. Udalak aitorpen instituzional bat egin dezake zahartze aktiboari
buruz edo aurretiazko aitorpen baten barruan kokatu. Prentsaurrekoan “hiri adiskidetsuen”
proiektua azaldu beharko dugu, eta, zehatzago, antolatu dugun ekitaldia. Prentsaurrekora lan
taldeko pertsona nagusi ahalik eta gehien joatea komeni da, eta hori aktiboki sustatu beharko da (ahalduntzea). Hala, prentsaurrekoan “pertsona hauen lankidetza” dugula esan ahalko
da. Seguru asko, proiektuaren fase honetan edozein izango da gai egiten diren galderei erantzun egokia emateko. Prest egon beharko dugu proiektuari edo ekitaldiari buruzko informazio
gehiago nahi duten bitartekoetara joateko. Garrantzitsua da erkidegoko bi hizkuntza ofizialak
erabili ahal izatea. Prentsan agertu diren ohar edo albiste guztiak jasotzea ere komeni da.
Orain bai, aurretiazko faseko zeregin guztiak egin ditugu eta amaitutzat eman dezakegu.

Fase honi ekiteko, aurretik lan egin beharko da, proiektuarekin jarraitu baino lehen.
Horretarako, lan talde bat eratu beharko da eta apurka-apurka handitzen joan da,
proiektua geroz eta hobeto ezagutuko delarik. Proiektua garatzeko antolakuntza gaitasuna dugula bereizten badugu, berau erkidegoko agintari publikoekin partekatu
beharko dugu. Era berean, OMEri jakinarazi beharko diogu proiektua ezarriko dugula
eta horretarako munduko sarera atxiki nahi dugula. Azkenik, proiektua gizartean
aurkezteko ekitaldia prestatu beharko dugu.

PROIEKTUA JENDAURREAN AURKEZTEA. SUSTAPEN FASEA
Proiektua erkidegoan aurkeztu dugu, zehatz-mehatz prestatu dugun ekitaldi batean.
Une egokia da ekitaldiaren balantzea egiteko, nola sentitzen garen, nola hobetu dezakegun,
aurkezpena egiteko aurrez egin behar izan den lan guztia nola joan den eta abar aztertzeko.
Ahal dela, ekitaldi horren alderdi positiboa azpimarratu behar da. Elkarrekin egindako ekintza
horren arrakasta “ospatzea” ona izan daiteke. Hori guztia jasoko duen eta pertsona nagusiak
eta herriko teknikariak inplikatuko dituen txosten bat egitea komeni da. Era berean, prentsaurrekoaren eta proiektuaren aurkezpenaren ebidentziak (argazkia, prentsa artikuluak eta abar)
jaso eta gorde beharko ditugu.
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“Sustapen” fase honek lau lerrotan egin nahi du aurrera: Proiektuaren talde eragilea
behin betiko eratzen, haren ezagutza hobetzen, talde eragilearen kohesioa lortzen
eta proiektua hedatzeko ibilbide orria ezartzen.

Hala hasten da sustapen fasea. Fase horretan, funtsean, lau lerro jorratuko dira:
• p roiektuaren talde eragilea behin betiko eratzea erkidegoan.
• p roiektuaren oinarrizko prozesuak ezagutarazteko lan egitea;
• t alde eragile horren kohesio egokia sortzea; eta
• g ure “ibilbide orria” ezartzea, proiektua hedatzeko.
Orain, gainera, bulego lanetik erkidegora irtengo gara, eta, beraz, proiektu honen gainean hiritarrekin etengabe komunikatuta egoteko plan bat eduki beharko dugu.
Lortu nahi duguna (gure proiektuaren helburua), izan ere, diagnostiko bat eta ekintza
plan bat egiteko moduan egotea da, gure erkidegoak pertsona nagusiekiko eta adinarekiko
duen adiskidetasuna hobetze aldera.
Hurrengo orrialdeetan ikusiko dugunez, fase hau garatzean lau ekintza ildo ariko dira
elkarren artean etengabe gurutzatzen, ezin baita esan helburu batean ekintza bakarra dagoenik. Zeregin bakoitzarekin, hainbat helburu lortu nahi dira eta horietako bakoitza lortzeko
zenbait ekintza egin behar dira. Une honetara arte lan talde bat izan dugun arren, kide berriak gehitu nahi ditugu eta “talde eragile” bat sortu, gutxi gorabehera behin betikoa izango
dena, lan osoa dinamiza dezan. Hala, proiektua sakonago ezagutzeko aukera ahalbidetuko da.
Proiektua hedatzen lan egitean, izan ere, berau hobeto ezagutuko da eta lan osoak taldearen
kohesioa hobetzea eragingo du.

TALDE ERAGILEA ERATZEA
Proiektua erkidegoan aurkezteko ekitaldia arrakastatsua izan bada, eta, horren aurretik
egindako lanen emaitzak onak izan badira, pertsona gehiago sartuko da lehendik zegoen lan
taldean. Talde eragile hau arduratuko da bere hausnarketak hedatzeaz eta programatzen diren
jardueren garapenean erkidegoko sektore zabalago bat inplikatzeaz etorkizunera begira.
Nortzuek osatzen dute talde eragile hau? Tokiko teknikariek eta kanpoko pertsona profesionalen batek, lehendik ere hemen lan egin duenak. Baina, bereziki, gizarte mugimenduetako liderrak diren pertsona nagusiek, elkarteetako kide diren pertsonek edo dagokion erkidego
eta kolektiboko ordezkari diren pertsonek. Bereziki, beraiei eta erkidego osoari eragiten dieten
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gizarte baldintzak hobetzeko partaidetza prozesuan hasteko nahia eta denbora duten pertsonek. Talde eragilean, gainera, gizon eta emakume kopurua berdintsua izateko ahalegina egin
behar da.
Pertsona nagusiez mintzatzen garenean, zein adini buruz ari gara? Orokorrean, erretiro
adinean dauden pertsonei buruz ari gara, 65 urte edo gehiago dituztenei buruz. Hori bai, oso
positiboki baloratzen da adin txikiagoa duten pertsonen partaidetza ere, adibidez 55 urtetik
gorakoena. Baita adinez nagusiagoak diren pertsonen partaidetza ere, 70 edo 80 urtekoena,
esaterako. Nolanahi ere, proiektuarekiko konpromisoa duten pertsonak eta beren erkidegoa
adinarekiko adiskidetsua izatea garrantzitsutzat jotzen duten pertsonak izan behar dira. Horrenbestez, “pertsona nagusiei” buruz hitz egiten dugunean, kontzeptu tradizionala baino adin
tarte zabalagoa dugu buruan, tradizionala mugatuagoa izan ohi baita.
Baina, zenbat pertsona nagusi egon behar dira? Nahiz eta ez dagoen kopuru ideal bat –
gutxienez 6-8 eta gehienez 15-20 izan daitezke-, guk nahiago dugu azken kopuru hori. Taldea
ez da handiegia izan behar, hau da, lanak garatu ahal izateko tamaina izan behar du, baina
aztertuko den gizartearen errealitateari buruzko ikuspegi desberdinak islatzeko eta ekintza
biderkatzen dela eta biztanleria mobilizatzen dela bermatzeko kide nahikoa izan beharko ditu.
Talde eragilea eratu denean, pertsona guztiek proiektua zehatz-mehatz ezagutzea,
taldean lan egiteko gai izatea eta hurrengo hilabeteetarako lan plan bat diseinatzea lortu
behar dugu.

PROIEKTUAREN OINARRIZKO PROZESUAK (OSAGAIAK) EZAGUTZEA
Talde eragileko kideen artean proiektuaren gaineko ezagutza maila desberdinak dituzten pertsonak daude. Pertsona batzuk “beteranoak” edo eskarmentu handikoak dira: hil batzuk
daramatzate lan talde gisa batzen proiektua abiarazten eta ezagutza maila handia dute. Baina, beste pertsona batzuk duela gutxi batu dira taldera. Pertsona horiek proiektuari buruzko
informazioa eta prestakuntza jasotzeko beharra izango dute. Ondorioz, ahal den neurrian, talde eragileko kide guztien artean proiektuaren gaineko ezagutza maila berdintzeko egin behar
da lan.
Une honetan, aurretiazko fasean zehar bizi izan dugun prozesua errepikatzea ez da oso
egokia, hainbat arrazoi direla eta: batetik, pertsona beteranoek aurrera egiteko beharrizana
senti dezaketelako (arrazoiarekin gainera), eta, bestetik, pertsona horiek trebakuntza egokia
dutelako, ikusi ahal izan den bezala, proiektuaren alderdietako asko azaltzeko.
Horregatik, estrategia on bat zera litzateke, pertsona nagusi “beteranoek” proiektuaren informazio bilera bat (edo batzuk) egitea, talde eragilean sartu diren pertsona berrientzat.
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Jarduera honek, pertsona nagusiak ahalduntzeko aukera berri bat emateaz gain, lan hori teknikarien (herrikoak nahiz kanpokoak) esku ez uztea ere ahalbidetuko luke, eta, hala, taldea
bera arduratuko litzateke horretaz. Gainera, talde eragileak hamabostean behin egiten dituen
bileren denbora hobeto aprobetxatu ahalko litzateke. Sartu diren pertsona horiei aurretik landutako material guztia eskainiko zaie. Pertsona nagusiek, edonola ere, abisatu egin beharko
dute aurretiazko dokumentaziorik behar baldin badute.
Talde eragilearen ohiko bilerak adiskidetasun proiektuari (eta haren helburuei) buruzko
zalantzak argitzeko eta alderdi metodologiko batzuetan erreparatzeko balio behar du. Hala,
proiektuko kide diren pertsonekin eztabaidatu beharko dira erronkak (eta helburuak) eta berariaz azpimarratu beharko dira proiektuak eragiten duten planteamendu aktiboa eta partaidetzak eragiten duten “entrenamendua”. Ikerketa-ekintza partaidearen esparru metodologikoa
azalduko da, baita partaideei konpromiso horrek egingo diena ere. Halaber, pertsonek etapa
honetan biziko dituzten ikaskuntza prozesuak gogoan izan beharko dira, taldeak kudeatzeko
lan teknikak ikasi beharko baitituzte.
Bai planteatutako erronka komuna (gure erkidegoko pertsona nagusien adiskidetasunaren alde lan egitea), bai elementu praktikoa, esaterako garatzen ari diren pertsona arteko
harremanak (elementu afektiboa), talde prozesuen oinarrizko ardatzak dira. Bi elementuak
garrantzitsuak dira eta kontuan hartu behar dira sustapen fasean garatuko dugun talde lanean. Afektuaren eta zereginaren artean oreka izaten saiatu behar gara, hau da, eta bestela
esanda, egiten dugunarekin aseta eta taldeko kideen artean ezartzen diren harremanekin pozik sentitzearen eta lan erabilgarria garatzearen artean oreka lortu behar dugu. Izan ere, ez
gara “lagun kuadrilla” bat sortzeko bildu, eta, lotura afektiboak indartzea ez da berez helburu
bat. Era berean, eta logikoa denez, taldea ez da martxan jarri soilik garatu beharreko zereginari
ekiteko eta, noski, elementu afektiboak ez daude baztertuta. Fase hau dinamizatzeko, beraz,
bi elementuen arteko oreka lortu behar da. Hurrengo bi ataletan azalduko dira elementuok,
bereizita. Gure “artea” bien arteko nahasketa etengabea egitea da.
SAKONTZEKO

Erkidegoan eragina izateko orientatutako talde esku hartzeetan
kontuan hartu beharreko gomendioak eta tresnak
• Konfiantza izan behar da taldea osatzen duten pertsona guztien gaitasunetan.
• Programazioa taldearen beharrizan eta interesen arabera garatu behar da. Taldearen
interesak izango dira abiapuntua esanguratsuagoak edo garrantzitsuagoak iruditzen
zaizkigun beste zeregin edo lan batzuetara eramaten -edo hurbiltzen- saiatzeko.
• Prozesua xedea bezain garrantzitsua da eta arreta handiz zaindu behar dira bilakaerak
eta behar dituen denborak.
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• Partaidetza teknikak erabiltzea komeni da. Zereginak edo jarduerak planteatu behar
ditugu, eztabaida edo hitzaldien ordez, azken horiek, orokorrean, dinamizaziorako eta
erakarpenerako gaitasun gutxiago baitute eta partaidetza zailago egiten baitute.
• Komunikazioa norabide guztietan erraztea garrantzitsua da.
• Pertsona dinamizatzailearen eta taldearen arteko hasierako distantzia, formaltasuna
edo egitura hautsi behar ditugu. Distantzia horiek hausteko, jarduera informalak edo
“jolasak” egin daitezke, edota talde handiak talde txiki bihurtu, dinamika masiboa
eta talde handien presioa apurtzeko (eta teknikarien eta “masen” arteko polarizazioa
saihesteko).
• Taldea bere kideen hazkunde pertsonala sustatuko duen espazio bat bihur dadin,
komunikazio eta kidetasun beharrizana aprobetxatzea komeni da.
• Harreman pertsonalak eta dimentsio afektiboa zeregina bera bezain garrantzitsuak dira
eta oreka eduki behar da bien artean: hori dela eta, helburu zehatzak proposatu behar
ditugu talde kohesioari dagokionez, betiere egin beharreko zeregina errespetatuz.
• Prozesu osoan zehar zeregina lortzen lagunduko duten produktu partzialak sustatu
behar dira. Ahalegina egin behar dugu partaidetza proposamenek onura edo ordain
bat izan dezaten laster eta ikusteko moduan, batez ere prozesua luzea eta zaila bada:
bestela, jende asko gogaitu egingo da eta proiektua bazter utziko dute, epe luzerako
emaitzak ikusi baino lehen.
• Banako mailan nahiz talde mailan alderdi positiboa indartzeko ahalegin berezia egin
behar dugu.
• Beharrezkoa da sortzen diren zailtasunen irakurketa positiboa egitea, hobetu behar
diren egoerei, ikasi ditugun gauzei eta abarri dagokienez.
• Taldeak ikasi eta lortu duena bere ahalegin eta ezagutzaren emaitza izan dela sentitu
behar du.
Oinarria: Sánchez Vidal, 1997; eta Casellas eta Pérez, 1995; hemen: López-Cabanas eta Chacón, 1997.

TALDE KOHESIOA SORTZEA
Ezin dugu esan orain hasten denik talde lana, dinamika hori aspaldi hasi baitzen, aurreko fasean proiektua abiarazteko ekitaldian lan egin zenean. Hala eta guztiz, une honetan
funtsezkoa da denbora ematea talde kohesioa sortzen, segurtasuna irabazten eta partaideen
arteko konfiantza sendotzen, eta, horretarako, xede hori duten talde teknikak erabili ahalko
dira. Helburu nagusia banakoen baturaz baino taldeaz hitz egin ahal izatea da. Taldeek (eta

77

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

pertsonek) jatorri eta hazkunde bat dituzte, hots, bilakaera prozesu oso bat. Taldea osatzen
den arte, etapa desberdinak bizi ditu eta “Taldea garatzeko eredua” izeneko taulan deskribatu
dira.
SAKONTZEKO

Taldea garatzeko eredua
1. etapa: Segurtasuna egoeran.
Prozesuaren hasieran ez dago berez talde bat. Pertsona batzuk batzen dira arrazoi
jakin bategatik modu zehatz batean (gure kasuan, gure erkidegoko pertsona nagusien
adiskidetasunaren alde lan egiteko). Etapa honetan gailentzen den sentimendua segurtasun
falta da. Izan ere, taldea orduan hasi da elkar ezagutzen eta ez daki sortuko den egoera berri
hori nolakoa izango den. Jarduerak, rolak eta proposamenak ezartzen dira. Taldea, pertsona
dinamizatzailearen menpe egoten da. Pertsona horrek (ziur aski aditua), hasten ari denez,
jarduera errazak proposatu behar ditu. Era berean, segurtasuna eta ilusioa jarri behar ditu
taldean, pertsonek harrera ona jaso dezaten eta motibatuta sentitu daitezen. Horrek beren
beldurrak eta itxaropenak adierazten ere lagunduko die.
2. etapa: Ekintzara pasatzea.
Etapa honen elementu nagusia jarduera da eta taldearen bizitzaren erdigunea bihurtzen da.
Taldeak jarduera elkarlanean egitea lortzen du eta hala, gaitasun kolektiboa aitortzen da.
Pertsona dinamizatzaileak ahalegina egiten du jarduerak ekintza partaideak eta barnerakoiak
garatzen lagun dezan, taldeari arrakasta izateko indarra emateaz gain.
3. etapa: Segurtasuna pertsonen arteko konfiantzan eta partaidetzaren garapenean.
Lan komunari esker, egitura informala eraiki eta harremanak ezarri ahal izan dira. Egitura
hori etapa honen elementurik garrantzitsuena da, ezarri gabeko arauek arautzen baitute
taldeko kideen posizioa (rolak, boterea, laguntasun edo komunikazio sareetako kokapena,
espazioko kokapena). Taldeko gainerako kideetara zabaltzen hasten da eta pertsonak geroz
eta modu naturalagoan eta zabalagoan hitz egiten hasten dira. Elkarrekiko ezagutza eta
onarpena sustatzen dituen giro horretan, partaidetza benetakoagoa da, taldean hartzen
duen norabidean pertsona bakoitzaren inplikazioa baitu oinarri. Pertsona dinamizatzailearen
lana taldeari konpainia ematea da, elkarlanean gustura senti daitezen eta pertsona guztiek
taldean beren tokia aurkitzen dutela berma dezan.
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4. etapa: Taldearen egitura.
Taldeak ekintzarekin jarraitzen du, baina taldearen mugak eta gaitasunak ezagutzen ditu.
Gainera, badaki haren funtzionamendua jarduerari dagokionez eraginkorragoa izan dadin
egitura formal bat behar duela. Taldearen bizitza ezartzen duten funtzioak eta arau ezarriak
daude (rolen banaketa, erabakiak hartzeko prozedurak eta abar). Pertsona dinamizatzaileak
konpainia ematen die ekintzaren eta harremanaren arteko egokitzapenean eta taldea
babesten du haren inguruan sor daitezkeen gatazkak ebazteko orduan. Taldeak geroz eta
funtzio gehiago hartzen ditu, lehen pertsona dinamizatzaileak egiten zituenak.
5. etapa: Taldearen funtzionamenduaren auto-erregulazioa.
Etapa honetan taldeak kohesio eta heldutasun maila nahikoa lortu du bere prozesuak
erregulatu ahal izateko. Horretarako, ekintzen gainean hausnartzen du eta beharrezko
aldaketak sartzen ditu. Taldeak bere ardurak hartzen ditu. Pertsona dinamizatzaileak bere
tokia aurkitu beharko du, taldeari bere prozesuak irakurtzen laguntzeko.
Oinarria: Costa eta López (1997).
Ziurrenik, gure kasuan, aurretiazko fasean egin dugun lan guztiari esker, taldearen lehenengo garapen fasea gainditu dugula eta orain zereginean bete-betean sartuko garela esan
genezake. Horixe izango da, hain zuzen ere, seguru asko deskribatutako etapetan zehar aurrera egiten lagunduko diguna.
Hala eta guzti, kontuan izan behar dugu pertsona batzuk bertara sartu berri direla, eta,
beraz, ezin dugula ahaztu nolabait elkar ezagutzeko dinamikekin hasi beharko dela berriz
(ala ez).
TALDE LANA

Elkar ezagutzeko dinamika
• Beharrezkoa al da dinamika bat egitea? Erantzuna BAIEZKOA bada,
• Moderatzaileak pertsona nagusiei esango die bikoteak osa ditzatela gutxien ezagutzen
dituzten pertsonekin.
• Beraien artean, 5-10 minutuz, galderak egingo dituzte, batak bestea hobeto ezagutu
dezaten, adibidez
- Datu pertsonalak
- Zergatik erabaki zenuen proiektuan parte hartzea? Zerk bultzatu zintuen?
- Udalerriko zein beste kontutan parte hartzen duzu edo parte hartu duzu?
- Zer lortu nahiko zenuke zure partaidetzarekin?
• Era berean, aukera ematen zaie pertsona partaideek beste galdera batzuk egin ditzaten.
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• Galdera horien ostean, pertsona bakoitzak aurkeztuko du elkarrizketatu duen pertsona.
• Azkenean, ebaluazioa txiki bat egingo da eta honako galderak egingo dira:
• Nola sentitu zara? Zein inpresio jaso duzu besteengandik?
• Dinamika honek elkar hobeto ezagutzeko lagundu al dizu?
- (Garrantzitsua da gogoan izatea inoiz ez dela guztiz ezagutzen pertsona bat)
• Norbaitek zerbait gehiago galdetu edo adierazi nahi du?

Hasiera-hasieratik ezarri behar dira taldearen bizikidetzan bete behar diren arauak:
ordutegiak, konpromisoak, gainerakoen iritziarekiko errespetuak, eta abar. Teknikari dinamizatzaileak berariaz iradoki (edo sartu) behar ditu egoera egituratuko duten talde edo harreman
mailako formatuak; eta eztabaida gaiak eta ardatzak, egutegiak, proiektuak eta ekintza zehatzak proposatuko ditu, prozesu orokorra eta ondorengo jarduerak gidatzeko asmoz.
Horretarako, aurretik prestatu behar dira bilerak eta egin beharreko zereginak, eta, gainera, taldea kontzientziatu beharko da ez dadin inprobisazioaz fidatu. Saiatu behar gara astean egun zehatz bat ezartzeaz, denei ondo etorriko zaiena, egoitza “finko” bat ezartzeaz
bilerak egin ahal izateko eta ordu finko bat jartzeaz; bileren maiztasuna (astero, hamabost
egunero, hilero…) eta bileren agenda bat ere ezarri beharko dira epe ertain/luzerako, lana nola
garatuko dugun identifikatzeko asmoz. Ondoren, proposamen bat egin beharko dugu, lan taldeak egiaztatu eta onartu beharko duena, berau pertsona inplikatu guztien proposamenekin
negoziatuta. Agendak proiektuaren hurrengo fasean sartuko dira, bakoitzean lortu behar diren
helburuak adierazita. Era berean, areto bat bilatu beharko dugu, pertsona guztiak sartu ahal
izateko, eta talde kohesiorako eta talde lanerako dinamikak gauzatzeko material nahikoa izan
beharko du (ordenagailua eta proiektorea, arbela, paperak, boligrafoak, eta abar).
Taldea garatzeko ereduan ikusi ahal izan denez, pertsona dinamizatzaileak taldearen
gainean duen lidergo izaera aldatzen joango da taldeak bizi dituen etapa desberdinetan.
Orokorrean, partaidetza sustatuko duen lider baten alde egiten dugu, lider demokratiko baten
alde. Lider agintari batek edo “laissez-faire” (egiten utzi) estiloko lider batek, seguru asko, ez
dio taldeari aukerarik emango proiektu honetarako beharrezkoa duen bidean aurrera egiten.
Lidergoaren estiloa taldearen egoera desberdinetara egokitu beharko dugu. Horixe da, hain
zuzen ere, egoeraren araberako liderra. Taldearen heldutasun mailaren arabera, lidergo estilo
bat edo beste erabili beharko da.
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SAKONTZEKO

Lide rgo estiloak
Lidergo estilo autokratikoan pertsona liderrak dauka agintaritza, bere postuaren arabera.
Hala, alde bakarreko komunikazioa izango du taldeko gainerako pertsonekin eta liderra
arduratuko da planak erabakitzeaz, jarraitu beharreko arauak ezartzeaz, bakoitzaren zereginak
finkatzeaz, lana antolatzeaz, erabiliko beharreko teknikak adierazteaz eta egin beharreko
jarduerak pentsatzeaz. Era berean, bera arduratuko da ebaluazioa egiteaz.
Era honetako liderrak bere pentsamenduak eta egiteko moduak ezartzen ditu eta gainerakoak
menpeko gisa ikusten ditu, ez kide gisa. Ez ditu besteen iritziak entzun nahi (eta ez dago
horretarako prestatuta), batez ere bere iritziaren aurka doazen horienak. Bere laguntzailerik
onenak berari arrazoia eman eta bere esana zalantzan jartzen ez dutenak dira.
Bestalde, lidergo estilo partaidean taldearen partaidetza eta berau osatzen duten pertsonek
erabakiak elkarren artean hartzeko joera sustatzen dira. Taldeko kide guztiei ematen zaie
garrantzia eta erabiltzen den komunikazioa alde bietarakoa da. Pertsona liderrak iradoki egiten
du, ez ezarri. Pertsonek nahi dutenekin egiten dute lan eta taldea da zereginak banatzeko
irizpidea erabakitzen duena. Liderra gertaeretan oinarritzen da, bai lana goraipatzeko, bai
berau kritikatzeko.
Taldeko liderrak kideen arteko kohesioa indartzen du. Bere kideak animatzen ditu beren
ideiak, sentimenduak, pentsamenduak eta abar adieraztera, eta arazoak sortzen badira,
pertsonei iritzia ematen uzten die eta elkarrizketaren bidez arazook konpontzen saiatzen da.
Era berean, pertsonak inplikatzeko, erabakiak hartzeko eta elkarren arteko konfiantza izateko
ahalegina egiten du. Helburuak ezartzen dituenean, arrazoi bidez justifikatzen ditu, taldean
eztabaidatzen ditu eta lan egiteko askatasuna ematen du.
Azkenik, laissez-faire estiloa dago. Horren arabera, liderrak taldeari uzten dio boterea eta
azken horrek askatasun osoa du erabakiak hartzeko orduan. Hala ere, askatasun hori ez da
aurreko kasuan bezalakoa, liderra ez baita inplikatzen ez taldean, ez emaitzetan. Pertsona
horrek taldeari informazioa ematen dio, ez du parte hartzen eztabaidetan eta zereginen
banaketan eta ia ez ditu baloratzen taldeak garatzen dituen jarduerak.
Oinarria: Fañanás (2013).
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SAKONTZEKO

Egoeraren araberako lidergoa
Liderra gehiago zentratu daiteke egin beharreko zereginean: pertsona bakoitzak egin behar
duena azaltzen du, baita noiz, non eta nola egin behar duen ere; edo taldearekiko harremanetan
zentratzen da: alde bietarako komunikazioa hasten du eta babes sozioemozionala eman
eta lana errazten du. Gauza batean edo bestean gehiago zentratzea pertsonen edo taldeen
heldutasun mailaren araberakoa izango da, hau da, erronka altuak baina lortzeko modukoak
(lorpenaren motibazioa) ezartzeko gaitasuna, erantzukizunak hartzeko prestutasuna eta
gaitasuna eta prestakuntza edota esperientzia maila izango dira adierazleak. Heldutasun
hori berariaz hartuko da kontuan, ez taldeko pertsonen berezko ezaugarri gisa, baizik eta
soilik garatu behar den berariazko zereginari dagokionez. Pertsonen heldutasun maila zeregin
zehatzaren araberakoa izan ohi da.
Egoeraren araberako lidergo teoriaren arabera, taldearen heldutasun maila igo ahala helburu
zehatz baten lorpenean, pertsona dinamizatzaileak bere zeregin mailako jarrera murriztu eta
harreman mailako zeregina areagotu beharko du.
LIDERRAREN ESTILOA

