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1. PROIEKTUAREN HELBURUAK 
ELKARREKIN EKINEZ

ELKARREKIN EKINEZ ekimena, partaidetza 
komunitarioaren sustapen eta dinamizazio 
metodologia baten esperimentazio eta 
sistematizazio ariketa bat bezala sortua izan da, 
gizarteratzea bultzatzeko tokiko eremuan.

Proiektuaren helburua, Gipuzkoan gizarte 
kohesionatu baten eraikuntza parte-hartzailean 
laguntzea izan da, ikuspegi berritzaile batetik 
gizarte eraldaketa bokazio batekin, aktore 
ezberdinen artean topaketa eta loturen sorrera 
esperientzia pilotu solidarioen sustapenaren 
bitartez; ekintza komunitarioan inplikazio 
formula berrien sorrera kolektiboko prozesu 
batean kokatutako esperientziak, estereotipoen 
“dekonstrukziotik” eta komunitate inklusiboen 
eraikuntza sinergikotik. 

Modu zehatzagoan, ondorengoa jarraitu da: 

•	 Loturak eta ezagutza erlazioak sortu, 
sormen kolektiboko espazioetatik abiatuz, 
Gipuzkoako herri eta eskualdeetako gizarte 
eragile ezberdinen eta gizarte bazterketa 
egoeran edo arriskuan dauden pertsonen 
artean.

•	 Pertsona orok dituen eta garatu behar 
dituen gaitasunak aintzat hartu, balioztatu 
eta sentsibilizatu, garapen pertsonal eta 
sozialeko mekanismo bezala.

•	 Gomendioak eta jarraibideak proposatu, 
gizarteratzeko partaidetza komunitarioaren 
sustapen eta dinamizazioko metodologia 
baten garapenerako, tokiko eta lurraldeko 
eremuan.

ELKARREKIN EKINEZ pertsonen eta eragileen 
arteko partaidetza, aktibazio eta gerturatzearen 
sustapen eta dinamizazio metodologia baten 
esperimentazioko eta sistematizazioko ariketa 
bat izan da, desberdintasunarekiko errespetutik, 
onarpenaren eta eskubideen ikuspegitik.

ELKARREKIN EKINEZesperientziatik eratorritako 
ikaskuntzek eta gomendioek, gizarteratzeko tokiko 
planen garapenera lagun zezaketeela uste dugu, 
ikuspegi komunitario batetik eta gizarteratzearen 
sustapenera eta gizarte bazterketako egoeren 
prebentziora bideratuak. 

ELKARREKIN EKINEZ ekimena, pertsona eta kolektibo 
parte-hartzaileen interes partekatuei erantzuten 
dien, “konexio inprobableen hiru laborategien” o 
proiektu komunen bidez artikulatu da; esperientzia 
bakoitza sormenezko, esperientziako edota ikuspegi 
ludiko batetik bideratu da. Proiektu komun baten 
inguruko elkar truke kolaboratiboek desberdinen 
arteko topaketa posible egin dute, pertsona 
ezezagunen eta arrotzen artekoa, gizarte bazterketa 
egoeran edo egoteko arriskuan dauden pertsonen 
harremana eta partaidetza erraztuz, gipuzkoar 
gizartearen eragile eta kolektibo ezberdinekin eta 
lotura eta erlazioen sorrera erraztuz. Proiektua 
zuzendua dago:

 • gizarte zerBitzuen eusKaL sistemara LotutaKo 
pertsonaK. Orientatuak izan diren talde edo 
kolektibo izaerako zerbitzuren batean parte 
hartzen duten edo, zehazki zerbitzu batean 
parte hartu gabe, udal gizarte zerbitzuek 
ahulezia egoeran dauden pertsona bezala 
identifikatu dituzten pertsonak, lehen mailako 
taldeetatik eratorritako errotze edota gizarte 
laguntza nahikoa ez duteko eta ondorioz, 
ekimen honen onura izan dezaketen 
pertsonak direlako. 

•	 gipuzKoaKo herrien eta esKuaLdeen gizarte-ehuna 
osatzen duten eragiLe aKtiBoaK hainBat eremutan: 
KuLtura, osasuna, jasangarritasuna, partaidetza, 
garapena, etaB. Gizarte kohesionatu baten 
eraikuntzara ekarpena egiteko bokazioa 
duten pertsonak, taldeak eta erakundeak 
inplikatzea bilatu da, errealitate ezberdinak 
gerturatzea eta ezagutzetik, errespetutik 
eta pertsona guztien gaitasunak balioan 
jartzetik, giza eskubideen unibertsaltasuna, 
elkartasun komunitarioko sareak sendotu 
ditzaketen loturen sorrerara irekiak egotea. 
Pertsona, talde eta erakunde hauek guztiak 
eraldaketako gizarte eragiletzat hartzen 
ditugu, gizarte proaktibo baten oinarri, 
etorkizuneko erronkei aurre egiteko gai 
direnak ekosistema solidario batean. 
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Gizarte bazterketaren fenomenoa, dimentsio 
anitzeko, ezberdina eta dinamikoa den prozesu 
bezala, bere kontzepzioaren gaineko akordio 
adostuaz haratago, partekatutako errealitate 
multzo bat darama. Errealitate hauek, baliabide 
materialen gutxitzeaz haratago, loturen 
hausturari eta erlazioko baliabideen gutxitze 
edo gabeziari egiten diete erreferentzia. Izan 
ere, gizarte bazterketa egoera larrian dauden 
pertsonak modu argian identifikatzen duen 
faktore bat badago, faktore hori bakardadea 
da. Erlaziozko baliabide eta baliabide pertsonal 
hauen gutxitzeak denboran zehar irauten 
badu, gizarte beharren asetzeari eragin 
diezaioke, baita gizarte eskubideak izateari eta 
hauek gozatzeari ere. Ildo honetatik, gizarte 
bazterketaren fenomenoak planteatzen dituen 
faktoreen (testuinguru eta barne faktoreak) eta 
gurutzatutako dinamiken konplexutasunak, 
aurre egiteko modu ezberdinak garatzera 
behartzen du, enplegura sartzeko garaian 
zentralitatetik bazterketa ibilbideen dimentsio 
anitza eta espiraltasuna kontuan hartuz.

Zentzu honetan, gizarte zerbitzu gaian 
lurraldeko erronkek, ohiko zerbitzu publikoen 
nolabaiteko agortze bat eta geroz eta 
konplexuago diren beharrei erantzuna 
emateko gizarte politiken ahulezi bat 
adierazten dute. Testuinguru honetan, behin 
eta berriz jarri da agerian, arreta ereduaren 
aldaketa beharra dagoela gizarte bazterketa 
egoeran dauden pertsonentzat. Arreta 
eredu hori, alde batetik, gizarte ahulezia eta 
zailtasun egoeran dauden pertsonen behar 
indibidualetara modu integralean eta malguan 

egokitzea ezinbestekoa dirudi, prozesu 
horietan beraien partaidetza bermatzen duen 
heinean. 

Beste alde batetik, nolabaiteko adostasuna 
dago esku-hartze hori nondik landu behar 
denaren inguruan. Horrela, berrikuntzaren 
ikuspegitik egin behar zaio aurrera, tokiko 
elkartasunaren sustapenari bideratua, 
proaktiboa, komunitate bizipen berri baten 
bokazio eraldatzaile eta sortzailearekin.

Emaús Gizarte Fundazioa, gizarte zailtasuneko 
egoera ezberdinetan dauden pertsonei 
zuzendutako, gizarteratzerako programa edo 
zerbitzu desberdinak garatzen eta kudeatzen 
daramatzan 30 urte baino gehiagoko 
esperientziarekin eta esperientzia honek 
erakutsi digunaren hausnarketatik, arreta eredu 
bat  – Modelo INclúe1 – garatzeko oinarriak 
definitu ditu, gizarteratzearen eremuan esku-
hartze eta akonpainamendu prozesuetan balio 
erantsia modu argian identifikatzen duelarik: 
loturak finkatzea, profesionalen rolaren 
berrikuspen batetik eta onarpena kontuan 
hartzetik, afektuak eta zaintzak profesionalen 
interakzioetan. 

Horrekin, gizarteratzea lantzerako garaian 
ohiko ikuspegia eraldatzera lagundu nahi 
izan da, gizarte bazterketaren fenomenoaren 
ulermenetik abiatuz, dimentsio anitzeko 
prozesu bezala, konplexua, anitza, dinamikoa 
eta aldakorra bezala eta pertsona bere 
ingurunearekin duen interakzioarekin 
ezaugarritua, ikuspegi eta posizionamendu 
berri bat hartzea posible eginez gizarteratzeko 
prozesuak lantzeari dagokionez. Prozesu 
honen emaitzak eredu hau garatzea posible 
egin du, ondorengo gako edo printzipioetan 
oinarritzen delarik:

2. PROIEKTUAREN KONTZEPTU, ARAUDI 
MARKOA ETA MARKO ESTRATEGIKOA 
  ELKARREKIN EKINEZ

1Emaus Gizarte Fundazioa Taldea: “Modelo Inclue: la apuesta por una atención de calidad en el ámbito de la inclusión social”; “Manual Inclue: una 
herramienta para la aplicación de un nuevo enfoque en la atención a personas en situación de exclusión social”. Iraila 2015. www.emaus.com/
informate/publicaciones

2.1 proieKtuaren justifiKazioa 
eta testuingurua
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Era berean, Emaús Gizarte Fundaziotik beharrezkoa 
ikusten dugu, bazterketaren inguruan, eta bereziki, 
egoera horretan egon daitezkeen pertsonen inguruan, 
imajinario kolektiboetan nagusi diren hautemate 
negatiboak aldatzera bideratutako ekintzen garapena. 
Ondorioz, ezkutuan dagoen hori “ikusgai egiten” lagundu 
nahi dugu, eta beraz, alde batera utzia, gerturatze 
aukerak sortuz, baita kohesio antzezlekuen eraikuntza 
parte-hartzailean bidera diezagukeen ikaskuntzak ere. 

Gizarte kohesionatu batez ulertzen dugu, errespetua, 
aintzat hartzea, elkarrizketa eta adostasunaren 
printzipioetan oinarrituz erlazionatzen den hori, osatzen 
duten pertsona guztien bereiztasunei arreta jarriz eta 
aniztasunaz aberastuz bere dimentsio guztian. 

ELKARREKIN EKINEZ erakundeko hausnarketa prozesu 
estrategiko hauetatik sortzen da.

Ildo honetatik, tokiko elkartasuna eta hurbilekoa 
sustatzeko estrategia bat – bitarteko eta helburua 
bere baitan, prozesu pedagogikoa izateaz gain–, 
zalantzarik gabe, partaidetza da. Hain erabilia 
eta neurri batean indargabetua den kontzeptu 
honek, ahalduntzea, inklusioa, ekitatea eta gizarte 
eraginkortasuneko gakoetatik berriz ere esanahia 
bereganatzea lortu behar du. Hain zuzen ere, 
diagnostikoak gure esperientziatik, partaidetza 
ondorengo ardatzetan kokatzen du:

•			 aniztasuna aintzat hartzea eta BaLioztatzea, bere 
dimentsio ezberdinetan (paradigmak, jatorriak, 
belaunaldiak, sektoreak, sexu-orientazioa, etab.), 
inklusioan eta ekitatean oinarritutako gizarte eredu 
alternatiboen eraikuntza parte-hartzaile, kontzeptuzkoa 
eta praktikorako.
•			 Komunitatean parte hartzeKo, izateKo eta Ko-sortzeKo 
Beste modu Bat dagoeLa jaBetzea. Pertsona eta kolektibo 
ahaldunduek, bai gizarte eraldaketa sortzen duten 
subjektu politikoek sustatutako ametsen eta alternatiben 
eraikuntza.

•    Konexioa eta interdependentzia toKiKoa – gLoBaLa, baita 
bazterketen zergati eta errealitateetan ere.

•				Kontzientzia	hartzea	eta	jarrera	aldaKeta	iKasKuntza	
KoLeKtiBoKo prozesu BezaLa, formatu egokitu eta 
akonpainamenduarekin, bizipen, emozio eta sormen 
aldearen integratzaile, baita sistematizazio bezala 
eta gizarte eta politika ekintzara bideratua.

•				lanKidetzen	balioztapena	eta	partaidetza	intentsitate 
ezberdineko, entitate eta gizarte aktore 
ezberdinekin, prozesuen konfigurazioan, kontrastean 
eta ezarpenean.

•				Gizarteko segmentu ezberdinak soziaLizatzen, 
gerturatzen eta Batzen dituen KomuniKazio Baten garrantzia; 
era berean, prozesuetako partaideei itzultze bat 
egitea, beren ikaskuntzak eta loturak sendotuz.

Bere aldetik, eta estrategia mailan, administrazio 
publikoak gizarte eraldaketara eta berrikuntzara 
bideratutako planen eta ekintzen garapenaren alde 
apustu egiten ari dira, eta zehazki, hemen aurkezten 
dugun bezalako esperientzien sustapenaren alde, 
komunitate inklusiboagoak eta kohesionatuagoak 
sortzen laguntzen duten esperientziak. 

Lurralde mailan, Elkar-EKIN Gizarteratzeko Plana 2016-
2020 nabarmentzen dugu, Gipuzkoako Aldundiko 
Gizarte Politiken Sailak sustatua. Plan horretan 
bikain kokatzen da hemen aurkezten den moduko 
proposamen bat, zehazki, ondorengo helburuen 
garapenaren markoan: 

2 Helburua
Aukeren sorrera bultzatu, gizarte 
bazterketa egoeran eta egoteko 
arriskuan dauden pertsonentzat

3 Helburua Kohesio eta aktibazio inklusiboko 
proiektuak sustatu eta bultzatu

5 Helburua
Herritarrak komunikatu eta 
sentsibilizatu gizarteratzearen 
inguruan Gipuzkoan

El reconocimiento y respeto
 

de los derechos de las  La mejora de lacalidad de
 

 
Pertsonen eskubideen 

onarpena eta errespetua 
abiapuntu bezala

Pertsonen bizitza 
kalitatearen hobekuntza 
funtsezko helburu bezala

Indibidualizazioa eta 
planifikazioa pertsonan

oinarritua, gizarteratzeko 
prozesuen garapenerako 

metodologia bezala

Genero ikuspegia 
barneratuz, prozesuen 
ebaluazioa zeharkako

moduan

Aktibazio inklusiboa
eta gizarte partaidetza, 

herritartasunaren ariketarako
estrategia bezala, ikuspegi 

komunitario batetik eta 
zerbitzu publikoko

administrazioaren kasuan
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Era berean, ELKARREKIN EKINEZ proposamenak 
Gipuzkoako Aldundiak sustatutako Etorkizuna Eraikiz 
programa markoaren helburuarekin bat egiten du, 
Gipuzkoaren gaitasuna sendotzeko etorkizuneko 
erronkei aurre egiteko, 2026 urterako gizarte 
kohesionatu bat lortzeko helburuarekin, jarrera 
proaktiboetatik eta berrikuntzako elkarren arteko 
prozesu batean. 

Erronka honi aurre egiteak ahalegin edo esfortzu 
kolektibo bat darama, antolatutako gizarte zibilarekin 
konektatuz gizarte eraldaketako planteamendu 
globalagoetara aldatzeko. 

Proposamena sormen eta gizarte kohesio zeinuekin 
identifikatzen da bereziki, aldi berean, eragileen eta 
gizartearen partaidetza zuzenari lehentasuna emate 
hori partekatzen dute, ekimenen izaera eraldatzailean 
eta egokitasunean sakontze aldera. Kontuan hartutako 
jarduera lerroei dagokionez, modu argian kokatzen 
da auto-antolakuntza komunitarioa, auzoko sareak eta 
boluntariotza modu berrien jarduera lerroan. 

Ardaztuz, gizarte esku-hartze eremuan, gizarte 
ahulezia eta desabantailan dauden pertsonei eta 
familiei laguntzan. Hain zuzen ere, tokiko elkartasuna 
eta hurbilketako sustapenera bideratutako formula 
berrien bilaketatik. 

Azkenik, Etorkizuna Eraikiz Programak azaltzen duen 
moduan, proposamenak, programak adierazten 
duen ikuspegi bikoitzean laguntzen du: ez bakarrik 
jardueren bultzada eta dinamizazioa lehentasunezko 
eremuetan, baita emaitzak aztertu eta ebaluatu ahal 
izatea eta hedatzea eta orokortzea posible egiten 
duten konklusioak ateratzea ere.

Beste alde batetik, eta esparru autonomiko batetik, 
lortutako ikaskuntzetatik abiatuz, proposamenak 
“partaidetzaren eta gizarteratzearen sustapen zerBitzua 
gizarte zerBitzuen eremuan”, 1.5 zerbitzua 185/2015 
Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 
buruzkoa garatzeko oinarriak finkatzen lagundu 
nahi du, gizarteratzearen eta gizarte bazterketaren 
prebentzioaren sustapenera bideratutako jardueren 
garapenerako marko bezala. Horiek biak Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren helburuak eta jomugak 
dira, ikuspegi komunitario eta pertsonen beharren 
atentzioko ikuspegi batetik, aktibazio inklusiboaren 
edo herritartasun aktiboaren printzipioa onartuz.

Ildo honetatik, IV Gizarteratzeko Euskal Planak 2017-
2021 aktibazio inklusiboko eredu bat hartzeko apustu 
egiten du, kontzeptu eta estrategia mailan, inklusio 
aktiboko politiken osagarria dena, inklusioaren eta 
bere inplikazioen dimentsio-aniztasuna onartzeko 
helburuarekin. Enplegagarritasunarekin batera, 
beste bizi-dimentsio batzuk inklusioa sustatzeko 
garatu daitezkeen lerroak kontuan hartzen ditu, 

aisia, ekintza kulturalak, boluntariotza edo beste 
jarduera komunitario edo interes sozialeko beste 
jarduera batzuek izan daitezkeen bezala. Horrela, 
bere 2 Ardatza, Gizarte Zerbitzuei dagokionez, 
helburu estrategiko bezala adierazten du “Gizarte 
Zerbitzuen Legearen garapena bultzatzea, hala, 
Euskadiko herritar guztiek zerbitzu horiez gozatzeko 
duten eskubide subjektiboa eraginkorra izateko, 
gizarte-zerbitzuen sistema Plan honetan adierazitako 
printzipioetara kontzeptualki egokitzen laguntzea eta 
gizarteratzeko programa berriak bultzatzea herritarren 
aktibotasuna eta parte-hartzea azpimarraturik”.

2.2 araudi  erreferentziaK

ELKARREKIN EKINEZ proiektua, egun Emaús Gizarte 
Fundazioak bultzatutako jarduera guztiak bideratzen 
dituzten hainbat araudi erreferentzien (batzuk aurreko 
puntuan adieraziak izan dira) markoan kokatzen da, 
kontzeptuzko ikuspegi eta ikuspegi estrategiko batetik. 
Zehazki nabarmentzen ditugu: 

-    12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei 
dagokionez

-    353/2013 Dekretua, maiatzaren 28koa, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa 
egiteko tresnari buruzkoa

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

-    185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 
buruzkoa

Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legeak aurrerapen bat 
markatu zuen eta aurreko 1996ko Gizarte Zerbitzuen 
legean egindako ekarpenak finkatu ziren, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren (GZES) egituratze 
bidean, erantzukizun publikoko eta estaldura 
unibertsaleko sistema bat bezala, herritar guztiei 
zuzendua, sistema hau eskuratzea eskubide subjektibo 
bat bezala planteatzen delarik, baldintza orokor eta 
espezifikoen esparruaren barruan. GZES sistemaren 
funtsezko helburua, menpekotasun, babesgabetasun 
eta gizarte bazterketa egoeren prebentzioa eta arreta 
ematea da, baita pertsonen, familien eta taldeen 
gizarteratzearen sustapena ere. Era berean, ikuspegi 
komunitario bat duen arreta eredu baten aldeko 
apustu egiten du, pertsonen arretan oinarritua beraien 
ohiko inguruan, pertsona, familia eta talde guztien 
gizarteratzea eta autonomia errazteko helburuarekin, 
sustapen, prebentzio, babes eta asistentzia funtzioa 
garatuz, bereziki izaera pertsonal eta erlazioko 
prestazio eta zerbitzuen bidez.
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urriaren 6Ko, gizarte zerBitzuen eusKaL sistemaren 
prestazio eta zerBitzuen zorroari BuruzKo 185/2015 
deKretuaren argitalpenarekin eta abian jartzearekin 
(2016ko abenduaren 26an), 12/2008 Legean 
kontuan hartutakoa garatu nahi izan da, prestazio 
eta zerbitzu ezberdinetara sartzearen bitartez 
arreta bermatuz, arreta emateko kontingentzia 
motaren arabera desberdinduak. Ildo honetatik, 
prestazio ekonomiko eta zerbitzu bakoitzaren 
definizioa zehazten da, hartzaileak zehazten dira, 
era berean, zerbitzuetara sartzeko prozedurazko 
disposizioak eta baldintza ezberdinak zehazten 
dira. Gertaera hau Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren finkapenean urrats garrantzitsu bat da, 
kontuan hartu diren GZ zerbitzu eta prestazioak 
eskuratzea herritarren eskubide unibertsal 
eta subjektibo bat bezala hartzen delako, 
bere irismena zehaztuz, eta ondorioz, maila 
administratiboan zein jurisdikzio mailan eska 
daitekeelarik. 

Beste urrats garrantzitsu bat da, sistema bezala 
Gizarte Zerbitzuen artikulazio integratuago batean, 
eta ahal den neurrian, esku-hartzen duten gainerako 
administrazio edo sistema publikoekin koordinazioa 
eta sinergiak hobetzea (hezkuntza, etxebizitza, 
enplegua, osasuna). 

GZES dituen funtzioak garatzeko modua bezala, 
gizarteratzea lantzeko (eta gizarte bazterketa 
ulertzeko ere) marko komun bat proposatzen du, 
behartutako hornikuntzako zerbitzuetara lotutako 
jarduerak orientatzen dituen, arretako eredu bat 
kontzeptuz garatzeko oinarriak ezarriz, gizarte 
bazterketa egoeran edo egoteko arriskuan dauden 
pertsonentzat. Printzipio orientatzaileak eta gida hau 
IV Inklusioko Planaren 2017-2021 konfigurazioan 
eta proposamenean gauzatu dira, Euskadi lurralde 
inklusibo bat egiteko helburuarekin. 

Zentzu honetan, eta lehen adierazten genuen 
bezala, ELKARREKIN EKINEZ proposamen 
esperimentalak administrazio publiko ezberdinek 

beren jarduera maila guztietan (udal, foru eta 
erkidegoa), proposatutako helburu estrategikoekin 
eta jarduera lerroekin modu oso egokian 
konektatzen eta kokatzen da, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemak onartutako jarduera printzipioak 
partekatzen dituelako, ondorengoak kontuan 
hartuz: 

 + Proiektuak gertutasuna bilatzen du bere 
jardueretan, bazterketa eta desberdinkeria 
egoeretan eragiten duten egiturazko zergatien 
azterketan eta prebentzioan lan egiten du, 
ingurunean intzidentzia eginez, komunitate 
inklusibo, ekitatibo eta kohesionatuago baten 
bidean aurrera egiteko.

 + Esku-hartzeen diziplina-arteko izaera ere 
partekatzen du, sare-lana eta gizarte esku-
hartzeko eremuko profesional ezberdinen eta 
komunitatean dauden beste gizarte eragileen 
ekarpenen barneratzea sustatuz. 

 + Garatutako gizarte laborategietatik 
ateratako esperientziatik, proiektuak, 
koordinazio eta lankidetza fluxu eta dinamikak 
proposatzen ditu administrazio publikoarekin 
eta bere erakunde eta profesionalekin 
lurraldean. 

 + Ekimenak prestazioen eta zerbitzuen 
kalitatearen hobekuntzaren alde egin nahi 
du, bere markoan kalitatearen hobekuntza 
etengabea eta ikerketa eta analisiaren 
sustapenaren bidez garatzen direnak, gizarte 
zerbitzuen eta gizarte bazterketa egoeran 
dauden pertsonen arreta gaietan, azken kasu 
honetan berrikuntza ikuspegi batetik.

 + Garatutako jarduerak gizarteratzearen 
eta pertsonen autonomiaren sustapenera 
bideratzen dira gizarte partaidetzaren bitartez, 
aktibazioko ikuspegi batetik inklusiboa 
azpimarratuz. 
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Modu espezifiko batean, Partaidetzaren 
eta gizarteratzearen Sustapen Zerbitzua 
gizarte zerbitzuen eremuan, 185/2015 
Dekretuko 1.5 zerbitzuaren erreferentzia, 
gure proposamenean erabilitako ikaskuntzak 
eta metodologiak kontuan hartzeko marko 
hobezina da. Zerbitzu honek, “komunitatearen 
partaidetza sustatzea GZES beraren helburuak 
lortzeko eta gizarte zerbitzuetatik arreta 
emateko beharren prebentzioan eta arretan, 
bereziki ondorengoen partaidetza sustatuz: 

- Aipatutako beharren 
prebentzioan eta arretan parte 
hartu nahi duten pertsonak, 
beste gizarte zerbitzu batzuen 
erabiltzaile izanik ala ez, talde, 
sare edo elkarren arteko laguntza 
beste ekimenen bitartez;

- Herritarrak oro har, helburu 
horietara bideratutako 
boluntariotza jardueren bitartez 
(gizarte boluntariotza);

- Tokiko eremuan lan egiten duten 
Gizarte Ekintzako Hirugarren 
Sektoreko erakundeak; 

- Zerbitzuen eta zentroen 
pertsona erabiltzaileak, eta kasu 
horretan, familiako kideak”.

ELKARREKIN EKINEZ Giza Eskubideen eta 
Genero ikuspegia duten ikaskuntzak eta 
gomendioak ematen ditu, gizarteratzerako 
partaidetza komunitarioko hiru 
esperientzietatik eratorrita, pertsonen 
eta tokiko kolektiboen artean eraikiak, 
185/2015 Dekretuaren 1.5 zerbitzuak 
erreferentzia egiten duen moduan, horien 

artean, Gipuzkoako Administrazio Publikoko 
eragileak, Gizarte Ekintzako eremu 
ezberdinetako kolektiboak eta sare sozialak 
eta gizarte bazterketa egoeran edo egoteko 
arriskuan dauden pertsonak. 

Beste alde batetik, eta aurretik esandakoa 
sendotuz, instrumentu komunak arautzen 
dituzten 2013Ko 353 eta 385 deKretueK 
garrantzia hartzen dute, bereziki gizarte 
bazterketaren gizarte diagnostikoari eta 
balorazioari lotuak. Alde batetik, bazterketa-
inklusioko prozesuen multidimentsionalitatea, 
aniztasuna eta izaera dinamikoa ikusmoldeak 
barneratuz, baliabide pertsonalen eta 
erlazioko baliabideen garapenean ardaztuz 
bereziki. Beste aldetik, pertsonen interakzioko 
testuinguruetan eraginez, partaidetza eta 
aktibazio inklusiboko formulen bultzadaren 
bitartez, pertsonek ematen dutenetik abiatuz 
baloratutako rolak ikustera emateko eta 
estimulatzeko helburuarekin, erlaziozko 
ingurune inklusiboen eraikuntzan eta 
garapenean. 

Berrikuntza eta ikerketako esperientziak, 
elkarrizketak eta prozesuak sustatzen 
jarraitzea beharrezkoa dela uste dugu, 
ELKARREKIN EKINEZ bezala, erlaziozko 
lotura eta ingurune positiboen sorrera 
errazten duten partaidetza komunitarioko 
espazioak garatzeko eta sendotzeko, gizarte 
bazterketa egoeran edo egoteko arriskuan 
dauden pertsonei eman diezaiekeen onurez 
gain, Gipuzkoar herritarren gizarte kohesio 
handiago baten alde egin dezakeen ahalmena 
duelako, gizarte eraldaketako planteamendu 
berritzaile eta integraletatik. Zentzu honetan, 
IV Inklusioko Euskal Plana sendotasun eta 
bultzada esanguratsua da, mota honetako 
ekimenen garapenean.
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ELKARREKIN EKINEZ-en metodologia Herri Hezkuntzan 
(Freire, 1982) oinarritzen da. Hezkuntza, pertsonak 
formatzea bilatzen duen prozesu bat bezala ulertzen 
du, bere errealitatearen eta nagusi den eredu 
sozial eta ekonomikoak sortutako desberdinkeriako 
eta bazterketa egoeren eta egiturazko zergatien 
ulermenean. Hori guztia, pertsonak sendotzeko 
aldaketaren eragile bezala, pobrezia edo bazterketa 
egoera guztien aurka. Errealitatearen eta eredu sozial, 
ekonomiko eta ingurumen ereduen, bere inplikazio eta 
konpromiso eraldatzailea sustatuz. 

Era berean, Fals Borda Ikerketa-Ekintza Parte-
hartzailearen erreferente denaren gomendioak jarraitu 
ditugu, hau da, gure ezagutzak ez monopolizatzea, 
aitzitik, gure trebeziak konbinatzea bilatu dugu “(…) 
ikertutako komunitateen ezagutzarekin, bazkide eta 
ko-ikertzaile bezala hartuz (…)” (Fals Borda, 1995). 
Ildo honetatik, ELKARREKIN EKINEZ ekimenak emaitza 
fidagarriak eta erabilgarriak lortzea bilatu du, egoera 
kolektiboak hobetzeko, ikerketa aztertu beharreko 
kolektiboen partaidetzan oinarrituz; laburbilduz, 
metodologia, ikertu beharreko herritar taldeak edo 
kolektiboak, ikerketa “objektu” izatetik ikerketaren 
“subjektu” protagonista izatera pasatzean oinarritu da, 
ikerketa prozesuan zehar (diseinua, faseak, eboluzioa, 
ekintzak, proposamenak…) kontrolatuz eta elkar-
ekintza eginez.

INclúe eredu beraren eta Emaúsen Hezkuntza 
Eraldatzailean burututako lan esperientziaren 
printzipioekin ados, erabilitako metodologiaren gakoak 
hurrengo moduan labur daitezke:

•	 Ikaskuntza edota sormen kolektiboko prozesu 
oro Eraikuntza Parte-hartzaile bat da, bertan, 
inplikatuta dauden gizarte eragile eta eragile 
eraldatzaile guztiek kontzeptuak, diagnostikoak, 
irtenbideak eta jarduera kolektiboak definitzen 
dituzte, bai beraien erabaki gaitasunagatik bai 
bere eragina jasotzeagatik. 

•	 Topaketa eta elkarrizketa horizontalak, informalak, 
gertukoak sortzea da, arazo sistemikoen aurrean 
komunean dugun hori bilatuz. 

•	 Gaitasunen handitze bat bilatzen du, dagoeneko 
dauden gaitasunak onartzetik eta ikustera 
ematetik, beste pertsonekin egindako interakziotik, 
azterketa sozio-kritiko batetik, bestearen onartzeko 
ikuspegiaren ekarpen afektibo-emozionaletik, 
bizitzaren jasangarritasunerako baliagarri diren 
ezagutza berrien eraikuntza kolektibotik.

•	 Hausnarketatik eta partaidetza esanguratsutik 
mobilizatzea da, eskubideak dituzten subjektu  
bezala. Bakoitzarekin, bere kolektiboarekin, 
bere komunitatearekin konpromisoa bilatzen eta 
sustatzen du, jakin – ahal – eraldatu arteko erlazio 
berri batetik abiatuz. 

•	 Ikuspegi honek hainbat baloretan euskarritzea 
eskatzen du: irekiera, interdependentzia, 
ahalduntzea eta guztion errekonozimendua; 
baita ebaluazio konstantea, lankidetza eta 
kolektibitatea.

•	 Emaús Gizarte Fundaziotik, epe luzerako lan 
markoen bitartez lan egitea proposatzen dugu, 
gure estrategiaren arabera egokiak diren kolektibo 
estrategikoekin. Koordinatuta ez dauden ekintza 
puntualak saihestuko ditugu, pilotaje praktikoko 
ikuspegi esperimentala bultzatuz, formula eta 
marko metodologiko berriak definitzeko.

•	 Era berean, bai estrategikoak eta globalak bai 
operatiboak diren jarraibideak eta ikaskuntzak 
jasotzeko jarraipena, iraunkortasuna eta 
errepikatzea errazten ditu; elkarrizketa, 
negoziazio, transmisio eta emozioen kudeaketa 
gaitasunaz gain.

•	 Lan metodo eta baliabide dinamikoak, arinak eta 
malguak dira, genero ikuspegiarekin, zuzentzen 
diren pertsonei eta kolektiboei egokituak.

3. METODOLOGIA ETA 
  LAN PROZESUA
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1 FASEA. Konexio inproBaBLeen 
LaBorategien eraiKuntza parte-
hartzaiLe prozesuKo tresnen eta 
partaideen definizioa

1.1 Prozesuaren sistematizazio 
tresnaren garapena, 
ikaskuntzak ateratzeko eta 
metodologia prozedura 
bihurtzeko genero ikuspegi 
batetik.

1.2 Laborategietako eragileen 
identifikazioa: Donostia, 
Errenteria eta Bergara.

2 FASEA. Konexio inproBaBLeen 
LaBorategiaK gauzatzea 

2.1 Laborategien diseinua eta     
planifikazio kolektiboa.

2.2 Konexio inprobableen 3 
laborategiak martxan jartzea 
Donostian, Errenterian eta 
Bergaran.

2.3 #InterLABS tailerra, 
laborategietan parte hartu duten 
gizarte eragileen arteko elkar 
trukea: esperientzien elkar trukea, 
ikaskuntzen eta gomendioen 
identifikazioa, ebaluazio eta 
sistematizazio parte hartzailea.

3 FASEA. prozesuaren difusioa 
eta soziaLizazioa eta parteKatutaKo 
iKasKuntzaK

3.1 Komunikazio kanpaina: Bideoa 
burutzea 3 laborategien inguruan. 
Prozesuaren bideoa elaboratzea, 
sare sozialak eta presentzia 
bertako komunikabideetan.

3.2 Sistematizazio txostena 
gauzatzea. Dokumentu hau.

3.3 Sistematizazioaren eta 
prozesuaren aurkezpena. UPV-
EHUko Udako Ikastaroaren 
markoan aurreikusia: Esku-
hartze ereduak gizarte 
bazterketan, 2018ko 
ekainak 25 - 26. Gipuzkoako 
Aldundiaren Gizarte Politika 
Sailak eta Dokumentazio eta 
Ikerketa Zentroak SIIS antolatua. 
Kodea G27-18. Informazio 
gehiago: https://www.uik.eus/
es/modelos-de-intervencion-en-
exclusion-social

ELKARREKIN EKINEZ lan-prozesua 3 fasetan eta bakoitzari dagokion jardueretan egituratu da:
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sintesia

elkarLABS 1: Donostia

ARTISAUTZA ETA INGURUMENA
Artisau laborategia eta erakusketa objektuen 
elaborazio parte-hartzailea, gizarte eta ingurumen 
mezu/intzidentziakin, gizarteratzeko bide/prozesu 
bezala, lotura jasangarri eta sinergikoak finkatzearen 
bidez.

Eraikuntzak gauzatzea berrerabilitako eta 
birziklatutako materialetatik abiatuz, Kontsumo 
Kontziente eta Arduratsuko erakusketetarako.

4. GIZARTE BERRIKUNTZAKO 
LABORATEGIAK #ELKARLABS:
  DESKRIPZIO FITXAK

heLBuru KoLeKtiBoaK

Partaidetza inklusiboko loturak eta erlazioak 
finkatu, oraingo eta etorkizuneko tokiko ekintza 
kolektiboetarako, gizarte, ingurumen eta eraldatzaile 
mezua duten artisautza objektuen diseinu, sormen eta 
ikustera emateko prozesuen inguruan.

KoLeKtiBoaK, eraKunde eta eragiLe parte 
hartzaiLeaK 

•	 Emaús G.F.  
www.emaus.com 

•	 Gabiltza  
www.gabiltza.org 

•	 Saretuz  
www.saretuz.eus 

•	 Calcuta Ondoan  
www.calcutaondoan.org/es/

•	 Kromosoma Tailerra  
kromosomatailerra.com/es/ 



ELKARREKIN  EKINEZ

14

jardueraK eta egutegia

egutegia uztaiLa 2017 – urria 2017

•	 Laborategiaren diseinua + partaideak 
identifikatzea.

•	 Lan modua eta rolak eta erantzukizunak finkatzea 

•	 Erakusketa objektuak diseinatzea.

•	 Elaborazio eta sormen parte-hartzailea: hilabete 
bat eta erdi, eguneko 3 orduko jarduraldiarekin.

•	 Hainbat saioen ikus-entzunezko grabaketa.