EA
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(URRIA)
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Harreman Zeregin altua
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Irudian ikus daitekeen bezala, taldearen
heldutasun mailaren arabera, lidergo mota bat
edo beste erabiliko dugu, zeregin eta harreman
mailako jarrerak uztartuz. Lau lidergo estilo
bereiz ditzakegu proposatzen ditugun helburuak
lortzeko:

HARREMANAREN JARRERA

(ALTUA)

• Z uzendu, aginduak edo jarraibideak eman: Liderrak alde bakarreko komunikazioa
ezartzen du eta gainerakoei aginduak ematen dizkie. Berak erabakitzen ditu bakoitzaren
rolak eta berak ezartzen du nork egin behar duen zer, noiz, nola eta non. Erabilgarria izan
daiteke lanaren lehen unean, baina estilo hori ahalik eta lasterren baztertu behar dugu,
taldea heldutasun maila oso baxuan egotera kondenatzen baitu.
•K
 onbentzitu: Liderrak gainerako pertsonak psikologikoki konbentzitzeko saiakera
egiten du erabakiei dagokienez, eta, horretarako, alde bietarako komunikazioa eta babes
sozioemozionala erabiltzen ditu. Estilo hori oso presente egongo da proiektuaren hasieran,
taldeko kideak konbentzitu nahi direnean proiektuaren garrantziaren gainean.
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• P arte hartu: Bai liderrak, bai gainerako pertsonek erabakiak hartzeko orduan parte hartzen
dute eta, horretarako, bi aldetarako komunikazioa erabiltzen dute. Halaber, liderrak jarrera
ona du, pertsonek zereginari buruzko gaitasuna eta ezagutza baitauzkate. Liderra taldeko
gainerako kideekin elkarlanean aritzen da zereginak banatzean. Seguru asko hori da gure
lanean ezarri nahi dugun oinarrizko estiloa, eta apurka-apurka taldearen heldutasun maila
altuagoa lortu nahi dugu, proiektuaren garapena taldeari eskuordetu ahal izateko.
• E skuordetu: Taldeko pertsonek dute ekimen guztia. Heldutasun maila altua dute eta,
horregatik, liderrak proiektuaren erantzukizunak beren esku uzten ditu.
Benetako liderrak izango diren pertsonek berariaz identifikatu beharko dute taldeko kideen
heldutasun maila, unean-unean horien beharrizan zehatzei erantzuten dien erantzun
egokiagoa emateko.
Iturria: Hersey, P. eta Blanchard, K.H. (1977).
Bultzatu nahi dugun talde edo antolaketa hau prozesu edo dinamika bidez parte hartzen duten pertsonen sustatzailea eta erkidegoan dauzkan emaitzen bidez sustatua izan
behar da. Antolakunde sustatzaile baten ezaugarri adierazgarrietako bat erantzukizunak partekatzean datza. Antolaketa helburuak ezartzen, erabaki zehatzak hartzen edo arazo jakin
batzuk ebazten parte hartzeari esker, antolaketaren funtzionamenduarekiko erantzukizunak
partekatu daitezke.
SAKONTZEKO

Antolakuntza sustatzailea eta sustatua
Egitura partaidea, bertako kideak sustatzen dituena:
• Pertsonek bizitzako kolektiboaren alderdi guztietan modu arduratsu, arrazional eta
kooperatiboan lan egiteko duten gaitasunaren gaineko balioak eta sinesmena indartzen
dituen kultura.
• Demokrazia partaidea sustatzen du, bere horretan balioa duen eta helburu jakin batzuk
lortzeko eraginkorra den tresna gisa.
• Kideei erraztasunak ematen dizkie gizartean baloratuta dauden zeregin desberdinak
betetzeko eta horrek gizarte nortasun positiboa garatzen laguntzen du.
• Elkarrekiko laguntza eta kooperazioa sustatzen ditu taldean harremanak izateko eta
antolakunde giroa sortzeko prozesu nagusi gisa.
• Antolakundeko kideen artean partekatu, adostu eta ezarritako lidergoa egituratzen du.
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Bestalde, antolakunde sustatua zera da, gizartearen (herri mailan, nazioan…) dinamikan
eragiteko gaitasuna duen erakundea, hau da, baliabide mugatuak era egokian mobilizatu edo
erabiltzen dakiena. Beste antolakunde batzuekin lotu edo elkartzean, antolakundea indartu
egiten da. Elkar babestean, hau da, informazioa eta baliabideak partekatzean, proposatutako
helburuei dagokienez antolakunde sarearen arrakasta aukerak hedatzeaz gain, erkidegoari
boterea eman ahal izateko prozesua jartzen da martxan.
Iturria: Musitu eta Huelga (2004).
Baina parte hartzeko “parte hartzen jakin” behar da. Partaidetzak, edozein prozesu eta
jarduerak gisa, ikaskuntza fase bat behar du. Horregatik da garrantzitsua taldeko kideek duten
prestakuntza gaitasun eta tekniken gainean, beren kideei partaidetza erantzukizunak hartzen
lagun diezaieten. Teknika funtsezkoa da kontua azaleko eztabaidetan edo pasibotasunean
gera ez dadin. Oinarrizko gaitasunak ikasi behar dira taldean lan egiteko, erabakiak hartzeko,
elkarrekin planifikatzeko edo egitura partaidean hartzen den rolaren zereginak era egokian
betetzeko. Nola ikasten da parte hartzen? Esperientziaren (ez soilik kontzeptuaren) ikaskuntza
mailaz mailakoaren bidez (zailduz doana). Hala, talde kohesioko dinamikak garatuko dira, bide
horretan eta proiektuaren hurrengo faseetan aurrera egin ahala.
Kontuan eduki behar dugu adostasuna bilatzen duten tekniketan ere ematen direla taldeetako berezko fenomenoak, hau da, gizarte presioak, gizartearen nahiaren bilaketa, eta abar.
Adostasun bat lortu behar izatearen helburuak ezkutuan edo gerizpean utzi ditzake pertsona
batzuen ekarpen baliotsuak, ez daukatelako gaitasunik edo interesik beren ikuspegiak azaleratzeko. Era berean, prozedura partaideekin lotutako bizio batzuk zaintzeko eta ahalik eta
gehien saihesteko ahalegina egin behar dugu:
•B
 iktima jarrera edo “kexaera unibertsala” (dena txarto doa, ez dugu ezer ikasten, ez
dugu aurrera egiten…). Halako jarrerak adierazpen erreaktibo partzial gisa eta abiapuntu gisa soilik onartuko dira, baina talde dinamizaziora birbideratuko dira, beren
erantzukizuna har dezaten eta taldeak arazoen gaineko adierazpen katartikoa eta biktimista har ez dezan.
• E rantzukizun guztiak teknikariari pasatzea, gertatzen ari den guztiagatik.
• E ztabaidak arinkeriaz egitea edo nahasi, anodino edo ez garrantzitsutzat jotzen diren
egoera edo gaietara bideratzea, oinarrizko gaiak saihesteko.
• Interes taldeen edo jarreren arteko etengabeko borrokak, gehiago erreparatzen dietenak beren aldeei (teknikaria beren alde jarri nahian), bat datozen puntuak indartu edo
irtenbide adostuak edo konstruktiboak bilatu beharrean. Teknikariak, moderatzailea
izanik, azken jarrera hori indartu beharko luke.
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Atal hau amaitu baino lehen, taldea osatzen duten pertsonen motibazioei eta proiektura atxikitzeko dinamikei buruz mintzatu behar gara.
Zerk bultzatzen ditu pertsonak proiektuan parte hartzera? Agente desberdinek arrazoi
desberdinak izan ditzakete parte hartzeko. Gaiaren gaineko interesa, hezkuntza maila edo beste pertsona batzuei laguntzeko eta egoera hobetzeko nahia dira faktore horietako batzuk eta
eragin positiboa dute partaidetzan. Aldagai psikosozialak ere badaude, esaterako, itxaropenak,
egoeraren balorazioa, bankako gaitasunen ebaluazioa, taldearen ezaugarrien eta joeren balorazioa... Horiek ere eragin nabarmena dute partaidetzan.
Erkidegoaren adiskidetasuna lortzeko lan egingo duten pertsona nagusiek, adina kontuan izanik, seguru asko berezko motibazioa izango dute eta horregatik parte hartu nahi izango dute. Herriko teknikariei dagokienez, beharbada bi egoera egon daitezke: batetik, bere lana
izan arren, proiektu honetan parte hartzeko aukera berezko arrazoi gisa bizi dezake; bestetik,
bertan parte hartzea bere lanaren parte denez, bere motibazioa kanpotik etor daiteke. Kanpoko teknikarien kasuan seguru asko gauza bera gertatzen da. Agintari politikoei dagokienez,
beren erkidegoan horrelako eredu bat ezartzen dela erabakitzearen atzean hainbat arrazoi
egon daitezke. Batzuk eta besteak gidatuko dituen motibazioa zelako den, horrek ere eragina
izango du egindako lanean. Hori dela eta, adi egon behar dugu, pertsona partaide guztien artean berezko motibazioa sustatzeko.
SAKONTZEKO

Berezko motibazioa eta kanpoko motibazioa

Motibazio motak
Berezko motibazioa

Kanpo motibazioa

Pertsonaren barrutik irteten da.
Barne arrazoien ondorioz
sortzen da.
Adib.
Jakiteko ikasteko nahia.
Gauzak ondo egin beharra,
norbera pozik geratzeko.

Kanpotik estimulatzen da,
ordainak eskainiz.
Adib.
Lanera garaiz iristea,
puntualtasun bonoa
irabazteko.
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Berezko motibazioa agerian geratzen da banakakoak jarduera bat egin duenean berau
egiteko plazer hutsagatik, norbaitek kanpoko bultzada nabarmenik eman gabe. Presente
daude plazera, arrakasta, auto-superazioa, egoera norberaren merituekin kontrolatzea
edo betebeharra bete izanaren sentsazioa. Aisialdi edo boluntario jarduera asko dira berez
motibatutako ekintzen ohiko adibideak. Testuinguru honetan, betebeharra motibazioa da,
banakakoak egin beharra sentitzen duen horri dagokionez (adibidez, denen onura lortzeko
laguntzea, jarduera hezitzaile bat egitea, gainerakoak laguntzea edo gizarteari bizitzan
zehar izandako aukerak itzultzea). Bistakoa denez, auto-exijentziaren betebeharraz ari gara,
hirugarrenen betebeharrak kanpoko motibazio bat izango bailuke.
Bestalde, kanpoko motibazioa agertzen da banakakoa erakartzen duena ez denean egiten
den ekintza bera, baizik eta egindako jardueraren truke jasotzen dena (adibidez, gizarte
estatusa, dirua, janaria edo beste edozein ordain). Batzuetan pertsonek uste dute kanpoko
motibazioa azalekoa edo hutsa dela, baina indar oso boteretsua izan daiteke. Gauza zail
gehienak errazagoak bihurtzen dira amaieran zerbait eskuratu dezakegunean. Kanpoko
motibazio bat erabilgarria izan daiteke jarduera bat hasteko, baina hori gero haren berezko
motibatzaileen bidez mantendu behar da.

Hala, pertsona guztiek ez dute parte hartzeko edo prozesuan jarraitzeko gogo bera.
Dávila eta Chacónen (2004) esanetan, hiru fase bereiz ditzakegu pertsonek jarduera boluntarioetan eta hiritarretan parte hartzeko duten inplikazioan, jarduera partaide horietan jarraituko dutela aurreikusi ahal izateko.
Hasiera batean, kanpoko motibazioak gailentzen direnez, jardueran jarraituko dela aurreikusteko modurik onena beharrizan propioak aseta edukitzea eta partaidetza prozesuan
bertan afektu positiboak sortu izana dira. Hori dela eta, erkidegoaren inplikazioaren hasierako
unean, konpromisoa baxua delarik, bertan geratzeko asmoa aurreikusi eta sustatzeko logikoena zera da aldagai batzuk (motibazioak ase ote diren, gizarte babesa ote dagoen edo jarduera
egitean emozio positiboak sortu ote diren) lotzea jardueran jarraitzeko asmo horrekin.
Jarduera bat hastean alderdi positiboak gehiago aztertu eta baloratzen ditugu negatiboak baino, baina pixkanaka-pixkanaka denboraren kostuak, diru kostuak, erreta sentitzea, elkarrekintza pertsonal okerrak eta abar geroz eta nabariagoak dira. Kostu eta onuren balantzea
egitean, kanpoko faktoreengatik soilik mugitzen diren pertsonentzat seguru asko onurak ez
dira aski izango eta proiektua utzi egingo dute, batez ere beste aukera positibo batzuk badituzte. Horrenbestez, proiektua uzten dutenen tasa partaidetza jardueren lehen hiletan nahiko
altua izaten da. Hori gogoan izan behar dugu gure proiektua egituratzen dugunean.
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Bigarrenik, luzaroan proiektuan geratzeko asmoa aurreikusteko, beharrezkoa da
“konpromisoa” aldagaia edukitzea. Motibazioa geroz eta barnerakoiagoa da edo gutxienez
arrazoi horiek dira irauten dutenak, eta partaidetzaren ondorio negatiboak geroz eta nabarmenagoak direnez, ez da aski kanpoko arrazoiak asetze hutsa edo egoera afektibo positiboak lortzea... Hori dela eta, bertan luzaroan iraungo ote den aurreikusteko eta inplikazio
handiagoa lortzeko, konpromisoa da funtsezko aldagaia, hots, zailtasunak zailtasun gauzak
egin behar direlako sentsazioa, proiektuarekin, helburuekin eta, azken finean, pertsonekin
konprometituta gaudelako. Zerbaiten gaineko konpromisoa hartzen dugu, zerbait hori duina, baliotsua, beharrezkoa eta komenigarria iruditzen zaigulako, nola banakoarentzat, hala
kolektiboarentzat.
Hirugarrenik, inplikazio maila oso altuak edo biziki luzeak aurreikusteko, nortasun
pertsonala eduki behar da. Eredu honen arabera, proiektuko iraunaldia aurreikusteko adierazlerik onenetakoa nortasun pertsonala da. “Denbora eskatzen duten partaidetza prozesuetan inplikatzeko, konpromisoa behar da. Baina, zerk eusten dio konpromiso horri? Nire
ekintzak nire balioekin lotuta daudela sentitzea”. Ondorioz, pentsatzekoa da konpromiso eta
partaidetza mailarik altuenak lortzeko beharrezkoa dela ezaugarri hori nortasun pertsonalean integratzea (autokontzeptuaren aldaketa). Rol “boluntarioa” nortasun pertsonalaren
parte denean, jarrera pertsonalak gizarte arauez bestelako aldagaietatik aparte sortu eta
mantentzen dira, pertsona horiek, ezeren gainetik, ahalegindu egiten direlako beren nortasunarekiko koherenteak diren jarrerak hartzen.
Hiru faktoreak –afektu positiboak, konpromisoa eta nortasuna- elkarren artean lotuta daude, eta, beraz, partaidetza prozesuaren alderdi dinamikoa eta feedbacka agerian geratzen dira: zenbat eta emozio positiboagoak, orduan eta konpromiso eta nortasun gehiago;
zenbat eta konpromiso gehiago, orduan eta emozio positiboagoak sentitzen dira norberak
bere burua adierazi ahal duelako, eta konpromiso gehiago sortzen da, gorago adierazi dugun bezala, “ahalduntze prozesuak” deitzen direnak sortuz.
Pentsatzekoa da prozesuan zehar pertsonak aldatu egingo direla, hau da, batzuk betirako geratuko direla eta beste batzuk, aldiz, arrazoi desberdinen ondorioz, ez direla proiektuan geratuko. Hala ere, azken horiek era iraunkorrean geratzen ez diren arren, beharbada
proiektuan aldian-aldian parte hartzen jarraituko dute.

GURE “IBILBIDE ORRIA” EZARTZEA, PROIEKTUA HEDATZEKO
Ikerketa-ekintza partaidearen proiektu orotan taldeak erabaki behar du gizartearen
errealitatearen zein alderdi jorratuko duen. Gure kasuan, gure erkidegoa pertsona nagusiekin
eta zahartze prozesuarekin “adiskidetsuagoa” izateko orduan eragina duten alderdiak aztertu
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eta horietan esku hartzeko proposamen bat da abiapuntua. Teorikoki, taldeak erabaki lezake
hori ez dela benetan jorratu nahi duen gaia, baina hori beste proiektu bat izango litzateke.
Gure proiektuaren abiapuntuan sartzen dira, bai erkidego jakin bat, bai gai jakin bat.
Proiektu ororen abiapuntuan ia beti bi erreferentzia horiek agertzen dira.
Gure abiapuntua den erkidegoa sozialki eta geografikoki nahiko mugatuta egongo da
eta horrek xede taldeengana iristen lagunduko digu. Halaber, loturak, gizarte elkarrekintzak
eta erkidegoa antolatzeko guneak ere egongo dira (gizarte etxeak, elkarteak, parrokiak, laguntza zentroak, bilera guneak edo jarduera tokiak), esku hartzea errazteko edo laguntzeko toki
gisa.
Era berean, nahiko zehatza den arazo bat jorratzen ari gara, gure kasuan, alderdi positibo bat, zahartze aktiboaren sustapena gizarte partaidetzaren bidez. Horrek prozesua sinpletu
eta zentratu dezake, proiektuaren onuradunek elementu komunak izan baititzakete (interesak,
oinarrizko arazoa, belaunaldien kultura...).
Fase honetan kontzientziazio prozesu bat garatu behar da, erkidegoak interesgarri gisa
aukeratutako gaiaren jatorrian, bidean eta amaieran duen erantzukizun partekatua landuz.
Gure kasuan, “erkidego bat bertako pertsona nagusiekiko adiskidetsuagoa egiten duena batez ere
erkidego horretako pertsonak dira”.
Sustapen fase honetan aurrera egiteko, bada, hiru galdera erantzun behar ditugu: zeri
buruz galdetuko dugu? Nori galdetuko diogu? Nola galdetuko dugu?
Galdera horiek itxuraz erantzun erraza dute. Pertsona nagusiekiko erkidego adiskidetsua aztertzeko esanguratsutzat jo diren faktoreei buruz galdetuko dugu. Pertsona nagusiei,
mendetasun egoeran dauden pertsona nagusiak zaintzen dituzten pertsonei eta erkidegoaren
adiskidetasunean eragina duten faktoreetatik hurbil dauden profesionalei galdetuko diegu.
Gaikako taldeak eginez galdetuko dugu, batez ere.
Lan hau antolatzen duten funtsezko agiriak bi dira. Batetik, erkidego baten adiskidetasuna aztertzeko eremu desberdinak islatzen dituen agiria. Hau da, proiektuari buruzko OMEren gida. Lehen adierazi bezala, agiri hori IMSERSOren webgunean aurki daiteke, honako url
helbide honetan: http://goo.gl/zuWuEc.
Beste agiria Vancouver Protokoloa da. Bertan, galderak nori egingo zaizkion identifikatzeko eta galderak nola egin ezartzeko oinarrizko prozedurak planteatzen dira. Vitoria-Gasteizek OMEren jatorrizko protokoloaren (ingelesez bera) gaztelaniazko itzulpena eskaintzen digu:
http://goo.gl/K0b755 eta http://goo.gl/eqdnoH
Bestalde, IMSERSOk protokoloa egokitu egin du, landa erkidegoen errealitatea kontuan
hartuta eta prozeduraren alderdi batzuk sakonago deskribatuta: http://goo.gl/nZgjeZ
Hala ere, gure planteamenduan zera proposatu dugu, talde eragileak bere ibilbidea
ezartzeko ahalegina egin behar duela planteatutako hiru galderei erantzuteko orduan. Gure
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talde eragileak proposatutako gidak eta protokoloak bereizkeriarik gabe aplikatzen badira,
ezin da guretzat hain garrantzitsuak diren ahalduntze prozesuetan aurrera egin. Gainera,
proposamen horien gainean era kolektiboan lan egitean, lortu nahi den talde kohesioan eta
proiektuaren oinarrizko prozesuei buruzko ezagutza handiagoan sakondu ahalko dute taldeko
kideek. Hori bai, talde eragileak hartzen duen azken erabakia ez litzateke oso desberdina izan
beharko nazioartean planteatu denarekin alderatuta, gure helburua pertsona nagusiekiko hiri
adiskidetsuen munduko sarearen planteamenduen barruan aitortua izan dadin.
Berariaz diseinatu behar dugu (berdiseinatu) lehen talde gisa aurkeztu den hori oinarri
hartuta, proiektua nola jorratuko den. Horretarako, bada, hainbat erabaki hartu beharko dira
honako gaien gainean (besteak beste):
INFORMAZIO ZEHATZA

Proiektuaren fase honetan planteatutako gaietako batzuk
Zeri buruz galdetuko dugu?
Gai honetan inplikatutako edo interesatutako zein pertsona eta talde sartuko dira
azterlanean, bileran daudenez gain? Udalerriko pertsona nagusiez gain, nortzuk
izango dira hartzaileak? Udaleko eremu desberdinek zein partaidetza izango dute?
Nola jorratuko dugu generoa?
Inplikatutako pertsonen datu subjektiboak soilik aztertuko ditugu edo udal
politikei buruzko datu objektiboak ere erabiliko al ditugu? Udal sailen autoebauluazioa egingo da?
Informazio biltzeko, erkidego talde irekiak, gaikako taldeak eta banakako
elkarrizketak egingo dira? interneteko galdetegiak erabiliko dira? proiekturako
webgune bat sortuko da?

Zeri buruz galdetuko dugu? Galdera horri erantzuna ematen dion agiriren bat ezagutu
dugu jada: OMEren gida. Kontuan har ditzakegun beste agiri batzuk ere badaude. Horiek guztiak azter ditzakegu hurrengo bileretan. Hona hemen agiriak:
“Nagusiekiko hiri global adiskidetsuei” buruzko jatorrizko gida. Lehen ere aipatu dugu
eta url helbidea honakoa da:
http://goo.gl/zuWuEc
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“Nagusiekiko hiri adiskidetsuetako funtsezko alderdien kontrol zerrenda” da OMEren
beste agiri bat, aurreko gidaren proposamen laburtu bat aurkezten duena. Gauza batzuk aldatu egiten dira gida luzearen aldean, baina funtsean berdina da. Haren url helbidea hemen:
http://goo.gl/l5nHLP
Bestalde, Kanadak landa erkidegoekiko hiri adiskidetsuen kontzeptua aplikatu du. Agiria ingelesez dago baina 1. eranskinean haren itzulpena agertzen da. Jatorrizko agiriaren url
helbidea hemen:
http://goo.gl/kvj7kb
Gainera, gure inguruko errealitate desberdinetan erkidegoaren adiskidetasuna aztertzeko egin dituzten inkesta batzuk ere kontuan har ditzakegu. Aipatzekoak dira Bilbon eta
Durangon egindako inkestak, bai eta proiektuan planteatutakoa ere, Euskadi mailan, Euskadi
Lagunkoia proiektura atxikitako udalerrietako adiskidetasunari buruz. Hauexek dira url helbideak:
http://goo.gl/C9gSt3 (dirudienez orain inkesta ez dago ikusgai, baina agiri horretako 97
eta 131. orrien artean identifikatu daitezke egindako galderak)
http://goo.gl/Cj5fhw
http://goo.gl/8XbgWa
Agiri horiei guztiei esker, planteatutako gaia jorratu dezakegu: zer galdetu behar da?
Tresna horiek guztiak erabiliko ditugu gure hurbilketarako oinarri gisa. Baina ez dugu hori
bakarrik landuko. Beste alderdi batzuk ere erantsiko ditugu, gure erkidegoko adiskidetasuna
aztertzeko orduan kontuan hartu behar direla uste baitugu.
Metodologikoki erabaki dezakegu paperezko lan agiriak talde eragileko partaide guztiei
banatzea, banan-banan azter ditzaten. Gainera, agiri sintetiko bat idatz dezakegu, lehen proposatutako agirietako ekarpenak jasoko dituena (datuak alderatzeko taula gisa), aldi berean
bertsio desberdinak alderatu ahal izateko, alderdi batzuk ezabatu, beste batzuk aldatu edo
berriak proposatzeko asmoz. Zalantzarik gabe, halako agiri bati esker azkarrago aztertu ahalko
dugu gaia eta hartu beharreko erabakiak hartu.
Une honetan egin beharreko lana agiria aztertzea da. Adierazi dugun bezala, beharrezkoa izango da agiri sintetiko hori aurrez talde eragileko kideen artean aztertu izana. Pertsona
nagusiak talde txikietan bildu daitezke bileren artean, azterketa lan horretan aurreratu ahal
izateko (ahalduntzeko beste aukera bat).
Prestatzeko lan pertsonala edo talde lana egin denean, formalki eratutako bileran taldeka lan bat egingo da, honako lan dinamika honi jarraiki.
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TALDE LANA