•	 Prozesua eta produktua aurkeztea eta 
sozializatzea.

•	 Serigrafia lantegiaren diseinua: gizarteratzeko 
mezuak eta irudiak.

•	 Lantegiak gauzatzea.

•	 Emaitzak sozializatzea.

•	 Gainerako laborategietako partaideekin elkar 
truke tailerra + Ebaluazio informala.

Koordinazioa, dinamizazioa eta jarraipena

Elkarrekin Ekinez proiektuko langileen dinamizazioa 
eta jarraipena, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte 
Politikako Munto Egoitzako langileak, Emaús G.F. 
kudeatua Aiete auzoan y Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politikako Uba Bidean dagoen Zentroan 
Emaús G.F. kudeatua, biak Donostian; Gabiltza 
eta Kromosoma elkarteetako artisauak, Saretuz 
sarearen eta Calcuta Ondoan GGKEren dinamizazio 
arduradunak.

Jarraipen zuzena (aurrez aurrekoa + komunikazioak) 
astean gutxienez 2-3 bider laborategian zehar.

LaBorategiraKo BaLiaBideaK

•				Birziklatutako,	berrerabilitako	materiala

•				Serigrafia	materialak

eraginaK eta onuraK

  		•	Pertsona	guztien	ekarpenak	eta	gaitasuna	
ikustera eman eta onartu.

				•	Finkatutako	partaidetza	komunitarioko	sarea	
-lankidetza etengabea eta elkarrenganakoa.

				•	Lan	ildoei	eta	partaideen	beharrei	erantzuten	
dieten, partaidetza eta erlazio modu horizontalak.

proieKtua amaitu ondorengo urratsaK

Gabiltza eta Saretuz, Emaús Gizarte Fundazioaren 
Munto Programaren ohiko kolaboratzaileak izaten 
jarraitzen dute.
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sintesia

eLKarLaBs 2: errenteria 

josKintza tangram
Joskintzako laborategi parte-hartzailea 
komunitatearekin hizketaldian - gizarteratzeko 
sormenezko prozesua zaintzen eta ahulezien 
kontaketa eta bizipenetik, komunitate inklusiboko eta 
kulturartekotasuneko ikuspegiarekin.

Sormenezko triangeluen diseinua eta josketa, 
kolektibo parte-hartzaileen sentsibilizazio ekitaldiak 
apaintzeko material bezala balio dutelarik.

heLBuru KoLeKtiBoaK

Partaidetza inklusiboko loturak eta erlazioak 
finkatu, oraingo eta etorkizuneko tokiko ekintza 
kolektiboetarako, joskintzako sormenezko produktuen 
diseinu, sormen eta ikustera emateko prozesuen 
inguruan, komunitatearekin elkarrizketan –zaintzen 
eta ahulezien kontaketa eta bizipenetik, komunitate 
inklusibo eta kulturartekotasun ikuspegiarekin. 

KoLeKtiBoaK, eraKunde eta eragiLe parte 
hartzaiLeaK

•	 Errenteriako Udala  
www.errenteria.net/es/html/  

•	 Joskintza Taldea (Joskintza Programa Errenterian 
– gizarteratzeko udal okupazio lantegia arrisku 
edota bazterketa egoeran dauden emakumeei 
zuzendua).

•	 Juneren Hegoak:  
www.junerenhegoak.org

•	 HABIAN Kultura eta Gizarte Ekimenak, Torrekuan  
adn.errenteria.eus/habian/:  
Presumida TC, Sai·Suo eta Savanna Studioa
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jardueraK eta egutegia

egutegia azaroa 2017 – apiriLa 2018

•	 Laborategiaren diseinua + partaideak 
identifikatzea.

•	 Lan modua eta rolak eta erantzukizunak 
finkatzea.

•	 Prozesu parte-hartzaileko diseinua eta 
sormenezko joskintzako produktuak.

•	 Elaborazio eta sormen parte-hartzailea: joskintza-
elkarrizketa 3 – 4 saio.

•	 Hainbat saioen ikus-entzunezko grabaketa.

•	 Gainerako laborategietako partaideekin elkar 
truke tailerra + Ebaluazio informala.

•	 Prozesua eta produktua jende aurrean aurkeztea 
eta sozializatzea.

Koordinazioa, dinamizazioa eta jarraipena

Elkarrekin Ekinez proiektuko langileen dinamizazioa 
eta jarraipena, Joskintza Taldeko dinamizatzailea, 
Errenteriako Udaleko Gizarte Zerbitzuen teknikoa, 
Juneren Hegoak taldeko boluntario arduradunak, 
HABIAN. ekimenaren kide ezberdinak. 

Jarraipen zuzena (aurrez aurrekoa + komunikazioak) 
astean gutxienez 2-3 bider laborategian zehar.

LaBorategiraKo BaLiaBideaK

•				Joskintza	eta	sormen	materialak.	

•				Materialak	eraldatzeko	tresnak	eta	prozesuak.

•				Ekintza	ludiko	eta	sentsibilizaziorako	baliabideak,	
prozesua eta espazio publiko batean sortutako materiala 
aurkeztu ziren, laborategia posible egin duten parte 
hartzaile guztiekin.

eraginaK eta onuraK

  		•	Pertsonen	beharretara	eta	aukeretarako	egokitutako	
partaidetza (kulturarteko alderdiak, osasuna, etab.). 

				•	Sormen	eta	gaitasun	indibidualak	kolektibora	egin	
duten ekarpena ikustera eman eta horretaz hausnartu.

				•	Gizarte	Zerbitzuek	aurretik	ez	hautemandako	beharren	
identifikazioa.

				•	Konfiantza	loturak:	aurretik	existitzen	ez	ziren	tokiko	
partaidetza(tara) irekiera.

proieKtua amaitu ondorengo urratsaK

Joskintza Programako emakumeak Torrekua egoitza 
bisitatuko dute, bertako ekimen ezberdinak ezagutzeko. 
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sintesia

elkarLABS 3: Bergara

FUTBOLA ELKARREKIN
Kirolaren laborategia gizarteratzeko baldintzen 
sustatzaile bezala komunitatean, erlazioak, 
loturak eta elkarrizketak eraikitzetik, aniztasunean, 
belaunaldi artean eta kulturartekotasunean.

Kirol esperientzia, lotura komunitario eta inklusiboen 
sorrerarako espazio parte-hartzailea, kultura-
artekotasun eta solidario bezala ikustera ematea eta 
laguntzea Bergaran.

heLBuru KoLeKtiBoaK

Partaidetza inklusiboko loturak eta erlazioak sendotu 
eta finkatu, oraingo eta etorkizuneko tokiko ekintza 
kolektiboetarako, kirol ekintzen antolakuntza, 
sustapen eta ikustera emateko prozesuen inguruan, 
komunitatean gizarteratzeko eta sustraitzeko 
baldintzak sustatzeko duen indarragatik, erlazioen, 
loturen eta elkarrizketen eraikuntzatik, antiztasunean, 
belaunaldi eta kultura-artekotasunean.

KoLeKtiBoaK, eraKunde eta eragiLe parte 
hartzaiLeaK

•	 Bergarako Udala: gizarte zerbitzuen teknikaria 
eta kale hezitzaileak.  
www.bergara.eus/es 

•	 Bergarako Gazteak futbol taldea. Ekimen 
honetatik erlazioak eta loturak sortu dira, beste 
gizarte interakzio batzuk posible eginez.

•	 Goiena Telebista  
goiena.eus
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jardueraK eta egutegia

egutegia azaroa 2018 – apiriLa 2018

•	 Laborategiaren diseinua + partaideak 
identifikatzea.

•	 Lan modua eta rol eta erantzukizunak finkatzea.

•	 Laborategiko prozesu eta produktuen 
diseinu parte-hartzailea, kirolaren gaineko 
elkarrizketarekin, komunitate inklusiboko 
baloreak, loturak, errotzea eta tokiko 
partaidetza komunitarioa.

•	 Kirol eta elkarrizketa/kontaketa parte-
hartzaileko saio 1, Goienaren grabaketarekin 
ondoren erreportajea egiteko eta proiekturako 
(3 laborategien gaineko ikus-entzunezko 
materiala elaboratzeko).

•	 Gainerako laborategietako partaideekin elkar 
truke tailerra + Ebaluazio informala.

•	 Prozesua aurkeztea eta sozialitzatzea.

Koordinazioa, dinamizazioa eta jarraipena

Elkarrekin Ekinez proiektuko langileen dinamizazioa 
eta jarraipena, Bergarako Udaleko gizarte 
zerbitzuen teknikaria eta kaleko 2 hezitzaile, futbol 
taldeko partaideak eta Goiena.

Jarraipen zuzena (aurrez aurrekoa + 
komunikazioak) astean gutxienez 2-3 bider 
laborategian zehar.

LaBorategiraKo BaLiaBideaK

			•	Ikus-entzunezkoak	sortzeko	materialak	eta	
kostuak

			•	Kirol	materiala

eraginaK eta onuraK

•				Talde	identitate	sendotasuna	eta	bere	onurak:	
bertako futbito txapelketara aurkeztea lehen aldiz.

•				Taldearen	komunikazio	eta	hausnarketa	
gaitasunak: bizipenak Goienarekin partekatuak 
(modu parte hartzailean eraikitako gidoiak – 
Euskara eta Gaztelania).

•				Eragin	positiboko	gaitasunaren	gaineko	
kontzientziazioa komunitatean: Bidezko 
Merkataritzako kamisetak eta baloiak barneratzea.

proieKtua amaitu ondorengo urratsaK

Taldea bertako futbito txapelketarako prestatzen 
ari da lehen aldiz; antolakuntzarekin horretarako 
beharrezkoak diren kudeaketak gauzatzen ari dira. 

Goiena prozesu guztiaren gaineko erreportaje bat 
burutzen ari da, 2018ko ekainean emango da.
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5. TRESNA 
  METODOLOGIKOA 
  #ELKARLABS 

eta iKasKuntzen eta gomendioen sistematizazioa, 
gizarteratzeKo partaidetzaren eta Lotura Komunitarioen 
sustapeneeraKo eta dinamizazioraKo toKiKo eremuan, 
gizarte BerriKuntzaKo 3 LaBorategien esperientzia 
garapenean oinarrituaK.

Ondoren #elkarLABS Tresna Metodologikoaren egitura partekatzen dugu, 
gizarteratzeko partaidetza komunitarioko ekimenen diseinu, sustapen eta 
sistematizaziorako. ELKARREKIN EKINEZ,proiektuaren gizarte berrikuntzako 
hiru laborategietako diseinuan, dinamizazioan, jarraipen/ebaluazioan eta 
sistematizazioan zehar garatutako eta testatuko tresna metodologikoa, 6 fasetan 
eta 8 dimentsiotan euskarritzen da eta errazten ditu:

•	 Partaidetza komunitarioko ekimenen eta esperientzien diseinua eta 
sustapena gizarteratzeko tokiko eremuan.

•	 Esperientzia horien jarraipena, ebaluazioa eta sistematizazioa.

Jarraian, 5.2 eta 5.3 puntuetan, esperientzia ikaskuntzak eta gomendioak 
jasotzen ditugu modu sistematizatuan, ELKARREKIN EKINEZ proiektuan parte 
hartu duten pertsona, kolektibo eta erankunde guztien artean partekatu, eman 
eta eraikitakoak. 
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5.1 #elkarlaBS tresna metodoLogiKoaren egitura, 
eLKarreKin eKinez proieKtuan garatua eta testatua

partaidetzaren sustapeneraKo eta dinamizazioraKo faseaK eta dimentsioaK 
eta gizarteratzeKo Lotura KomunitarioaK toKiKo eremuan*

Dimentsioak

d1 gizarteratzeKo partaidetza KomunitarioKo 
marKoaK

d3 gizarteratzeKo partaidetza KomunitarioKo 
espazioaK eta denBoraK

d4 dinamizazioa(K) gizarteratzeKo partaidetza 
KomunitarioKo esperientziaK eta prozesuaK 
sustatzeKo eta eusteKo

d5 administrazio puBLiKoaren eta gizarte 
zerBitzuen roLa(K) gizarteratzeKo partaidetza 
Komunitarioaren sustapenean

d6 suBjeKtu-partaideaK: pertsona erdigunean

d7 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioa 
errazten duten giroa eta KLima

d8. gizarteratzeKo toKiKo partaidetza 
Komunitarioan Lotura, sare eta sinergien zirKuLua 
sendotu eta zaBaLdu

d2 gizarteratzeKo partaidetza KomunitarioKo 
heLBuruaK
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#elkarlaBS tresna metdoLogiKoaK esKaintzen du: 

toKiKo eremuan gizarteratzeKo partaidetza KomunitarioKo esperientzia/eKimen/ 
proieKtu/prozesuen diseinu eta sustapeneraKo gomendioaK eta iKasKuntzaK, 
eLKarreKin eKinez proieKtuan zehar gaKo eta ezinBesteKo BezaLa identifiKatu 

diren 6 faseaK eta 8 dimentsioaK Kontuan hartuz. 

8 dimentsioaK, BaKoitzaren  iKasKuntza eta gomendioeKin, esperientzien fase ezBerdinen 
diseinuan eta garapenean Kontuan hartu BeharreKo aLderdi estrategiKoaK dira.

* 2 eransKina: #eLKarLaBs ptresna metodoLogiKoaren sintesia, partaidetzaren eta Lotura Komunitarioen 
sustapeneraKo eta dinamizazioraKo gizarteratzeKo toKiKo eremuan.
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d1.1. partaideentzat esanguratsuaK diren eta esan nahia 
duten gai / ardatzetatiK aBiatu

•	 Ekimerako aukeratutako gaiak/ardatzak 
esan nahia eta esanguratsua izan 
beharko luke kolektiboarentzat eta parte 
hartzaileentzat: 

- gizarte edo eragin komunitarioko 
bere ahalmenagatik.

- inplikazioa, loturak eta sustraitze 
komunitarioa errazten dituelako.

- arrazoi ezberdinengatik motibatzen 
dituelako.

- behar praktiko/estrategikoei 
erantzuten diolako.

•	 Positiboa da partaidetza 
komunitarioaren garapenerako 
imana eta erreferentzia foko bat 
izan daitezkeen gaiak eta ardatzak 
aukeratzea, gizarteratzerako orainean 
eta etorkizunean. Epe ertain/luzera 
sortzen dituen eraginetan pentsatzea, ez 
soilik jarduera edo saio mugatuetan. 

d1.2. partaidetza gaiaren / ardatzaren aLderdi 
eraLdatzaiLeaK eta zeharKaKoaK

•	 Hautatutako gaia /ardatza balioztatu 
eta definitu, barneratu ahal edo nahi 
diren alderdi / dimentsio eraldatzaile eta 
zeharkako ezberdinak kontuan hartuz: 
Genero ikuspegia, Giza Eskubideak, 
Ingurumena, Kulturartekotasuna edota 
parte hartzaileentzat garrantzitsuak eta 
eraldatzaileak diren beste hainbat.

•	 Urrats honek naturala izan behar du, 
indartu gabe: hautatutako gaiak / 
ardatzak zein modutan erantzungo 
dion balioztatutako alderdi eraldatzaile 
/ zeharkako bakoitzari, ondorengo 
terminoetan: eragin eta onura 
potentzialak, inplikazio praktiko eta 
testuinguru dutenak eta aurreikusitako 
gatazkak eta tentsioak. Garrantzitsua 
da abstrakzioetan edo kontzeptuetan ez 
geratzea.

d1.3. gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren 
aLdeKo testuingurua

•	 Testuingurua gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren aldekoa eta hartzailea 
den balioztatu. Oinarrizko hainbat 
faktore: 

- Interesa edo harmena herriko 
Administrazio Publikoaren eragileen 
aldetik (Gizarte Zerbitzuak, Esku-
hartze Komunitarioko Arduraduna 
edo Koordinazioa, etab.) prozesua 
laguntzeko eta legeztatzeko, 
baliabideak emateko...

- Tokiko kolektibo erreferenteak 
edo interesekoak identifikatzea 
hautatutako gai / ardatzean. 
Kolektibo hauek beste kolektibo 
batzuekin lankidetzan lan / 
sarelana egiteko duten harmena eta 
irekitzea balioztatu.

- Lankidetza eta partaidetza 
espazioak identifikatu, partaidetza 
komunitarioko dinamikak eta 
praktikak dauden herrian.

5.2 #elkarlaBS tresna metodoLogiKoaren dimentsioaK gizarteratzeKo 
partaidetzaren eta Lotura Komunitarioen sustapeneraKo eta 
dinamizazioraKo toKiKo eremuan – 
tresnaK finKatzeKo iKasKuntzaK eta gomendioaK

d1 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren marKoaK
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d2.1. heLBuruaK eta jarraipen modu KoLeKtiBoa(K) definitu 
pertsona BaKoitzaren entzutetiK

•	 Helburu kolektiboen definizioko prozesuaren 
aurretik, gomendagarria da kolektibo 
parte hartzaile bakoitzaren ekarpenak 
jasotzea. Urrats honek ikuspegi orokorra 
eta erlazioen eraikuntza errazten du, talde 
bezala helburuen definizioko lan hobeago 
baterako, errealitatearen ezagutzatik 
sinergiak eta puntu komunak identifikatzea 
posible egiten digulako.

- Aurretiko urrats honek ahots guztiak 
barneratzea errazten du helburu 
kolektiboetan.

- Banaka hitz egiteak, txandaka, 
bakoitzak zer nahi duen edota 
kolektibo bakoitzak egin dezakeen 
ekarpena identifikatzea posible 
egiten du. Modu honetan, kolektibo 
guztientzat helburu esanguratsuak 
diseinatzeko klabeak eskuratu 
ahal izango ditugu, bai modu 
sinbolikoan bai eremu praktikoan eta 
estrategikoan.

•	 Ekimenean lortu nahi genukeen horren 
helburu kuantitatiboak/kualitatiboak definitu, 
partaidetzari eta gizarteratze komunitarioari 
dagokionez. 

- Ekimenaren etorkizuna modu 
kolektiboan irudikatu, ez soilik pentsatu 
ekintza eta jarduera puntualetan: 
definitutako helburuetarako zentzua 
duten prozesu naturalak, edo abian 
dauden prozesuak bilatu.

- Puntu honetan funtsezkoak dira entzute 
eta irudikatze kolektibo positiboa, 
diseinua eraikuntza parte-hartzailetik, 
helburuak guztien proposamenetatik 
eraikitzen direla guztiek sentitzeko.

- Lor daitezkeen helburuak hautatu, 
neurgarriak eta bide batez 
motibagarriak. 

- Zer nahi dugu lortu, nor, nola, 
zertarako, noizko, etab. Helburuak 
kronograma batean zehaztu, 
baliabideak zehaztuz (materialak, 
espazioa, denbora, etab.) eta 
prozesua euskarrituko duten pertsonak.

•	 Hautatutako helburuek, genero ikuspegia, 
eskubideen ikuspegia... edo 1 Dimentsioan 
identifikatu ditugun alderdi eraldatzaile eta 
zeharkakoak nola barneratzen dituzten 
zehaztu.

- Aurki ditzakegun oztopo eta zailtasunen 
gainean eta irtenbide praktiko eta 
testuinguruari eta parte hartzaileei 
egokituak diren irtenbide posibleen 
gainean hausnartu.

•	 Helburuak, prozesua eta eraginak neurtzeko 
eta jarraipena egiteko modua finkatu –
adibidez, adierazleak –, bide onetik goazen 
jakiteko eta helburuak lortu ditugun zehazteko. 
Hainbat ikaskuntza eta gomendio:

- Hobe helburu eta adierazle gutxi izan, 
baina jarraipenean, sistematizazioan, 
interpretazioan eta ebaluazioan 
konstanteak izan.

- Lortutako emaitzen / helburuen jarraipen 
eta neurketa eta datuak biltzeko eta 
interpretatzeko modu kolektibo eta parte 
hartzaileek, koordinazioa, ikaskuntza 
eta gatazken konponketa errazten 
dute -arazoak hauteman bezain laster 
erantzuten delako.

- Ebaluazio dinamika bat finkatu momentu 
klabeetan, adibidez, abian jarri aurretik 
eta prozesua amaitu ondoren.

- Genero eta eskubideen ikuspegia modu 
errealean aplikatzearen jarraipenak, lortu 
nahi ditugun eraginak testuinguratzea 
eta kokatzea eskatzen digu: horrela, 
adibidez, genero ikuspegiak ez du 
bi sexuen partaidetzaren beharra 
inplikatzen jarduera eta espazio 
guztietan, batzuetan emakumez soilik 
edo gizonez soilik osatutako espazioak 
behar dira, ahalduntzea, botere 
erlazioen kontzientzia hartzea, ahuleziak 
eta loturen eta errekonozimenduen 
beharra, etab. 

d2 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren heLBuruaK
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d2.2. jomuga heLBuruaK – heLBuru maLguaK

- Helburu garrantzitsuenak eta ekimenari 
zentzua ematen diotenak lehenestea 
edo sailkatzea gomendatzen dugu, 
operatiboen diren helburuak aldatzea 
posible eginez. Ikuspegi honek 
malgutasuna eskainiko digu, erabaki 
hartze, desadostasun, etab. uneetan. 

d2.3. esperientzia BateraKo heLBuruaK – prozesu Baten 
heLBuruaK

•	 Abian dagoen esperientziarako helburuak 
definitu (laborategiko espezifikoak), baita 
partaidetza komunitarioa eta gizarteratzeko 
loturak sustatzen dituzten zeharkako 
helburuak ere:

- Ikuspegi honen bitartez, adibidez, 
partaideak elkarren artean ezagutzeko 
aukera emango du, edo beste 
ekimenetan lankidetza egiten jarraitzeko 
loturak sortzea, gizarte ukapenaren 
aurrean sortzen den beldurra gainditzen 
laguntzea, etab.

- Helburuen ikuspegi bikoitz honek, 
operatiboan eta erlazioan oinarritua, 
ez du soilik emaitzen eraginkortasuna 
bilatzen, prozesuaz eta “nola” horietaz 
kezkatzen da. Horrela, partaide 
guztien gaitasunen garapenean 
eta hobekuntzan eragiten du: 
tekniko, erlaziozko, partaidetzako, 
komunikazio... gaitasunak eta emaitza 
kolektiboan partaide guztien ekarpena 
onartzen du.

- Ikuspegi eraldatzaileak eta 
zeharkakoak, gizonen eta emakumeen 
behar praktikoei erantzuna ematen 
dieten proposamen eta helburuetatik 
abiatu daitezke, eta hortik behar 
estrategikoetara aurrera egin, 
prozesukoak direnak.

d2.4. taLdera BideratutaKo heLBuruaK – toKiKo 
Komunitatera BideratutaKo heLBuruaK

•	 Gomendagarria da hasieratik barrura 
zuzendutako (laborategiko / ekimeneko 
partaideak) zein kanporako (komunitatea) 
helburuak zehaztea. Laborategitik /
ekimenetik komunitatera zer ekarpen 
egin nahi dugun eta egin dezakegun 
identifikatzea da:

- Ikuspegi honek komunitatearekin 
komunikazio eta erlazio bideak 
irekitzea eskatzen digu hasieratik.

- Era berean, ezin dezakegu ahaztu, 
norabide biko eta elkarrekikotasun 
baten beharra, komunitateari 
dagokionez, erantzukidetasun eta 
elkarren arteko ekarpeneko ikuspegi 
batetik. 

•	 Komunikazio helburuak ere esperientziaren 
hasieratik definitu beharko lirateke: zer 
eman nahi dugun ikustera, nola agertu 
nahi dugun eta esperientzia komunitatean 
nola aurkeztu nahi dugun. Horretarako 
garrantzitsua da:

- Hasieratik tokiko komunikabideen 
partaidetza eta inplikazioa sustatu, 
artistak, etab. 

- Komunikazioa, gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioaren 
sustapenaren osagai bat dela 
barneratu, esperientzia hauek 
ikustera eman/ komunikatzen 
/ sentsibilizatzen ez baditugu, 
imajinario eta estereotipo negatiboen 
eraldaketan ez dugu lagunduko, 
partaidetza komunitarioa eta 
gizarte bazterketari dagokionez. 
Ikuspegi honetatik, esperientziako 
bideo, argazki, artikulu... bezalako 
komunikazio produktuak, gizarte 
eraldaketarako tresnetan bihur 
daitezke.

•	 Komunikazio objektuetan eta 
komunikazioaren izatean eragitean, 
esperientzietako partaide guztiak 
komunikazio, sozializazio eta ikustera 
emateko eragileetan bihur daitezke, 
beraien komunikazio, elkarrizketa, elkar 
truke... gaitasunak sendotuz. 
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d3.1. espazio eta une esKuragarriaK, parte hartzeKo 
zaiLtasun eta oztopo gehien duten pertsonentzat

•	 Garrantzitsua da partaidetza leku eta 
uneetara sarrrera erraztea: garraioa 
eta bizikidetza kontuan hartzea 
eskatzen du, partaideen beste behar eta 
betebeharrekin batera. 

- Horrela, gertu egotea, partaideen 
beharrei erantzuten dieten 
erreferentziazko lekua aukeratzea 
funtsezkoak dira. Kontuan hartzeko 
hainbat gai: mugikortasun 
murriztua duten pertsonen beharrei 
egokitzea, garraio pribatua 
ez duten pertsonentzat leku 
aukeraketa, haur txikiak dituzten 
amak eta aitak edo beraien 
arduran familiako kideak dituzten 
pertsonen bertaratzea posible 
egin, etab. 

•	 Gainerako kolektiboak egokituko 
dira pertsona ahulenen partaidetza 
aukeretara, espazioari eta denborari 
dagokionez, hau da, partaidetza 
komunitariorako baliabide eta laguntza 
gutxien dituzten pertsonen egoerara. 
Ikuspegi solidario hau beharrezkoa 
da gizarteratzeko partaidetza 
komunitariorako.

d3.2. maLgutasuna eta errespetua partaidetza erritmoei

•	 Oso malguak izan behar gara 
jendearen partaidetza lortu nahi 
badugu, pertsona guztien erritmoak 
errespetatuz (kontziliazioa etab. 
bezalako gaiak kontuan hartuz). 
Erritmoak ezin ditugu zuzendu/behartu, 
aitzitik ez dugu prozesuan parte hartze 
aktiboa lortuko eta zaila izango da 
jarraipena ematea. 

•	 Presiorik gabe, prozesuarekin 
errespetuzko eraginkortasuna bilatu 
behar dugu, pertsona guztiek aurrera 
egin izana eta lorpen sentsazioa 
izateko; bestela, ez da asegarria 
izango eta ez da jarraipenik emango. 

- Beraz, lan egiteko erritmoak 
eta moduak armonizatzea da, 
partaide guztien bizitza plan eta 
proiektuetatik.

d3 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren espazioaK eta denBoraK

d3.3. partaidetza errazten duten errefentziazKo espazioaK eta 
topaguneaK izatea

•	 Funtsezkoa da elkartzeko espazioak leku 
erreferenteetan kokatzea, auzo, herri eta 
hirietako ohiko bilera lekuetan; bereziki 
nabarmendu nahi dugu, prozesu hauetarako 
espazio publikoak erabiltzea. Espazioaren 
inguruan jasotako hainbat ideia hauek dira: 

- Espazio onak, zentralak, nagusiak 
erreserbatu prozesu hauetarako - 
esperientziaren errekonozimendu 
bezala, prozesu hauek komunitatearen 
erdigunean kokatzeko.

- Espazioak parte hartzera gonbidatu 
behar du, ahalik eta praktiko, 
eskuragarri eta atseginena izatea. 

•	 Asmoa ez da jendea ohiko moduan joaten ez 
den espazioetara mugitzea: modu honetan, 
partaidetza zaildu edota gelditu dezakegu. 

d3.4. priBatutasuna vs. iKustera ematea

•	 Partaidetzak hainbat fase edo saiotan 
espazio pribatu, lasaiagoak eskatzen dituen 
balioztatu behar dugu, edo aldiz, espazio 
publiko, ikusgai edo protagonista direnak. 

- Garrantzitsua da pribatutasuna 
eta ikusgaitasunaren artean oreka 
bat bilatzea, prozesuak ikustera ez 
emate horretan eta komunitatean 
gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren eraginetan ez 
erortzeko.
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d4.1. aurre dinamizazioa: eLKarrizKetaK, zuBiaK eta 
artiKuLazioaK

•	 Gomendagarria da gizarte kolektiboekin, 
Administrazio Publikoaren ordezkariekin 
(Gizarte Zerbitzuak, Esku-Hartze 
Komunitarioko Arduradunak edo 
Koordinatzaileak, etab.) eta esperientziako 
partaideekin oinarrizko lan batekin hastea.

- Aurretiko lan honek barneratzen du: 
zubi lana egiten duten pertsonen eta 
dinamizazio eta koordinazio rolen 
identifikazioa: lotura eta artikulazioa; 
komunitatean ekimena finkatzea 
eta zentzua izatea ziurtatzeko 
aliantzen bilaketa; eman dezakedan 
horren eta pertsona / kolektibo / 
eragile bakoitzetik jaso nahi nukeen 
horren inguruko elkarrizketa, zein 
konpromiso har dezaketen, etab. 

- Garatu ditugun partaidetza 
esperientzietan gizarte bazterketa 
egoeran edo egoteko arriskuan 
dauden pertsona eta kolektiboen 
inplikazioa posible izan da, bereziki, 
pertsona multzo honen konfiantzazko 
erlazioa erreferentziazko pertsona 
batekin edo batzuekin (bereziki 
hezitzaileak) – aurretik landu den 
funtzionamendu eta kontzientzia 
kolektibo batetik abiatu gara. 
Erreferentziazko pertsona hauek 
ezinbestekoak direla iruditzen 
zaizkigu gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioko prozesuak 
dinamizatzeko.

- Esperientzia osatuko duten pertsonek 
eta kolektiboek duten partaidetza 
komunitarioko esperientzia eta 
ibilbidea ezagutzea ona da: nondik 
datozen jakitea.

- Modu aktibo eta horizontalean 
entzun, gaitasunen ikuspegi batetik 
eta espektatiba errealista eta 
positiboetatik abiatuz.

d4 dinamizazioa(K) gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren 
esperientziaK eta prozesuaK sustatzeKo eta eusteKo

d4.2. dinamizazio, roL, maiLa eta espazio ezBerdina(K)

•	 Eraginkorra eta aberasgarria da 
maila, rol eta une ezberdinak sustatzea 
koordinaziorako. 

- Dinamizazio erritmo eta formula 
ezberdinak identifikatzea proposatzen 
dugu, kolektibo moduan parte 
hartzean eta lanean dagoen egoera, 
behar, esperientzia eta heldutasunaren 
arabera: dinamizazio zehaztu 
bat duen ikuspegi zuzendu bat 
aukeratu dezakegu, edo erraztasun 
eta akonpainamendu ikuspegi bat, 
esperientzia kolektiboak itxura hartzen 
joan dadin. Dinamizazio formula 
hauek txandakatzea gomendatzen 
dugu, sortzen diren beharren eta 
prozesuaren eboluzioaren arabera.

- Burututako laborategi ezberdinetan, 
rolen definizioa burutzeak eta hauen 
barneratzeak eragin positiboa sortzen 
duela ikusi dugu, pertsona/ kolektibo/
rol bakoitzaren ekarpena eta emaitza 
kolektiboei egiten dieten ekarpena 
balioztatuz eta testuinguratuz. Rol 
ezberdinen partaidetza horizontala 
ziurtatu behar da, baina maila 
berdinean. Rolak banatu daitezke: 
Ideien garapena, abian jartzearen 
planifikazioa, ideia egokitzea 
eta abian jartzea, partaideen 
gaitasunen eta aukeren garapenean 
akonpainamendua, bereziki parte 
hartzeko zailtasun gehiago duten 
pertsonentzat.

- Positiboa da prozesuaren 
dinamizazioaren alde egiten 
duten rol ezberdinak sustatzea eta 
onartzea. Horretarako, oinarrizkoa 
da horizontaltasuneko eta eskubideen 
ikuspegi bat ziurtatzea eta berdinetik 
berdinerako erlazioak eraikitzea. 
Partaideak roletan eta ekarpenetan 
gustura eta onartuak sentitzen direla 
ziurtatu behar dugu, era berean, 
hainbat rol eta pertsonen gehiegizko 
protagonismoa ez egotea zaindu 
behar dugu.
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•	 Erlazioak: 

- Talde kohesioaren sendotzean zehazki 
eragitea inplikatzen du: laborategi 
ekimenarekin modu paraleloan, 
jarduera ludikoak, bisitak, hizketaldi 
informalak... pentsa ditzakegu, 
erlazioak sendotzen joateko errespetu, 
loturak, ezagutza eta elkarren 
arteko ulermena, komunikaziotik... 
Ekimenean zehar ezinbestekoa da 
malgutasunari eta berezkotasunari 
espazioa ematea, sormena.

- Dinamizazioak ohiko moduan hitz 
egiten ez duten edo komunikatzeko 
zailtasunak dituzten pertsonen 
komunikazioa erraztu behar du, 
pertsona guztiak entzunak direla 
eta esaten dutena baloratzen dela 
sentitzea. Horretarako, pertsona 
guztien ahotsei lekua egiteko 
baldintzak sustatzeari lehentasuna 
emango diogu (adibidez, bileren 
dinamiken bitartez).

- Oinarrizkoa da behartuak sentitzen ez 
diren metodologia inklusiboen aldeko 
apustu egitea eta adostasunetara nola 
iritsiko garen, taldean nola egingo 
dugun lan adostea. 

- Azkenik, erreakzioak eta isiluneak 
arretaz aztertzearen garrantzia 
nabarmentzen dugu. 

•	 Historia(k) eta meta ikaskuntzak

- Ikaskuntzak elaboratzeko eta horietan 
aurrera egiteko, bilera aktak, 
ikaskuntzak, neurketak, ebaluazioak, 
oroitzapenak bildu eta ikasitakoaren 
inguruan hausnartzetik abiatuko gara, 
sistematizazioko ikuspegi batetik. 

- Dinamizazio maila hau giltza izango 
da, modu kolektiboan bizitakoaren 
inguruan ikasteko.

- Aldi berean, egiten uztea iradokitzen 
dugu, elkarrizketa eta auto-eraketa 
esperientzietarako espazioa ematea, 
esperientziaren diseinuan eta 
garapenean partaideak prozesua 
bereganatu dezaten. Dinamizazioak 
prozesuaren zentzua eta norabidea 
zaintzen ditu, erabaki kolektiboak 
kontuan hartuz, baina auto-eraketa, 
ardurak hartzearen, konpromiso... 
baloreak eta jarrerak sortzen ditu, 
prozesuko alderdi eta zeregin 
ezberdinekin. 

•	 Prozesua euskarritzeko dinamizazio 
eta koordinazio espazio ezberdinak 
eman daitezke, partaideei egokituz. 
Adibidez, koordinaziorako talde motor 
bat egon daiteke, zeregin zehatzetarako 
lantaldeak, komunikazioa definitzeko eta 
ikustera emateko bilerak Administrazio 
Publikoarekin, etab.

- Kasu bakoitzean formula egokienak 
definitzea bilatuko da, Administrazio 
Publikoak prozesuaren dinamizazioan 
rol aktiboa izan dezan, batzuetan 
bertan egotea egokiena ez dela 
kontuan izanik, Administrazio 
Publikoaren rol edo paper ofizialek 
edo erreferentziako pertsonek 
dinamizazioko berdintasuneko 
prozesuak distortsionatu 
ditzaketelako.

d4.3. dinamizatu 3 maiLetan eragiteKo: eraginKortasuna, 
erLazioaK eta historia(K) + meta iKasKuntzaK 

Dinamitzeak hiru mailetan eraikitzea inplikatzen 
du: prozesuaren eraginkotasuna, erlazioak, eta 
historia(k) eta meta ikaskuntzak.

•	 Eraginkortasuna:

- Beharrezkoa da bilera motzak 
eta eraginkorrak sustatzea, bilera 
bakoitzaren lan esparrua zehaztuz 
(bilera bakoitzean zer landu, hitz 
egin, adostuko... dugu).

- Aldi berean, zereginak eta 
erantzukizunak, beharrezko materiala 
eta baliabideak zehaztu behar dira.

- Dinamizatzaile(ar)en ardura izango 
dira logistika eta kudeaketa funtzioak: 
gogorarazteko mezuak bidaltzea, 
partaidetza lekuak zehaztea, 
bakoitzaren zereginen jarraipena 
egitea, kudeaketa ekonomikoa eta 
baliabideen justifikazioa, etab.
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d4.4. gizarteratzeKo partaidetzaren sustapenaren aLde 
egiten duten dinamizazio suBjeKtu eta prozesuei BaLioa eman, 
onartu eta eusKarritu 

•	 Dinamizazio, errazte eta akonpainamendu 
funtzioak ohiko moduan ezin dira soilik 
bolunrtariotzatik euskarritu: gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioaren prozesuak 
dinamizatzen dituzten pertsonak onartu 
eta balioa eman behar zaie, gizartearen 
kohesioari egiten dioten ekarpenagatik. 
Aldi berean, beraien zeregina mota 
desberdinetako baliabidez lagundu behar 
da, lan honen jasangarritasuna ziurtatzeko.