Azterketa zerrenda desberdinak ikertzeko lan dinamika
Sarrera: Egoeraren irakurketa.
Ez gara pertsona gutxi. Denbora gutxi daukagu hain zeregin zabala egiteko. Zer egin?
• Talde txikietan lan egin
• Zeregina murriztu
• Zereginaren zati bakoitzean denbora mugatu bat eman
Aurretik presta daitekeen guztia ondo etorriko zaigu (horregatik espero da pertsonek agiria
beren kontura irakurri izana eta beharbada aurretik taldean lan egin izana, ahal izan badute,
iritziak aurreratzeko).
Zein da GAURKO zeregina?
Adierazi zein gauza egon behar diren gure erkidegoko adiskidetasunari buruzko “azterketa
zerrendan” (eta zeintzuk ez ditugun sartuko). Ezin ditugu ahaztu gure ustez ikertu behar
diren beste alderdi batzuk, aurreikusi ez direnak. Hasteko, hona hemen eremu batzuk:
• Gizarte partaidetza
• Errespetua eta gizarteratzea
• Hiritarren partaidetza eta enplegua
• Komunikazioa eta informazioa
Eremu horiekin hasiko gara, sinbolikoki adierazteko adiskidetasuneko elementurik
garrantzitsuenak pertsonak direla eta ez hirigintza, garraioa eta antzekoak.
Bigarren bilera batean jorratuko ditugu beste lau arloak.
Dinamikaren hasiera.
Lau taldetan banatuko gara eta horietako bakoitzean zereginaren zati bat landuko dugu.
15/20 minutu pasa direnean, beste talde batera aldatuko gara eta zereginaren beste zati
bat landuko dugu… eta hala talde eta zati guztiekin. Denbora gutxi denez, garrantzitsuena
landu beharko dugu, gai bakoitzean esanguratsuena iruditzen zaiguna. Gero landuko ditugu
gainerako alderdiak. Ez gara denok batera txandakatuko eta horrela pertsona desberdinen
iritzia entzun ahalko dugu.
Pertsona guztiek partaidetza denbora mugatuarekin parte hartzen dutela ziurtatu beharko
dugu.
Pertsona bat taldean geratu beharko da eta azpi-talde bakoitzaren ekarpenak jaso beharko
ditu. Kasu honetan, pertsona nagusiak txandakatu egingo dira eta teknikariak gai berdinean
geratuko dira. Pertsona horrek gero ekarpen guztien laburpena egingo digu (amaieran; kasu
honetan, beste egun batean).
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Dinamika honekin bi lan bileretan zehar azterketa zerrendetan aurreikusitako alderdi
guztiak landu nahi ditugu, pertsona nagusi guztiek zortzi alderdiak jorratuko dituztelarik
15/20 minutuz. Talde bakoitzeko arduradunak (teknikariak) arduratuko dira dimentsio bakoitzeko informazioa biltzeaz, hurrengo bileran laburpena egiteko.
Laburpen bilera horretan azken agiriaren proposamen bat izango dugu, seguru asko
teknikari batek egina, eta bertan agertuko da etorkizunean (gaikako taldeen bileretan) erabili
beharreko azterketa zerrendaren behin betiko agiria, nahiz eta alderdi txiki batzuk geratuko
diren zehazteko. Garatutako materialak indartuko ditugu eta egokitzat jotzen duguna aldatuko dugu, nola edukiari dagokionez, hala formari dagokionez (erabilitako adierazpenak eta
terminoak). Azkenik, lan agiria onartu beharko dugu.
Etorkizunean adiskidetasunari buruz galdetzeko inkesta formatua erabiliko dela aurreikusten bada, inkesta hori prestatu beharko da, talde eragileko pertsonek eraikitako azterketa
zerrenda bera oinarri hartuta. Inkesta prestatzean kontuan hartu behar dugu berau zabalegia
bada, beharbada bete behar duen pertsona atzera botako duela. Agiri hori ere onartu egin
beharko da, bai eduki aldetik (hori ez da oso zaila izango, aurrez sortutako kontrol zerrendaren
antzeko edukia izango baitu), bai alderdi formalei dagokienez (ikusizko babesak, berau errazago bete dadin).
Gure erkidegoko gizarte errealitateko datu objektiboak edukitzeko aukera ere aztertu
dugu, pertsona nagusiei dagozkien aldagaiak kontuan hartzeko. Bai Vancouver Protokoloan,
bai hiri eta erkidego desberdinek idatzitako txostenetan, halako datuak agertzen dira.
Garrantzitsua da azterketa egingo den erkidegoaren ezaugarri geografikoak, demografikoak, sozialak eta ekonomikoak aurkeztea. Informazio horrek testuinguru bat ezartzen du
herriaren ezaugarriak eta erronkak ulertu ahal izateko. Informazio gehiena aurretik egindako
txostenetan edo administrazioaren datuetan eskuratu daiteke.
TALDE LANA

Erkidegoari buruzko datu estatistikoak biltzeko proposamena
Honakoei buruzko datuak sar daitezke:
Sarrera gisa. Erkidegoaren definizioa. Kokapena. Deskribapen geografikoa. Tamaina.
Biztanleria: biztanle kopurua eta dentsitatea. Ibilbide historiko laburra.
Demografia. Zahartze demografikoaren erronka. Erronka lurraldean eta erkidegoan.
Erkidegoaren biztanleriaren piramidea. Biztanleriaren piramidea “auzoen” arabera.
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Erosteko ahalmena. Batez besteko errenta pertsonala: sexuen eta auzoen arabera. Familiaren
errenta. Gizarte babeseko sistema: pentsioak: pentsio mota eta batez besteko zenbatekoa.
Pertsona nagusien erosteko ahalmena (pertsona nagusien bizi baldintzak). Etxebizitzaren
jabetza. Etxebizitzaren egoera.
Bizikidetza ereduak eta etxebizitza. Etxebizitza kopurua, guztira (etxebizitzen dentsitatea
auzoen arabera). Biztanle kopurua okupatutako etxebizitzako. Pertsona nagusien bizikidetza
mota. Etxez etxeko laguntza behar duten pertsonen bizikidetzaren errealitatea. Erkidegoko
udal etxebizitzak.
Hezkuntza maila. Hezkuntza maila, adinaren eta sexuaren arabera.
Ezintasuna eta mendetasuna. Ezintasunen bat duten pertsonen banaketa sexuaren eta
adinaren arabera erkidegoan. Ezintasunen bat duten pertsonak, laguntza motaren arabera,
sexuari eta adinari erreparatuta. Mendetasuna duten pertsonak adinaren eta sexuaren
arabera erkidegoan. Mendetasuna duten pertsonak, laguntza motaren arabera, sexuari eta
adinari erreparatuta.
Udalerriko gizarte baliabideak. Gizarte prestazioak eta zerbitzuak lurraldean. Gizarte
prestazioak eta zerbitzuak erkidegoan. Prestazio ekonomikoak. Udaleko gizarte zerbitzuen
arreta jasotzen duten pertsonak. Gobernuko eta aldundiko gizarte zerbitzuen arreta jasotzen
duten pertsonak. Zahartze aktiboari buruzko proiektuak. Elkarteen sarea (gizarte zerbitzuak,
batez ere pertsona nagusiei dagokienez). Zerbitzu publikoen, merkataritza zerbitzuen eta
boluntario zerbitzuen banaketa.

Bigarren galdera hemen: nori galdetuko diogu? Teorikoki badakigu nori galdetu behar
diogun: pertsona nagusiei, zaintzaileei, zerbitzu hornitzaileei eta GKEei. Une honetan, erkidegoaren adiskidetasuna aztertzeko xede taldeak era irekian berretsiko ditugu. Ziur asko,
ezin ditugu kolektibo horiek bazter utzi (batez ere pertsona nagusiei eta zaintzaileei dagokienez), baina harago jo dezakegu. Galdera horri erantzuteko modu on bat ideia zaparrada edo
brainstorming izeneko talde teknika erabiltzea izan liteke. Galderei erantzuteko metodologia
hori ikas dezagun bada.
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TALDE LANA

Ideia zaparrada edo Brainstorming
Helburua. Gai jakin bati buruzko ideia ugari lortzea (kasu honetan, erkidegoaren
adiskidetasunari buruz nori galdetu izango da mintzagaia). Metodologia horrek taldearen
sormena eta partaidetza indartzen ditu eta helburu komun baterantz bideratzen du.
Jarraibideak.
• Dinamika zuzenduko duen koordinatzaile bat egongo da.
• Aztertu beharreko gaiaren izenburua zehaztu. Izenburua honelakoa izan beharko da:
- Zehatza, taldeko pertsona guztiek interpretazio bera egin dezaten.
- Okerrik gabea.
- Bileran zehar partaide guztiek ikusi ahal izateko moduko leku batean idatziz agertuko
da (adibidez, arbelaren goiko zatian, erdian), barne hartzen duena eta bazter uzten
duena adierazita.
Arauak.
• Ezingo dira beste pertsonen ideiak kritikatu edo komentatu. Norberaren ideiei buruzko
azalpenik ere ezingo da eman.
• Ideia guztiak jasoko dira, errepikatu direnak ere.
• Ekarpenak banan-banan egingo dira.
• Txanda bakoitzean ideia bakarra jaurtiko da.
• Ideiak idaztea komeni da, txanda batetik bestera ez ditzagun ahaztu.
• Txanda batean ez badaukagu ideiarik, txanda pasa egin daiteke eta hurrengoan berriz
parte hartu.
Ideia zaparradaren amaiera. Partaideetako batek ere ez duenean ideia gehiago, dinamika
amaitutzat emango da.
Ideien tratamendua. Azkenik, ideiak jaso diren tokian (adibidez, arbelean) horien guztien
zerrenda bat agertuko da. Honako jarraibide hauek bete behar dira ideiak lantzeko:
• Orain bai, zalantzak sortzen dituzten ideiak azaldu ahalko dira.
• Errepikatuta dauden ideiak ezabatuko dira.
• Ondorengo lana sinpletzeko, ideiak ordena irizpide egokien arabera bilduko dira.
Jardueraren amaieran zerrenda bat egingo da eta bertan agertuko dira gaiari buruzko aukera
desberdinak, kasu honetan udalerriko adiskidetasunari buruz nori galdetu hizpide.
Oinarria: López (2010).
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Ideiak bildu ondoren,
•A
 ipatutako talde guztiengana joko dugun aztertu beharko dugu. Ziurrenik, deiren bat
egin beharko dugu gure (eta talde eragilearen) indarrekin zer egin dezakegun aztertzeko.
•X
 ede talderik ahaztu zaigun berrikusiko dugu.
Aurrekoa erabaki denean, xede talde bakoitzari nola galdetu pentsatu beharko dugu.
Xede talde bakoitzarengana jotzeko metodo zehatza identifikatuko dugu. Vancouver protokoloan azpimarratutako metodologien artean batez ere bi daude: informazio objektiboa
biltzea erkidegoari buruz eta gaikako taldeak eratzea. Gainera, biztanleriaren artean inkestak
egiteko aukera planteatu dezakegu (zuzenean edo internet bidez), pertsona esanguratsuei
elkarrizketak egin ahal dizkiegu edo adiskidetasunaren alderdi zehatzak jorratuko dituzten
taldeak eratu ditzakegu partaide adituekin. Beste partaidetza teknika batzuk ere erabil ditzakegu, adibidez pertsona nagusien biltzarrak, World Café delakoak…
Internet erabiltzen badugu adiskidetasunaren azterlanean partaidetza gehiago lortze
aldera prestatutako inkestari erantzuteko, estrategia zehatz bat prestatu behar dugu, aukera
hori xede talde desberdineko ahalik eta pertsona gehienek ezagutu eta erabil dezaten.
Erantzun beharreko inkesta bat daukan udalaren webgunea prestatzea arrazoi ona izan
daiteke berriz ere erkidegoarengana irteteko, seguru asko prentsaurreko baten bidez, erkidego
osoaren partaidetza sustatzeko asmoz. Komunikabide digitalek webgune horretara sartzeko
aukera eman dezakete, beren argitalpenetan loturak jarrita.

Fase honetan talde eragilea eratu beharko dugu eta proiektuaren oinarrizko elementuen berri emango diegu gizartean proiektua sustatu zenetik taldera atxiki nahi izan
duten pertsona horiei. Pertsona horien artean, gainera, talde kohesioa sortu beharko
da, dinamika desberdinak erabiliz. Izan ere, une honetatik aurrera ohikoagoa izango da erabakiak denek batera hartu behar izatea. Taldea garatzeko faseak eta hartu
beharreko lider estiloak ulertzea garrantzitsua da, baita pertsona bat taldera atxikitzean pasatzen diren fase desberdinak gogoan izatea ere. Azkenik, denen artean ezarri beharko da jarraitu beharreko ibilbide orria, eta beharrezkoa dena prestatuko da
diagnostiko fasea hasteko. Hau da, orain erabaki beharko da zer galdetu, nori, nola
eta abar, eta horretarako beharrezko material guztia prestatu beharko da.
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GURE ERKIDEGOA ADISKIDETSUA AL DA PERTSONA
NAGUSIEKIN? DIAGNOSTIKO FASEA
Fase honek galderari erantzun bat eman nahi dio. Diagnostikoaren oinarria talde eragileko kideen iritzia izango da eta iritzi hori nahikoa ez dela jakingo da. Informazio
gehiago bildu behar dugu, erkidegoko ahalik eta pertsona gehien inplikatuta (batez
ere pertsona nagusiak), errealitatera ondoen egokitzen den azterketa egin ahal izateko.
Bidean, gure tresnak hobetuko ditugu eta lan taldean arintzeko teknikak ikasiko,
diagnostikoan parte hartuko duten beste talde batzuengana jotzeko prestatu gaitezen. Azkenik, txosten bat idatzi beharko dugu (OMEra bidaltzeko) gure erkidegoan
adiskidetasuna hobetzeko ekintzaren aurre plana eta diagnostikoa bertan jasota.
Fase honen helburua erkidegoak bertako pertsona nagusiekiko duen adiskidetasunari buruzko diagnostikoa egitea da. Azterketa hori egitea ezinbestekoa da gure proiektuaren
azken helburua lortzeko (hau da, adiskidetasuna areagotzeko) abiapuntua zein izango den
antzemateko. Dagoeneko zehaztu dugu zer den adiskidetasuna, zein elementu dituen, zein
alderdi zehatz aztertu behar diren… eta, orain, gure kontrol zerrendak eta inkestak aplikatzeko
moduan gaude, azterketa hori egiteko.
Ikerketa-ekintza partaidearen proiektuetan lau une lantzen dira diagnostiko partaidean:
•A
 dierazpen ireki bat egitea, talde eragilearen eskutik, kideek gai honetan (adiskidetasunean) duten ordezkaritzari buruz.
•H
 asierako ordezkaritza hori zalantzan jartzea.
• Informazio gehiago bilatu eta jasotzea, erkidegoaren iritziei eta lortutako iritziak
zehaztuko dituzten datu objektiboei buruzko datu gehiago izan dezagun.
• P ertsona nagusiekiko erkidego adiskidetsuaren gaineko adiskidetasunari buruz egin
dugun diagnostikoa berriz planteatzea.
Gure ereduak inplizituki landu du bigarren une hori. Talde eragilean jakin badakigu
diagnostikoa ezin dugula bakarrik egin, inori galdetu gabe, gure kabuz aritu gaitezkeen “pertsona jakitunak” bagina bezala. Hori dela eta, diagnostikoaren eraikuntzan zein beste pertsona
inplikatuko dugun planteatu eta pentsatu beharko dugu. OMEren ereduak berak ere bide hori
aipatzen du. Hala ere, lehen unea gainditu arte itxaron beharko da, zalantzan jartze hori, espero dena, errealitate esperimentatu bat bezala bizi dugula egiaztatzeko.
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GURE GAIAREN (ADISKIDETASUNA) ORDEZKARITZAREN ADIERAZPEN
IREKIA
Erkidegoko gainerako pertsonekin diagnostikoa egin baino lehen, talde eragileko pertsona nagusiak izango dira gai honi (erkidegoaren adiskidetasuna) buruzko beren bertsioa
adieraziko dutenak: nola bizi duten, zergatik gertatzen den hori eta hasierako zein irtenbide
proposatu diren. Horretarako, aurrez eraiki ditugun materialak erabiliko ditugu: kontrol zerrenda eta inkesta. Talde eragileko pertsonengan aplikatuta, material horiek erabiltzeko errazak diren, edo, bestalde, aldaketarik egitea komeni ote den esperimentatu ahalko dugu.
Era berean, taldeak gidatzeko teknika berriak ikasteko unea izango da, eta, horretarako, lehen pertsonan esperimentatuko ditugu, ondoren pertsona nagusiek erabil ditzaten. Hala,
ikuspegi hirukoitz honen bidez (diagnostikoa bere horretan, materialen berrikuspena, eta taldeko teknikek ikaskuntza) taldeak lan dinamika geldoago bat jarraituko du, gero beste talde
batzuengana joko dugunean baino.
Talde eragilearekin diagnostikoa egiten hasiko gara. Zehazki, pertsona nagusiak izango
dira era aktiboan parte hartuko dutenak, beren balorazioak eginez. Teknikariek ez dute diagnostiko prozesuan parte hartu beharko eta beren iritzirik emango (hori aurrerago izango da).
Bilera dinamizatzen duen pertsonak (seguru asko aditua) hainbat jarraibide erabiliko ditu, 2.
eranskinean jasoak denak, bilera hasteko. Teknikariak eredugarri izan beharko luke pertsona
nagusiek etorkizunean gaikako taldeak zuzendu behar dituztenerako. Idatzizko jarraibideek
segurtasun gehiago eman nahi dute hasierako une horretarako. Ondoren banatuko ditugu
talde eragileko kide guztien artean, bilera egindakoan, sortutako dinamika apurtu ez dadin.
Hasierako bilera garatzeko, honakoak beharko ditugu: dinamizatzaile bat, gertatzen
dena jasoko duen teknikari bat, grabagailu bat (seguru asko oraingoz ez da beharko), ordenagailua eta proiektorea bilerari ikusizko babesa emateko, paperak eta poligrafoak talde eragileko pertsona nagusientzat, argazki kamera digitala, eta jarraian adieraziko dugun metaplan
teknikarako beharrezkoak diren material guztiak.
Hasierako galdera orokorra erantzuteko “metaplan” izeneko talde teknika berri bat
landuko dugu.
TALDE LANA

Metaplan metodoa
Metaplana talde kideek gai jakin baten gainean egiten dituzten ekarpenak partekatzeko
modu bat da, ekarpen horiek era bateratuan ikusi ahal izateko. Metodo honi esker, guztiek
berdintasun baldintzetan parte har dezakete eta lotsagatik ezer ez esateko tentazioa gainditu.
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Metodoaren etapak honakoak dira:
• Moderatzaileak planteatzen du landu beharreko gaia, kasu honetan, udalerriko
adiskidetasuna:
- “Diagnostiko bat egitea” izan daiteke (indar guneak eta ahul guneak)
- “Ekintza proposamen bat egitea” izan daiteke.
Galderak planteatzeko zikloa hiru aldiz egingo da: indar guneak, ahul guneak eta
ekintza proposamenak.
• Pertsona bakoitzak era anonimoan idatziko ditu bere ekarpenak. Guztira, hiru txartel
idatziko ditu egindako galderari buruzko ekarpenekin.
• Horiek jaso eta nahastutakoan, dinamizatzaileak paretan jarriko ditu (horretarako
jarritako paneletan) eta ideiak “azpi gaien” arabera bilduko ditu. Adierazitako ideiak ez
badira nahiko argiak, egileari edukia azaltzeko eskatuko zaio.
• Partaide bakoitzak ideiak hierarkizatuko ditu, puntuen arabera bilduta. Puntu bat
(gometsa) jarriko diogu garrantzitsua iruditzen zaigun ideia bakoitzari.
• Indar guneei eta ahul guneei buruzko ekarpenak egindakoan, talde osoak eztabaidatuko
du azaldutakoa, eztabaidatu egingo da eta “diagnostiko” bat egingo da, egoera aldatu
edo indartzeko garatu daitezkeen jarduerak (ekintza zerrenda) orientatzeko asmoz.
• Dinamizatzaileak ezartze ditu ondorioak eta laburpena.
• Azaldutakoaren akta egiten da, panelen argazkiak aterata.
Ekarpenak idazteko arauak:
• Ez idatzi 7 hitz edo 3 lerro baino gehiago txartel berean.
• Ez erabili hitz “gakoak” edo laburduna nahasiak.
• Erabili letra larriak.
• Ideia idatziak 6 metroko distantzian irakurtzeko modukoak izan behar dira.
• Ideia bakarra idatzi txartel bakoitzean.
Metaplan bat garatzeko beharrezko materialak honakoak dira (gogoratu, eskatu beharrik
baldin badago):
• Zatar paperean forratutako taulak edo hormak.
• Itsasteko zerbait (spray kola, zatar papera itsasteko, adibidez).
• Koloretako kartoi meheak.
• Errotulagailu lodiak.
• Kolore markagailuak – gometsak (gutxienez hiru partaide eta galdera bakoitzeko).
• Argazki kamera digitala.
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Diagnostikoarekin jarraitu baino lehen, bizitako esperientziaren eta teknikaren erabilgarritasunaren gaineko balorazioa egin behar dugu. Edonola ere, kontuan hartu behar ditugu,
bai teknika hori aplikatzeko behar dugun denbora, bai ondoren izango dugun denbora, benetan teknika hau aplikatzen dugunean gaikako taldeetako talde eragileko kideen artean.
Gure erkidegoko adiskidetasuna aztertzeko ezarritako zortzi eremuetako bakoitzaren
diagnostikoa landuko dugu. Eremu horiek lantzeko hainbat material erabil dezakegu. Material horiek talde eragileko pertsona nagusien esku egon behar dira eta beraiek erantzungo
dute gaiz gai. Hainbat eredu dauzkagu, konplexutasun maila desberdinekoak, prozesu honetan
laguntzeko:
Hasteko, sustapen fasean prestatu dugun kontrol zerrenda daukagu.
Bigarrenik, Vancouver Protokoloko proposamenak (13-15 orriak) eta IMSERSOk egindako bertsioak (16-23 orriak) jarraitu ditzakegu, lehen aipatutako url helbideetan daudenak:
http://goo.gl/K0b755 eta http://goo.gl/eqdnoH
Hirugarrenik, gure proposamen propioa egin dezakegu, jorratuko den gaia ikusteko errazagoa izan dadin. Hurrengo taulan ikus daitekeen bezalako zerbait.
Aukeratzen ditugun materialak aukeratuta ere, partaideei eman ahal dizkiegu edo ordenagailu eta proiektore bidez aurkeztu, informazioa une oro eskuragarri egon dadin.
INFORMAZIO ZEHATZA

Diagnostiko eremuak jorratzeko material lagungarriak
1. GAIA. AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKINAK
Hitz egin dezagun aire zabaleko espazioei eta • Ingurua
• Berdeguneak eta oinezko bideak /
eraikinei buruz.
oinezkoen eserlekuak
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta
•
Espaloiak
hobetzeko ideiak jakin nahiko genituzke.
• Kaleak
• Igaroa
Nolakoa da Durangon ibili, paseoak eman eta • Bidegorriak
aire zabalean ibiltzea?
• Segurtasuna
• Eraikinak
Nolakoa da eraikin publiko edo dendetan
• Komun publikoak
sartzea?
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5. GAIA. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA.
Jarraian zera aztertuko dugu, Durangoko
gizarteak nola tratatzen dituen pertsona
nagusiak (errespetua erakusten duen), hau
da, nola integratzen dituen gizartean.
Zuen esperientzia positiboak eta negatiboak
ezagutu nahi ditugu. Era berean, egoera
hobetzeko zer egingo zenuketen ere jakin
nahi dugu.
Durangoko gizarteak nola erakusten du
errespetua ala errespetu falta pertsona
nagusiekiko?
Durangoko gizarteak jardueretan edota
ekitaldietan kontuan hartzen zaituztete?

• Zerbitzu errespetudunak eta
barnerakoiak
• Zahartzearen irudi publikoa
• Belaunaldi arteko eta familia barruko
elkarrekintzak
• Hezkuntza publikoa
• Gizarteratzea
• Ekonomian barne hartzea

7. GAIA. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA.
Gai honetan komunikazioaz eta informazioaz • Informazio eskaintza
mintzatuko gara.
• Informazio idatzia – hizkuntza errazaahozko komunikazioa
Oraingoan ere, zuen esperientzia positibo eta • Komunikazioa eta ekipo automatizatuak
negatiboak ezagutu nahi ditugu. Era berean, • Ordenagailuak eta internet
egoera hobetzeko zer egingo zenuketen jakin
nahi dugu.
Zein iritzi duzue zuen udalerriari buruz
daukazuen informazioari buruz? Adibidez,
antolatzen diren ekitaldiei buruz, eskaintzen
diren zerbitzuei buruz…
Nola lortzen duzue informazio hori,
telefonoz, prentsan, irratian, telebistan edo
beste pertsona batzuen bidez?

Gaiak jorratzerakoan taldeko beste teknika batzuk ere probatu ditzakegu, lana errazteko asmoz. Esaterako, “talde nominala” izeneko teknika erabil dezakegu. Hona hemen teknika horretan jarraitu beharrekoak:
TALDE LANA

Talde nominala
Helburua: taldeko kide desberdinen ideiak, ikuspuntuak edo informazioa eskuratzea gai jakin
bati buruz, era antolatuan eta partaidetza parekidea izan dadila bermatuz.
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Urratsak
• Pertsona arduradun batek azalduko du zein den lortu nahi den helburua eta zein den
berariaz jorratu beharko den gaia (kasu honetan adiskidetasuna).
• Pertsona bakoitzak bere proposamenak idatziko ditu gai horri buruz (gutxi gorabehera
5 minutu).
• Partaideek banan-banan adieraziko dute idatzi duten ideietako BAT eta arbelean jasoko
dira.
- Norbaitek ez badu parte hartu nahi, aukera hori errespetatuko da.
- Norbaitek ideia bat baino gehiago badauka, hurrengo txandara itxaron beharko du
berau azaltzeko (ideia zaparradaren teknikan bezala).
• Ideia guztiak jaso direnean, moderatzaileak galdetuko du ea partaide guztiei ideiak argi
geratu zaizkien.
- Norbaitek ekarpenen bati buruzko zalantzarik badauka, une horretan eman beharko
dira beharrezko diren azalpenak, baina ez da kritikarik egingo.
• Ideia guztiak arbelean jasota geratzen dira
- Emandako ideia bakoitzak letra edo zenbaki bat izango du (berau identifikatzeko gako
bat).
• Partaide bakoitzak hierarkizatu egingo ditu azaldutako ideiak,
- 3 puntu emango zaizkio garrantzitsuenari, 2 puntu hurrengo garrantzitsuenari eta
1 lehenari.
• Arbelean agertzen diren ideien ondoan pertsona bakoitzak emandako puntuen batura
idatziko da. Hala jakin ahalko da taldeak zein ideia baloratzen dituen gehien.
• Lortutako emaitzak komentatu eta laburbilduko dira.
• Dinamika hau errepikatu egingo da azpi gai bakoitzeko indar guneetarako, ahul
guneetarako eta ekintza proposamenetarako.
• Panel bakoitzaren dinamikan irten diren edukien argazki bat aterako dugu akta gisa.
Oinarria: Pujolás eta Lago (2011).

Teknika hori erabiltzen dugunean, era berean, bizi izan dugun esperientzia eta teknikaren erabilgarritasuna ere baloratu behar dira. Gogoan izan behar dugu teknika hori aplikatzeko behar den denbora eta berau erabiltzeko benetako aukera zein diren.
Diagnostikoarekin amaitzeko, bilera itxiko duen azken galdera bat egingo dugu: “Amaitu baino lehen, ba al dago eztabaidatu ez dugun gai edo alorren bat hemen aztertu nahi
duzuena?” Bukatzeko, erkidegoaren adiskidetasuna 1etik 10era puntuatuko dugu.
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Baina etorkizunean beste talde batzuekin diagnostiko bilerak dinamizatzeko talde teknika desberdinak ikasteaz gain, ezin dugu ahaztu une honetako elementu nagusia zera dela,
talde eragileko pertsona nagusiek erkidegoaren adiskidetasunaren gaineko aurretiazko diagnostikoa egitea. Hala, ordura arte egindako ekarpen guztien laburpena egingo dugu eta diagnostiko agiri bat prestatu, talde eragileak berrikusi eta onartu beharko duena.
Diagnostikoa egiteko beste modu bat izango da talde eragileko pertsona nagusiek inkesta etxera eramatea, bertan betetzeko. Gero, tresna horretarako proposatzen diren zailtasunak edo hobekuntzak aztertu ahalko ditugu. Oraingoan ere, dauzkagun materialen teknika
hobetzeko eta adiskidetasunaren diagnostikoa egiteko lanean jarraituko dugu.

GAIAREN HASIERAKO ORDEZKARITZA ZALANTZAN JARTZEA
Talde eragileak informazio gehiago eta datu gehiago behar ditu, gaia (adiskidetasuna)
sakonago aztertu ahal izateko, berau hobetzeko jarduerak proposatu baino lehen. Kontuan
hartuta ezin dela talde eragilearen iritzia soilik aztertu, jasotako gainerako informazioa bezala
landuko den arren, informazio gehiago jaso beharko da udalerriaren adiskidetasunari buruz,
beste pertsona batzuei galdetuz; hala, zehatzago ezagutuko dugu beraien ikuspegia.
Talde azterketan kritikoki aztertu behar dira gure ezagutza, errealitatean sor daitezkeen distortsioak, hutsuneak, kontraesanak eta mugak. Une honetan tentsioak sor daitezke, ez
soilik taldeko pertsona nagusien artean, baizik eta taldearen eta teknikarien artean, orain arte
azken horiek ez baitute iritzirik eman eta ikusten eta adierazitakoa jasotzen baino ez baitira
aritu. Konfrontazio etiko bat egin behar da eta elkarrizketa prozesua eteten dela saihestu.
Lehen ere esan dugunez, talde eragilean jakin bagenekien diagnostikoa ezin genuela
bakarrik egin, inori galdetu gabe… Hala eta guztiz, lehen une hori gainditu arte itxaron beharko da zalantzan jartze hori (espero zitekeena) errealitate esperimentatu gisa bizi ote dugun
egiaztatzeko.

INFORMAZIO GEHIAGO JASOTZEA
Sustapen fasean adierazi dugunez, hona hemen adiskidetasunaren diagnostikoa egiteko
ibilbide orri bat:
• Informazio subjektiboa (pertsonen iritzia) eta objektiboa jaso nahi dugu.
•B
 eren iritziagatik esanguratsuak diren xede talde batzuk landu nahi ditugu. Gutxienez
Vancouver Protokoloak ezarritakoak: pertsona nagusiak, menpeko pertsona nagusiak
zaintzen dituzten pertsonak, zerbitzu hornitzaileak eta GKEak.
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• T alde dinamikak erabili nahi ditugu, baita inkestak eta, beharbada, banakako elkarrizketak ere. Galderaren hartzailearen arabera pentsatu beharko da zein metodo den
egokiena informazio hori jasotzeko.
Orain erabaki horiek era operatiboan zehazteko unea da, izen, data eta abarrekin. Era
berean, talde eragilean diagnostikoa egin dugu, eta, beraz, taldeak hamabost egunen barruan
bilerak egin ditzake, hurrengo orrietan deskribatuko dugun lan honetan aldi berean aurrera
egin ahal izateko.
Fase honetan profesionalarengandik talde eragilearen eskuetara egingo da transferentzia teknologikoaren zati handi bat. Honek gizarte ikerketarako tekniken gaineko prestakuntza emango du eta kideen ezaugarrietara egokituko da. Asmoa ez da talde eragile bateko
pertsonak gizarte ikerketaren gaineko aditu bihurtzea, baina bai, ahal den neurrian, tresna
teknikoak eta gaitasunak edukitzea, gizarte errealitatearen diagnostiko partaidea gauzatzeko
behar den informazioa lortzeko.
Lehenik eta behin egingo ditugun gaikako taldeen kopurua eta osaera identifikatu
behar dira. Vancouver Protokoloak oinarri bat proposatzen du erabaki bikoitz horretarako (6-8
orriak). IMSERSOk protokolo horren gainean egin duen egokitzapenak (8-11 orriak) hainbat
kopuru eta osaera proposatzen ditu erkidegoaren tamainaren arabera (landa gune txikietatik
hasi eta milioi bat biztanletik gora dituzten erkidegoetara).
Gaikako taldeen xede talde nagusia erkidegoko pertsona nagusiak dira. Taldeen gutxieneko kopurua 4koa izango da, 8-10 pertsonek osatua, eta orekatuta egon beharko dira
emakume eta gizon kopurua, adin tartea (60-74 urte bitartekoak eta 75 urtetik gorakoak, 85
urtetik gorakoak barne) eta egoera ekonomikoa (udalerriaren gune jakin batzuetan bizitzearekin identifikatuta). Era berean, garrantzitsua izango da ezintasun maila desberdinak dituzten pertsonak bilatzea. Komenigarria da partaideak beren kolektiboaren ordezkagarri izatea;
aukeraketa ez den nahitaez hautazkoa izan behar. Pertsonekin egin nahi dira gaikako taldeak
gehiago badira, oreka hori orokorrean bilatu beharko dugu, 4 taldeen oinarrizko zenbaki hori
bikoiztuz edo hirukoiztuz. Teknikoki, talde berriak ezarri beharko lirateke azkenean lortzen
diren informazioak hasierakoen antzekoak direla antzeman arte. Genero ikuspegia kontuan
hartzeko, beharrezkoa izango da gizonek soilik eta emakumeek soilik osatzen dituzten gaikako
taldeak egitea.
Gako horiekin pertsona zerrenda batzuk prestatu beharko ditugu, gaikako taldeetan
parte hartu dezaketen pertsonak jasota, aurrez ezarritako toki, egun eta orduan. Pertsona
horiek deitzeko gutuna bidali ahalko da udaletik. Gonbidapenean berariaz azaldu da zer den
pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsua, zein den bileraren helburua, zeintzuk ordua, eguna lekua eta abar. Gutun horren eredu bat ikus dezakegu 3. eranskinean.
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Partaideak aukeratzen direnean, aurrez jaso behar dute gaien eta galderen zerrenda bat
eta horiei buruz zer pentsatzen duten galdetu behar zaie, gaikako taldearen eztabaida prestatzeko. Horrela, bermatu egingo da partaideek informazio osoa dutela, eta eztabaida ahalik eta
emankorrena eta eraginkorrena izango da.
Gaikako talde guztiak eratu direla bermatu denean, hasieran gonbidatu diren baina parte hartuko ez duten horien postuak beteko dituzten beharrezko ordezkoei ere deialdia eginda,
ekintzara pasa ahalko gara.
Gaikako taldea batzeko lekua aukeratzerakoan hainbat faktore hartu beharko dira kontuan:
•A
 retoaren dimentsioak (mahai bat eta hainbat aulki egon beharko dira pertsona partaide guztiak eta gaikako taldearen dinamizatzailea(k) esertzeko, askari gunea jarriko
da), arbela edo parekoa izango dituena,
• E rosotasuna (aulki edo eserleku erosoak eta abar) eta
• Irisgarritasuna (sarbide geografikoa, distantzia, irisgarritasun baldintzak, ezintasunen
bat duten pertsonentzako baldintzak…) eta garraio aukera eskuragarriak.
Talde eragileko pertsona nagusiak izango dira bilera horiek dinamizatuko dituztenak
(horiek ahalduntzeko prozesuko une garrantzitsua), eta, ondorioz, talde bakoitza zein pertsonak zuzenduko duen erabaki beharko da. Talde bakoitza talde eragileko 2-3 pertsona nagusik
zuzenduko dute. Era berean, talde bakoitzera teknikari bat joango da, dinamizatzaileei laguntza emateko.
Gaikako taldeko dinamizatzailea (edo dinamizatzaileak) izango da taldea “zentratuta”
edukitzeaz eta bertaratu diren pertsona guztien partaidetzaren bidez eztabaida aktibo eta
produktibo bat sortzeaz arduratuko dena. Ahalik eta gai gehien lantzeko ahalegina egingo
da, eta, hala nahi izanez gero, eztabaida egiteko eta moderatzeko galderak ere ahalbidetuko
dira. Malgutasunez jokatuko da galderak birrorientatzeko, landu beharreko gaien edukiarekin
lotutako gaurkotasun gaiak erabiltzeko, gai batzuk edo besteak gehiago lantzeko... gaikako
talde zehatz bakoitzaren ezaugarrien arabera. Dinamikak bide horretatik eramaten bagaitu,
gai batzuk bateratu ahalko ditugu. Halaber, lehendik jorratu diren gaietara itzultzea saihestu
beharko da, aurreko esku hartzeetan adi egon ez garela pentsa ez dadin.
Laguntzen ari den teknikaria gaikako talde bakoitzera bertaratu beharko da. Bere lanaren barruan sartzen dira aretoa egokitzea, askaria antolatzea, dinamizatzaileari behar duen
gauza guztietan laguntza ematea (adibidez, arbelean oharrak jasoz) eta bilerak bi makinarekin
grabatzen direla eta makinek ondo funtzionatzen dutela bermatzea.
Gaikako taldeen norabideari buruzko erabaki hori hartzea funtsezkoa da gure iritziz,
nahiz eta profesionalekin egiteak baino ahalegin handiagoa eskatzen duen. Talde eragileko
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pertsona nagusiak dagoeneko hainbat hilabetez egongo ziren lanean eta ondo ezagutuko dituzte adiskidetasunari buruzko edukiak eta erabil daitezkeen talde teknikak. Hala ere, zeregin
honek nolabaiteko beldurra sor diezaieke guztiei. Gai hori landu egin beharko da eta erabilgarriak diren dinamikak birpasatu, zeregina arrakastaz eta seriotasunez bete dadin. Horretarako,
erabilgarria izan daiteke “arriskuaren teknika”, ondorengo taulan ikus daitekeena.
TALDE LANA

Arriskuaren teknika
Arriskuaren teknikaren bidez arrisku edo beldurrak murriztu edo ezabatu nahi dira, horiek
askatasun osoz adierazita. Beldurtzat jotzen dira giza harremanen eremuan egoera berriak
sortzearekin lotutakoak, adibidez, lehenengoz gaikako talde bat zuzentzea, hitzaldi bat
ematea…
Orokorrean, aldaketa bat eragiten duten egoera orok beldurrak sor ditzake. Hala ere,
garrantzitsua da pertsonaren irudimenarekin, sentimenduekin edo subjektibotasunarekin
lotuta dauden horien artean bereiztea.
Talde bateko kideak beldur direnean, elkarri laguntza eman diezaiokete, batak besteari bere
beldurren berri emanda. Horrela beldurrak argitu egiten dira.
Eman beharreko urratsak:
• Taldea dinamizatzen duen pertsonak zehatz-mehatz adierazten du arrisku egoera edo
beldurra sortzen duen benetako egoera edo egoera hipotetikoa.
- Berariaz azalduko du egoeran, seguru asko, alderdi positiboak, atseginak eta pozgarriak
daudela, eta, beharbada, alderdi negatiboagoak, desatseginak, urruntzaileak,
nolabaiteko tentsioa edo kezka sor dezaketenak.
- Azken alderdi horiek jorratu beharko dira, hausnarketa egin eta askatasun osoz
adierazi beharko dira ikuspuntu desberdinak.
• Dinamizatzaileak taldekideak animatuko ditu beren iritziak adieraz ditzaten,
planteatutako egoeraren alderdi “zail” asko sortzen dituzten beldurren atzean zein
jarrera eta sentimendu dauden deskubritzeko asmoz.
- Hala, taldekideen edozein aldaketak eragiten dituen arrisku edo beldurrei buruz hitz
egingo dute dinamika honetan eta oraingoz ez dute eztabaidatuko egon litezkeen
abantailei buruz. Taldean adierazpen askatasuna sustatzen duen giroa egon behar da.
• Arriskuak adierazi ahala, dinamizatzaileak arbelean jaso beharko ditu, laburbilduta.
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• Pertsona guztiek adierazi dutenean egoera berriak beraientzat sortzen dituen arriskuak,
dinamizatzaileak arbelean jaso direnak banan-banan eztabaidatzeko tartea irekiko du.
Bigarren fase honetan arrisku bakoitza aztertuko da, eztabaidatu eta iritziak emango
dira.
- Dinamizatzailearen jarrera objektiboa eta orekatua izan behar da. Horrenbestez,
kasuren batean pertsonaren batek besteek adierazitako beldurren bat baztertzen
badu, moderatzaileak beldur hori arbelean mantentzeko ahalegina egin beharko
du, aztertzen eta eztabaidatzen jarrai dadin, berau aipatu zuen pertsonaren jarrera
aldatzea ahalbidetuko duen azalpen bat lortu arte.
• Eztabaidatzen joan ahala, taldeak hainbat arrisku onartu edo baztertzen dituela ikusiko
da.
- Dinamizatzaileak eztabaida zuzenduko du, baina taldeko kideak izan beharko dira
argudioak eman eta kasuan kasuko irtenbideak bilatu behar dituztenak.
• Taldea errealitatea aztertzeko moduan dagoenean, normalena arbeleko arriskuak
benetakoak ez direla edo gutxienez oinarririk ez dutela adierazteko motibatuta egotea
da. Hala, apurka-apurka elkarren artean babesten eta jarrerak aldatzen joango dira,
taldea aldaketarako tresna bihurtuko delarik.
• Arrisku jarreraren bat aldatzea lortu denean, arbeletik ezabatuko da.
- Dinamizatzaileak mesfidati egon beharko du beldurra kentzeko orduan, taldeko
pertsonak ondo argitu ahal izateko eta zalantza guztiak gainetik kentzeko.
• Ziur asko, bilera bakar batean ez da lortuko beldur guztiak kentzerik, eta, beraz,
garrantzitsua izango da eztabaida gehiago egoteko aukera aurreikustea, arriskuak
desagertzen joan daitezen.
Iturria: Cirigliano eta Valverde (1971).

Gainera, talde eragileko kideen artean segurtasun gehiago sortzen duten tresna batzuk
ezarri beharko ditugu. Dagoeneko hainbat teknika ezagutu ditugu, besteak beste, ideia zaparrada, metaplana, talde nominala… baina oinarrizko teknikak ere ezagutzen ditugu, gure lehen
zeregina elkarlanean bete genuenean erabili genuena kasu (gure proiektua gizartean aurkeztean). Zein metodorekin gauden gusturen identifikatu behar dugu eta gogoan izan beharko
dugu arau argirik ezean, guztiek parte hartzea zailagoa izan daitekeela, bakarrizketak sortuko
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baitira edo bi pertsonaren arteko elkarrizketak (erantzuna eta erantzunaren erantzuna), gainerakoak zain dauden bitartean.
Ziurrenik, pertsonek jarraibideak eta galderak eduki nahiko dituzte. Hori dela eta, erabilgarria izan daiteke agiri laburrak egitea, dinamizaziorako gidoi gisa balio dezaketenak.
Horretarako, 2. eranskina daukagu (gaikako taldea hasteko protokolo eredua) eta 4. eranskineko (gaikako taldeentzako ohar lagungarriak) eta 5. eranskineko (taldeak dinamizatzeko
galdera lagungarriak) agiriak proposatzen ditugu.
Eta, are garrantzitsuagoa dena, talde eragileko pertsona nagusien gaikako taldeetan
gauzatu beharreko funtzioen rolplaying bilerak egin ahalko ditugu, ereduen bidez adierazita bileraren zenbait fase nola garatu eta feedbacka emanda pertsona nagusi boluntarioei
beren ordezkaritzari buruz. Gaikako taldeak garatzeko orduan kontuan hartu behar diren
agindu batzuk honakoak dira, eta argi eta garbi geratu beharko dira:
• E zin da iritzirik eman.
•D
 enek parte hartu behar dute.
• Iritzi guztiak, kontraesankorrak izan arren, garrantzitsuak direla helarazi behar da.
Ez da adostasuna lortu nahi.
•D
 enbora neurtu behar da.
• E zin dugu gehiegi hitz egin.
Bileraren hasieran partaideei baimen informatua eskatuko zaie. Agiri sinple bat da.
Bertan, azterketan borondatez parte hartzeko eskaera formalizatzen da eta haren edukiaren
berri ematen da. IMSERSOk Vancouver Protokoloaren gainean egindako bertsio egokituan
(27. Orria) aurkitu ahalko dugu agiri horren adibide bat.
Era berean, aurretik erkidegoaren adiskidetasuna aztertzeko orduan beharrezkotzat jo
diren dimentsio eta gai desberdinen agiria emango zaie partaideei.
Saioa hasteko, pertsona bakoitzak bere taldeari (pertsona nagusiak) buruzko informazio fitxa (6. Eranskina) bete beharko du. Bertan, ezaugarriei buruzko galderak egingo
dira, besteak beste adina, sexua, lan egoera eta abar ezagutzeko. Datu horiek ondoren erabili ahalko ditugu taldean parte hartzen duten pertsonen ezaugarriak jakiteko, baina fitxak
beti izango dira anonimoak. Gainera, pertsona bakoitzari identifikazio bat emango zaio,
bere izen eta abizenekin, bileran zehar zuzenean hitz egin diezaiogun elkarri.
Fitxa hori betetakoan, gaikako taldea honako galdera honekin hasiko da: “Nolakoa
da pertsona nagusi batentzat erkidegoan bizitzea?”. Gaikako taldearen eztabaidak, bileraren erdian egiten den atsedena barne (askaria hartzeko), ezin izango du 2,5 eta 3 ordutik
gorakoa izan gehienez. Galdera bakoitzean 10-15 minutu utziko ditugu (hau da, ordubete
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eta 40 minutu eta 2 ordu eta 30 minutuko tartea). Eztabaida talde bakoitzean gaia era desberdinean gara dezakegu, baina beti egin beharko dugu ahalegina gai bakoitzean ematen
den denbora ez dadin izan gehiegizkoa, bilera behar ez bezala luzatu ez dadin. Denboraren
erabileraren eraginkortasuna areagotzeko beste modu batzuk dira, lehen ere esan dugun
bezala, aurrez planteatutako gaiak ez errepikatzea edo gairen batek interes gehiegirik pizten ez badu beste batera pasatzea, galdera batzuk egin arren. Beharbada beste partaide
batzuek zer esan handiagoa izango dute gai horretan.
Bilerak grabatu eta ahalik eta lasterren transkribatu beharko dira. Segurtasun arrazoiak tarteko, bi grabagailu erabiltzea komeni da. Gomendagarria da oharrak jasotzea, ondoren informazioa hobetu aztertu ahal izateko.
Pertsona nagusien gaikako taldeei buruz egin behar den gauza oro ezarritako gainerako xede taldeen antolakuntzan eta betearazpenean ere egin behar da: pertsona zaintzaile,
elkarte antolatzaile, hornitzaile eta profesionalen taldeetan.
Pertsona zaintzaileen taldea ezintasun neurtu edo larria duen pertsona nagusi bati
zuzeneko zaintzak ematen dizkioten pertsonek osatzen dute. Gaikako talde honetan, pertsonek beren ikuspegiak azalduko dituzte zaintzen dituzten pertsona nagusiek dituzten
abantaila eta zailtasunei buruz. Landuko diren gaiak berdinak dira, baina galdera nagusia
apur bat aldatuko da: “Nolakoa da zaintzen duzun pertsona nagusiarentzat...?”. Baimen
informatua aurreko taldeekin erabilitakoaren antzekoa da eta informazio fitxa apur bat
aldatzen da, 7. eranskinean ikus daitekeen bezala. Pertsona nagusiekin talde kopurua areagotu ahala, halako taldeekin ere areagotu egin beharko da.
Zerbitzuak ematen dituen taldea (edo taldeak) honakoak osatuko dute:
• u dal edo eskualde mailako zerbitzu publikoetako langile profesionalek arlo gakoetan (hiri diseinua, kultura, parkeak eta aisia, gizartea eta osasuna, garraioa, segurtasuna, polizia). Eta, batez ere, zuzenean pertsona nagusiekin lan egiten duten
profesionalek (nagusien zentroetan, osasun zentroetan, kultura eta kirol zentroetan
eta abar).
• e npresari eta merkatariek (merkataritza ganberaren ordezkariak, bankuak, elikagai
dendetako merkatari eta saltzaileak, farmazia, jatetxea, ile apaindegia, merkataritza
zentroetako kudeatzaileak, komunikabideak, prentsa...) eta
• b oluntario taldeek (gizarte erakundeak, nagusien elkarteak, Alzheimerdun pertsonen taldeak, erlijio antolakundeak, pertsona nagusien zentroak).
Kategoria bakoitzerako talde bereziak egon daitezke edota talde horiek nahastuta
ere aritu daitezke. Partaide bakoitzaren idatzizko baimena ere beharko da eta informazio
fitxaren bertsioa bete beharko dute (8. eranskina). Beste gaikako taldeetako gai berdinak
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landuko dira, baina hasierako galdera honakoa izango da: “Zure ikuspegia eta esperientzia profesionala kontuan hartuta, nolakoa da pertsona nagusientzat...?”. Kontuan eduki
beharko da taldeko kideek beharbada ez dutela gai guztiei buruz hitz egin nahi beren esperientzia profesionalekin, eta, beraz, egokia litzateke protokoloan agertzen diren gai guztiak
beraiekin ez jorratzea, baizik eta hobeto ezagutu nahi dituzten horiek lantzea batez ere.
Hala ere, taldeko pertsona guztiek izan beharko lukete aukera beren iritziak adierazteko
hala nahi duten gaietan.
Hala, egindako diagnostikoa eta ekintza proposamenak agente politikoekin partekatzeko unea iritsiko da. Lan bateratu horrek arrakasta izan dezan, agente politiko horiei diagnostiko prozesuan aurretik parte hartzeko aukera ematea garrantzitsua da. Beraiengana
jotzeko metodo zehatza erabakitzeko orduan, talde eragileko tokiko teknikarien (publikoak)
zuzendaritzapean jarriko gara, beraiek aztertu ahalko baitute zein de horretarako biderik
onena. Beraiekin gaikako talde bat egitea ez da haiengana jotzeko modurik onena (bestela, udal batzordeetan eta bilkuretan dauden dinamikak errepikatu egingo lirateke). Seguru
asko, hobea da erkidegoan dauden alderdi politiko guztietako pertsonei elkarrizketak egitea
edo bete beharreko inkesta ematea.
Gaikako taldeak egiteko prozesu osoan zehar, talde eragileak hurbil eta adi egon
behar du horietan ematen diren gorabeherei dagokienez. Laguntzaile lanetan dagoen teknikariak jaso ahalko ditu gaikako taldeetako pertsona nagusi dinamizatzaileek hartzen dituzten jarrerak, bai egokiak direnak, bai etorkizunean saihestu edo hobetu egin beharko
liratekeenak (feedback). Edonola ere, beraiek egindako lana indartu beharko da. Ezin dugu
ahaztu pertsona horiek hainbat aldiz errepikatuko dutela beren esperientzia. Feedbacka eta
indarra gaikako taldeak egiten diren unean bertan eman diezaiekete, apaltasunez, teknikari
laguntzaileek dinamizatzaileei. Halaber, talde eragilearen bilera orokorretan ere eman ahalko dira eta denbora ugari erabiliko da informazio truke hori sistematikoa izan dadin.
Adiskidetasunari buruzko inkestak egingo ditugu? Prozedura horren bidez, pertsona askorengana irits gintezke, bai xede talde nagusiaren barruan (pertsona nagusiak), bai
interesatu ahal zaizkigun beste talde batzuetako pertsonen artean. Gainera, behar bezala
egituratutako eta berrikusitako inkesta eredu bat daukagu. Gure erantzuna baiezkoa bada,
fase honetan gure estrategia egituratu beharko dugu, honakoetan aplikatzeko:
• inkesta egingo dutenen artean,
• p ertsona horiengana jotzeko moduan, eta
• h orretarako beharko ditugun bitartekoetan.
Batez ere, erkidegoko pertsona nagusiei egingo diegu inkesta, 60 urtetik gorakoei.
Egokiena lagin aleatorio bat izatea litzateke, nahikoa dena udalerriko biztanle nagusi guz-
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tientzat, eta haren ezaugarri diren aldagai esanguratsuenen (adina, sexua, auzoa… talde
eragilean ere antzematen direnak) arabera estratifikatuta. Udal errolda oinarri egokia da
laginketa eratuko duen biztanleria osoa identifikatzeko. Talde eragileko udal teknikariek seguru asko errolda ikusi ahalko dute, baina berau erabiltzeko orduan datuen babesari buruzko
legeko eskaerak betetzen direla bermatu beharko dugu.
Laginketaren tamaina kalkulatzeko, formula estatistiko batzuk daude ezarrita eta horiek aplikatuko dira, estratu bakoitzeko kopuruak identifikatzeko adin, sexu eta abarren arabera. Adin taldeak hurrengo tarteetan egituratzea komeni liteke, adibidez: 60-69 urte, 70-79
urte, 80-89 urte, eta 90 urtetik gora. Horrela bermatuko dugu biztanleria nagusiaren barruan
banaketa egokia egiten dela.
INFORMAZIO ZEHATZA

Biztanleria laginak kalkulatzeko formula estatistikoa
Lagin baten tamaina bertako kide kopurua da. Datu globaletarako laginaren tamaina
kalkulatzeko erabilgarria izan daitekeen formula bat hemen:
k2Npq
e2(N−1)+k2pq
N: biztanleriaren edo unibertsoaren tamaina (inkesta egingo dutenen kopurua).
k: esleitzen dugun konfiantza motaren araberako aldagaia da. Konfiantza mailak gure
ikerketaren emaitzak egiazkoak izateko aukera adierazten du: konfiantzaren % 95 edukiz
gero, % 5eko aukera dugu oker egiteko. K balioak banaketa taula normaletik ateratzen dira.
Gehien erabiltzen diren k balioak eta horien konfiantza mailak honakoak dira:
K balioak
Konfiantza maila %75