- Boluntariotza ez da nahikoa 
dinamizaziorako: jendeak asmo 
ona eta gogoa izan dezake, baina 
normalean, gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren prozesuak sustatzeko, 
dinamizatzeko, laguntzeko, 
euskarritzeko eta errepikatzeko, 
dinamizazioan eskarmentua eta 
formazioa duten profesionalak / 
pertsonak behar dira.

- Horregatik, gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioaren 
esperientzien dinamizazio, errazte 
eta akonpainamendu eskarmentua 
duten pertsonetan inbertitzea, 
kohesionatuagoa den gizarte batean 
inbertitzea da.

•	 Dinamizatzaileek partaidetza prozesuak 
euskarritzen dituzte, dimentsio logistiko, 
burokratiko, koordinazio... dimentsioetan. 
Modu honetan, partaideek prozesuaz goza 
dezakete kezka horiek izan gabe.

d5 administrazio puBLiKoaren eta gizarte zerBitzuen 
roLa(K) gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren 
sustapenean

d5.1. partaidetza Komunitarioaren eKimenaK eta prozesuaK 
Bermatu, Legeztatu eta onartu gizarteratzeKo

•	 Garatutako esperientzietan rol 
garrantzitsuenetako bat prozesuak bermatzea 
izan da, legeztatzea eta sinesgarritasuna 
ematea. Administrazio Publikoaren ekarpen 
honek partaideen konfiantza sortzen du 
prozesuan. 

d5.2. BaLiaBide, sinergia eta Loturen eKarpena

•	 Garrantzitsua da Administrazio Publikoak 
baliabideak, bilerak eta jarduerak burutzeko 
espazioetara sarrera ematea eta kolektiboekin 
eta tokiko eragileekin harremana erraztea. 
Zentzu honetan, positiboa da bai ekimenak 
bai  esperientziaren jarraipena edota bertan 
parte hartuko duten Administrazio Publikoaren 
profesionalen rola Udalean bertan ezagunak 
izatea, eta prozesu hauek hedatzea eta ikustera 
ematea barne eta kanpoko ohiko komunikazio 
bideen bidez.

•	 Dinamizazioaren dedikazioa (4 Dimentsioa) 
finantzatzeko baliabideak beharrezkoak dira 
ere.

d5.3. gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren, gipuzKoaKo 
administrazio puBLiKoaren eragiLe, profesionaL eta eraKundeen 
sustapen eta aKonpainamendu funtzioen garapena eta finKapena 
onartu, erraztu eta Lagundu

•	 Esperientzia hauetan laguntzen eta parte 
hartzen duten Administrazio Publikoaren 
pertsona erreferenteek, funtzio hau garatzeko 
formazioa, laguntza eta denbora behar dute, 
non bere lanaren parte izan dadin “estra” bat 
izan ordez.

- Esperientzia hauei eskainitako denboraren 
erregistroa egitea gomendatzen dugu 
(baita burututako funtzioak eta ekintzak 
ere), adibidez urte betean zehar, 
eskainitako denbora balioztatzeko eta 
ikustera emateko.

•	 Interesgarria litzakete herri, eskualde edo 
lurralde mailan erreferentziazko espazio / 
funtzio bat izatea, Euskal Sistemaren Gizarte 
Zerbitzuetako langileei, esperientzia hauetan 
laguntzeko, kontsultei erantzuna emanez, 
aholkularitza etab., Gizarteratzearen 
prebentzioko eta sustapeneko ikuspegi batetik.
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•	 Kasu bakoitzean funtsezkoa da 
Administrazio Publikoaren inplikazio eta 
akonpainamendu formulak definitzea, 
batzuetan bertan egotea egokiena ez dela 
kontuan izanik, Administrazio Publikoaren 
rol edo paper ofizialek edo erreferentziako 
pertsonek berdintasuneko prozesuak 
distortsionatu ditzaketelako. 

- Administrazio Publikoa prozesuaren 
gertaera garrantzitsuetan egotea 
gomendagarria da, modu paraleloan 
prozesu guztia laguntzen duen aldi 
berean, batzuetan bertan egoteak 
partaidetza komunitariorako 
beharrezkoa den berezkotasuna 
oztopatu dezakeelako.

- Administrazio Publikoaren pertsona 
erreferente(ar)en aldetik, beharrezkoa 
da ulermen jarrera bat izatea, 
eman nahi izan eta lan prozesu 
horizontaletan lan egiten jakitea, 
berdinetik berdinera.

d5.5. eutsi eta jarraipen auKeraK eman gizarteratzeKo 
partaidetza Komunitarioaren prozesuei

•	 Funtsezkoa da Administrazio Publikoaren 
laguntza etengabea partaidetza 
komunitarioen prozesuetan, bai partaideen 
aldetik bai prozesu hauek laguntzen dituzten, 
Gizarte Zerbitzuetako Euskal Sistemaren 
profesionalen aldetik. 

- Ekimen hauetarako finantzaketa 
proiektuka izan ohi da, puntuala, 
denbora epe laburretarako (urte bete 
edo gutxiago) eta epe eta erritmo 
hauek, gehienetan ez dute bat egiten 
partaidetza prozesuen erritmoekin.

- Beherrezkoa litzateke prozesu 
hauek malguagoak diren beste 
hainbat baliabiderekin euskarritzea, 
prozesuak ez gelditzeko disponibilitate 
handiagoarekin, adibidez, 2-4 urte 
bitartean. Denbora dugula jakiteak 
lasaitasuna ematen du eta prozesu 
hauetaz gozatzeko aukera eskaintzen 
du.

d5.4. administrazio puBLiKoaren inpLiKazio eta 
aKonpainamendu moduaK, gizarteratzeKo partaidetza 
Komunitarioaren prozesuetan

- Portaera, balore eta imajinario 
aldaketek eta erlazio, lotura eta 
konpromisoen eraikuntzak ezin dira 
euskarritu epe motzeko proiektuekin. 

- “Esperientzia pilotuen” markoa 
kaltegarria izan daiteke mota 
honetako ekimenak sustatzeko, 
ondoren jarraipenik izango ez 
bada: kohesioa, loturak, etab. 
bultzatzen ari bagara, hauek ezin 
dira “zintzilik” utzi, frustrazioa 
sorrarazten dugulako bai gizarte 
bazterketa egoeran edo egoteko 
arriskuan dauden pertsona edo 
kolektiboei, bai modu boluntarioan 
parte hartzen duten pertsona eta 
kolektibo sozialei.

- Bideak eraikitzen laguntzea ez 
da nahikoa, kohesioaren bideen 
mantenuaz ere arduratu beharra 
dago.

•	 Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako 
langileentzat (zehazki, udal edo eskualde 
eremuko – lehen arreta mailako – Gizarte 
Zerbitzuko edo Esku-hartze komunitarioko 
langileentzat), erreferentzia sare 
/ espazioak izatea interesgarria 
litzateke, gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren sustapenerako 
bere funtzioa lagunduz eta erraztuz 
eta hainbat ekarpen eginez: datu 
bankuak, konTaktuak, praktika egokiak, 
dinamizatzaileak (norbanakoak/ 
kolektiboak), laguntza teknikoa... Hauek 
guztiak, prozesu hauek euskarritu ahal 
izateko tokiko mailan baina lurrraldeko 
ikuspegi batekin.
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- Horretarako, partaide ezberdinen 
ahalmena, motibazioa eta parte 
hartzeko zailtasunari dagokionez, 
balioztatze positibo eta errealista 
batetik abiatuko gara, prozesu 
kolektibo bakoitzean gaitasunen 
garapenean lan eginez.

- Erne egon behar dugu imajinario 
negatibo edo estereotipoetan ez 
erortzeko. 

- Ezinbestekoa da, identitate eta 
kulturak errespetatzea, tokikoak, 
kolektiboak, indibidualak.

•	 Laburbilduz,partaidetza esperientziak 
pertsona eta kolektibo guztientzat 
partaidetza komunitarioko gaitasunen 
garapenerako espazio bat eskaintzen digu, 
ez soilik bazterketa egoeran edo egoteko 
arriskuan dauden pertsonentzat. Hortaz, 
guztien ekarpena eta gaitasunak onartzea 
eta aintzat hartzea oinarrizkoa da prozesu 
globalean.

•	 Hizkuntzak, kontzeptuak, ideiak, 
materialak, teknikak... moldatzea eta 
egokitzea iradokitzen dugu, partaidetza 
ez oztopatzeko eta beldurtzeko. Modu 
honetan partaide guztiek ekarpenak EGIN 
DITZAKETELA sentitzea eragin eta erraztu 
behar dugu.

d6.3. Bizitza KaLitatea heLmuga BezaLa

•	 Partaide guztien Bizitza Kalitatea hobetzen 
duen dinamizazio bat sustatuko dugu, bere 
8 dimentsioen arabera:

1. Ongizate emozionala

2. Pertsonarteko erlazioak

3. Ongizate materiala

4. Garapen pertsonala

5. Ongizate fisikoa

6. Autodeterminazioa

7. Gizarteratzea

8. Eskubideak

•	 Partaideen gustu, ilusio eta helburuen 
entzute aktiboaren beharra nabarmentzen 
dugu, autoestima sendotzeari eta pertsonen 
garapenari garrantzia berezia emanez, 
prozesuaren parte direla eta esperientziaz 
gozatzea sustatuz.

d6 suBjeKtu-partaideaK: pertsona 
erdigunean

d6.1. suBjeKtu-partaideaK: esKuBideaK eta 
KonpromisoaK

•	 Ezinbestekoa da partaideen Bizitza 
Proiektuak errespetatzea eta 
partaidetzaren kostu – onura kontuan 
hartzea. Funtsezkoak diren hainbat 
alderdi:

- Partaidetzaren kostua balioztatu.

- Partaideak parte hartzen 
jarraitzeko eta motibazioa 
eta inplikazioa mantentzeko 
beharrezkoa den horretaz 
hausnartu eta ikertu. 

- Esperientziak esanguratsua izan 
behar du eta partaideen Bizitza 
Proiektura ekarpenak egin behar 
dizkio.

•	 Ekimenak eskubideeen eta 
erantzukizunen ikuspegi heldu 
eta aktibo batean oinarritu behar 
dira, partaidetzari dagokionez: 
partaidetza komunitarioaren 
esparruan eskubideen ikuspegi batek, 
partaide guztiek hartzen dituzten 
erantzukizunak, erantzukidetasunak 
eta konpromisoa kontuan hartzea 
eskatzen du prozesuari dagokionez; 
prozesuan parte hartzen duten 
gainerako pertsonak eta kokatzen den 
komunitatea kontuan hartuz. 

•	 Pertsonen partaidetza eta 
konpromiso aktiboa boluntariotzan, 
autodeterminazioan eta askatasunean 
oinarritzen da: ezin dugu behartu, 
partaidetza pertsonak subjektu bezala 
errespetatuz sustatu eta bultzatu ahal 
dugu soilik.

d6.2. gaitasunen iKuspegia guztientzat

•	 Lehenik eta behin, partaidetzari eta 
pertsona bakoitzaren ekarpenei 
eman behar diogu balioa, partaideak 
subjektu aktibo eta gaitasunak dituzten 
pertsonak bezala ikusi eta onartu, ez 
ordea, hartzaile pasibo edo puntual 
bezala.
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•	 Partaidetza komunitariorioko bizipen 
prozesu batean landutako eta aurrera 
egindako guztiak, partaideek beraiekin 
eramaten dituzten gaitasunen eta 
erlazioen garapena bat darama. 
Garapen hori bere ahalduntze indibidual 
zein kolektiboarentzat baliagarria da, 
etorkizuneko partaidetza prozesuetarako 
gaitasun gehiago dutela sentiaraziz.

•	 Partaideen bazterketa egoeren edo 
bizipenen inguruan elkarrizketak eta 
hizketaldiak sustatzearen egokitasuna 
balioztatu behar da, ekimenak 
gizarteratzeko aukera edo esperientzia 
moduan ematen ari zaien ekarpenaz, 
erreferentziazko pertsona eta 
profesionalekin (Gizarte Zerbitzuak, 
Hezitzaileak, etab.). Dena den, hizketaldi 
hauek sustatzen baditugu, beharrezkoa 
da laguntza eta akonpainamendu 
etengabeko espazioekin eta prozesuekin 
errespetagarria eta koherentea izatea. 

- Esperientziak ematen dituen 
onura eta hobekuntza zehatzen 
inguruan hitz egin edo hausnartu 
dezakegu, ikuspegi positibo batetik, 
sortutako lotura eta erlazioei 
dagokionez; izan ere, loturak eta 
partaidetza beharrezkoak direlako, 
komunitateak zer eskaintzen dien 
eta komunitateari zer eskaini 
nahi dioten, etab. Prozesuaren 
hausnarketa edo ebaluazio 
espazioetan gauzatu dezakegu, 
adibidez.

•	 Pertsonen eta kolektiboen 
ahalduntzean lan egiteak, dinamika 
okupazionaletatik dinamika okupazional-
akonpainamenduahalduntzetara 
pasatzea eskatzen du, eta partaidetza 
komunitarioak horretarako aukerak 
eskaintzen ditu. Aldaketa honek lan 
ikuspegi aldaketa bat eskatzen du, 
bai pertsona eta kolektibo sozial 
erreferenteentzat bai gizarteratze 
eremuan lan egiten duten Administrazio 
Publikoaren langileentzat.

d7 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioa 
errazten duten giroa eta KLima

d7.1. Lan egin zehazKi aLderdi honetan, BaKarriK sortzea ez 
itxaron

•	 Gertutasun, irekiera, gozatze eta asetasun 
giro eta klima bat izatea ekimenaren helburu 
bat izan behar du. Ezin dugu itxaron bere 
baitan bakarrik sortzera.

- Alderdi hau nola lor dezakegun modu 
kolektiboan finkatzea gomendagarria 
da: adibidez, atsedenaldiak 
aprobetxatuz, hamaiketakoak, 
hizketaldi informalak/ pertsonalak, 
umorea...

- Moduak zaintzeko, enpatia 
mantentzeko, jarrera ireki bat eta 
errespetuzkoa zaintzeko ahalegin 
konstante bat inplikatzen du. 
Konfiantzaren eraikuntzak, horretarako 
ahalegin eta dedikazio espezifiko bat 
eskatzen du.

•	 Erlazioen giroa eta klimari arreta jarri 
eta behatu behar dugu: zerk motibatzen, 
erakartzen gaituen, komunikazio gehiago 
egotea zerk eragiten duen ohartzea, zerk 
eragiten duen beraien artean elkartzea, 
zerk sorrarazten duen gatazka, parte 
hartzen ez duen kolektiboko kideak, 
etab. eta zein aldaketa egin ditzakegun 
ikusi. Hausnarketa, behaketa... hauek 
erregistratzea baliagarria da jarraipena/ 
ebaluazioa egin ahal izateko, giro aldaketa 
eta eboluzioari dagokionez. 

d6.4. prozesuaren Kontzientzia 
Bidean ahaLduntzetiK
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d7.3. Beste ideiaK, Beste BeharraK Loratzen dira

•	 Konfiantza, gertutasun eta goxotasunezko 
giro batean partaideei beharrak (hezkuntza, 
osasuna, ahulezia...), norberaren edo 
familia egoerak komunitzen eta partekatzen 
laguntzen die; agian formalagoak diren 
beste prozesu eta giroetan sortzen ez 
direnak denbora falta edo beste hainbat 
arrazoiengatik. 

- Ikuspegi honetatik, partaidetza 
esperientziek bazterketa egoeran edo 
egoteko arriskuan dauden pertsona/ 
familiak beste gizarte, hezkuntza, 
osasun... zerbitzuetara bideratzea edo 
horiek eskuratzea erraztu dezakete. 

•	 Era berean, gertutasun giro eta klimetan 
ematen den komunikazio irekierak, beste 
ideia, proposamen, iradokizunez... modu 
irekian hitz egitea posible egiten du, 
agian formalagoak diren beste egoera 
batzuetan ez litzateke gertatuko. Bide batez, 
isilagoak, lotsatiagoak (arrazoi eta faktore 
ezberdinengatik) diren pertsonak ere hitz 
egitera animatzen ditu. 

d7.2. gozatzea Baino asKoz gehiago: Konfiantza eta 
harremanaK eraiKiz

•	 Giro onak helburuak lortzea errazten du 
eta epe luzeko eta jasangarriak diren 
prozesuak errazten ditu, konfiantzazko 
eta afektibitate kontzienteko erlazioak 
finkatzean oinarrituak.

- Errespetuzko erlazio horizontalak 
sustatzen ditugu, guztiak bat gehiago 
direla sentiaraziz, entzunak eta 
baloratuak. Konfiantzazko klima hau 
gabe, nekez lortuko da gizarteratzeko 
lotura komunitarioak sortzea. 

•	 Partaide guztiek jarrera funtsezkoa da: 
esperientzia hauetara gerturatzen diren 
pertsonak partekatzeko borondatearekin 
etortzea gomendagarria da, ez ordea 
irakasteko asmoz, erlazio bertikalak 
saihestu.

- Partaide guztiekin egon nahi izatea 
da errespetutik eta erlazioak zainduz: 
entzun, hitz egin, partekatu eta batak 
bestea onartu.

•	 Mota honetako giroak prozesuan zehar 
bizitzen ari denaren inguruko hausnarketa 
elkarrizketak errazten ditu: prozesuaren 
esperientzia nolako izaten ari den eta 
esperientziari ematen ari zaien esanahia, 
ekarpen pertsonala eta kolektiboa, 
sentsazioak, emozioak, ametsak, 
espektatibak eta nahiak, lan erritmoa nola 
eramaten ari diren, etab.