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2,24

2,58

%80

%85

%90

%95

%97,5

%99

(Ondorioz, %95eko konfiantza maila lortu nahi badugu, formulan k=1,96 jarri behar dugu)
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e: laginketaren errore aukera da. Laginketaren errorea zera da, biztanleriaren lagin bat
galdetuta lortu dugun emaitzaren eta biztanleria osoari galdetu izango bagenio lortuko
genuenaren artean egon daitekeen aldea. Adibidez: inkesta baten emaitzen arabera 100
pertsonak erosiko balukete produktu bat eta errore aukera % 5ekoa bada, 95 eta 105 pertsona
artekoa izango da ustezko erosle kopurua.
p: biztanleriarengan azterlaneko ezaugarria duten pertsonen proportzioa. Datu hori
normalean ezezaguna da eta p=q=0.5 jarri ohi da, hau da, aukerarik seguruena. q: ezaugarri
hori ez duten pertsonen proportzioa, hau da, 1-p.
Estratifikatutako talde bakoitzeko zenbakiak identifikatu direnean, hautaz aukeratu
beharko ditugu horietako pertsona zehatzak. Ondoren, pertsona horien zerrenda egin beharko dugu, posta helbideak jasota, eta huts egiten dutenen kasuetarako erreserba pertsonen
zerrenda ere egingo dugu. Berriz ere garrantzitsua da datuak babesteko prozedurak jarraitzea
eta, ondorioz, pertsona gutxik izango dute baimena datu horiek eskuratzeko.
Baina, seguru asko, inkestak egiteko orduan zereginik konplexuena zera da, aukeratutako pertsonengana nola jo erabakitzea. Pertsonak orokorrean mesfidatiak izaten diren inkestak egiteko orduan, eta are gehiago inkesta egiten dutenei beren etxeetan sartzen uzteko
orduan. Horrenbestez, erresistentzia horietakoren bat gutxienez partzialki ezabatuko duen
estrategiaren bat pentsatu beharko genuke. Alkatetzak gutun bat bidal dezake aukeratu diren pertsonen helbidera, inkestan parte hartzearen garrantzia jakin dezaten eta ekintza horren
ofizialtasunaren berri izan dezaten (9. eranskinean gutun eredu bat proposatzen da). Hala,
aukeratutako pertsonak jakingo du inkesta egiten duen agente bat dagoela helburu jakin baterako eta ez ezkutuko merkataritza estrategiak sartzeko, sarritan gertatzen den bezala. Era
berean, tokiko komunikabideak ere lagun izan beharko ditugu, proiektuan parte hartzeko aukera hori hiritar guztien belarrietara irits dadin.
Proposatutako gutuna aztertzen badugu, ezarritakoa betetzeko, inkestatu beharreko
pertsonarekin telefonoz jarri beharko gara harremanetan. Batzuetan datu hori ez dago guztiz
erabilgarri eta beste modu batzuk aurkitu beharko ditugu harremanetan jartzeko, “atez ate”
ibiltzea kasu. Inkesta betetzen laguntzeko babes maila desberdinak identifikatu ditzakegu:
•B
 anaka eta laguntzarik gabe: inkesta ematen zaio berau beteko duen pertsonari eta,
betetakoan, ezarritako leku irisgarri batean entregatuko du (udala, pertsona nagusien
zentroa...).
•B
 anaka eta laguntzarekin: inkesta nola bete dakien batekin egiteko aukera ematen
dugu (inkestaren agenteak eta talde eragileko kideak).
• T aldean, baina bakoitzak banan-banan bete beharko duelarik inkesta, data bat eskaini
ahalko litzateke pertsona desberdinak toki batera hurbildu eta bertan egiteko inkesta,
laguntza gehiago edo gutxiagorekin.
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Inkesta betetzeko toki desberdinak eskain daitezke:
• e txean bertan, eta
• p ertsona ezezagun bat norberaren etxean sartzea deserosoa eta segurtasunik gabea
gerta daitekeenez pertsona nagusi batzuentzat, beren errutinan dagoen lekuren bat
(pertsona nagusien zentroa kasu) jarri beharko litzateke inkesta hori betetzeko.
Ezin dugun ahaztu udalaren webgune bat ere izango dugula adiskidetasun proiektuari
buruz, eta, bertan, hala nahi duten pertsonek inkesta bete ahalko dutela internet bidez. Bitarteko hori izan daiteke tresna nagusia beste adin tarte batzuetako pertsonengana jo nahi
denean. Hala ere, aukera hori egoteak ez du esan nahi pertsonek espontaneoki erabiliko dutenik. Beharrezkoak diren publizitate kanpainak egin beharko dira.
Alkatetzaren gutunean ere adieraziko dira inkestak egiteko beharrezko diren baliabide
batzuk:
• f untsezko baliabideetako bat inkesta egingo duen agentea da; horrek aukeratu den
pertsonaren aurrean aurkeztuko du bere burua, behar bezala identifikatuta;
• p aperezko eta formatu digitalezko inkestak, erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan aurkeztuak;
• t elefono zenbaki bat eta helbide elektroniko bat harremanetarako; eta
• b atez ere, denbora.
Erabilgarri dauzkagun baliabideak zeintzuk diren gogoan izan behar dugu, horiek gabe
ezingo baita behar bezala planteatu inkesta horien administrazioa. Beharbada beharrezkoa
izango da horiek egiteko zerbitzu espezializatu batzuk kontratatzea.
Inkesten bidez informazioa jasotzeko ordua amaitzear dagoenean, inkesta bete nahi
duten pertsona nagusiei beren borondatez parte hartzeko aukera eman ahalko zaie, ausazko zerrendan agertzen ez diren arren, banakako edo taldekako dinamiken bitartez. Estrategia
hori talde eragileko pertsona nagusiek zuzen dezakete (ahalduntzeko beste aukera bat), ondo
ezagutzen baitituzte materialak, baina lan hori indartuko duten teknikarien laguntza ere eduki
ahalko dute.
Hiritarren partaidetza handiagoa lortzeko beste metodo batzuk ere identifika ditzakegu. Adibidez, batzar bat egitea edo World Café bezalako teknikak erabiltzea. Kasu honetan,
partaidetzarako antolatzen diren talde txikiak pertsona nagusiek koordinatuko dituzte (horiei
ahalduntzeko beste aukera bat emanez). Jorratu beharreko gaien oinarria aurrez lortutako
emaitzak izan ahalko dira, zerotik abiatu beharrean, metodo horiekin lortzen dena ordura arte
egindako diagnostikoan aurrera egitea izan dadin. Jasotako ekarpen guztiak aurrez eraikitako
diagnostikoetan sartu beharko dira.
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TALDE LANA

World Café teknika
World Café metodologiari esker, gizartean ikasteko eta hitz egiteko sare informalak sortzen
dira, erkidego baten gai esanguratsuei buruzko esperientziak komunikatu eta trukatzeko
erraztasunak emanez hainbat pertsonaren artean.
Kasua:
Caféaren abiapuntua honakoa da: pertsonek, beren baitan, erronkarik zailenei aurre egiteko
jakinduria eta sormena dutela eta beraientzat garrantzitsuak diren galderetan laguntzen ari
direnean biziki inplikatzen direla.
Pertsonek eta erkidegoek elkarrizketari esker egiten dute aurrera. Beste pertsona batzuekiko
loturari esker jarrera patroi berriak sortzen dira eta erabakiak hartu, nolabait errealitate berri
bat eratzeko, elkarrizketa baita negoziazio prozesuaren gakoa. Elkarrizketa informalaren
bidez lortzen da hori. Prozesu hain natural eta ikusezin hori batzuetan oharkabean pasatzen
da. Testuinguru eta ikuspegi egokia suertatzen badira, teknikaria erabil daiteke eta benetan
garrantzitsua denari buruzko ezagutzaz baliatu.
Metodologia:
World Café metodologiaren barruan elkarrizketa txandak ezartzen dira eta jendea mahaitik
mahaira doa txanden artean, epe laburrean josten diren lotura sare sendoak sortuz. Ideiak
elkarrizketa zirkulu desberdinetan polinizatzen dira eta elkarrizketak maila sakonagoetara
mugitzen hasten dira.
Emaitza: Deskubrimendu kolektiboak partekatzea
Mahai batean eduki diren elkarrizketak beste mahai batzuetan egindako elkarrizketekin lotuta
daude, eduki osoaren zati bat islatzen baitute. World Caféaren azken fasean osotasun hori
ikusarazi behar zaie partaide guztiei. Horretarako, garrantzitsua da:
• Mahaiko pertsonen eta talde osoko pertsonen artean hitz egitea.
• Mahaiko taldeei eskatzea minutu batzuk eman ditzatela beren txandetan sortu diren
ideiei buruz hausnartzen, beraientzat esangura gehien izan duen hori ezartzeko.
• Hausnarketa, patroi, gai eta galdera sakonenen funtsa ateratzea eta ondoren horiek
talde osoari ezagutarazteko modua aurkitzea.
Iturria: Koury eta Moso (2009).
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Azkenik, erkidegoaren adiskidetasuna argitu dezakeen informazio objektibo guztia jaso
behar da. “Erkidegoari buruzko datu estatistikoak biltzeko proposamena” taulan, aztertu
beharreko oinarrizko eduki batzuk azaltzen dira. Ordura arte jasotako datuak funtsean subjektiboak dira (pertsonen iritzia galdetu da), eta, beraz, orain datu objektiboak jasotzeko unea
iritsi da.
Talde eragileak erabaki behar du zer jakin behar dugun adiskidetasunaren diagnostikoari buruz, eta bigarrenik, beharrezko informazioa nola eskuratu behar dugun ezarri behar
dugu. Aztertu egin beharko dugu zein informazio dagoen eskuragarri eta zer egin behar den
informazio horrekin, eta zein informazio ez dagoen eskuragarri eta talde eragileak sortu behar
duen. Aurretiaz beharrezko prestaketa lanak eginez gero, talde eragileko kideak izango dira
informazio hori bilatuko dutenak, eta, horretarako, datuak biltzeko plan bat garatu eta ezarriko dute (ahalduntzeko aukera, berriz ere). Lan hori taldeko teknikariekin egin dezakegu, baina
garrantzitsua litzateke pertsona nagusiak ere partaide izatea, eta, bidezkoa balitz, batzorde
bat sortzea. Era berean, herriko beste teknikari batzuk gonbidatu ditzakegu datu horiek ezagutzera, batzordean parte har dezaten. Halako ekitaldiak egitea ezinbesteko aukera da erkidego
osoarekin komunikazio irekia edukitzeko, erkidegoak proiektuaren gainean duen interesari
eutsita.
Lan taldeko kideak bilera batera gonbidatu daitezke, edukien gida prestatzeko, berau
garatu eta banatzeko eta datuak biltzeko. Talde eragileko kide kopuruaren eta kideen lehentasunen arabera, informazioa bilatu eta sortzeko bitartekoak ezar daitezke, gainerako taldeekin
partekatuta. Hala, txostena elkarrekin sistematizatu eta egingo da.
Gaikako taldeak, inkestak eta batzordearen lanak egin ahala, talde eragileari lortutako
emaitza partzialen berri eman beharko litzaieke, apurka-apurka jakin dezagun beste pertsonek gure hasierako diagnostikoan egin dituzten ekarpenak zeintzuk diren.

ARAZOA BIRPLANTEATZEA
Informazio osoa jasotakoan, agiri batean bildu beharko dugu, diagnostiko globalaren
ikuspegia izan dezagun eta hurrengo urteetan zein hobekuntza proposamen egingo diren
zehazten lagun diezagun.
Talde eragileak era kritikoan egiaztatu beharko du jasotako informazioarekin zuen hasierako iritzia. Interpretazio desberdinak egin beharko dira, taldeko desberdintasuna aztertzeko, dauden kontraesanak bazter utzi gabe. Prozesu honek arrakasta izan dezan, sortzen diren
kontraesan logikoak era partaidean ebatzi beharko dira.
Hainbat zirriborro erabiliko ditugu lana amaitu arte, eta, hala, landutako eduki guztiak
laburbiltzen dituzten testua eta taula-laburpena lortuko ditugu (hurrengo taulan ikus daite-
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keen ereduari jarraiki). Bilera nagusietan azkarrago egiteko aurrera, garrantzitsua izango da
talde eragileko kideek lan pertsonala egitea bilera batetik besterako tartean. Erkidegoko adiskidetasunari buruzko gure diagnostikoan genero ikuspegia agertu beharko da.

ARLOA

AZPI ARLOA

ALDERDI POSITIBOAK

ALDERDI NEGATIBOAK

PROPOSAMENAK

Aire zabaleko espazioak eta eraikinak

OROKORRA
ZARATA, KUTSADURA
BERDEGUNEAK ETA
OINEZKO BIDEAK
OINEZKO ESERLEKUAK
ESPALOIAK
KALEAK
IBILGAILU IGAROA
BIDEGORRIAK
SEGURTASUNA, ARGIAK
ESPAZIO PUBLIKOAK
KOMUN PUBLIKOAK

Azkenik, proiektuaren hirugarren agente nagusiari, lan honen egunerokoan orokorrean
egon ez den horri, gure diagnostikoa egiteko moduan egongo gara: agente politikoei; udalari buruz ari gara. Hala, azkenean egindako diagnostikoaren ondoriozko lan plana sustatu
ahalko (beharko) dugu eta OMEri egindako adiskidetasun diagnostikoa eta ekintzaren aurretiazko plana bidali beharko dizkiogu (horrek eragiten duen konpromisoarekin). Lehen ere esan
bezala, lan bateratu honek arrakasta izan dezan, aukera eman beharko zaie agintari politiko
horiei diagnostiko prozesuan parte hartzeko, eta, une horretan, etorkizuneko ekintza lerroak
proposatzeko aukera izan dezaten. Une garrantzitsua da. Hainbat hileko lana egin duen talde
eragilearen eta erkidegoaren adiskidetasuna diagnostikatu eta hobetzeko proiektua agente
politikoen artean negoziatu beharko da, berau sustatu eta baliozkotu dezaten.
Gogoratuko dugunez, lehen ere aurkeztu dugu “Hiri adiskidetsuen sarean izena emateko formularioa” (aurretiazko fasean). Bertan, pertsona nagusien erreferentziako hiriaren
ebaluazioari buruz galdetu zaie. OMEri gure lanaren emaitzen berri eman beharko diogu.
Gure erkidegoaren adiskidetasunaren diagnostiko agiria idazteko eredu bat ikusi ahalko
dugu hainbat udalerrik OMEn egin eta aurkeztu dituzten argitalpenetan.
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AGIRI GOMENDATUAK

Adiskidetasun txostenaren ereduak
Bilbon: http://goo.gl/C9gSt3
Vitoria-Gasteizen: http://goo.gl/eEcd71
Zaragozan: http://goo.gl/KGPkZi

Donostian: http://goo.gl/GC87Li
Bartzelonan: http://goo.gl/VOg0vd

Aurreko agirietan islatutako proposamenak aztertzen baditugu, idatzi beharreko agirian
agertu behar diren edukiak hurrengo taulan azaltzen direnak dira.
INFORMAZIO ZEHATZA

Agiriaren aurkezpen instituzionala. Kolaborazioak eta eskerrak.
• P roiektuaren oinarria:
-
Sarrera. Biztanleriaren zahartzearen erronkak. Demografiaren zahartzea eta
urbanizazioa, gizarte fenomeno gisa (mundu mailan)
- Kontzeptu esparrua: zahartze aktiboa. Bizimodu independentea – ezintasunaren
ataria. Partaidetza aktiboa: pertsona nagusia gizarte kapital baloratu gisa.
- Hiri adiskidetsuen proiektua
• Hiri adiskidetsuen proiektuaren historia
• Hiri Adiskidetsuen Munduko Sarea.
• Proiektuaren helburuak. Hiri adiskidetsu baten abantailak.
• Proiektuaren faseak: planifikazioa – betearazpena – ebaluazioa. Hobekuntza zikloa.
• Ikerketa-ekintzaren arloak.
• Ikerketaren metodologia:
- Ikerketa eta ekintza
- Ikuspegia oinarritik: partaidetza elementu gakoa.
- Ikerketa kualitatiboa: Vancouver protokoloa
• Landa lana, deialdia eta bilketa
• Lan taldeen diseinua
• P ertsona nagusien gaikako taldeen deskribapena: generoa, adina, osasun egoera,
eguneroko jarduerak egitea eragozten duten osasun arazoak, ikasketa maila,
etxebizitza, norekin bizi den, maila ekonomikoa, jatorrizko auzoa,
• Beste gaikako taldeen deskribapena.
• L an bileren amaiera. Gaikako taldeen gidoia.
- Inkesta: Protokoloa.
• Adina-sexua-barrutia deskribapena.
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•U
 dalerriaren diagnostikoa: Abiapuntua.
- Historia
- Demografia:
• Bilakaera demografikoa
• Biztanleriaren egitura: biztanleria kategoriatan banatzea:
• Zahartzearen adin desberdinak.
• Adina eta sexua
• Bizikidetza erak, bizikidetza ereduak eta etxebizitza. Udal etxebizitzak
• Jatorrizko tokia
• Hezkuntza maila
• Jarduera eta egoera ekonomikoa
• Osasun egoera eta ezintasun eta mendetasun egoerak
- Udaleko gizarte baliabideak:
• Erkidegoaren ekipamenduak: gizarte zentroak, kiroldegiak, gizarte eta kultura
zentroak eta hezkuntza espazioak
• Osasun zerbitzuak
• Gizarte zerbitzuak:
- Etxeko laguntza
- Telelaguntza
- Eguneko zentroa, egoitzak, etxeak eta bestelako baliabideak
- Elkarteen sarea.
• E maitzen txostena.
- Alderdi orokorrak.
• Egoera orokorra.
• Ekintza planak hirian
• Pertsona Nagusiekiko Hiri Adiskidetsuen Sareko Proiektuan aztertutako beste arlo
batzuekin lotutako beste plan batzuk
• Gaikako taldeen iritzia.
- Ondorioen laburpena, eduki arloen arabera.
• Egungo egoera (objektiboa)
• Helburuak eta ekintzak arloarekin lotuta…
• Gaikako taldeen iritzia.. zeri buruz galdetu den…
• Inkestako emaitzen deskribapena
- Ikerketaren laburpena (taulak).
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•H
 irurteko ekintza planaren oinarrizko proposamena.
- Jardueren proposamenak:
• Gizarte testuingurua
• Testuinguru fisikoa
- Proposamenak (orokorrean)
- Metodologia.
- Jarduera Planean proposatutako ekintzen jarraipena.
• Azken ebaluazioa
•K
 omunikazioa eta hedapena.
• E ranskina: Partaideentzako dossierra
- Proiektuaren informazio orokorra
- Metodologia: ikuspegi taldeak
- Aurrez pertsona nagusiei banatu beharreko galderak
•H
 ausnartu beharreko edukiak
- Gutun eredua
- Partaideen datuak biltzeko fitxa
•D
 atuak biltzeko fitxa: Pertsona nagusia
• Datuak biltzeko fitxa: Senide zaintzailea
• Datuak biltzeko fitxa: Hornitzaileak eta GKEak
- Partaideen baimen gutuna
• Eranskina: Egin beharreko iritzi eta galderen truke elkarrizketak hasteko protokoloa.
- Gai bakoitzerako galderak.
• Eranskina: Iritziaren gaineko inkesta.

Laburbilduz, eraiki beharreko agiria 8 ataletan egituratu liteke:
•A
 gurrak egin eta eskerrak emateko hasierako alderdiak.
• P roiektuaren oinarriak. Batez ere, zahartze aktiboari eta “hiri adiskidetsuen” proiektuari buruz hitz egitea.
• Ikerketa metodologia. Ikerketa-ekintza partaidea. Partaidetza. Vancouver protokoloa:
gaikako taldeak, inkestak… Partaideen deskribapena.
•U
 dalerriaren abiapuntuko testuingurua: historia, demografia, gizarte baliabideak.
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• E maitzen txostena (diagnostikoa).
•H
 irurteko ekintza planaren oinarrizko proposamena.
• P roiektuaren komunikazioa eta hedapena.
•A
 txiki beharreko eranskinak (aparte, testuaren garapenari kalterik ez eragiteko).
Hori bezain garrantzitsua (edo are gehiago) izango da erkidego osoari jakinaraztea
egindako lanaren emaitza. Batez ere diagnostiko prozesuko partaide guztiei: gaikako taldeetako partaideei, inkestak egin dituztenei, agente politikoei...

Diagnostikoaren fase honetan deskribatzen dira gure erkidegoaren gaineko diagnostikoa lortzeko eman beharreko urrats guztiak. Talde eragileak erkidegoaren adiskidetasunari buruz duen pertzepzioa oinarri hartuta, datu berriak bilatzen ditu udalerriko
pertsona gehienek eman diezaioten babesa pertzepzio horri. Hainbat metodoren bidez eskuratutako datuekin (gaikako taldeak, inkestak, elkarrizketa, eta abar) diagnostiko hobea egin ahalko dugu.
Pertsona nagusiak izango dira protagonistak, informatzaileak beraiek izango baitira,
baina batez ere ahalik eta informazio gehien lortzeko lan egiten duten ikertzaileak
izango dira. Talde eragileko pertsona nagusiek lan hori egin ahal izateko, xede horretarako prestatuko dituen entrenamendu prozesu bat garatuko dute (era berean,
ahalduntzeko aukera bat ere izango dena).
Talde eragileak egindako diagnostikoa udalerriko agente politikoekin egiaztatzeko,
orokorrean planteatu behar ditugu jorratu beharreko helburuak eta horiek lortzeko
bideak.
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ORDUAN, GURE ERKIDEGOAN ZER ALDATU NAHI DUGU
PERTSONA NAGUSIEKIKO ADISKIDETASUNA HOBETZEKO?
ZEHAZKI, ZER EGINGO DUGU HORI LORTZEKO? EKINTZAK
PLANIFIKATZEKO FASEA
Fase honetan adiskidetasunaren ekintza plan bat eraikiko dugu. Egindako diagnostiko partaidea hartuko dugu oinarritzat eta hortik planteatuko ditugu helburu zehatzak eta horietarako ekintza planak. Plan partzial horiek guztiak batuta, beraz, “ekintza plan” orokorra idatziko dugu.
Plana idaztean talde eragileak parte hartuko du, baina ekintza taldeetara pertsona
gehiago ere baturako dira, plan partzialak idatzi eta ezartzeko. Ekintza plana, udalerrian onartzeko aurkeztean, erkidegoari eta OMEren proiektua sustatzen duten nazioarteko organismoei azalduko zaie.
Aurreko fasean gure erkidegoko indar guneak eta hobetu beharreko egoerak diagnostikatu ditugu, erkidegoak pertsona nagusiekiko duen adiskidetasuna hobetu dezan adinaren
ikuspegitik, hau da, pertsona nagusiei dagokienez. Era berean, pertsona partaideek egindako
proposamen desberdinak jaso ditugu (erabilitako bitarteko guztien bidez: gaikako taldeak, inkestak, elkarrizketak eta abar).
Proiektuak erkidegoari zegokionez zituen helburuak gogoratzen baditugu, seguru asko,
honakoak lortzeko lanean ari garela esan ahalko dugu:
• E rkidegoa adinarekin adiskidetsuagoa izan dadila lortzea, hau da, erkidegoaren konpromisoa lortzea, eraldaketa ekintza abian jartzeko.
• E rkidegoari pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen (laguntzea), horiekin zein alderditan eta nola izan daitezkeen “adiskidetsuagoak” identifikatzeko.
Orain, honakoak egin behar dira:
• E rkidego adiskidetsu baten funtsezko ezaugarriak sustatzea, zahartze aktiborako aukera sortzeko, zehazki:
- E rkide n dagoen egoeraren gaineko kontzientzia piztea.
- P ertsonek zahartze prozesuan duten “ahalduntzea” erraztuko duten baldintzak sortzea.
- E rkidego prozesu barnerakoiago berriak sustatzea.
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- E rkidegoan bertan dauden baliabideak (bitarteko erakunde eta elkarteak; erkidegoko liderrak; boluntarioen prestakuntza, eta abar) indartu eta sustatzea.
• Z ahartzearen eta zahartzaroaren irudi negatiboei aurre egitea, eta, horretarako, arazo
horren gaineko kontzientzia hartzea eta pertsona nagusien partaidetza aktiboa aitortu eta ahalbidetzea.

DATOZEN HIRU URTEETARAKO HELBURU ZEHATZAK EZARTZEA
Horretarako, gure kasuan helburu horiek zehazki zeintzuk izango diren identifikatu
beharko dugu, hau da: zeintzuk izango dira proposatuko ditugun helburu zehatzak? Gure jardueraren ondorioz gure erkidegoan lortu nahi ditugun aldaketak dira helburuak, hau da, espero ditugun emaitzak. Helburu bakoitza haren betearazpena jakinarazten duten adierazleekin
lotzea beharrezkoa izango da.
Horrenbestez, orain, jasotako proposamen guztiak birpasatu behar ditugu, helburu
eta ekintzen egituran egokienak iruditzen zaizkigun horiek egituratzeko. Eskema hori nolabait
egituratuta egon beharko litzateke. Helburuak antolatzea, OMEk adiskidetasuna aztertzeko
proposatutako zortzi arloetako bakoitzari dagokionez, hurbilketa egokia izan daiteke.
Ikus ditzagun gure erkidegoan sor litezkeen helburuen adibide batzuk, gure erkidegoaren adiskidetasuna aldatzeko asmoz:
• “Erkidego zentro berriak edo parkeak diseinatu eta eraikitzeko orduan edo horiek berrantolatzeko orduan pertsona nagusien beharrizanak kontuan hartzen direla bermatzea”.
• “Pertsona nagusiek garraio publikoa planifikatzeko orduan duten partaidetza areagotzea”.
• “Pertsona nagusientzako ostatu aukera eta kontzientziazioa ikertu eta areagotzea”.
• “Pertsona nagusiak animatzea gizartean parte hartzera, behar dituzten programak eta
zerbitzuak sortzeko”.
• “Belaunaldi arteko programa kopurua areagotzea”.
• “Pertsona nagusientzat eskuragarri dagoen boluntario programa kopurua eta aniztasuna
areagotzea”.
• “Tokiko komunikabideak animatzea pertsona nagusiekiko adiskidetsuak diren mezuak
ematera”.
• “Pertsona nagusien kezka pizten duten gai zehatzei buruzko prebentziorako eta osasunaren promoziorako programen gaineko kontzientzia handitu eta horietan parte hartzeko aukerak sustatzea”.
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Aurreko adibideetan ikus daitekeenez, azterketa arlo bakoitzeko, gure erkidegoan izan
nahi ditugun aldaketak planteatzen dira. Une honetan, beharrezkoa izango da zenbait adierazle ezartzea, aurrerago (eta beti) aztertu ahal izateko ea gure asmoak betetzen ari diren.
Helburuei lehentasuna ematea beharrezkoa da, bitartekoak beti baitira mugatuak erkidego bateko aldaketa nahiei eta arazoei dagokienez eta helburuak elkarren artean kontraesankorrak izan ahal baitira (edo desadostasunak sor baititzakete).