- Baldintza hauek zeharkako edo 
intersekzionalak diren hainbat 
alderdiren inguruan modu zuzenean 
edo zeharka hitz egitea errazten 
dute: generoa, kulturartekotasuna, 
eskubideak... bizitzen ari diren 
ekimenaren arabera.
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d8. gizarteratzeKo toKiKo partaidetza 
Komunitarioaren Lotura, sare eta sinergien 
zirKuLua sendotu eta zaBaLdu 

d8.1. KomuniKazio eta zuBi roLaK eta gaitasunaK 
KomunitateareKin eta Komunitatean

•	 Ezinbestekoa da hasieratik komunikazio, 
erlazio eta ikustera emateko bideak 
finkatzea komunitatearekin, laborategiak 
tokiko komunitatearen ohiko dinamiketan 
nola barneratzen den aztertuz.

•	 Komunitatearen pertsonen eta kolektiboen 
arteko erlazioen sendotasunean lan 
egingo dugu, lankidetza kolektiboaren 
abantailak nabarmenduz. Hainbat klabe 
interesgarri:

- Zein beste ekimen irudikatu 
daitezkeen horren inguruko 
hizketaldiak sustatu, elkarren arteko 
ezagutzatik eta konexioetatik. 

- Etorkizineko ekimenetan parte 
hartu nahi luketen komunitateko 
beste pertsonak eta kolektiboak 
identifikatu.

- Partaide guztiek komunitatean 
eta komunitatearekin zubi eta 
komunikazioa funtzio hau gauzatu 
ahal izatea, garrantzitsua da 
zeregin honetarako rolak esleitzea 
egoera bakoitzean egokiena den 
pertsonari edo diren pertsonei.

•	 Garatutako laborategietan funtsezkoa 
izan da partaideek (arlo profesionala edo 
aisia, adibidez) eta dagokien kolektiboek 
(estrategia eta helburuen arteko 
antzekotasunak, adibidez) partekatu 
ditzaketen puntu komunak identifikatzea, 
etorkizuneko ekimenetarako sinergia eta 
elkar trukaketa berriak eman daitezen.

d8.2. partaidetza KomunitarioKo eKimenaK eta 
prozesuaK LotzeKo asmo Kontzientea toKiKo agenda 
eta eKimen erreferenteeKin 

•	 Partaidetza ekimenaren jarduerak, 
komunitatearen ekitaldi publiko eta 
pribatuekin (jaiak, erakusketak, 
kontzertuak, lehiaketak, ikasturte 
amaierako ospakizunak, elkarteen 
egutegiak, etab.) lotzen baditugu, 
prozesuak eta erlazioek jarraipena, 
ikusia izatea eta onarpena izatea 
erraztuko dugu, komunitatearentzat 
topaketarako balio duten espazio 
hauetan.

- Estrategia honek, esperientzia 
hauetan komunitateko kolektibo 
eta pertsona gehiago parte 
hartzera bultzatu dezake.

- Era berean, esperientzia hauek 
komunitateko bertakoak bezala 
onartzea lagundu dezake.

d8.3. ideiaK eta jarraipen LoturaK ateratzen uztea, 
adieraztea eta proposatzea

•	 Etorkizunean gauzatzeko ideia 
posibleen eta horretarako dauden 
baliabideen, etab. inguruan 
hizketaldiak modu leunean eragitea 
iradokitzen dugu.

•	 Hizketaldiei erne egotea funtsezkoa 
da, prozesuan partekatutako 
beharrak, ideiak, proposamenak... 
identifikatzeko, jarraipeneko 
etorkizuneko prozesuetan erantzuna 
ematea posible izanez.

•	 Jarraipeneko ideia berriak sortzen 
ez direla dirudien arren, pertsona 
berriak ezagutzeak, partaidetza 
esperientzia bat komunitateko 
pertsona eta kolektiboekin 
partekatzeak, partaideen erlazio, 
lotura eta konexio sarea handitzen 
eta aberasten du eta aurrerapen 
honek etorkizuneko esperientziak 
erraztuko ditu.
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5.3 #eLKarLaBs tresna metodoLogiKoaren faseaK gizarteratzeKo 
partaidetzaren eta Lotura Komunitarioen sustapeneraKo eta 
dinamizazioraKo toKiKo eremuan –  
TreSna finkaTzeko ikaSkunTzak eTa gomendioak

f1.1. diseinua guztien artean eta guztientzat: pazientzia 
eta eraBaKia

•• Fase hau luzatzea normala da eta ongi 
dago. Diseinua kolektiboa denean ohikoa da 
partaideen adierazpen, komunikazioa eta 
erabakitze erritmoak eta gaitasunak entzuteko, 
konektatzeko eta errespetatzeko denbora 
gehiago behar izatea. Pertsona guztien 
ekarpenak jasotzen dituen eta pertsona guztiak 
islatuta ikusten diren diseinu batek, emaitza eta 
prozesu gogobeteko bat ziurtatuko du, baita 
frustrazio eta gaizki-ulertu gutxiago ere. 

 ‐ Baina, perfekzionismoan edo guztia 
diseinuaren bidez kontrolatu nahi 
izatean ez dugu erori behar, uneren 
batean aurrera egin behar dugu.

•• Ezinbestekoa uste dugu zeharkako kuspegiak 
eta ikuspegi eraldatzaileak barneratzea 
diseinuan: fase honetan garrantzitsua da 
erabakitzea zein modutan islatuko diren 
ikuspegi zeharkakoak eta eraldatzaileak 
ekimenaren diseinuan, adibidez, genero, 
eskubide, kulturartekotasun... ikuspegia.

 ‐ Genero ikuspegia barneratzeko, 
Emaús G.F. garatutako “FEM_CHECK, 
egiaztatze feminista zerrenda bat, 
erabilera eskuliburuarekin” Tresnaren 
“ekintza/ proiektu / prozesuaren 
diseinua” (19.or) atal espezifikoan 
jasotako galderak erreferentzia 
bezala hartzea gomendatzen dugu, 
prozesu, proiektu eta ekimen mota 
guztien diseinu eta ebaluaziorako 
(argitalpena Bibliografian jasotzen 
da).

f1 eKimenaren / prozesuaren diseinu eta definizio fasea

f1.2. erreaListaK Bai, amesLariaK ere

•• Ekimena arrakastatsua izatea nahi dugu, 
gutxienez aho-zapore ona uztea, bere 
eragin, lorpen, emaitza eta bizipenei 
dagokionez. Beraz, diseinu egingarri eta 
errealista bat egitea ona da. Honek ez du 
esan nahi ikuspegi utilitarista, mugatu edo 
mugatzaileetan erori behar dugunik. 

 ‐ Ekimenaren diseinu kolektibo, 
dimentsio anitzekoa eta 
esanguratsurako, ilusioa sortzen 
duen elkarrizketa bat sustatzea 
gomendatzen dugu, behar / 
amets indibidual eta kolektiboei 
erantzuna ematearen alde 
apustu eginez, modu erreal eta 
zehatzean.



ELKARREKIN  EKINEZ

34

•• Diseinuaren definizioan islatuko dugu:

 ‐ Kolektibo eta pertsona parte 
hartzaileak; dinamizazio, 
komunikazio, mobilizazio gaitasuna/
eskarmentua duten erreferentziazko 
pertsonak, kasu bakoitzean zubi lana 
eginez; partaide ezberdinek (pertsona, 
kolektibo, erakunde) hartzen dituzten 
rol eta funtzioak eta hauek artikulatuko 
diren modua (dinamizazioa, 
kudeaketa, barne komunikazioa...).

 ‐ Lortu nahi ditugun jomuga, helburu, 
emaitzak... eta identifikatzen ditugun 
kezkak, espektatibak, mugak, indarrak. 
Diseinatu dugun hori lortzeko nola 
egingo dugun eta bide onetik goazela 
nola jakingo dugun (helburu eta 
adierazle gakoak).

 ‐ Ekimena gauzatuz uste dugun balio 
erantsia, berrikuntza edota ikaskuntza 
lortuko duguna.

 ‐ Behar ditugun baliabide ukigarriak, 
ukiezinak, pertsonalak, kolektiboak, 
pribatuak eta publikoak... eta hauek 
nola eskuratuko ditugun.

 ‐ Ekimenaren sozializazio eta ikustera 
emate kontzientea: ekimena gauzatuko 
den tokiko komunitatean zer eta 
nola komunikatu, sozializatu eta 
ikustera eman nahi dugun erabaki; 
partaidetzaren inbisibilizazioa 
ekidin, barne jarduerak eta saioak 
publikoagoak diren besteekin orekatuz. 

f1.3. operatiBoa eta estrategiKoa den hori:  
zer, nor, noLa, zergatiK eta zertaraKo
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f2 oinarriaK ezartzea eta aBian jartzea: 
metodoLogia eta erLazio oinarriaK

f2.1. pentsatu eta egin horren arteanr: elkarren 
arteko hizKuntzaK, KideaK eta Kohesio eta uLermen 
moduaK eraiKiz 

•• Prestakuntza fase hau oso garrantzitsua da 
eta luzatzen bada ez da ezer gertatzen: 
benetako partaidetza bat sortzea, lotura, 
elkarrizketa eta elkarren arteko ezagutzaren 
emaitza da, helburuak, irizpideak eta 
lehentasunak adostea posible eginez.

 ‐ Fase honetako lehentasunezko 
helburua loturak eraikitzea, 
inplikazioa sustatzea eta 
komunikazioa eta erlazio 
dinamika egokiak lortzea da 
kolektiboarentzat.

 ‐ Elkar ezagutzeak eta lankidetza 
gaitasuna izateak denbora 
eskatzen du, loturak / erlazioak ez 
dira behartu behar.

 ‐ Oinarri eta erlazioak finkatzeko 
erritmoari beharrezkoa den 
errespetuak tesntsioak eragin 
ditzake eta kronograma zorrotzak 
dituzten proiektuen epeekin talka 
egin dezake.

 ‐ Hainbat unetan jarduerak oraindik 
hasi gabe daudela senti dezakegu 
eta ondorioz frustratu, baina 
erlazioak eta elkarren arteko 
ulermena finkatzen ari direla 
ikusten badugu, aurrera egiten ari 
gara.

 ‐ Abiapuntu kolektiboa konfiantza 
eta gertutasun giro batean 
finkatzeak, hurrengo urratsetara 
joatea errazten du.

•• Dinamizaziotik gogoratu dezakegu prozesu 
zein puntutan gauden, aurrera egin 
duguna, zer geratzen den aurrera egiten 
jarraitzeko (hau ona da partaide guztientzat, 
baina bereziki puntu honetan pertsonak 
edo kolektiboak barneratzen ari badira). 
Gogorarazpen hauek fase honen garrantzia 
testuinguratzen dute: oinarri posible hoberena 
prestatzen ari gara diseinua inplementatzeko, 
modu honetan partaide guztiak puntu komun 
batetik abiatuko dira.

•• Pertsona guztiak hobeto ulertzean datza, 
hizkuntza eta kode ezberdinetan hitz egin 
arren, bide eta esperientzia ezberdinetatik 
etorri arren.

 ‐ Dinamikak egitea gomendatzen 
dugu elkarren artean ezagutzeko, 
itzotzaldia urtzeko, pertsona eta 
kolektibo bakoitzarentzat ekimenaren 
garrantzia edo esanahiaren inguruan 
hitz egiteko, partaidetzan bakoitzak 
daraman ibilbideaz hitz egiteko, 
etab. 

 ‐ Positiboa da zirkuluan edo 
borobilean hitz egitea, berdinetik 
berdinera.

 ‐ Pertsona bakoitza entzun egingo 
dugu, bere posizio eta eskarmentutik, 
partaide guztiei modu indibidualean 
arreta eginez, modu horretan guztiak 
gustura senti daitezen.
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•• Ezinbestekoa da ekimena partaide guztion 
erantzukizuna dela adieraztea: bai 
prozesua bai emaitzak.

 ‐ Ikuspegi honetatik eta pertsona-
kolektibo bakoitzaren eskarmentua 
kontuan hartuta erantzukizunak, 
zereginak, funtzioak, rolak... 
banatuko dira modu naturalean, 
partaide guztiak bere posizioan 
eroso sentitzen direla ziurtatuz. 

f2.3. fLuxuaK eta dinamiKaK arautuz

•• Lehenengo topaketa eta hizketaldietan, 
taldean sortzen doazen dinamika eta 
korrontee erne egon behar dugu, bereziki 
ekimenean zehar landu edo eraldatu 
nahi ditugun zeharkako ikuspegiak 
kontuan haruta (generoa, eskubideak, 
kulturartekotasuna, etab. bezalako 
dimentsioak). 

•• Beharrezkoa da gauzatzea funtzionatzen 
ari diren eta ari ez diren dimentsioei arreta 
jartzea, eta beharrezkoak diren aldaketak 
gauzatzea. 

•• Dinamizazio, erraztasuna edota 
akonpainamendu intentsitate eta formatu 
ezberdinak aukeratuko dira, partaideen 
aurretiko partaidetza esperientziaren 
arabera.

f2.2. erantzuKizunaK, KonpromisoaK eta adostasunaK

f3.1. programadun saioaK: BaKoitza testuinguratu eta 
prozesuKo iKuspegi BatetiK esanahia eman

•• Saio bakoitzak programa eta planifikazio 
espezifiko bat izan beharko luke, prozesu 
globalean kokatuz. Honek, saio bakoitzaren 
zer, nola, nor eta zertarako mugatzea 
eskatzen du.

 ‐ Ona da saioak zein puntutan 
gauden identifikatu eta ikustera 
ematen hastea, pertsona bakoitzak 
egingo duena ikusiz (taldean 
erabakitakoa eta adostutakoaren 
arabera) eta hobekuntza puntu 
bat edo elkarrizketatu / adostu / 
argitu beharreko zerbait dagoen. 
Identifikatzea eta ikustera ematea, 
zein puntutan gauden, zer egin 
dugun aurrera eta zer dagoen 
egiteko jakiteak, aurrera egiten ari 
garen sentsazioa eskaintzen digu. 

 ‐ Prozesuaren ikuspegia zehaztua 
egotea beharrezkoa da: zeregin 
bakoitzak nora garamatzan, zein 
da horren zentzua, zertarako 
egiten den, pertsona bakoitzak 
duen papera; zentzun honetan 
baliagarria da prozesuaren 
kronograma edo adierazpen grafiko 
bat ikusgai izatea. 

 ‐ Saio bakoitzerako helburu 
zehatzak finkatu ditzakegu, baina 
malgutasunez eta partaidetzaren 
sustapena lehenestuz. 
Eraginkortasuna eta pertsonen 
erritmoaren artean oreka bat 
bilatzea da, eta ekimenaren 
funtsezko helburu eta helburu 
garrantzitsuekin bideratu.

f3 gizarteratzeKo partaidetza 
Komunitarioaren sustapeneKo eKimen Baten 
saioaK finKatzea
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 ‐ Hobe da ongi definituak ez dauden, 
era okerrean antolatuta dauden 
zereginak saihestea, testuinguru eta 
inprobisaziotik kanpo, saiora eta 
prozesura ekarpenak egin ezean.

 ‐ Saioa amaitzean, aurrerapenak, 
zailtasunak, hausnarketak partekatu 
ditzakegu bizipen indibidual eta 
kolektibotik, modu informalean: 
adibidez, saioa balioztatu dezakegu, 
nola sentitzen ari garen partekatu, 
etab.

 ‐ Saio bakoitzean, dinamizazioak 
rol ezberdinak orekatu behar ditu: 
animatu; lagundu; motibatu; taldearen 
zereginak eta egunerokoa kokatu; 
komunikazioa, elkarrizketa, giro ona 
sustatu, ekimenaren helburuak eta 
lehentasuna alde batera utzi gabe, 
hau da, gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren sustapena. 

 ‐ Komunikazioak argia izan behar 
du, egokia, gardena eta konstantea 
partaideentzat, baita saio guztietan 
bertaratzen ez diren pertsona eta 
erakundeekin ere, Administrazio 
Publikoa edo ekimenaren diseinuan 
lagundu duten beste erakundeak. 
Komunikazioaren ikuspegi zentrokide 
honek, inplikatutako pertsona 
guztiak prozesuarekin harremanean 
mantentzen laguntzen du, partaidetza 
maila ezberdinak egon arren.

•• Saio bakoitzean partaideen gaitasunen 
garapena animatu eta ikustera eman behar 
dira: 

 ‐ Horregatik, saio bakoitzaren 
espazioa erlazionatzeko eta 
partaidetza komunitarioko beste 
modu bateko bizipen erreal bat 
bezala ulertzea eta sustatzea 
ezinbestekoa da.

 ‐ Ildo honetan, mezu hau 
nabarmenduko eta ikustera 
emango dugu: pertsona bakoitzak 
egiten dituen ekarpenak txikiak 
badira ere, taldean asko egin 
dezakegu. 

•• Saio ezberdinetan hausnarketa, hizketaldi 
eta konexio une eta aukera desberdinak 
sustatu eta aprobetxatuko ditugu: egiten eta 
bizitzen ari garen horretaz pentsatzen eta 
sentitzen dugun hori partekatzea da, zerk 
motibatzen gaituen, zer ari garen ikasten, 
alderdi berriak, zailtasunak, dibertigarriak, 
etab.

 ‐ Saio ezberdinetan hausnartzeko 
eta hitz egiteko hainbat gako: 
zerk motibatu gaitu?, zein da 
gure iritzia ekimena hartzen 
ari den itxura eta lortzen ari 
diren emaitzen inguruan?, nola 
ari gara bizitzen esperientzia 
parte-hartzailea?, nola ari gara 
pasatzen, zer egin dezakegu 
taldearen klima eta giroa 
hobetzeko, pertsona guztiak 
gustura eta barneratuak direla 
sentitzeko?, zer ikasi dugu? 

 ‐ Modu zuzenean edo zeharka, 
eta beti taldearentzat egokia den 
moduan, zeharkako ikuspegiak 
barneratu ditzakegu, generoa, 
kulturartekotasuna, eskubideen 
ikuspegia... bezala, ekimenean 
sortzen doazen egoeretan.
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f3.2. gatazKa, gaizKi-uLertueKin erne 

•• Gomendagarria da tentsio uneak behatu eta 
erne egotea, ahozkoak eta ez ahozkoak eta 
erlazioak esplizituki lantzea, entzute aktibotik 
indibidual eta kolektibo mailan. Saioetan 
bakoitzak egiten duenari balioa ematea 
ezinbestekoa da, baita gainerako pertsonek 
egiten dituzten ekarpenak ere, funtsean 
gakoa ikustera ematea, balioztatzea eta 
onartzean dago.