HELBURUAK LORTZEKO EKINTZAK EZARTZEA
Egiaztatu dezakegunez, oraindik ez dugu esan zer egingo dugun hori lortzeko. Honakoak
dira ekintzak. Ez da jardueren zerrenda huts bat, baizik eta jarraitu beharreko ekintza lerroen
deskribapena. Batzuetan jarduera bat helburu batekin lotzea zaila izaten da, ekintza batek
hainbat helburu lortzen lagun baitezake. Helburuekin egin dugun bezala, beharrezkoa izango
da jarduera adierazleak jasotzea.
Adibidez, helburua “Pertsona nagusientzat eskuragarri dauden boluntario programen kopurua eta aniztasuna areagotzea” bada, honako ekintza lerroak identifikatu ahalko ditugu:
• Pertsona nagusientzako aukera zehatzak identifikatu eta inbentariatzea, bai gizarteko
boluntario lanean, bai beren ezagutza espezializatuak aprobetxatzeari dagokionez.
• Boluntario gisa jarduteko zailtasunak ikertzea (alderdi ekonomikoak barne).
• “Nola izan boluntario” gida garatzea, udalerrian pertsona nagusien istorio arrakastatsuen berri emateko.
• Boluntarioak erkidegoan aitortzeko gizarte programa bat garatzea (erkidegoko pertsona
nagusien aitortza eta esker ona areagotzeko helburuarekin lotuta).
Argi dago ezarritako helburua lortzeko egokien jotzen ditugun helburuak horiek eta
beste batzuk izan daitezkeela. Ekintza planaren zati hau, izan ere, idazten inplikatuta dauden
pertsonen sormen fasea da. Dena jarduera profesionalen inguruan mugitzea saihestu behar
dugu, kontuan hartua erkidegoan dauden baliabide eta talde aktiboak. Horrenbestez, horiekiko
esku hartzea oinarri hartu behar da, zerotik hasi eta egindakoa bazter utzi gabe.
Ahalegin berezia egin behar dugu ekintzak erkidegoan dauden plan eta zerbitzuen artean integratzeko, baliabideak ahalik eta gehien hedatu eta errepikapenak saihesten direla
bermatzeko.
Gogoan izan behar dugu helburu bakoitzerako (eta proposatutako ekintzetarako) ebaluazio jarduerak sartu beharko direla, jarraipen egokia egite aldera.
Hala, horietako bakoitzerako helburu jakin batzuk eta ekintza plan jakin batzuk dauzkagu. Horrek guztiak osatuko du, beraz, “erkidegoaren ekintza plana”:
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EKINTZA PLANAK IDAZTEKO PROZESUAN INPLIKATUTAKO PERTSONAK:
”EKINTZA TALDEAK” ERATZEA
Azpimarratu beharra dago helburu bakoitzerako ekintza plan espezifiko hauek ez dituela talde eragileak soilik idatziko. Idazketa lan horretan inplikatuta egon behar dira, zalantzarik
gabe, “a priori” berau betearazteko orduan era aktiboan parte hartuko duten agente guztiak.
Izan ere, motibazio osoa galtzen da eta inplikazio gutxiago sortzen baldin eta “jakintsu” batzuek hartzen badituzte erabakiak eta gero planeko ezinbesteko gainerako pertsonei esaten
badiete zer egin behar duten.
Horrek ez du esan nahi talde eragileak ez duenik proiektua koordinatu behar. Baina bada
garaia pertsonak proiektuan gehiago inplikatzeko. Horretarako, uneren batean talde eragileko
kide izan ziren eta agenda arazoen ondorioz berau utzi behar izan zuten pertsonak berreskuratu ditzakegu, edo gaikako taldeetan lagun izan ditugun eta proiektuaren garrantzia eta
parte hartzeko nahia adierazi duten pertsonei dei egin. Eta udalerrian ezagutzen ditugun eta
interesa eduki dezaketen beste pertsona nagusi eta erakunde batzuk ere parte hartzera gonbidatuko ditugu. Era berean, planteatutako helburuarekin lotuta dauden gaietan lan egiten
duten beste teknikari batzuen partaidetza eduki beharko dugu. Pertsona horiek guztiak, bada,
ekintza taldeetara sartuko dira.
Hau da, azken finean, fase honetan ekintza taldeak antolatu behar dira, talde eragileko pertsonak barne, baina borondatezko pertsonei eta teknikariei ere zabaldu beharko zaizkie
ateak, proiektuan interesa izan dezaketela uste badugu.
Hainbat ekintza talde sortu ahalko ditugu, eskuragarri dauden giza baliabideen arabera
(eta baliabide material eta ekonomikoen arabera ere). Hala, pertsona sare bat (egitura bat)
osatuko dugu eta hurrengo urteetan erkidegoan adiskidetasun planaren oinarri izango da.
Talde bakoitzak ekintza plan bat garatu beharko du jarduera mapa gisa. Hala, sistematikoki ezartzea errazagoa izango da, bertan jasota egongo baita nork egin behar duen zer, noiz
eta zein bitartekorekin. Hau da, honako hauek ezarri beharko ditu:
• jardueren mapa bat;
•N
 ork hartuko duen ekintza taldea animatzeko ardura (erkidegoko pertsona liderra –
pertsona nagusia - edo, gaiak hala eskatzen badu, teknikari profesional bat) eta nortzuek parte hartuko duten bertan;
• d enbora esparru bat (hiru urte), jarduera noiz egitea espero den adierazita; eta
• z ein baliabide izango diren beharrezkoak jarduera horiek garatzeko.
Ekintza taldeak hainbat gai planteatu beharko ditu; zein aldaketa espero beharko liratekeen, nola dakigun egin nahi duguna egiten ari ote garen eta zein metodo izango diren
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beharrezkoak (galdetegiak, inkestak edo bestelako ebaluazio tresnak) aldaketak neurtzeko,
eta ea metodo horiek erabil ditzakegun. Eta, beharrezkoa bada, horiek sortzea.
Hau da, erabaki egin behar dugu, proiektuaren une honetatik (ezin dugu amaierarako utzi), prozesuaren eta emaitzen zein alderdi ebaluatuko dugun eta nola (ebaluazioa
diseinatu behar da). Horretarako, beharrezkoa izango da erabakitzea nor ebaluatuko den
(laginketa edo populazioa), zein ebaluazio metodo erabiliko den, datuak (kuantitatiboak eta
kualitatiboak) biltzeko zein prozedura jarraituko den, zeinek jasoko dituen datuak konfidentzialtasuna eta anonimotasuna bermatuz eta ebaluazio sistemaren (edo sistemen) gaineko
baimen informatua lortuz, bai eta nola aztertu eta interpretatuko diren datuak.
Ezin dugu ahaztu planifikazio fasearen une honetan ekintza taldeak diagnostiko espezifikoa bere helburuaren arabera birformulatu nahiko duela, berau hobetu eta sakontzeko.
Ikuspegi historikotik begiratuta, zera planteatu daiteke, zeintzuk izan diren egoera
hori sortu zuten gizarte errealitateko faktoreak, zeintzuk diren egoera hori mantentzen ari
direnak, eta zeintzuk diren eragin hori desagerrarazten edo murrizten lagunduko digutenak.
Faktore horiek inguru hurbilean auki daitezke, edota beste muturrean, erkidego jakin bateko kideengandik urrunen dauden gizarte egituretan. Gainera, egoera zein talderentzat den
okerragoa edo zein taldetan konpon daitekeen errazago zehaztu ahalko da.
Esparru teoriko bat (Bronfenbrennerren eredu ekologikoa, 1979) eskaini ahalko dugu,
egoera hori sortzen eta mantentzen duten arrisku faktoreak antzemateko, baita jatorri hori
prebenitzen duten eta eragina desagerraraztea edo murriztea indartzen duten faktoreak
identifikatzeko ere. Banakakoengan eragina duten azpi sistemak honako taula honetan
azaltzen direnak dira.
SAKONTZEKO

Brofenbrennerren eredu ekologikoa
Laburbilduz, eredu ekologikoak dio pertsonak gizarte testuinguru jakin batean bizi direla eta
horren eragina jasaten dutela. Testuinguru hori honela egituratu daiteke:
•M
 ikrosistemak: pertsonak beste pertsona batzuekin egoten gara harremanetan,
ingururik hurbilenetan, eta zuzenean eragiten digute: Adibidez, familia hurbila, lagun
taldeak, lankideak, aisialdi jarduera egonkorretan lagun ditugunak, dendariak…
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•M
 esosistema: Parte hartzen dugun eta elkarrekin lotuta dauden erkidego mikrosistemek
osatua, elkarri eragiten diotelarik, gu gorabehera. Adibidez, familiaren eta lagunen
artean dauden laguntasun edo arazoak, bikotekideen familiak, familia bizitzaren eta
lanaren eskakizunak, boluntario taldearen eskakizunak…
• E xosistema: inguru horretan edo horietan banakakoek ez dute zuzenean parte hartzen,
baina beraiei eragiten dieten erabaki garrantzitsuak hartzen dira (maila guztietako
legeak, udala garatzen duena barne, komunikabideak...).
•M
 akrosistema: gizarte balio nagusien mundua da, gizarte bizitza zehaztu eta arautzen
duten horiena (ideologia eta balio kulturalak, gizarte ordena nagusia, gizarte kontratuaren
gakoak). Adibidez, zentzu negatiboan, zahartzaroaren gaineko estereotipoak, matxismoa,
arrazakeria... Baita krisi ekonomikoa eta horrek egunerokoan dituen isla zehatzak.
Iturria: Herrero (2004).

Arazoa elkarrekin interpretatzea lortzen denean, hurrengo urratsa zera da: arazoa konpontzeko garatu behar diren ekintzak zehaztea. Ekintza proposamenak egin behar dira, bai
arazoak sortu edo mantentzen dituzten arrisku faktoreak blokeatu edo murrizteko, bai horien
eragina saihestu edo murrizteko babes faktoreak sortu eta indartzeko.
Neurri horiek pertsonei eragiten dieten inguru (ekologiko) desberdinetan aplika daitezke. Aldaketak izan daitezke banakakoen ezagutzan, jarreran, gaitasunean edota jokaeretan;
aldaketak antolakunde eta erkidego mailan, kontzientziazio eta mobilizazioa eragiten dutelarik; aldaketa legeetan eta politiketan, edota lankidetza eta kooperazioa areagotzea erkidegoko
agentzien artean.
Gerta liteke proposatutako ekintzak ez etortzea bat partaideen balioekin, baita erkidegoak pertsona nagusiekiko izan behar duen adiskidetasunaren balioaren kontra egitea ere.
Gogoan izan behar ditugu, bada, halako egoerak, agertzen diren unean gainditzen saiatzeko.
Azken finean, talde guztien lanetik honako elementuak dauzkaten ekintza planak irtengo dira.
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INFORMAZIO ZEHATZA

Ekintza plana
1. P lanaren izena. Izenburua zehatza izan behar da eta haren helburu zehatzari buruzko
ikuspegi garbia eman behar du.
2. Plana ezartzeko oztopoak eta aurreikusitako lorpenak baloratu. Plana ezartzeko erronkak
eta oztopoak zeintzuk izan daitezkeen eta zein irtenbide posible egon daitekeen aurreikusi.
3. J arduera nagusiak. Eraginkortasuna bermatzeko jarduera nahikoak sartzen direla ziurtatu
behar dugu (helburuen eta jardueren arteko loturaren azterketa, hau da, jarduerek logikoki
ezarritako helburura gidatzen dutela justifikatu behar da, ekintza horien bidez helburu egokia
lor dadin). Gero beste kontu bat izango da helburua benetan lortzen ote den. Azterketa hori
sistema bikaina da planaren akatsak antzeman eta hutsuneak konpontzeko. Kontuan hartu
behar dugu jarduera bakoitza helburu batekin edo gehiagorekin lotuta egon daitekeela.
• Plana garatzeko ebaluazio jarduerak sartuko ditugu, lortutako zereginak kontuan hartuta:
zeintzuk ziren garatutako jarduerak eta zein neurritan parte hartu zuten pertsonek.
•D
 enbora esparrua ere ezarriko dugu, hiru urteren barruan, planeko ekintzak noiz egitea
espero den adierazita.
• Aurrerago, ekintza lerro bakoitzaren planifikazio zehatza landu beharko dugu. Bere garaian,
jarduerak zerrendatu beharko dira eta horiek ezartzeko data, arduraduna, beharrezko
baliabideak eta abar zehaztu. Era berean, jardueren egutegia ere zaindu beharko da,
bakoitzaren erritmoa eta eskakizunak (eta koordinazioa) kontuan hartuta. Fase honetan,
gainera, beste antolakuntza elementu batzuk ere sartzen dira: egin beharreko ekintzen
koordinazioa; planeko langileen koordinazioa –elkarren artean eta erakunde edo elkarte
egokiekin -; harremanen programazioa; plana eusteko babes azpiegiturak eta logistika;
gizarte talde partaideak; ekintzen integrazio bertikala eta jarraipen sistemak, eta abar.
4. Ekintzan lagunduko duten bazkideak identifikatzea, bai eta horiek ekintzan zehar izango
duten zeregina zehaztea ere. Ekintza taldea animatzeaz nor arduratuko den identifikatu
beharko da.
5. P lanaren aurrekontua. Plana gauzatzeko beharrezko bitartekoak ote dauden identifikatu
behar da, ez dadin izan mobilizazio frustragarria bat, ahozko elkarrizketa bat edo idazpurudun
orri dossier bat baino ez. Proiektua osatzeko baliabide nahikorik ez edukitzea arazo bat
izan liteke. Hori arazo komuna da, erkidegoek ez baitute baliabide askorik. Halaber, kideek
prozesuan era aktiboan parte hartzeko duten denbora eta prestutasuna ere ezinbestekoak
dira. Hori dela eta, udalak ekintza plana garatzeko zein baliabide jarriko duen adierazi beharko
da.
Bertan egina, Wandersman eta laguntzaileak oinarri hartuta (1999, 2000)

126

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

TALDEEI BABESA EMATEA EKINTZA PLANAK GARATZEKO ORDUAN
Ekintza taldeen lana hasi denean, hala ere, oraindik ez da amaitu proiektuaren talde
eragileak garatu behar duen lana. Talde eragileak ekintza taldeak babestu behar ditu, ahalik
eta funtzionamendurik autonomoena izan dezaten, eta, era berean, bigarrenekiko koordinazio
etengabean aritu daitezen.
Une horretan, ekintza taldeek ondo funtziona dezaten eta beren lana behar bezala garatzeko prestakuntza izan dezaten beharrezkoa den teknologia oro lortu beharko dugu.
Taldeko liderrari dagokionez, bilerak gidatzeko eta ekintzak planeatzeko moduari buruzko entrenamendu bat egin ahalko dugu. Era berean, ekintza talde bakoitzaren jarduerak
erregistratu eta emaitzak ebaluatzeko modua ere aztertu beharko da. Liderra talde eragileko
kidea bada, dagoeneko izango zuen astia taldean aplikatu beharreko hainbat teknika bizi eta
ikasteko. Pertsona horiek berriak badira, hainbat prozesu errepikatu egin beharko dira, beren
lana era egokian egiteko tresnak dauzkatela bermatze aldera.
Taldeko liderrari erabilgarri izan dakioke taldeko teknika gehiago ezagutzea, talde lana
nola gauzatu jakin eta taldean sor daitezkeen arazo batzuei aurre egiteko.
TALDE LANA

Esparru komun bat eraikitzeko dinamika
Deszentrazio gaitasuna (norberaren buruan zentratuta egoteari uztea) garatu eta beste
pertsonekin oinarri komuna eraikitzen ikasi behar da.
Garapena:
• Talde edo pertsona bik edo gehiagok kontrako iritziak edo proposamenak aurkeztuko
dituzte gai edo galdera jakin baten gainean.
• Dinamizatzaileak bi proposamenak idatziko ditu arbelean eta talde edo pertsona biei
eskatuko die beren proposamenaren onurak azaltzeko. Honako galderak egin daitezke
- Zertarako da garrantzitsua…?
- Zein helburu dauka…?
- Zer lortzen da…?
- Zer irabazten dugu proposamena onartuta…?
• Dinamizatzaileak jasota utziko du talde edo pertsona bakoitzaren erantzun laburbildua
eta haren gainean berriz ere honako galdera egingo da:
- Zein garrantzia dauka zuentzat?
• Galdera hori errepikatu beharko da talde edo pertsona biak adostasun batera iritsi arte.
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Esaterako:
Dinamizatzailea: Zer egin daiteke beren etxeetan bakarrik bizi diren pertsonek baimena eman
dezaten udaleko teknikariek beren etxeetan suteen kontrako alarmak jartzeko?
A taldea: Udala beraiekin harremanetan jarri beharko litzateke eta horiek instalatzeko
beharrizana azaldu. Horretarako udaleko pertsona batek beren etxera joan behar duela
adierazi beharko litzaieke.
B taldea: gu ez gaude ados. Senideak edo lagunak arduratu beharko lirateke beren etxeetan
alarma horiek jartzeaz. Udalak alarmak eman ahal lizkieke baina beraiek instalatu beharko
lituzkete.
Dinamizatzailea: Zein helburu dauka zuentzat A edo B egiteak
A taldea: pertsona nagusiak beren etxeetan seguru egotea.
B taldea: pertsona nagusiak beren etxeetan seguru egotea.
Dinamizatzailea: Orduan denok nahi dugu pertsona nagusiak beren etxeetan seguru egotea.
Oinarria: Fundación Secretariado Gitano (2007).

TALDE LANA

Adostasunak lortzeko dinamika
Aurreko teknikaren jarraipena izan liteke eta elkarrizketa gaitasuna garatzeko eta alderdi
guztientzako onuragarriak diren adostasunak lortzen ikasteko helburua aurkezten du.
Garapena:
• Adostasun puntuak bilatu behar dira. Honako galderak egin daitezke:
- “Horrez” gain, ba al dago zerbait garrantzitsua proposatutakoarekin lortu nahi dena?
- Bi helburuak jasotzen dira eta biei adostasuneko aukerak proposatzeko gonbidapena
egiten zaie.
• Proposamenak egiten jarraitu behar dute, guztien adostasuna daukan bat lortu arte.
• Azkenean, dinamizatzaileak adostasuna idatziko du arbelean.
Adibidean aurreko dinamikako testuinguruarekin jarraitzen dugu.
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Dinamizatzailea: Pertsonak beren etxeetan seguru egoteaz gain, zer lortu nahi duzue zuen
proposamenarekin?
A taldea: pertsona nagusiek segurtasun altua edukitzea, horretarako, prestakuntza duten
pertsonek instalatuko dituztelarik alarmak beren etxeetan.
B taldea: pertsona nagusiek ez jasatea une txar bat edo ez geratzea zerbitzu hori gabe ez
dutelako nahi ezezagun bat beren etxeetan sartzerik.
Dinamizatzailea: Onena bi proposamenak batuko lituzkeen ideia bat proposatzea litzateke,
zerbait burutzen zaizue?
A taldea: udaleko teknikariak pertsona nagusiaren helbidera joan ahalko lirateke pertsona
horren senide, lagun edo auzokide bat bertan dagoen egun batean eta suteen kontrako
alarma instalatu.
B taldea: bai, hala ez du beldurrik izango bere etxean ezezagun bat sartzen delako eta
zerbait gertatu ahal zaiolako, eta, gainera, prestakuntza duen pertsona batek instalatuko
du alarma.
Dinamizatzailea: oso ondo, orduan adostasun batera iritsi gara: udaleko teknikariak pertsona
nagusiaren helbidera joan ahalko lirateke pertsona horren senide, lagun edo auzokide bat
bertan dagoen egun batean eta suteen kontrako alarma instalatu.
Oinarria: Fundación Secretariado Gitano (2007).

Ekintza taldeari dagokionez, orokorrean lehentasunak eta ekintza planak identifikatzen
lagun diezaiekegu. Prozesuan, oztopoak edo erraztasunak, tokiko baliabideak eta kanpoko babes iturriak identifikatzen irakatsiko diegu. Erkidegoan dauden programak aztertzen irakatsiko
diegu, bataren eta besteen arteko aldeak eta berdintasunak zehazteko, zein beharrizan ez dituzten asetzen egiaztatzeko eta plan berriak erkidegoarentzat aukera berriak zabaldu, kendu
edo ematen dituen kalkulatzeko.
Gainera, aldizka koordinazio bilerak antolatu behar ditugu, gutxienez ekintza taldeetako liderrekin, ekintzaren planifikazio eta betearazpen prozesua berrikusteko eta bizi izan diren
aurrerapen eta porroten nahiz arazo berrien gaineko jarreraren gainean hausnartzeko.
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”PERTSONA NAGUSIEKIKO ERKIDEGO ADISKIDETSUA LORTZEKO
EKINTZA PLANA” IDAZTEA
Ekintza globalerako plana idaztea talde eragilearen erantzukizuna dela uste dugu. Fase
honetan, gainera, pertsona nagusi eta tokiko teknikari gehiagok parte hartzen dutenez, taldea
indartuago dago. Talde honen eta ekintza taldeen artean beharrezko piezak sortu ditugu plana
idatzi eta berau onartzeko.
Hasteko, udalerrian bertan agintari publikoekin hitz egin dugu. Agintari horiek emandako datuen berri izan duten arren, eta tokiko profesionalek proiektuaren zatiak idazteko
orduan parte hartu duten arren, une honetan udala jakinaren gainean jarri behar da eta beharrezkotzat jotzen dituzten alderdiak jasoko dira. Oraingoan ere era irekian hitz egin behar da,
proiektua onartzen dela lortu arte.
Bigarrenik, erkidego osoari ekintza planaren berri emango zaio.
Hirugarrenik, elkarrizketa horretatik irteten den plana Hiri Adiskidetsuen Sarera bidaliko da, jakinaren gainean egon eta kontuan har dezan.
Agiriak honako elementuak barne hartuko dituen egitura bat eduki dezake.
INFORMAZIO ZEHATZA

Hirurteko ekintza planaren proposamena
Txostenaren aurkezpena:
• Prestaketa lanerako irizpideak.
• Proiektuak diseinatzeko sekuentzia.
• Plana egiteko prozesua.
• Helburuen proposamena diagnostikoa oinarri hartuta, OMEren arloan arabera.
• Erakundeko kudeaketa arloen eta proposamenen arteko harremana.
Helburu eta jardueren proposamenak OMEren eremuen arabera:
• Helburu zehatza.
• Helburuaren lorpen adierazleak.
• Justifikazio diagnostikoa.
• Garatu beharreko jarduera nagusiak:
- Zeinentzat egiten den.
- Jardueraren izaera (martxan – hobetzen – berria).
- Udalaren gobernu planarekiko lotura.
- Lidergoa eta inplikatutako alderdiak. Inplikatutako udal saila.
- Jardueren adierazleak.
- Denbora esparrua (aurreikusitako hasiera eta amaiera datak).
- Beharrezko baliabideak.
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Idatzi diren txosten batzuk ikusi nahi baditugu, honakoak irakur ditzakegu:
AGIRI GOMENDAGARRIAK

Udalerri desberdinen ekintza planak
Bilbokoa: http://goo.gl/rHIjh7
Gasteizkoa: http://goo.gl/eEcd71
Zaragozakoa: http://goo.gl/XYk75C
Ingelesez izan arren, Londreskoa: http://goo.gl/F01mo0

Atal honetan pertsona nagusiekiko erkidego adiskidetasuna indartzeko ekintza plana idaztean eman behar diren urratsak aurkeztuko ditugu. Plan hori, onartutakoan,
erkidego osoari eta OMEri aurkeztuko zaie, proiektu honen nazioarteko berme gisa.
Fase honetan plan orokorraren helburu zehatzak eta helburu horiek lortzeko ekintza plan partzialak idatzi ditugu. Aurreko orrietan plan partzial horietan deskribatu
behar diren funtsezko elementuak deskribatu dira: helburuaren lorpenaren adierazleak, jarduerak, arduradunak, denbora esparrua, beharrezko baliabideak, jarduera
adierazleak...
Ekintza taldeek lanaren fase honetan duten zeregina azpimarratzekoa da, baita talde
eragileak horien lanaren dinamizatzaile gisa duen garrantzia ere.
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1. GEHIGARRIA.
HIRU URTE DAUZKAGU GURE EKINTZA PLANIFIKAZIOAK EGITEKO.
BETEARAZPEN FASEA

Erkidego osoa martxan jartzen da, pertsona nagusiekiko adiskidetasuna hobetzeko asmoz. Ekintza talde batzuk aurrez hiru urterako pentsatutako jarduerak hedatzeaz arduratzen
dira. Denbora horretan haren bi elementu iraunkorrak zaintzen jarraitu beharko da: prozesuaren ebaluazioa eta komunikazioa, hain zuzen ere.
Hiru urtetan zehar, gauzatzen ditugun ekintzen eta lortzen ditugun emaitzen gaineko
komunikazioa aktiboa izango da. Erkidegoa jakinaren gainean egon behar da, eta, batez ere,
planean parte hartu behar du.
Gogoan izan behar dugu garrantzitsua dela planeatutako helburuen lorpena ospatzea
eta aldizkako harremanak izatea ekintza taldeetako arduradunekin, prozesua zelan doan edo
arazorik egon ote den jakiteko. Horretarako, erabilgarria izaten da harremanetarako bitartekoaren bat izatea, ondoren eskari zehatzak edo kontsultak egiteko. Hala, premiazko egoerarik
badago eta nola jokatu ez dakiten egoera garrantzitsurik gertatuko balitz, ez lirateke “bakarrik” geratuko. Lotuta eta babestuta sentitzea benetan emandako laguntza bezain garrantzitsua da. Gainera, proiektuari eusteko beharbada entrenamendu osagarriren bat beharko da.
Talde eragileak babes edo entrenamendu hori sustatu beharko du, bere bitartekoen bidez edo
kanpoko agenteen partaidetza bilatuz.
Ekintza planen ezarpen prozesuak ebaluatzeari dagokionez, adi egon beharko dugu aurreko fasean ezarri diren jarduera adierazleak betetzen ote diren. Hurrengo taulan ikusgai
daude prozesua ebaluatzen lagun diezaguketen galderetako batzuk.
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Prozesuaren ebaluazioa kontrolatzeko hamabi galdera
• E sku hartzea planeatu bezala betearazi al da?
•A
 urreikusitako biztanleriari ematen al zaio arreta?
• P artaide guztiek onura bera jasotzen al dute?
• Z ein asetasun eta partaidetza maila lortu dira?
• Z ein da eskaria? Zenbat betetzen da? Zein faktorek dute eragina eskariaren gorabeheretan?
• P rogramako jarduera bakoitzari ematen zaion garrantzia erlatiboa egokia al da?
• Z eintzuk dira programaren zuzeneko eta zeharkako onuradunak? Zenbat dira eta
nolakoak?
• Z elan egiten dira jarduerak? Programaren baliabideak nahikoak eta egokiak al dira?
•N
 ola hobetu daiteke baliabideen erabilera?
•N
 ola funtzionatzen du programaren taldeak? Nolakoa da kideen arteko komunikazioa eta nola konpontzen dira arazoak?
• P rogramako jarduerak eta zereginak ondo antolatuta eta banatuta al daude?
•N
 olako harremana dute taldeko kideek programako onuradunekin?
Iturria: Alvira (1997).
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2. GEHIGARRIA.
PROZESUA BERRIZ ERE HASTEN DA.
AURRERAPENEN EBALUAZIO FASEA

OMEren proiektuaren azken fasea, etengabeko hobekuntza zikloan prozesua berriz abiarazi baino lehen, erkidegoan egindako lanaren ondorioz pertsona nagusiekiko adiskidetasunari
dagokionez bizi izan ditugun aurrerapenen ebaluazioari buruzkoa da. Hau da, proiektuak zein
neurritan funtzionatu zuen galdetu behar diogu geure buruari.
Espero zen hobekuntza lortu ote den jakin nahi da eta horretarako erantzunak lortu
beharko dira proiektuaren arrakastari buruz eta zergatiari buruz, garatzen jarraitzeko beharrizanari buruz, eraginkorragoa izateko aldatu beharko litzatekeenari buruz eta babesleei (tokiko
gobernua eta agente instituzional inplikatuak) berau finantzatzen eta bertan lan egiten jarrai
dezaten eman beharko litzaizkiekeen ebidentziei buruz.
Proiektuaren epe laburreko, ertaineko eta luzeko eragina neurtu nahi da, eta, horretarako, garrantzitsua da gogoratzea ebaluazio hau ez dela zertan egin berau amaitzean soilik,
baita aurrerago ere. Programa amaitzean neurketa batzuk egiteko aukera planteatu beharko
dugu, eraginak “benetakoak” ote diren egiaztatzeko, hau da, denboran jarraitzen ote duten
jakiteko.
Ebaluazioa egingo duten pertsonak proiektuan hasiera-hasieratik inplikatuta egotea
komeni dela azpimarratu beharra dago. Gure kasuan, ebaluazio hori egiteaz batez ere talde
eragilea arduratuko da, eta, oraingoan ere, erkidego osoaren lankidetza izango du.
Ohikoenak diren ebaluazio irizpideak honakoak dira:
• E raginkortasuna: denbora jakin batean helburuen eta emaitzen irismena zein izan
den adierazten du.
• E fektibotasuna: proiektuak dituen eraginek zehazten dute, eragin horiek aurreikusi
egin diren ala ez gorabehera. Interesgarria izan daiteke programaren beste eragin
batzuk identifikatzea, helburu zehatzak gorabehera.
• E fizientzia: lortutako lorpenak kontsumitutako baliabideekin lotzen dituen neurria.
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Eremu desberdinetan lortutako aldaketak ebaluatu behar dira. Proiektuaren helburuetan eremu nagusia aurreikusten zen, hau da, erkidegoa, baina baita inplikatutako pertsonengan eta alderdi metodologikoetan espero beharko litzatekeen aldaketa ere. Eremu horiek ere
aztertu egin beharko dira.
Azkenik, etorkizuneko kalitatea hobetzeko estrategiak nola sartuko diren identifikatu
beharko da.
•O
 ndo funtzionatu zuten elementuen dokumentazioa, etorkizuneko ezarpenek arrakasta izango dutela bermatze aldera.
• P rogramako zein elementuk ez zuten ondo funtzionatu zehaztea, proiektuaren ahuleziak eta hobetu beharreko alderdiak identifikatuta, bai orokorrean, bai zehazki, hala
programa eraginkorra izan zen alderdietara bideratu edo mugatzeko.
Programaren euste lana proiektua hedatzen hasten den unetik bertatik egon behar da
presente. Proiektu guztiek bezala, honek ere hasiera eta amaiera dauzka. Horrenbestez, berau
ezarri denean, denboran irautea lortu beharko litzateke. Horretarako, proiektua sendoa izan
beharko da eta eraginkorra izaten jarraitu beharko du, parte hartzen duten pertsonengan, erabiltzen diren baliabideetan eta abar aldaketak egin arren. Programek arrakasta badute baina
ez badira irauteko gai, partaideen artean erresistentziak sor daitezke eta erkidegoak eta sustatzaileengan konfiantza osoa jarri zuten agenteak desanimatu egin daitezke. Programa berreditatzen inplikatu baino lehen, ziurtatu egin behar da programa eraginkorragoak ote dauden,
gurea nahikoa eraginkorra izan zen (edo ez), edo, bestalde, hasierako arazoak oraindik ere hor
jarraitzen duen.
Proiektua eraginkorra dela frogatu denean, aldaketa batzuk egin behar izan arren, ahalegina egin behar da erkidegoan duen eraginak bizirik jarrai dezan. Ahalegin horiek proiektua
ezartzen hasten den lehen unetik bertatik egin behar dira.
Egile desberdinak (Sánchez Vidal, 1997; Wandersman eta laguntzaileak, 2000; Balcázar,
2003; García-Ramírez eta laguntzaileak, 2007; Herrera eta laguntzaileak, 2007) hainbat neurri
eta estrategia proposatzen dizkigute, erkidego mailako ekimen baten jarraitasuna ziurtatzeko.
• P roiektuaren eraginkortasuna frogatzea.
• P ertsonak prestatzea. Proiektua garatzeko prestakuntza jaso dutenek harekin jarraitu
beharko dute eta beste pertsona batzuk prestatu. Proiektuan lan egiten duten pertsonak guztiz finantzatuta daudenak badira, funtsak amaitzen direnean ez du inork jarraituko. Hori dela eta, hainbat lider entrenatu beharko dira, kide berriak entrenatzeaz
arduratu daitezen. Tokiko liderrak garatzea eta kanpoko liderrak apurka apaltzea oso
garrantzitsua da proiektuari eusteko, kanpoko teknikariek alde egiten dutenean.
• L iderrek entrenamenduko material eta tresnen kopiak dituztela ziurtatzea.
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• P rogramaren laguntzaile edo sustatzaile bat lortzea, erkidegoan influentziak dituena,
programa baten jarraitutasuna politikoki orientatuta baitago. Era berean, aldaketa
politikorik egin ote den ere aztertu beharko da.
• Indar instituzionala sustatzea. Proiektuetan erakunde indartsuak egon behar dira inplikatuta. Erakundearen eta programaren helburuak lotuta badaude, lider indartsuekin
eta gaitasun maila altuarekin, programak jarraitzea errazagoa da.
• E rakunde anfitrioiaren eta erkidegoaren arabera egokitzea. Programako funtsak murrizten direnean, positiboagoa izan daiteke baldin eta programak erkidegoarentzako
arazo edo beharrizana ebazten badu.
• P rogramaren jabetza erkidegoarena dela indartzea. Erkidegokoak diren eta programarentzat esanguratsuak izan daitezkeen erakunde, elkarte eta instituzioen harremanak
eta partaidetza sustatzea (auzo eta hiritar elkarteak, gizarte eta osasun zerbitzuen
zentroak, eskolak eta auzoko aisialdi zentroak, parrokiak, unibertsitatea...). Hori programan zehar egin beharko da eta ez soilik amaieran, talde horiek, erkidegoko nukleo
biziak eta iraunkorrak izanik, inplikatuta sentitu daitezen eta iraunkortasunaren gaineko nahiei eta beren aukerei jarraiki parte har dezaten.
• P roiektua erkidegoan dauden beste programa edo zerbitzu batzuekin integratzen dela
sustatzea.
• J arraitutasun plana aurreikustea: proiektua amaitu baino lehen funts posibleak erakarriko dituen plana garatzeko batzorde bat eratzea, taldeko kide batzuk entrenatuz
ondoren funtsak eska ditzaten (nora jo, zein paper bete, proposamenen argudioak eta
abar).
• F inantziazioa dibertsifikatzea.
•B
 este testuinguru batzuetan antzeko programekiko kanpo harremanak indartzea. Hiri
Adiskidetsuen Munduko Sareak aukera hori ematen digu.
• E kimenaren hedapen egokia egitea.
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1. ERANSKINA.
LANDA INGURU ADISKIDETSUEN KONTROL ZERRENDA
Landa inguru adiskidetsuen kontrol zerrenda

Aire zabaleko espazioak eta eraikinak.
Espaloiak, bideak eta bidezidorrak
• E spaloiak, bideak eta bidezidorrak ondo zainduta
eta garbi daude, ez dira labainkorrak eta iristeko
moduan daude.
• Espaloiak jarraituak dira, ez dago ertz baxurik eta
gurpil aulkiak (motordunak barne) ibiltzeko aukera
ematen dute.
• Elurra azkar kentzen da eta pertsona nagusiak
kontuan hartzen dira (adibidez, elurra kentzen da
kotxeak sartu eta kendu behar dituztenentzat eta
gurpil aulkietan -motordunetan barne- joan behar
duten pertsona nagusientzat).
• Aparkalekuak ondo zainduta daude eta ez dute elur
edo izotzik.
• Kaleak ondo zainduta daude.
• Eurirako babeslekuak daude, oinezkoek behar
dituztenerako.
Komun publikoak eta atseden lekuak
• K omun publikoak erabiltzeko moduan daude eta
ezintasunen bat duen pertsonei egokituta daude
(hau da, pultsagailuak, ate zabalak, eskubandak eta
itxitura errazak dituzte, artritisa duten pertsonek
ere erabili ahal izateko) eta seinale egokidun leku
aproposetan daude.
• Komunak erabilgarri daude (pertsona nagusientzako
altuera egokian) espaloietan, bideetan eta
bidezidorretan eta komun desberdinen artean tarte
erregularrak daude.
Segurtasuna eta zaintza
• K riminalitate tasa jaisteko ekintzak egiten dira.
• Auzoak eta kaleak ondo argiztatuta daude.
• Trafikoaren zaratak baxuak dira edota ondo
kontrolatuta daude.
Eraikinak
• E raikinak irisgarriak dira eta malda egokidun
aldapak dituzte gurpil aulkientzat, eskailera gutxi
dituzte eraikinetara sartu eta horietatik irteteko,
lurzorua ez labaintzeko modukoa da, komunak
egokituak dira eta solairu nagusian daude eta
aparkalekuak egoera onean eta eraikin publikoetatik
oso hurbil daude, erraz sartu ahal izateko.

Zerbitzuak (supermerkatuak, elizak, eraikin publikoak,
erkidego zentroak)
• Z erbitzuak elkarren ondoan daude, jende
nagusiaren bizilekuetatik hurbil, eta sarbide errazak
dituzte (esaterako, eraikinetako beheko solairuan
daude eta gurpil aulkientzako maldak dituzte).
Garraioa.
Errepideak
• E rrepideak egoera onean daude, ondo argiztatuta
daude eta ikusteko moduko seinaleak dituzte.
• Trafikoaren mugimendua ondo erregulatuta
dago (batez ere udan trafikoa areagotzen den
erkidegoetan).
• Errepidean arau malguak daude – ez da abiadura
muga betearazten (geldoago), ez dago semaforo
askorik, gainerako gidariek leku zabala uzten diete
errepidean pertsona nagusiei.
• Zoladurako trafiko lineak argiak eta ikusteko
modukoak dira.
Elurra erretiratzea
•A
 zkar kentzen da elurra errepideetatik eta
aparkalekuetatik.
Aparkalekua
•A
 parkaleku irekiak nahiz itxiak komunetatik hurbil
daude.
• Aparkalekuko arauak betearazten dira (jendeak
larrialdietarako lekuetan eta ezinduentzat gordetako
tokietan aparkatzen ez duela zaintzen da).
• Pertsonak jaso eta jaisteko guneak ondo markatuta
daude.
• Mugikortasun neurtua duten pertsonentzako
aparkaleku plaza nahikoa dago.
Erkidegoko garraio zerbitzuak
• E rkidegoko garraio zerbitzuen prezioa neurtua da,
irisgarritasun baldintzak betetzen ditu (garraiorako
furgonetak barne) eta erabilgarri daude pertsona
nagusiak ekitaldi, erosketa eta irteeretara
eramateko.
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•G
 idari erabilgarrien sare informala edota
boluntarioak daude eta horiei konpentsatu egiten
zaie beren ahaleginagatik (adibidez, gasolinarako
dirua emanda).
Osasun garraioa (zentrorik handienak barne)
•O
 sasun garraioko zerbitzuak pertsona nagusiak
osasun zentroetarako hitzorduetara eramateko
eta horietatik jasotzeko prestatuta daude (hiri
handietako hitzorduak barne) – horren barruan
sartzen dira itsasontziak eta aire garraioa, urrunen
dauden erkidegoetatik.
Garraio lagundua
•G
 arraio zerbitzuko aukeren barruan ezintasun
desberdinak dituzten pertsonentzako garraiobide
egokituak daude.
Garraio publikoa
•G
 arraio publikoa egokia da, prezio eskuragarria
dauka eta irisgarritasun baldintzak betetzen
ditu (autobusak, transbordadorea, eta abar),
pertsona nagusiek beren eguneroko jarduerak egin
ditzaten- ospitale, osasun zentro, erkidego zentro,
merkataritza gune eta bankuetara irits daitezen.
•G
 arraio publikoko zerbitzuak koordinatuta daude.
• Garraio publikoko zerbitzuak eskuragarri daude
egunez eta gauez.
Taxiak
• T axiak eskuragarri daude, irisgarritasun baldintzak
betetzen dituzte eta ordaintzeko moduko prezioak
dituzte pertsona nagusientzat.
Informazioa
• Informazioa ematen zaie garraio zerbitzuen aukerei
buruz (publikoak eta pribatuak) pertsona nagusiei,
garraioak nola eta non eskuratu, ordutegiak
zeintzuk diren eta kostuak zenbatekoak diren
adierazita.
• E rkidegoan garraio publikoaren eta bestelako
garraiobideen erabilera sustatzen da.
Etxebizitza.
Etxebizitza aukerak
• E txebizitza aukera egokiak eta eskuragarriak daude
(alokairuan eta salgai), barruan apartamentuak,
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etxebizitza independenteak, jabekidetza txikiagoak
eta etxe familiarrak barne.
• Etxebizitzak eskuragarriak dira eta babes
ofizialekoak ere badaude.
• Etxebizitzaren dimentsioak pertsona nagusiek egun
dituzten beharrizan eta bizimoduetara egokitzen
dira.
• Etxebizitza zerbitzuetatik oso hurbil dago.
• Etxebizitza pertsona nagusientzat eta ezintasunen
bat duten pertsonentzat egokituta dago.
Etxean zahartzea
• Pertsona nagusiak beren etxeetan geratzeko
laguntzak daude.
• Guztientzako bizimodu lagundurako aukerak daude.
• Tarteko etxebizitzak daude eskuragarri (hau da,
familia etxe handi baten eta apartamentu txiki
baten arteko aukerak, baina bizimodu lagundua
izateko aukera gehiago dituztenak, bien “bitarteko”
aukeratzat jo daitezkeenak).
• “Alarma sistemak” daude erabilgarri bakarrik bizi
diren pertsonentzat ( hau da, pertsona nagusi batek
zerbait behar duenean horren berri ematen duten
sistemak)
Epe luzeko zaintza
• Epe luzerako zaintza aukera eskuragarriak daude,
familiak banatu behar ez daitezen eta erkidegotik
irten behar ez daitezen.
Mantenamendua eta aldaketak
• Etxebizitzak mantentzeko lanak diru sarrera finkoak
dituzten pertsona nagusi guztien esku daude.
• Etxebizitza mantentzeko lan orokorrak pertsona
nagusientzako doakoak dira edo prezio
eskuragarriak dituzte (adibidez, lorategian lan
egitea).
• Etxebizitza aldatu egiten da pertsona nagusien
beharrizanen arabera eta etxebizitza berriak
pertsona nagusien beharrak kontuan hartuta
eraikitzen dira.
• Etxebizitzek (etxeak eta apartamentuak barne) ase
egiten dituzte ezintasunen bat duten pertsonen
beharrizanak.
• Etxebizitza aldaketak eskuragarriak dira eta finantza
laguntza dute, hots, diru-laguntzak eta bestelako
laguntzak.
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• Etxean aldaketak egiteko finantza laguntzen
programei buruzko informazioa eskuragarri dago
eta pertsona nagusiek erraz aurki dezakete.
• Etxeko asegurua eskuragarria da.
Errespetua eta gizarteratzea.
Errespetua, adiskidetasuna eta adeitasuna
• P ertsona nagusiak errespetuz tratatzen dira
erkidegoan –tratamendu egokiak jasotzen dituzte,
beren iritzia eskatzen da erkidegoko gaiei buruz,
beren ekarpenak errespetatu egiten dira eta beren
beharrizanak kontuan hartzen dira.
Belaunaldi arteko errespetua eta elkarrekintza
• E rkidego jardueretan belaunaldi desberdinak
batzen dira –aisialdi jarduerak (adibidez, arteak
eta artisautza, eta abar) eta jarduera praktikoak
(esaterako, gazteek emandako informatiko eskolak)
barne hartzen dira.
• Programak eskaintzen zaizkie haur eta gazteei,
pertsona nagusiak errespetuz tratatzeko eta
zahartzean zer sentitzen den azaltzeko.
Erkidego barnerakoiak
• P ertsona nagusiei eskatzen zaie kontseiluko
bileretan eta antzeko jardueretan parte har dezatela
eta beren ekarpenak aitortzen dira.
• Pertsona nagusiei publikoetan (herri mailan eta
probintzia mailan) ekarpenak egiteko eskatzen zaie.
• P ertsona nagusiek beren erkidegoko kideen bisita
“sozialak” jasotzen dituzte.
Ekitaldiak eta sariak aitortzea
• P ertsona nagusien ekarpenak erkidegoan aitortzen
dira ekitaldi edota sarien bidez.
• Pertsona nagusiak omentzen dira komunikabideen
bidez (adibidez, beren istorioak dokumentatu eta
partekatuta).

Gizarte partaidetza.
Ekitaldiak eta jarduerak
• Ekitaldi eta jarduera ugari daude adin guztietako
pertsona nagusientzat, batzuk adinaren arabera
zehatzak dira eta beste batzuk belaunaldi artekoak.
Jardueretan honakoak sartzen dira: jarduera
fisikoak eta aisialdi jarduerak, kirol ekitaldietara
joatea, elizarekin eta eskolarekin lotutako jarduerak,
elikagai bilketa eta abar.
• Jarduera horien barruan aire zabaleko jarduerak
(adibidez, oinez ibiltzea) eta barrukoak (adibidez,
bingoa, karta jokoa, dardoak eta abar) sartzen dira.
Garraioa
• Ekitaldiak eta jarduerak garraioa iristen den
lekuetan egiten dira.
Isolamendua prebenitzea
• Etxez etxeko bisitak egiten zaizkie etxetik irteten ez
diren edo ezin duten pertsonei.
• Lagun sistema bat dago, normalean erkidegoan
aktibo ez dauden pertsona nagusiak gizarteratzeko.
• Erkidegoan parte hartzeko interesik ez duten
pertsona nagusien beharrizanak errespetatzen dira.
Ikastaroak, artisautza eta zaletasunak
• Ikastaro ugari daude eskuragarri eta erabilgarri
(edo doan) eta ikastaroak toki egokietan egiten dira
(adibidez, erkidego zentroan, unibertsitatean), hots,
garraio publikoa iristen den tokietan.
Irisgarritasuna eta erabilgarritasuna
• Jarduerak eta ekitaldiak leku egokietan eta guztien
esku daudenetan egiten dira, ezintasunen bat duten
pertsonen beharrak ere kontuan hartuta.
• Ekitaldiak, jarduerak eta kultura emanaldiak
(adibidez, musika, antzerkia) pertsona nagusi
guztientzat eskuragarriak dira.
Familiari orientatua
• Ekitaldiak eta jarduerak belaunaldi artekoak dira
eta adin eta jatorri desberdineko jendearentzat
pentsatuta daude.
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Jardueren sustapena
• J ardueren publizitatea egiten da, pertsona nagusiek
ikusteko moduan.
Komunikazioa eta informazioa.
Komunikazio orokorra
• E kitaldiei eta programei buruzko informazioa
erregulartasunez eta konfiantzaz ematen da
(harremanetarako informazioa barne), tokiko
gobernuen edota borondatezko antolakuntzen
bidez.
• Informazioa pertsona nagusiek beren eguneroko
jarduerak egiten dituzten tokietan hedatzen eta
argitaratzen da, adibidez, posta bulegoan, kultu
tokietan, erdiguneetan eta udaletan.
• Herriko komunikabideek (telebista eta irratia)
erkidegoko ekitaldien berri ematen dute eta
pertsona nagusientzat interesgarri izan daitezkeen
albisteak ematen dituzte, adibidez, “erkidegoaren
esku dauden kateen” bidez.
• Direktorio nagusi batean pertsona nagusiek beren
eskura dauden jarduerei eta zerbitzuei buruzko
informazioa aurki dezakete (harremanetarako
telefono zenbakiak barne).
Harreman interraktiboa (ahoz aho)
• Informazio osagarria foro publikoetan zabaltzen da
(bilera publikoak eta informazio batzarrak barne).
• Gizartean isolatuta dauden pertsona nagusiei
informazioa telefonoz edo bisita pertsonalen bidez
ematen zaie.
• Informazio garrantzitsua emateko biltzar
interraktiboak sortzen dira (adibidez, osasun
kontuetan, iruzurraren aurkako babesean).
Informazio eskuragarria
• Informazio idatzia letra handi eta irakurterrazetan
agertzen da, mezu sinpleekin.
• Alfabetatze programak daude.
• Pertsona nagusiak informazio dibulgatzaile eta
entrenatzaile (borondatezko edo aditu) gisa bildu
eta erabiltzen dira.
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Teknologia berriak
• Lokal ireki bat dago jendeak ordenagailuak eta
internet erabil ditzan.
• Pertsona nagusientzako teknologia berriei buruzko
prestakuntza ikastaroak daude erabilgarri.
Informazio motak
• Pertsona nagusientzako interesgarria den
informazioa hedatzen da, adibidez herriko ekitaldiei
(heriotza oharrak barne), bizi informazioari
(osasuna, segurtasuna eta abar), eta beraientzako
eskuragarri dauden programa eta zerbitzuei buruz.
• Pertsona nagusien lorpenak batzuetan
komunikabideetan nabarmentzen dira.
Hiritarren partaidetza eta enplegu aukera.
Boluntario lana
• P ertsona boluntarioei babesa ematen zaie beren lanean,
adibidez garraioa emanez, kostua ordainduz edota
ordainsari batzuk emanez.
•B
 oluntario lanetan aritzeko aukera ugari daude,
pertsona nagusien interesen araberakoak.
•B
 elaunaldi arteko partaidetzarako aukera ematen duten
hainbat aukera daude boluntario lanetan.
•B
 oluntario lanetan aritzeko aukerak malguak dira
(adibidez, epe laburrekoak), bidaiatzen duten edo beste
konpromiso batzuk dituzten pertsona nagusiek horietan
parte hartu ahal izateko.
Enplegua
• E nplegu ordainduaren aukera ugari daude pertsona
nagusientzat.
• P ertsona nagusiek bidezko ordaina jasotzen duten beren
lanagatik.
Irisgarritasuna
• E zintasunen bat duten pertsona nagusiek borondatezko
jardueretan, hiritarren jardueretan edo jarduera
ordainduetan lan egiten dute.
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•G
 arraioa boluntario lanetan, hiritarren jardueretan
edo jarduera ordainduetan parte hartu nahi duten
pertsona nagusientzat eskuragarri eta erabilgarri
dago.
Partaidetzaren sustapena
• P ertsona nagusiak borondate lanetan aritzera eta
erkidegoan parte hartzen jarraitzera animatzen dira,
eta, horretarako aukera malguak eta eskuragarriak
ematen zaizkie.
• P ertsonak zuzenean hurbiltzen dira boluntario
jardueretan parte hartzera.
Prestakuntza aukerak
• P ertsona nagusiek hiritarren lan ordainduetan eta
borondatezkoetan teknologia berriak erabiltzea
espero da eta horretarako prestakuntza egokia
jasotzen dute.
Aitorpena eta eskerrak
• P ertsona nagusiek aitorpena jasotzen dute
hiritarren lanean, lan ordainduan eta borondatezko
lanean egin dituzten ekarpenengatik.
Hiritarren partaidetza
• P ertsona nagusiak kontseilu, batzar eta
batzordeetan ondo ordezkatuta daude.
Erkidego babesa eta osasun zerbitzuak.
Kezkatzen diren eta harberak diren profesionalak
•M
 edikuak erkidegoaren eskura daude.
• Osasun publikoko erizainak osasun zentroetan eta
etxez etxeko bisitetan eskuragarri daude.
• Adituek (gerontologoak barne) ebaluazioak egiten
dituzte erregulartasunez erkidegoan eta medikuekin
lehen mailako arretaren jarraipena egiten dute.
Etxeko osasuna eta babes zerbitzuak
•O
 sasun eta bisita zerbitzuak eskuragarriak dira eta
osasun zerbitzuak, arreta pertsonaleko zerbitzuak
eta garbiketa zerbitzuak eskaintzen dituzte.
• Etxeko laguntzaz baliatu daiteke, hala behar denean.

• Erkidegoko pertsona nagusi guztientzako
eskuragarri daude elikagai programak, pertsonen
osasun egoera gorabehera.
• Hornidura zerbitzuak (elikagaiak, medikamentuak)
eta merkataritza zerbitzuak daude pertsona
nagusientzat.
• Zerbitzuen artean koordinazio ona dago.
• Etxeko bisitaldietan osasunaren ebaluazioak egiten
dira.
Osasun zerbitzu eta instalazioen aniztasuna
• Osasun instalazioetan zerbitzu desberdinak
daude (adibidez, medikua, podologoa, terapeuta
okupazionalak, farmazeutikoak) eta ongizaterako
zerbitzuak ematen dituzte.
• Erkidegoan zaintza aringarrien zerbitzuak daude
eskuragarri.
• Erkidegoan zerbitzu espezializatuak daude
eskuragarri, buruko osasun zerbitzuak, mamografiak
eta diabetes klinikak barne, eta minbiziari aurre
egiteko laguntzak ematen dira.
Ekipo eta laguntzen erabilgarritasuna
• Ekipo medikoa erabilgarri dago (alerta medikoak
barne) mailegu programa baten bidez, pertsona
nagusientzako inolako kosturik gabe.
Zaintzaileentzako babesa (atseden hartzeko zerbitzuak
barne)
• Zaintzaileek beren erantzukizunak tarte batez
utzi eta atseden har dezakete pertsona nagusien
eguneroko etxeko zaintza programak bezalako
laguntza programen bidez.
• Pertsona nagusien zaintzari buruzko programa
hezitzaileak eta pertsona nagusiren bat zaintzen
duten edo zainduko duten familientzako antzeko
zerbitzuak daude.
Informazioa
• Pertsona nagusiak ondo informatuta daude,
komunikabideen bitartez, eskuratu ditzaketen
zerbitzuei buruz eta horiek eskuratzeko moduei
buruz.
• Pertsona nagusiei osasunari eta ongizateari buruzko
informazioa emateko hitzaldiak egiten dira.
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2. ERANSKINA.
GAIKAKO TALDEA HASTEKO PROTOKOLO EREDUA

EGIN BEHARREKO IRITZI ETA GALDEREN TRUKERAKO GAIKAKO
TALDEAK HASTEKO PROTOKOLOA.
[ Taldeekin lan egiten hasteko, berariaz azalduko dira, bai gaikako taldeen helburua, bai partaideek bertan egin ditzaketen ekarpenak. Adibide bat jartzearren:]
Egun on, gure izena _______________ da. Hasi baino lehen eskerrik asko hona etortzeko
denbora hartu izanagatik.
Bilera honen helburua gure udalerriari __________ herriari buruzko iritziak jasotzea da,
zuen iritziak, hain zuzen ere. Hasteko, zuentzako guztiontzako ___________ zein neurritan den
“adiskidetsua” jakin nahiko genuke. Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsua zera da, pertsona nagusiei segurtasunez bizitzeko, beren osasuna mantentzeko eta gizartean era aktiboan parte hartu ahal izateko aukera eskaintzen dien hiria. Horrenbestez, gure erkidegoko eta gure udalerriko
hainbat alderdiri buruz hitz egin nahi dugu.
Oker ez bagaude, parte hartzeko konbita egin zitzaizuenean orri bat eman zitzaizuen, landu beharreko gaiak adierazita. Dakizuenez, gai horietan sartzen ziren, besteak beste, zuen bizilekua, eraikinak, errepideak, zerbitzuak eta eskaintzen diren jarduerak, guztiak ere ___________
herrian/.
Zuen bizipenetan oinarrituta, ___________ herrian izan dituzuen esperientzia positiboak
azaltzea nahiko genuke, hau da, gure herria pertsona nagusiekiko “hiri adiskidetsua” bihurtzen
duten horiek. Era berean, ikasi ere egin nahi dugunez, zuen esperientzia txarrak ere ezagutu nahi
ditugu, hau da, ___________ herriko alderdi negatiboak eta berau pertsona nagusiekiko hiri EZ
adiskidetsua bihurtzen duten horiek. Azkenik, zuen aholkuak eta gomendioak entzun nahiko genituzke, ___________ alderdi negatiboetan hobetu dadin.
Gogoratu beharra dago ez dagoela iritzi onik edo iritzi txarrik; bakoitzak bere iritzia dauka
eta ekarpen bakoitza garrantzitsua da.
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Ikusten duzuenez, bilera grabatu egingo da; horrela, ezingo dugu esaten duzuen ezer galdu. Hala ere, ziurtasun osoz diogu azken txostenean ez dela zuotako inoren izena agertuko. Inork
ezingo zaituzte identifikatu, esaten duzuela esanda ere. Konfidentzialtasuna erabatekoa izango
da. Grabatuko dugunez, beraz, banan-banan hitz egiteko eskatu behar dizuegu. Hala, mundu
guztiak nahi duena esateko aukera izatea lortuko dugu. Hasiko al gara?
“Nolakoa da pertsona nagusi batentzat ____________ herrian bizitzea?”: Esperientzia positiboak eta negatiboak. Lehenengo esperientzia eta balorazio positiboak jorratuko ditugu. Papera eta boligrafoa edukiko dira oharrak idazteko, esan nahi duzuen hori ahaztu ez dezazuen.
[Egiten diren galderak zabalak izango dira. Hala, pertsona nagusiek aukera izango dute
ukitzen dieten eta interesatzen zaien arlo espezifiko horiei buruz hitz egiteko. _____________
(e)ko Udalaren interesekoa den arloren bat ez balitz berez irtengo, lider-moderatzailearen
erantzukizuna izango litzateke horri buruz galdetzea. Ahalegin oro egingo da gai guztiak lan
daitezen. Erabilitako hizkuntza maila lan talde bakoitzaren profilera egokitu beharko da].
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3. ERANSKINA.
GUTUN EREDUA, PERTSONA NAGUSIEK GAIKAKO TALDEAN PARTE
HAR DEZATEN.