•• Azkenik, ardurak eta lan kargak ongi 
banatzea proposatzen dugu, ordena 
mantendu eta konfusioak saihestu. 

f3.3. uKigarria eta uKiezinaren erregistroa: erantzunaK 
eta gaLderaK

•• Dinamizaziotik, ekimenarentzat 
lehentasunezko bezala adostutako datuak 
eta neurketak jasotzen joan behar da, ahal  
den neurrian modu kolektiboan. Hainbat 
proposamen:

 ‐ Saioen ukigarria (jarduerak, 
produktuak, ekitaldiak...) 
erregistratu, baita ukiezina 
ere (erlazioak, ikaskuntzak, 
elkarrizketak, ideiak, emozioak, 
bizipenak, etab.).

 ‐ Datuak, argazkiak, bideoak, 
mezuak, irudiak, kontaketak, 
esaldiak, sinboloak... jaso 
modu kontziente, konstante eta 
kolektiboan.

•• Saio bakoitzean behatutako eraginak 
/ emaitzak erregistratuko ditugu: saio 
bakoitzak nola erraztu duen partaidetza 
komunitarioa, gizarteratzea, pertsonen 
trebeziak eta gaitasunak adibide zehatzekin. 
Saioetan aurrera egindakoa, zailtasunak, 
gakoak... ere erregistratuko dugu, zer 
ekarpen egin duen, zer ikasi dugun, zer 
aldatu edo hobetu dezakegun.

•• Azkenik, hausnarketa, datu eta ikaskuntzetan 
zeharkako alderdiak erregistratu. Genero 
ikuspegia barneratzeko, Emaús G.F. 
garatutako “FEM_CHECK, egiaztatze 
feminista zerrenda bat, erabilera 
eskuliburuarekin Tresnaren “2. Prozesua” 
(20.or) atal espezifikoan jasotako galderak 
erreferentzia bezala hartzea gomendatzen 
dugu, prozesu, proiektu eta ekimen 
mota guztien diseinu eta ebaluaziorako 
(argitalpena Bibliografian jasotzen da).
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f4.1. Bizi, sentitu eta iKasitaKoa jaso eta parteKatu: 
sistematizazioa BerriKuntzaren eta gizarte 
eraLdaKetaren  paLanKa BezaLa

•• 3. Fasean jasotako erregistroek, zehazki 
F3.3 puntuan, abiapuntu on bat eskainik 
diezagukete sistematizazio ezberdinak 
gauzatzeko, eta horrela, Berrikuntzarako 
eta Gizarte Eraldaketarako gomendio 
esanguratsuak eta funtsezkoak modu 
kolektiboan identifikatu ahal izan, bai 
fase, gai edo ikuspegien arabera, baita 
prozesu osorako, taldeak behar duena 
edo garrantzitsua uste duenaren arabera.

 ‐ Sistematizazioa testuinguratutako 
ezagutzaren (ber)eraikuntza 
kolektiboko ariketa kontziente 
bat da eta lehenengo pertsonan 
kokatua, esperientzia partekatu 
baten balio erantsia, ikaskuntzak, 
eraldaketa, sortutako/ 
identifikatutako berrikuntza... 
islatuz, kontatuz eta identifikatuz, 
esperientziaren protagonistek 
bizi, sentitu, pentsatu eta ulertu 
duten horretatik. 

•• ELKARREKIN EKINEZen sistematizazio 
laburrak burutu ditugu prozesuaren 
faseen arabera (5.3 puntuan jasoak). 
Sistematizazio labur hauek burutzeko gida 
moduan balio izan digun hainbat galdera:

f4 Bizi, sentitu eta iKasitaKoaren KontaKeta(K): 
BerriKuntzaren eta gizarte eraLdaKetaren muinean

 ‐ Zer da fase honetatik eramaten 
duguna?

 ‐ Beste modu batean zer egingo 
genuke? Hurrengoan nola egingo 
genuke? Zein gomendio emango 
genuke fase hau gauzatzearen 
eskarmentutik?

 ‐ Zein ikaskuntzak markatu gaitu? 
Ikaskuntza honek zein modutan 
eragingo du ondorengo faseetako 
egiteko moduan?

 ‐ Zerk motibatu gaitu? Zerk sortzen 
eta ematen digu ilusioa eta hegoak 
hurrengo faseari begira?

 ‐ Zein argazki edo sinbolok jasotzen 
du fase honetan bizitakoa eta 
ikasitakoaren emaitza?

 ‐ Zein gako edo esaldik jasotzen 
du fase honetan bizitakoa eta 
ikasitakoaren esentzia?

•• Dokumentu honek ELKARREKIN EKINEZ 
prozesuko sistematizazioa islatzen du eta 
ondorengoaren sintesia da:

 ‐ Aipatutako sistematizazio laburrak 
faseka, 

 ‐ Saioen erregistro informalak (F3.3 
puntua), 

 ‐ Proiektuan garatutako gizarte 
berrikuntzako laborategiko hiru 
esperientzietako ordezkariekin 
gauzatu genuen #InterLabs 
sistematizazio kolektiboa, 5.2 
puntuan jasotako 8 dimentsiotako 
hausnarketak, iritziak eta bizipenak 
jasotzeko. 
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 ‐ ELKARREKIN EKINEZ prozesuaren  
arduradunek faseka antolatutako 
sistematizazio sintesi taula bat 
ere erabili dugu, 1 eranskinean 
erantsia dago.

 ‐ Sistematizazioan genero 
ikuspegia barneratzeko, Emaús 
G.F. garatutako “FEM_CHECK, 
egiaztatze feminista zerrenda 
bat, erabilera eskuliburuarekin 
Tresnaren “2. Prozesua”, “3. 
Emaitzak” eta “4. Eraginak” 
atalez lagundu gara (argitalpena 
Bibliografian jasotzen da).

•• Dena den, esperientzia eta prozesu 
bakoitzean ikaskuntzak, kolektiboak 
eta gakoak diren alderdiak, egoera 
bakoitzerako logikoak, eraginkorrak, 
esanguratsuak eta egingarriak izateko, 
tresna eta proposamenen bidez jasotzea 
adostu behar da. Sistematizazio bat osoa 
eta eraldatzaileagoa izango da, modu 
kolektiboan hainbat alderdiren inguruan 
hausnartzen eta jasotzen baditugu: 
aurrerapenak eta oztopoak, hausnarketak 
eta emozioak, gertaerak eta sentsazioak, 
hitzak eta irudiak, ukigarriak eta ukiezinak, 
pertsonak eta kolektiboa, zer eta nola, 
etab.

 ‐ Sistematizazio bat prozesuan 
parte hartu ez duten pertsonekin 
partekatu nahi badugu, idatziak 
oso zaindua izan behar du 
pertsonen anonimatuari eta 
ekarpen eta bizipen pertsonalei 
dagokionez.

f4.2. iKerKeta oBjeKtuetatiK iKerKeta 
sauBjeKtuetara: sistematizazioaK pertsonaK 
eta KoLeKtiBoaK eta eraiKitaKo ezagutza noLa 
ahaLduntzen eta aintzat hartzen dituen

•• Sistematizazioa, prozesu honetan 
finkatua dugun bezala, kokatutako 
eta testuinguratutako ezagutza 
(ber)eraikitzen du, erabilgarria, 
esanguratsua eta eraldatzailea, 
gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioko esperientzia eta 
sustapenerako. 

•• Sistematizazioak, prozesu, metodologia 
eta produktu bezala, pertsona 
bakoitzaren ezagutza eta modu 
kolektiboan (ber) eraikitako ezagutza 
onartzen ditu: partaideak ikerketa 
OBJEKTU izateari uzten diote ikerketako 
SUBJEKTU izatera pasatuz.

 ‐ Sistematizazioa metodologia 
egokia da gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioko 
prozesuetarako, eskubide 
eta ahalduntze bere 
ikuspegiagatik, pertsona 
guztien esperientzia eta 
ekarpenaren garrantzia 
onartzen duelako, kolektiboki 
eraikitako ezagutzan.
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f5.1. BaLiaBideaK, aLiantzaK eta ideiaK jarraipeneraKo

•• Aliantzen eta asoziazioen bilaketan lan 
egitea gomendatzen dugu, ekimena 
gauzatzen den inguruan eta komunitatean, 
esperientziaren jasangarritasuna, jarraipena 
eta errepikagarria izatea errazteko. 

 ‐ Komunitatearekin egindako 
hizketaldi hauek zubiak eraikitzen 
eta esperientzia sustatzen eta 
sendotzen laguntzen dute, 
komunitateko beste kolektiboekin 
ideiak eta proposamenak trukatuz.

 ‐ Aldi berean, tokiko beste 
kolektiboetara irekitzeak, partaidetza 
komunitarioko esperientzia berriak 
sortzea bultzatu dezake. 

 ‐ Gomendagarria da partaideentzat 
garatutako ekimenen onurak eta 
lotura komunitarioak sendotzeko 
egiten duen lana nabarmentzea. 

•• Jarrera funtsezkoa da irekiera errazteko: 
guztiok dugu zer eskaini, zer irakatsi eta zer 
ikasi. Ez da soilik gizarte bazterketa egoeran 
edo egoteko arriskuan dauden pertsonen 
gizarteratzeko soilik den partaidetza 
komunitarioko ekimen bat sustatzea, 
komunitateak guztientzat inklusiboagoak 
izateko baizik, ikuspegi sistemiko batetik. 

•• ELKARREKIN EKINEZen bizitako 
esperientzietatik, etorkizuneko lankidetza 
ideiak eta planak sortu dira, garatutako 
erlazio eta loturetan euskarrituz. 

 ‐ Mota honetako esperientziek 
komunitatean inplikazio aukera 
oso zabala irekitzen dute eta ohiko 
moduan erlazionatzen ez garen 
beste pertsona eta kolektiboekin 
lankidetzaren indarra, beharra eta 
positiboa dena erakusten dute.

f5 eKimenen jasangarritasuna eta errepiKagarria izatea eta 
gizarteratzeKo partaidetza KomunitarioKo prozesuaK

 ‐ Esperientzia horien eragin 
biderkatzaile ukaezina, 
partaidetza komunitarioko 
loturen eraikuntzari dagokionez, 
ELKARREKIN EKINEZ bezalako 
ekimen gehiago sustatzeko, 
dinamizatzeko, eusteko eta 
ikustera emateko baliabideak 
izatea posible den antzezlekuak 
irudikatzera gonbidatzen 
gaitu, Gipuzkoako herri eta 
eskualdeetan, eskala handiago 
batean eta modu koordinatuan.

f5.2. errepiKatzeKo: praKtiKa egoKiaK, gaKoaK eta 
gomendioaK identifiKatu

•• Praktika egokien sistematizazioak, beste 
esperientziak errepikatzeko erreferentzia 
bezala balio dezake.

 ‐ Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren esperientzien 
praktika egokiak, Gipuzkoako 
herritarrentzat eskuragarri 
egotea gomendagarria litzateke 
eta bereziki Hirugarren 
Sektorearentzat eta Administrazio 
Publikoarentzat.

•• Identifikatutako eta sistematizatutako 
praktika egokien eragina, pertsonan 
esperientziak trukatuz sendotzen da, 
gertutasunetik. Mota honetako topaketa 
eta trukeko jarduerak sustatzea positiboa 
litzateke, mota honetako esperientzietan 
interesa duten pertsona, eragile eta 
kolektiboentzat posible den data eta 
espazioetan. 
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f5.3. eraiKia dagoenetiK aBiatu: gizarte partaidetza 
gizarteratzeKo prozesu BezaLa

•• Mota honetako esperientzietan aurrera 
egindakoak, ez die soilik ikaskuntzak eta 
lorpen sentsazioak eskaintzen partaideei, 
etorkizuneko esperientzien oinarrien 
identifikazio eta finkatze faseak laburtzen 
eta errazten lagunduz (1 Fasea eta 2 
Fasea): partaidetza komunitarioko erlazioen 
eraikuntzan gehitutako esperientziak 
ondorengo ekimenak errazten ditu.

 ‐ Lan egiteko eta erlazionatzeko modu 
hau sendotzen duten, mota honetako 
esperientzien ondorioz ikasten joaten 
diren hainbat ukiezin daude.

•• Ezin daiteke ahaztu pertsonak ez direla 
prototipoak edo makinak, sentimenduak, 
igurikapenak eta ilusioak dituzte, ondorioz, 
esperientzia pilotu berritzaileak dagoeneko 
existitzen diren edo jarraipen bat izango 
duten prozesuak sendotzeko, eraldatzeko eta 
hobetzeko tresna bat bezala planteatu behar 
dira. 

 ‐ Esperientzia pilotuen ondoren, 
baliabide, erreferente, 
dinamizazio... gabeziak partaideei, 
dinamizatzaileei eta sustatzaileei 
frustrazioa sor liezaiekete.

 ‐ Mota honetako prozesuen jarraipena 
ezinbesteko baldintza bat da gizarte 
bazterketa egoeran edo arriskuan 
dauden pertsonen gizarteratzeko, 
baita gizartearen baloreak eta 
jarrerak eraldatzeko, lurralde 
kohesionatu eta inklusiboago baten 
bidean aurrera egiteko.

f6 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioa 
iKustera ematea, sentsiBiLizazioa eta 
formazioa

f6.1. gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren 
eKimen eta prozesuen, uKigarria eta uKiezinaren inguruan 
sentsiBiLizatzeKo eta iKustera emateKo Behar espezifiKoa 

•• Funtsezkoa da lan espezifiko bat gauzatzea 
partaidetza komunitarioko prozesuen ukigarria 
eta ukiezina ikustera emateko, komunitateari 
ematen dizkion onurak eta balioa 
nabarmenduz, gizarteratzeko ikuspegi batetik.

 ‐ Pertsona guztientzat gizarte 
kohesionatu eta inklusibo 
bati laguntzeko, partaidetza 
komunitarioaren alde egiten 
duten esperientzia eta eragileetan 
inbertitzeko beharraren inguruan 
sentsibilizatzea eta ikustera ematea 
litzateke.

 ‐ Mugarri, ekitaldi eta emaitzak 
ikustera ematea garrantzitsua da, 
baita pertsonak, ahotsak, bizipenak 
ere. 

 ‐ Ildo honetan, esperientzia errealak, 
praktika egokiak, gakoak eta 
gomendioak ikustera ematea 
funtsezkoa da, egin daitekela mezua 
emateko, posible dela komunitatean 
prozesu eraldatzaileetan lan egitea.

•• Ikustera ematea eta sentsibilizazioa 
eraginkorragoak izango dira, bai ekintza 
eta prozesu norabide bakarrekoak eta 
informaziozkoak bai norabide bikoitzekoak 
burutzen baditugu; hau da, gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioaren esperientzien 
partaide eta eragileak, komunitateko eragile 
eta kolektibo ezberdinekin elkarrizketan.

 ‐ Tokiko eta gertuko partaidetza 
komunitarioko esperientzia zehatzak 
ikustera ematea oinarri ona izan 
daiteke, tokiko sentsibilizazioko 
jarduerak eta prozesuak sustatzeko, 
gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren inguruan.

•• Bizitako esperientzien sentsibilizazioa eta 
ikustera emateak, partaideen errekonozimendu 
eta motibaziorako balio dezakete. 

 ‐ Gauzatutako ekimenak ikustera 
emateak elementu motibatzaile 
bezala eta errekonozimendurako 
balio dezake, partaideek 
planifikatzen eta antolatzen badute. 
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 ‐ Ikustera emateko eta sentsibilizazio 
ekintza eta jardueretan, ahal den 
neurrian, partaideen kontaketa (hitz, 
sinbolo, argazki, bideo...) pertsonal eta 
kolektiboari lekua eman beharko genioke. 
Modu kontzientean komunikatzen 
duten subjektuak izatea, zer eta nola 
komunikatu nahi duten hautatzetik, 
ikusgai izaten ez diren (edo ikusgai 
badira, beti ezin dute aukeratu ikusgai 
nola egin) pertsonen eta esperientzien 
ahalduntze eta sendotasunean urrats 
garrantzitsua izan daiteke.

•• Ekimenak ikustera ematea eta sentsibilizazioaren 
helburuetan eta izate horretan modu kolektiboan 
lan egitean, partaidetza esperientzietako 
partaide guztiak sozializazio, ikustera emateko 
eta sentsibilizazioko eragileetan bihur daitezke, 
komunikazio, adierazpen gaitasunak sendotuz, 
irudien eta mezuen garrantziaren kontzientzia 
bereganatuz.

 ‐ Bideoak, liburuxka, kartelak, erakusketak, 
dokumentalak... garatzea baliagarri izan 
daiteke, esperientzien sozializaio eta 
elkar truke hau laguntzeko.

 ‐ Edozein arrazoien ondorioz, partaidetza 
esperientziak bereziki pribatuak edo 
gutxiago ikusten diren espazioetan izan 
behar badute, ekimen hauek ekitaldi 
publikoagoetan ikustera eman ditzakegu 
eta partekatu, esperientzia ikusezinak 
bezala ez geratzeko.

f6.2. sentsiBiLizazio eta iKustera emateKo produKtuen, tresnen 
eta espazioen diBertsifiKazio Konstzente eta estrategiKoa puBLiKo 
ezBerdinentzat

•• Baliabide eta denboragatik iraupen laburreko 
ekimenentzat zailagoa izan badaiteke ere, 
prozesu luzeagoentzat, sentsibilizazio eta ikustera 
emateko produktu, tresna, espazio eta ekimen 
ezberdinak sustatzea eta garatzea gomendagarria 
da publilko desberdinentzat.

 ‐ Publiko eta helburu ezberdinetara 
egokitutako produktu eta mezuak 
garatzeko ikuspegi honek, esperientzia 
eta ezagutza eraikiak balioan jartzen 
ditu eta irismen luzeagoko eragin 
biderkatzailea du.

 ‐ Sentsibilizazio eta ikustera emateko 
ikuspegi ezberdinak hautatu ditzakegu: 
ludiko-artistikoa, belaunaldi artekoa 
edo adin espezifikoak, akademikoak, 
gertukoak eta elkar trukekoak edo 
komunikabide bidezkoak, etab.

•• Ildo honetan, partaidetza komunitarioko 
ekimenetan, gomendagarria da komunitateko 
komunikazio, sentsibilizazio, mobilizazioan... 
esperientzia duten eremu edo kolektiboak 
ezagutzen edo kide diren pertsonak, eragileak 
eta kolektiboak izatea. 