Gaia: _____________ herriko diagnostiko prozesuko partaidetza
_____________(eko) Udalak Pertsona Nagusiekiko Hiri Adiskidetsuen Munduko Sarera
edo AGE FRIENDLY CITIES izenekora (AFC, ingeleseko siglen arabera) batzea erabaki du. Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) ekimenaz ari gara.
Proiektuaren asmoa honakoa da: hiriei pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen laguntzea, hiriak pertsona horiekin zein alderditan eta nola izan daitezkeen adiskidetsuagoak
identifikatzeko.
Edozein hiriren bizimoduari eragiten dioten alderdi anitzak barne hartzen dituen proiektua da: gizartea, osasuna, ekonomia, hirigintza, irisgarritasuna, espazioa, etxebizitza, garraioa,
aire zabaleko espazioak, segurtasuna, enplegua, komunikazioa, informazioa, gizarteratzea eta
hiritarren eskubide guztiekiko errespetua.
Hori guztia, pertsona nagusiek prozesu osoan duten partaidetza aktiboaren bidez jorratua, hala inguruan beharrezkoak diren aldaketen gaineko protagonismo osoa hartuko baitute.
Diagnostiko hori gauzatzeko, zuk gaikako talde izendatu dugunetan parte hartzea gustatuko litzaiguke. Talde horietan planteatutako gaiari buruz hitz egingo dute partaideek. Pertsona nagusiek beren egunerokoan aurkitzen dituzten arazoak landuko dira eta gure herriaren
alderdi negatiboak eta positiboak identifikatuko, herria hobetzeko proposamenak eginez.
Lan hau orientatzeko, bileran aztertuko diren eremu batzuk ezagutzen lagunduko dizun
orri hau aurreratu nahi genizuke. Mesedez, irakurri ezazu bilera baino lehen, gaietako batzuk
pentsatuta izateko.
Ekintza ……………aren ………(e)(a)n izango da, ………………………(e)n, ………(e)(t)an.
Eskerrik asko, aldez aurretik, zure laguntzarengatik. Zalantzarik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan _______________ telefono zenbakian edo ________________________
____________ helbide elektronikoan.
Adeitasunez, agur.
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Galdera bat elkar ezagutzen joateko...
“Nolakoa da pertsona nagusi batentzat ____________ herrian bizitzea?”:
Esperientzia positiboak eta negatiboak.
Lehenengo esperientzia eta balorazio positiboak jorratuko ditugu…
Eta gero gauza ez hain positiboak, alderdi negatiboak edo hobetu beharrekoak
Azter ditzakegun alderdi desberdinak pixkanaka-pixkanaka…
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke, honako GAIETAKO
bakoitzean.
Honako gaiei buruz hitz egingo dugu:
•A
 ire zabaleko espazioak eta eraikinak
•G
 arraioa
• E txebizitzak
•G
 izarte partaidetza
• E rrespetua eta gizarteratzea
•H
 iritarren partaidetza eta enplegua
•K
 omunikazioa eta informazioa
• E rkidego eta osasun zerbitzuak
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4. ERANSKINA.
GAIKAKO TALDEEI LAGUNTZEKO OHARRAK

Galdera bat elkar ezagutzen joateko...
“Nolakoa da pertsona nagusi batentzat ____________ herrian bizitzea?”:
Esperientzia positiboak eta negatiboak.
Lehenengo esperientzia eta balorazio positiboak jorratuko ditugu…
Eta, orain gauza ez hain positiboak, alderdi negatiboak edo hobetu beharrekoak

Azter ditzakegun alderdi desberdinak pixkanaka-pixkanaka…
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke, honako GAIETAKO
bakoitzean.
Honako gaiei buruz hitz egingo dugu:
•A
 ire zabaleko espazioak eta eraikinak
•G
 arraioa
• E txebizitzak
•G
 izarte partaidetza
• E rrespetua eta gizarteratzea
•H
 iritarren partaidetza eta enplegua
• K omunikazioa eta informazioa
• E rkidego eta osasun zerbitzuak
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1. GAIA. AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKINAK.

“Aire zabaleko espazioei eta eraikinei” buruz ari garenean, zein gai jorratuko dugu?
• Ingurua (orokorrean): espazio publikoak
• Espazio berdeak, parkeak (bideak eta oinezkoen eserlekuak barne)
• Espaloiak
• Kaleak
• Ibilgailuen joan-etorria
• Bidegorriak
• Aire zabaleko segurtasuna
• Eraikin publikoak
• Komun publikoak
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…
• Ingurua (orokorrean): espazio publikoak garbiak dira? atseginak dira? Zaratak edo
usainak dituzte?
• Espazio berdeak, parkeak (bideak eta oinezkoen eserlekuak barne): Nahikoak dira? Aire
zabalean eserlekuak daude? Ibilbide biosasungarriak dituzte?
• Espaloiak: nolakoa da espaloietan ibiltzea?
• Kaleak: kalea gurutzatzea nolakoa da? Oinezkoen pasabide nahikoak al daude? Ondo
ikusten al dira?
• Ibilgailuen igaroa: trafiko arauak betetzen al dira?
• Bidegorriak ondo erabiltzen al dituzten bizikletek eta oinezkoek?
• Aire zabaleko segurtasuna: seguru sentitzen al zarete?
• Eraikin publikoak: irisgarriak dira? Ondo seinalatuta daude?
• Komun publikoak: nahikoak dira? garbi daude? Irisgarritasun baldintzak betetzen dituzte?
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2. GAIA. GARRAIOA.
“Garraioari” buruz hitz egiten dugunean, zein gai landuko ditugu?
• Beren erabilgarritasuna, kostu ekonomikoari dagokionez
• Horien maiztasuna
• Noraino heltzen diren
• Ibilgailuak nagusiekiko adiskidetsuak ote diren
• Gidariak
• Taxiak
• Zerbitzu espezializatuak (anbulantziak)
• Garraio geltokiak
• Informazio eskuragarria
• Aparkalekuak
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…
• Beren erabilgarritasuna, kostu ekonomikoari dagokionez
• Horien maiztasuna, jai egunetan barne
• Noraino heltzen den: leku garrantzitsuetara iristen dira? Ibilbide egokiak al dituzte?
• Ibilgailuak nagusiekiko adiskidetsuak ote diren: irisgarriak dira? garbi daude? seguruak dira? seinale argiak dituzte? lehentasun eserlekuak erabilgarri daude?
• Gidariak: atseginak dira? Eseri arte itxaroten dute? Ondo hurbiltzen dira espaloira?
• Taxiak: erosoak eta irisgarriak dira? eskuragarriak dira? prezio neurtua dute? taxi gidariak atseginak dira?
• Zerbitzu espezializatuek (anbulantziek) hitzordu medikoak eramaten dituzte: egokiak
al dira ezintasunen bat duten pertsonentzat?
• Garraio geltokiak: ondo banatuta daude? Markesinak eta eserlekuak dituzte? Tren
geltokiak eskuragarri daude? Langileak atseginak dira?
• Ordutegi eta ibilbideen gaineko informazioa: ondo irakur daiteke? Makinetako informazioa erabilgarria da?
• Aparkalekuek kostu egokiak dituzte? Zainduta daude? Lehentasunezko lekuak dituzte?
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3. GAIA. ETXEBIZITZA.

“Etxebizitzari” buruz hitz egiten dugunean, zein gai landuko ditugu?
• Erabilgarritasuna, kostuari eta etxebizitza aukera desberdinei dagokienez
• Etxebizitzen diseinua
• Horiek aldatzeko aukera
• Norberaren etxean zahartu daiteke?
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…
• Erabilgarritasuna, kostuari eta etxebizitza aukera desberdinei dagokienez. Informazio
ona dago?
• Etxebizitzen diseinua: arazoak daude eraikuntzan? Oztopo arkitektonikoak daude?
• Horiek aldatzeko aukera dago prezio eskuragarriekin? Laguntzarik dago? Informazioa
daukagu?
• Norberaren etxean zahartu daiteke? Zerbitzu eskuragarriak daude? Informazioa daukagu?

4. GAIA. GIZARTE PARTAIDETZA.
“Gizarte partaidetzari” buruz hitz egiten dugunean, zein gai landuko ditugu?
• Ekitaldi eta jardueren aukera
• Ekitaldi eta jarduera horietara joateko aukera
• Jardueren sustapena eta ezagutza
• Erkidego integrazioaren sustapena
• Irisgarritasuna kostuari dagokionez
• Pertsona nagusi batzuen isolamendua jorratzea
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Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…
• Ekitaldi eta jardueren aukera: nahikoa jarduera daude? Zehatzak dira pertsona nagusientzat? Belaunaldi arteko jarduerak daude? Aire zabaleko jarduerak antolatzen dira?
Barruan ekitaldirik antolatzen da? Lagunduta joan al gaitezke?
• Ekitaldi eta jarduera horietara joateko aukera: leku irisgarriak dira? Ordutegi onak
dituzte?
• Jardueren sustapena eta ezagutza: dauden aukerei buruzko informazio ona al dago?
• Erkidego integrazioaren sustapena: erabilera partekatua dago? beste adin talde batzuekin egotea ahalbidetzen du?
• Irisgarritasuna kostuari dagokionez
• Pertsona nagusi batzuen isolamendua jorratzea: parte hartzera bultzatzen dira?

5. GAIA. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA.

“Errespetuari eta gizarteratzeari” buruz hitz egiten dugunean, zein gai landuko ditugu?
• Zerbitzu errespetuzkoak eta barnerakoiak
• Zahartzearen irudi publikoa
• Belaunaldi arteko eta familia barruko elkarrekintzak
• Hezkuntza publikoa
• Gizartean pertsona nagusiak barneratzea
• Ekonomian barne hartzea
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…

163

ZURE ERKIDEGOAN “PERTSONA NAGUSIEKIKO HIRI ADISKIDETSUAK” PROIEKTUA EZARTZEKO ESKULIBURUA

• Zerbitzu errespetuzkoak eta barnerakoiak: arreta ona jasotzen dugu? Behar duguna
daukate?
• Zahartzearen irudi publikoa: nola ikusten gaituzte?
• Belaunaldi arteko eta familia barruko elkarrekintzak: Belaunaldi arteko jarduerak sustatu nahi dira familiatik kanpo eta barruan?
• Gure haur eta gazteen hezkuntza publikoa: pertsona nagusien partaidetza aurreikusten du?
• Pertsona nagusiak gizarteratzea: gure iritzia kontuan hartzen al da? Ba al dugu aitorpenik egin dugunagatik?
• Ekonomian barne hartzea: pertsona nagusiak arrazoi ekonomikoengatik ez baztertzeko ahaleginik egiten da?

6. GAIA. HIRITARREN PARTAIDETZA ETA ENPLEGUA.

“Hiritarren partaidetzari eta enpleguari” buruz hitz egiten dugunean, zein gai landuko
ditugu?
• Boluntario izateko aukerak
• Hiritarren partaidetza
• Pertsona nagusien ekarpenen balorazioa
• Enplegu aukerak
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…
• Boluntario izateko aukerak: pertsona nagusientzat ba al dago halakorik? Belaunaldi
arteko aukerarik gabeko tarteak daude? Beren lana babesten al da?
• Hiritarren partaidetza: pertsona nagusientzat ba al dago halakorik?
• Pertsona nagusien ekarpenen balorazioa
• Enplegu aukerak, ba al dago halakorik?
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7. GAIA. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA.

“Komunikazioari eta informazioari” buruz hitz egiten dugunean, zein gai landuko ditugu?
• Informazio eskaintza
• Erabilitako hizkuntza
• Komunikazioaren erabilera eta ekipo automatizatuak
• Ordenagailuak eta internet
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…
• Informazio eskaintza: informazioa iristen al zaie pertsona nagusiei? Enteratzen al
gara?
• Erabilitako hizkuntza: ulertzeko modukoa da?
• Komunikazioaren erabilera eta ekipo automatizatuak: erabilerrazak dira? Pertsonekin
hitz egin dezakegu makinekin beharrean?
• Ordenagailuak eta internet: erabiltzen al ditugu? Aukera publikoak al daude? Prestakuntzarik al dago?

8. GAIA. ERKIDEGO ETA OSASUN ZERBITZUAK.

“Erkidego (gizarte) eta osasun zerbitzuei” buruz hitz egiten dugunean, zein gai landuko
ditugu?
• Zerbitzuen eskaintza
• Horiek eskuratzeko aukera
• Boluntario babesa
•O
 sasun zerbitzuak
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• Gizarte zerbitzuak: Etxez etxeko laguntza zerbitzua
• K onpainia zerbitzua
• Telelaguntza zerbitzua
• Eguneko zentroak zerbitzua
• Egoitza zerbitzua
• Zaintzaileentzako zerbitzua
• Hilerria
• Larrialdiak
Zuen esperientzia positiboak, negatiboak eta egungo egoera hobetzeko ideia batzuk
edo, berau ona bada, hala mantentzeko ideiak ezagutu nahiko genituzke.
(Berez irteten denaren ondoren) paperetan dauzkazuen alderdietako batzuk nabarmendu ditzakegu…
• Z erbitzuen eskaintza: Nahikoak dira? Informazioa daukagu? Elkarren artean koordinatuta daude?
• Horiek eskuratzeko aukera: Garraioa dago? Langileek errespetuz jokatzen dute ?
• Boluntario babesa: pertsona nagusiei zerbitzuetara sartzen laguntzen dieten boluntarioak daude?
• Osasun zerbitzuak: eskuratzeko modukoak dira? Zerbitzu espezializatuak ere?
• Gizarte zerbitzuak: Etxez etxeko laguntza zerbitzua, konpainia zerbitzua, telelaguntza
zerbitzua, eguneko zentroaren zerbitzua, egoitza zerbitzua, zaintzaileentzako zerbitzua… erabiltzeko moduan daude? Informazio nahikoa dago?
• Hilerria: iristeko modukoa da?
• Larrialdiak: pertsona nagusien beharrizanak eta gaitasunak kontuan hartzen dira?

Bilera amaitzeko galdera bat…
Orain arte landu ez dugun eta eztabaidatu nahiko zenukeen gairen bat al dago?
Baloratu dezagun __(e)ko adiskidetasuna 1etik 10era:
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5. ERANSKINA.
TALDEAK DINAMIZATZEN LAGUNTZEKO GALDERAK

1. Ideia baten azterketa motibatzea:
• Z erbait gehitu nahi duzue?
• Ideia hau zabalago landu dezakegu?
2. B
 este gai batera aldatzea:
• “ Oraindik aztertu ez dugun zerbait landu nahiko nuke…”
• “Esandakoarekin lotuta, badago gai garrantzitsu bat…”
• Gai honi buruzko ideia oso garrantzitsuak irten direla uste dugu. Ondo baderitzozue hurrengo gaira pasako gara...
• Norbaitek zerbait gehiago esan nahi du hurrengo gaira pasa baino lehen?
3. G
 aitik irteten direnean:
• “ Gai garrantzitsu bati buruz hitz egiten ibili zarete, norbaitek zera esan du…,
horrekin jarraituko dugu?”
• “Gaitik pixka bat aldentzen ari gara…”
• “Adierazi duzun ideia hori oso garrantzitsua da, baina, axola ez bazaizu, aurrerago landuko dugu…”
•O
 so ideia interesgarriak botatzen ari zarete, baina, ardura ez badizue, … lantzen
ari ginen, … lantzeari ekin diezaiogun.
4. A
 dostasuna/desadostasuna bilatzea:
•B
 este norbaitek ere pentsatzen du hori?
• Norbaitek izan al du antzeko esperientziarik…?
• Norbaitek beste iritzi/ikuspunturik dauka…?
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5. Ideiak edo zalantzak argitzea:
• Esandakoa errepika al zenezake beste hitz batzuekin?
• Barkatu, ez dizut ondo entzun, zer esaten ari zinen?
• Azaltzen ari zaren horren adibideren bat jarri diezagukezu?
6. N
 orbaitek asko hitz egiten duenean:
• “ Norbaitek zuk azaldutako gaiari buruzko zerbait esan nahi duela uste dugu,
entzun dezagun bere ideia…”
• “Azaltzen ari zarena oso garrantzitsua da eta kontuan hartuko dugu… baina
jarrai dezagun hurrengo gaiarekin, ados?”
7. H
 itz egiten ez duen norbait motibatzeko:
• “Zerbait gehitu nahiko al zenuke gai honetan?”
8. A
 urkako ideien artean gatazkarik sortzen bada:
• “ Iritzi guztiak garrantzitsuak dira, normala da pertsona bakoitzak bere ikuspegia
izatea, horregatik gaude hemen, guztion iritzia jakin nahi dugulako…”
• “ Garrantzitsua da, gainerakoek bezala uste ez dugun arren, taldean ematen diren iritzi guztiak errespetatzea”
Oinarria: Escobar eta Bonilla-Jiménez (2011).
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6. ERANSKINA.
PERTSONA NAGUSI PARTAIDEAREN INFORMAZIOA

Zuri buruzko informazioa behar da, partaide boluntarioen ezaugarrien gaineko deskribapen orokor bat egin ahal izateko. Mesedez, bete informazio formulario hau eta adierazi
zein erantzun egokitzen den gehien zure ezaugarrietara edo idatzi zeure erantzuna. Galderaren bat baduzu adierazi iezaiozu taldeko koordinatzaileari.
Zure datu pertsonalak, zuk zeuk borondatez emanak, azterketa hau egiteko soilik erabiliko dira eta guztiak era anonimoan tratatuko dira, horien pribatutasuna bermatuta.
1. Adina.

urte

2. Generoa.

emakumea

3. Egungo lan egoera.

Erretiratua
Lanaldi osoan lanean
Lanaldi erdian lanean
Lan ordaindurik gabe – etxeko lanak

gizona

4. Egungo okupazioa, edo, erretiratuta bazaude, erretiratu aurreko okupazio nagusia…

5. Zure ustez, zure egongo osasun egoera honakoa da:

Bikaina
Ona
Normala
Ahula

6. Osasun arazoren batek eguneroko bizitza normaleko jarduerak egiteko gaitasuna
mugatzen dizu?
Bai
Ez
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7. Egindako ikasketen maila:

Lehen hezkuntza
Bigarren hezkuntza
Unibertsitateko ikasketak

8. Zure etxebizitza, alokairuan daukazu edo jabetzan?
Alokairuan
9. Non bizi zara?

Jabetzan

Etxebizitza partikularra
Egoitza
Beste batzuk

10. Nor bizi da zurekin etxean? (adierazi gurutze batekin egoki direnak)
Ni bakarrik
Ezkontidea edo bikotekidea
Seme-alabak
Kopurua
Beste senide batzuk
Kopurua
Ahaidetasuna (ama, neba-arrebak…)
Besteak (apopiloa, laguntzailea…)
Kopurua
Zure etxean bizi diren pertsonak, guztira
11. Non bizi zaren, ingurua…
12. Maila sozioekonomikoa. Lehen deskribatutako familia unitatean hilero nolako diru
sarrerak egoten dira? Jarri gurutze bat dagokion tokian.
Hilean 700 euro baino gutxiago
Hilean 700 eta 1000 euro artean
Hilean 1000 eta 1500 euro artean
Hilean 1500 eurotik gora
Eskerrik asko zure denboragatik!
Baimena ematen dut nire borondatez emandako datu hauek ______(e)ko Udalak sustatu
duen “Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuak” proiektua aztertzeko erabil daitezen.

SINADURA
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7. ERANSKINA.
PERTSONA ZAINTZAILE PARTAIDEAREN INFORMAZIOA

Zuri buruzko informazioa behar da, partaide boluntarioen ezaugarrien gaineko deskribapen orokor bat egin ahal izateko. Mesedez, bete informazio formulario hau eta adierazi
zein erantzun egokitzen den gehien zure ezaugarrietara edo idatzi zeure erantzuna. Galderaren bat baduzu adierazi iezaiozu taldeko koordinatzaileari.
Zure datu pertsonalak, zuk zeuk borondatez emanak, azterketa hau egiteko soilik erabiliko dira eta guztiak era anonimoan tratatuko dira, horien pribatutasuna bermatuta.

1. Adina.

urte

2. Generoa.

emakumea

3. Egungo lan egoera.

Erretiratua

gizona

Lanaldi osoan lanean
Lanaldi erdian lanean
Lan ordaindurik gabe – etxeko lanak
4. E gungo okupazioa, edo, erretiratuta badago, erretiratu aurreko okupazio nagusia…
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5. Z aintzen duzun pertsona nagusiak honakoa dauka (aukera bat baino gehiago marka
dezakezu):
Ezintasun fisikoa
Mugitzeko zailtasunak
Ikusteko zailtasunak
Buru gaitasun ukitua
Dementzia
Beste batzuk…
6. Zein lotura duzu zaintzen duzun pertsonarekin? (ahaidetasuna bai ala ez)
Bai
7. Egindako ikasketen maila:

Ez
Lehen hezkuntza

Bigarren hezkuntza
Unibertsitateko ikasketak
8. Zaintzen duzun pertsona, zurekin bizi da?
Bai

Ez

Eskerrik asko zure denboragatik!

Nire borondatez emandako datu hauek ______________(e)ko Udalak sustatu duen
“Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuak” proiektua aztertzeko erabiltzeko baimena ematen dut.

SINADURA
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8. ERANSKINA.
PERTSONA PROFESIONAL/GKE PARTAIDEAREN INFORMAZIOA

Zuri buruzko informazioa behar da, partaide boluntarioen ezaugarrien gaineko deskribapen orokor bat egin ahal izateko. Mesedez, bete informazio formulario hau eta adierazi
zein erantzun egokitzen den gehien zure ezaugarrietara edo idatzi zeure erantzuna. Galderaren bat baduzu adierazi iezaiozu taldeko koordinatzaileari.
Zure datu pertsonalak, zuk zeuk borondatez emanak, azterketa hau egiteko soilik erabiliko dira eta guztiak era anonimoan tratatuko dira, horien pribatutasuna bermatuta.

1. Adina.

urte

2. Generoa.

emakumea

gizona

3. Egungo enplegua.
4. Zein sektoretan egiten duzu lan?

5. Duela zenbat urtetik?

Sektore publikoa
Sektore pribatua
GKEak, fundazioak…

urte

6. Zure lanean ba al duzu esperientziarik pertsona nagusiekin?
Bat ere ez
Apur bat
Nahiko

Asko

Eskerrik asko zure denboragatik!
Nire borondatez emandako datu hauek ____________________(e)ko Udalak sustatu
duen “Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuak” proiektua aztertzeko erabiltzeko baimena
ematen dut.

SINADURA
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9. ERANSKINA.
INKESTARAKO GUTUN EREDUA

____________(e)n, 20 __(e)ko ________ aren XX(e)(a)n
Hiritar agurgarria:
_________ Udala “Pertsona nagusiekiko hiri adiskidetsuen” nazioarteko sareko kide da.
Ekimen hori Osasunaren Mundu Erakundearena (OME) da.
Programaren asmoa honakoa da: hiriei pertsona nagusien ikuspegitik begiratzen laguntzea, pertsona horiekin zein alderditan eta nola izan daitezkeen adiskidetsuagoak identifikatzeko. Ekimen honen ezaugarri nagusia zera da, pertsona nagusien partaidetza aktiboaren
bidez lantzen dela, hala beraiek izango baitira protagonista nagusiak gure udalerrian beharrezkoak diren aldaketetan.
Proiektuak edozein hiriren bizitzari eragiten dioten alderdi ugari ebaluatzen ditu: gizartea, osasuna, ekonomia, hirigintza, irisgarritasuna, espazioa, etxebizitza, garraioa, aire zabaleko espazioak, segurtasuna, enplegua, komunikazioa, informazioa, gizarteratzea eta hiritarren
eskubide guztiekiko errespetua.
Ekimen hau garatzeko, beraz, zure partaidetza eduki nahiko genuke eta, horretarako,
________(e)ko adiskidetasuna aztertzen duen inkesta hau betetzeko eskatzen dizugu. Parte
hartzea borondatezkoa da. Galdetegi hau betetzeko inkestagile baten laguntza eduki ahalko
duzu. Inkestagilea, hain zuzen ere, zurekin harremanetan jarriko da, geratzeko egun eta ordu
bat ezartzeko. Pertsona hori behar bezala identifikatuta agertuko da.
Eskerrik asko, aldez aurretik, zure laguntzarengatik. Zalantzarik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan _______________ telefono zenbakian edo ________________________
____________ helbide elektronikoan.
Adeitasunez,
__________________
______________(e)ko alkatea

174