 ‐ Tokiko Administrazioa funtsezko aliatua 
da ekimen hauen ikustera emateko 
eta sentsibilizatzeko espazio publiko 
desberdinetan, udal, eskualde edota 
lurralde mailan.

f6.3. formazio prozesu iraunKorraK, esperientzian eta 
hausnarKetan oinarritutaKo eLKar truKe KoLeKtiBotiK

•• Ezagutza parte hartzaileko kudeaketa ikuspegi 
batetik, sentsibilizazioa eta ikustera ematea, 
garatutako partaidetza ekimenen azken urratsa 
edo amaiera puntua ez izatea positiboa 
litzateke. Ekimen hauetan sortzen eta eraikitzen 
diren ezagutza, esperientziak, ikaskuntzak, 
gomendioak, ebaluazioak, praktika egokiak, 
gakoak, materialak... lekuz aldatu eta partekatu 
ditzaketen, dinamikak, metodologiak eta 
prozesuak diseinatzea eta bultzatzea kritikoa 
da, kasu bakoitzean identifikatutako beharrei 
erantzuna emateko: 

 ‐ Bai gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren esperientziak 
sustatzeko, errepikatzeko eta 
hobetzeko. 

 ‐ Bai eragileak eta kolektiboak 
formatzeko (Administrazio Publikoa eta 
Hirugarren Sektorea), mota honetako 
esperientziak hasi edo eutsi ahal 
izateko bere tokiko komunitatean.

•• Proposatzen dugun ezagutzaren kudeaketan 
oinarritutako formazio prozesuek, balioan 
jarriko lukete bai ezagutza tekniko edo 
kontzeptuala, bai herri ezagutza, testuinguratua, 
gertukoa eta bizipenezkoa, gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioaren esperientzien 
inguruan.
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6 GIZARTERATZEKO PARTAIDETZA 
KOMUNITARIOA ERRAZTEN DUTEN ESKU-
HARTZE INTEGRALEN EREDUEN BIDEAN: 

proposamenak eta gomendioak “gizarte zerbitzuen eremuan, partaidetzaren eta 
gizarteratzearen sustapen zerbitzuz” garatzeko– 185 / 2015 dekretuaren 1.5 
zerbitzua 

6.1 administrazio puBLiKoaren roLaK gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren sustapeneraKo: 
proposamenen eta gomendioen sintesia eLKarreKin eKinez esperientziatiK

 

•	 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren prozesuaK

•	 eusten Lagundu eta jarraipen auKeraK eman, 
gizarteratzeKo pataidetza Komunitarioaren aLde egiten 
duten prozesu eta eragiLeei

•	 partaidetza KomunitarioKo prozesuen sustapena eta 
dinamizazioareKin erLazionatutaKo ap LangiLeen 
funtzioen eta Konpetentzien garapena, udaL, esKuaLde 
eta LurraLde eremuan

•	 partaidetza zuzena / zeharKaKoa, gizarteratzeKo 
partaidetza KomunitarioKo sustapen eta dinamizazio 
eKimen eta prozesuetan zehar

•	 espazioaK, prozesuaK eta esperientziaK Lagundu eta 
sustatu, gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioa 
iKustera emateKo, sentsiBiLizatzeKo eta formatzeKo

•	 sareLana erraztu eta ap eta hirugarren seKtorearentzat 
eLKar truKe eta erreferentzia espazioaK esKaini, partaidetza 
Komunitarioaren sustapeneraKo

•	 gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioa sustatzen eta 
eusten duten eragiLeaK

F1. Bermatu, Legeztatu eta Onartu

F3. Erraztu, Lagundu eta Sendotu

F4. Partaidetza malgua,                         
testuinguratzea eta konprometitua

F2. Baliabide, Sinergiak eta                    
Loturen ekarpena

F5. Bisualizazioa, sentsibilizazioa                  
eta formazioa esprientziatik

F6. Sarelana eta                          
erreferentzien ekarpena
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6.2 hirugarren seKtorearen roLaK gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren sustapeneraKo: 
proposamenen eta gomendioen sintesia eLKarreKin eKinez esperientziatiK

•	 aLientzen eta asoziazioen BiLaKeta toKiKo Komunitatean, 
KoLeKtiBoaren gai eta ardatzei dagoKionezF1. Partaidetza komunitario eta inklusiboko 

ekimenak eta prozesuak sustatu

•	 sistematizazioa eta eLKar-truKea erraztu, iKasKuntzaraKo eta 
errepiKagarria izateKoF2. Ikaskuntzen sistematizazio eta elkar 

truke kolektiboa esperientziatik eta 
hausnarketatik

•	 prozesu iKuspegia, ohiKo Lanaren jardueraK eta ardatzaK 
sendotzeKo, eraLdatzeKo eta hoBetzeKoF3. Partaidetza komunitarioko jarduerak 

eta ekimenak sustatu prozesu baten parte 
bezala

•	 noraBide BiKoitzeKo eta testuinguratutaKo iKustera ematea eta 
soziaLizazioa, agenda eta espazio esanguratsuei dagoKionez eta 
KomunitateKo ohiKo KomuniKaBideaKF4. Partaidetza komunitario inklusiboa 

ikustera eman eta sozializatu: ukigarria eta 
ukiezina

•	 dinamizazioan eta partaidetza Komunitario inKLusiBoan, 
KoLeKtiBoetaKo pertsonen formazioaren eta treBaKuntzaren aLdeKo 
apustu egin

F5. Partaidetza komunitarioan eta 
dinamizazioan formazioa eta trebakuntza

•	 zuBiaK eraiKi eta LanKidetza BideaK finKatu KomunitateKo pertsona, 
eragiLe eta KoLeKtiBoeKin, eKimen eta eLKar-truKe KoLeKtiBoetaraKo 
funtzionamendu modu BezaLa

F6. Sarelana eta erreferentzia puntuak

•	 ireKitze, eLKartasun eta erantzuKidetasun jarrera: toKiKo 
Komunitatea guztiontzat inKLusiBoagoa izateKo Lagundu

•	 eLKar-truKe eta iKasKuntza KoLeKtiBoa, esperientzian, hasunarKetan 
eta Bizipenean oinarritua

•	 jarraipen Beharra, eragiteKo saKontasuna eta gizarte 
eraLdaKetaraKo denBora

•	 partaideen erreKonozimendu eta motiBazio Bidea

•	 produKtuaK, tresnaK eta iKustera emateKo eta soziaLizatzeKo 
espazioaK diBertsifiKatu, puBLiKo eta egoera desBerdinetaraKo

•	 eLKarrizKetaK ireKi eta LanKidetza eremuaK identifiKatu adm. 
puBLiKoareKin: sinergiaK partaidetza Komunitario eta inKLusiBoKo 
eKimenen sustapenaren inguruan
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6.3 sendotasun ideiaK, gipuzKoan gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioa 
errazten duten, esKu-hartze integraLeKo ereduen aLdera aurrera eginez 

elkarrekin ekinez 3 LaBorategietatiK aterataKo iKasKuntzen eta gomendioen

sistematizaziotiK aBiatuz, Kontuan hartzeKo hainBat ideia sendo proposatzen ditugu,

gipuzKoan gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioa errazten duten esKu-hartze modeLo

integraLetara aurrera egiteKoa

•• gizarteratzeKo partaidetza KomunitarioKo eKimenen 
eta prozesuen dinamizatzaiLeen roLaK, KonpetentziaK 
eta treBeziaK sustatu, onartu eta sendotu, esKuBideen 
iKuspegi BatetiK: Bai Administrazio Publikoan 
bai Hirugarren Sektorean, gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioa dinamizatzeko, 
laguntzeko eta sustatzeko beharrezkoak diren 
profilak definitu eta hauek jasangarriak izateko 
eta sendotasunerako beharrezkoak diren 
prozesuak eta baliabideak. 

•• esperientziaK eta LaneKo LoturaK sustatu toKiKo 
gizarte ehunareKin, partaidetza KomunitarioKo 
sare inKLusiBoaK, eKitatiBoaK eta jasangarriaK 
errazteKo, toKiKo Komunitatearentzat onuragarriaK: 
Komunitatearekin eta gizarte kolektiboekin 
lana, baldintzak, jarrerak eta esperientziak 
errazteko, pertsona eta kolektibo guztientzat 
inklusiboagoak eta ekitatiboagoak diren 
komunitateetara aurrera egiten laguntzen duten 
partaidetza komunitario bat errazteko eta 
sendotzeko.

•• prozesu proposamenetatiK aBiatzearen garrantzia 
eKintza puntuaLen aurrean. Gizarte berrikuntza 
laborategietatik abiatzeak partaidetza 
komunitarioa errazteko balio handiko 
esperientziak eskaintzen badizkigu, 
gizarteratzeko partaidetza komunitarioa eusten 

dituzten Eredu edo Ekosistemen garapenak 
lurraldean, jarraipen prozesuak eskatzen 
ditu, erreferentzia puntuak, esperientzian 
oinarritutako formazio / trebakuntza planak 
eta akonpainamendu bat. 

•• eraiKuntza parte-hartzaiLeKo iKasKuntzaren eta 
formazioaren aLde apustu egin: Formazio eta 
ikaskuntza etengabeko prozesuak sustatu, 
sarean eta esperientzia eta hausnarketatik 
parte-hartzaileak.

•• sistematizazio KoLeKtiBoa erraztu iKasKuntzaraKo, 
gizarte BerriKuntzaraKo eta gizarte eraLdaKetaraKo 
aLdamio BezaLa: Ezagutza kolektiboak eta 
herrikoiak ikaskuntzarako, berrikuntzarako eta 
gizarte eraldaketa parte-hartzailerako duen 
garrantzia onartu, eta ezagutza akademiko / 
teknikoarekin osatzea erraztu.

•• gizarteratzeKo partaidetza Komunitarioaren  
esperientzia, onura eta garrantziaren inguruan 
iKustera eman, soziaLizatu eta sentsiBiLizatu pertsona 
eta kolektibo guztientzat inklusiboagoak 
eta  ekitatiboagoak diren komunitateetara 
aurrera egiteko. Ikustera emateko eta 
sentsibilizatzeko produktu, tresna, espazio eta 
ekimen ezberdinak sustatu eta garatu publiko 
ezberdinentzat.
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d1 Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren markoak 

d2 Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren helburuak

d3 Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren espazioak 
eta denborak

d4 dinamizazioa(k) 
Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren esperientziak 
eta prozesuak sustatzeko eta 
eusteko

d5 administrazio publikoaren 
eta Gizarte zerbitzuen rola(k) 
Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren sustapenean

d6 subjektu-partaideak: 
pertsona erdiGunean

d7 Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioa errazten duten 
Giroa eta klima

d8 Gizarteratzeko tokiko 
partaidetza komunitarioaren 
lotura, sare eta sinerGien 
zirkulua sendotu eta zabaldu

8 ERASKINAK

erreferentzia tauLa erregistro eta sistematizazio LaBurrentzat  
faseKa eLKarreKin eKinez-en eraBiLia emaús g.f.
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•• Zer da fase honetatik 
eramaten duguna?

•• Zer egingo genuke beste 
modu batean? Hurrengoan 
nola egingo genuke? Zein 
gomendio emango genuke 
fase honen gauzatze 
esperientziatik?

•• Zein ikaskuntzak markatu 
gaitu? Ikaskuntza honek 
zein  modutan eragingo du 
hurrengo faseetako gure 
egitekoan?

•• Zerk motibatu gaitu? Zerk 
ematen digu ilusioa eta 
hegoak hurrengo faseari 
begira?

•• Zein argazkik edo sinbolok 
jasotzen du fase honetan bizi 
eta ikasitakoaren funtsa?

•• Zein klabe edo esaldik 
jasotzen du fase honetan bizi 
eta ikasitakoaren  funtsa?
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x fase honetan Bizi, sentitu eta 
iKasitaKoaren sistematizazio LaBurra 
(BizipenaK, emozioaK, irudiaK, 
argazKiaK, marrazKiaK, BideoaK 
gehitu).
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#eLKarLaBs tresna metodoLogiKoaren sintesia, gizarteratzeKo partaidetza eta harreman 
Komunitarioen sustapeneraKo eta dinamizazioraKo toKiKo eremuan

dimentsioaK faseaK

d1 Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren markoak

d1.1. partaideentzat esanGuratsuak diren 
eta esan nahia duten Gai / ardatzetatik 
abiatu

d1.2. partaidetza Gaiaren / ardatzaren 
alderdi eraldatzaileak eta zeharkakoak 

d1.3. Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren aldeko testuinGurua

f1. ekimenaren / prozesuaren diseinu eta 
definizio fasea

f1.1. diseinua Guztien artean eta 
Guztientzat: pazientzia eta erabakia

f1.2. errealistak bai, ameslariak ere

f1.3. operatiboa eta estrateGikoa den hori:  
zer, nor, nola, zerGatik eta zertarako

d2 Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren helburuak

d2.1. helburuak eta jarraipe modu 
kolektiboa(k) definitu pertsona bakoitzaren 
entzutetik

d2.2. jomuGa helburuak – helburu malGuak

d2.3. esperientzia baterako helburuak – 
prozesu baten helburuak

d2.4. taldera bideratutako helburuak – 
tokiko komunitatera bideratutako helburuak

f2. oinarriak ezartzea eta abian jartzea: 
metodoloGia eta erlazio oinarriak

f2.1. pentsatu eta eGin horren artean: 
elkarren arteko hizkuntzak, kodeak eta 
kohesio eta ulermen moduak eraiki

f2.2. erantzukizunak, konpromisoak eta 
adostasunak

f2.3. fluxuak eta dinamikak arautuz
d3. Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren espazioak eta denborak

d3.1. espazio eta une eskuraGarriak, parte 
hartzeko zailtasun eta oztopo Gehien duten 
pertsonentzat

d3.2. malGutasuna eta errespetua 
partaidetza erritmoei

d3.3. partaidetza errazten duten 
erreferentziazko espazioak eta topaGuneak 
izatea

d3.4. pribatutasuna vs. ikustera ematea
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f3. Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren sustapeneko ekimen baten 
saioak finkatzea

f3.1. proGramadun saioak: saio bakoitza 
testuinGuratu eta esan nahia eman 
prozesuko ikuspeGi batetik

f3.2. Gatazka, Gaizki-ulertuekin erne

f3.3. ukiGarria eta ukiezinaren erreGistroa: 
erantzunak eta Galderak

dimentsioaK faseaK

d4. dinamizazioa(k) Gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioaren esperientziak  
etaprozesuak sustatzeko eta eusteko

d4.1. aurre dinamizazioa: elkarrizketak, 
zubiak eta artikulazioak

d4.2. dinamizazio rol, maila eta espazio 
ezberdinak

d4.3. dinamizatu 3 mailetan eraGiteko: 
eraGinkortasuna, erlazioak, eta historia(k) 
+ meta ikaskuntzak

d4.4. Gizarteratzeko partaidetzaren 
sustapenaren alde eGiten duten dinamizazio 
subjektu eta prozesuei balioa eman, onartu 
eta eta euskarritua

f4. bizi, sentitu eta ikasitakoaren 
kontaketa(k): berrikuntzaren eta Gizarte 
eraldaketaren muina

f4.1. bizi, sentitu eta ikasitakoa jaso eta 
partekatu: sistematizazioa berrikuntzaren 
eta Gizarte eraldaketaren palanka bezala

f4.2. ikerketa objektuetatik ikerketa 
subjektuetara: sistematizazioak pertsonak 
eta kolektiboak eta eraikitako ezaGutza nola 
ahalduntzen eta aintzat hartzen ditueno 

d5. administrazio publikoaren eta 
Gizarte zerbitzuen rola(k) Gizarteratzeko 
partaidetza komunitarioaren sustapenean

d5.1. partaidetza komunitarioaren 
ekimenak eta prozesuak bermatu, leGeztatu 
eta onartu Gizarteratzeko

d5.2. baliabide, sinerGia eta loturen 
ekarpena

d5.3. rGizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren, Gipuzkoako 
administrazio publikoaren eraGile, 
profesional eta erakundeen, sustapen eta 
akonpainamendu funtzioen Garapena eta 
finkapena onartu, erraztu eta laGundu 

d5.4. administrazio publikoaren 
inplikazio eta akonpainamendu moduak, 
Gizarteratzeko partaidetza komunitarioaren 
prozesuetanl

d5.5. eutsi eta jarraipen aukerak eman 
Gizarteratzeko partaidetza komunitarioaren 
prozesuei
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d7 Gizarteratzeko partaidetza komunitarioa 
errazten duten Giroa eta klima

d7.1. lan eGin zehazki alderdi honetan, 
bakarrik sortzea ez itxaron

d7.2. Gozatzea baino askoz GehiaGo: 
konfiantza eta loturak eraikiz

d7.3. beste ideiak, beste beharrak loratzen 
dira
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d6. subjektu-partaideak: pertsona 
erdiGunean

d6.1. subjektu-partaideak: eskubideak eta 
konpromisoak

d6.2. Gaitasunen ikuspeGia Guztientzat

d6.3. bizitza kalitatea helmuGa bezala

d6.4. prozesuaren kontzientzia bidean 
ahalduntzetik

f6. Gizarteratzeko partaidetza komuntarioa 
ikustera ematea, sentsibilizazioa eta formazioa

f6.1. Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren ekimen eta prozesuen, 
ukiGarria eta ukiezinaren inGuruan 
sentsibilizatzeko eta ikustera emateko behar 
espezifikoa

f6.2. sentsibilizazio eta ikustera emateko 
produktuen, tresnen eta espazioen 
dibertsifikazio kontziente eta estrateGikoa 
publiko desberdinentzat

f6.3. formazio prozesu iraunkorrak, 
esperientzian eta hausnarketan oinarritutako 
elkar truke kolektibotik
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d8. Gizarteratzeko tokiko partaidetza 
komunitarioaren lotura, sare eta sinerGien 
zirkulua sendotu eta zabaldu

d8.1. komunikazio eta zubi rolak 
eta Gaitasunak komunitatearekin eta 
komunitatean

d8.2. ipartaidetza komunitarioko ekimenak 
eta prozesuak lotzeko asmo kontzientea 
tokiko aGenda eta ekimen erreferenteekin

d8.3. ideiak eta jarraipen loturak ateratzen 
uztea, adieraztea eta proposatzea

dimentsioaK faseaK

f5. Gizarteratzeko partaidetza 
komunitarioaren ekimenen eta prozesuen 
jasanGarritasuna eta errepikaGarriak izatea

f5.1. baliabideak, aliantzak eta ideiak 
jarraipenerako

f5.2. errepikatzeko: praktika eGokiak, 
Gakoak eta Gomendioak identifikatu

f5.3. eraikia daGoenetik abiatu: Gizarte 
partaidetza Gizarteratzerako prozesu  bezala




