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“Harresia altuagoa da eta gero
eta arantza gehiagorekin, Baina gure eskailera,
gure zubiak hazi, garatu eta jabetu ere egin dira”
Eskerrik asko CEAR-Euskadiren taldeariR-Euskadi
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AURKIBIDEA
SARRERA
ESKU HARTZEKO PROZESUA: sistematizazioa
• Lehen fasea: esku hartzeko estrategia planifikatzea
• Bigarren fasea: esku hartzeko estrategia ezartzea
• Hirugarren fasea: esku hartzeko estrategia ebaluatzea

AZKEN HAUSNARKETAK:
• Zer beste gai izan zaizkigu baliagarri?
• Prozesuen araberako kudeaketaren balio erantsia
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[SARRERA]
ZERBITZUAK ANTOLATZEKO ESTRATEGIA
eta PROZESUEN ARABERAKO KUDEAKETA
CEAR-Euskadik erabaki zuenean bere zerbitzuak antolatzeko estrategia plan estrategiko batean
(2007 eta 2009 arterako plan estrategikoan) adieraztea lehen aldiz, bere buruari ezarri zion
erronka nagusietako bat izan zen ekinbide guztiak etengabe hobetzea, ekinbide guztietan kalitatea lortzen saiatzea, zeharka; epe luzeko konpromisoa hartzea kalitatearekin. Ildo horretan,
pixkana-pixkana, prozesuen araberako kudeaketak bihurtu behar zuen lan-metodologiaren oinarri.
Betidanik, gizartean esku hartzen dugun entitateok helburu bera lortzeko jardueren arabera antolatu ditugu zerbitzuak; hau da, helburuak lortzeko, sail edo atal funtzionaletan banatu dugu
egitura: administrazio-saila, gizarte-saila, zuzenbide-saila...
Prozesuen araberako kudeaketa ezartzeak esan nahi du segmentuetan banatutako sail espezializatuen araberako egitura alde batera uztea eta jarduera eta baliabide guztiak lotzea, malguagoak
izan daitezen eta errazago egokitu daitezen erabiltzaileen eta esku hartzeko prozesuan parte
hartzen duten gainerako eragileen beharretara eta eskakizunetara. Azken batean, helburua da
erabiltzaileek eta esku hartzeko prozesuan parte hartzen duten gainerako eragileek zer
espero duten hobeto jakitea eta espero dutenari erantzuteko ekinbide guztiak lotzea.
Zer da prozesu bat? Bada, lotuta dauden eta esku hartu behar izateko egoera eraldatzen
duten giza ekinbideen eta ekinbide materialen multzoa.
Esku hartzearen aldetik, bide bat da prozesu bat: gugana behar eta aurreikuspen jakin batzuk dituela etortzen den pertsona batek bere beharrei eta aurreikuspenei erantzun zaiela
edo bere egoera soziala nolabait hobetu dela ikusi eta erakundetik irten arte egiten duen
bidea.
Prozesuen araberako kudeaketa ezartzea ez da erraza ez azkarra, eguneroko lana eraldatzen baitu eta aldaketa bera ere kontuz eta poliki gauzatu beharreko prozesu bat baita.
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Hori dela eta, erronkari aurre egiteko, BBK-ko Gizarte Ekintzak lagundu zigun. Hain zuzen
ere, “BERRIKUNTZA HELBURU, CEAR-EUSKADIk ESKU HARTZEKO PROZESUAREN ESTANDARIZAZIOA” proiektuaren esparruan, lan hau finantzatu zuen BBK-k, irabazi-asmorik gabeko
erakundeei gizarte-ekintzaren alorreko ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-proiektuak egiten
laguntzeko zazpigarren deialdiaren bidez. Hiru fasek osatzen dute proiektua, eta, deialdiari esker,
hiruretan murgiltzeko eta hirurak burutzeko aukera izan genuen 36 hilabetetan. Zehatz-mehatz,
hauek ziren proiektuaren hiru faseak:

1. FASEA
2. FASEA
3. FASEA

GIZARTE-BERRIKUNTZAREN ALORREKO PROIEKTUEN FASEAK
Azterketa eta diseinua
Aplikazio esperimentala eta emaitzen ebaluazioa
Emaitzen zabalkundea

Iheslariekin, aberrigabeekin eta baztertuta edo baztertuta gelditzeko arriskuan dauden
etorkinekin lan egiten duten erakundeetan prozesuen araberako kudeaketa ezartzeko
oinarria izan daiteke dokumentu hau. Labur-labur, nahiz eta ez dakarren sortu genuen informazio guztia, bidean sortu ziren zenbait giltza, metodologia, ardatz eta hausnarketa biltzen ditu.
Hala ere, CEAR-Euskadiren izaera, testuingurua eta egoera eta beste arrazoi batzuk direla-eta,
baliteke azaltzen duen esperientzia erakunde guztietan ezin aplikatzea. Horregatik, erakunde
bakoitzak bere berezitasunetara egokitu behar ditu gidaliburu hau eta jarraibide hauek, eta, hartara, beste ikasgai eta ezaupide batzuk sortu, beste eragile batzuek erabil ditzaketenak.
Antolaketaren aldetik, prozesuen araberako kudeaketa martxan jartzeko lehen urratsa izan zen
banan-banan identifikatzea zer prozesu diren beharrezkoak plan estrategikoak gure eginkizuna
betetzeko finkatzen dituen estrategiak ezartzeko. Hain zuzen ere, hau da gure eginkizuna:

“Nazioarteko babesa behar duten edota baztertuta gelditzeko arriskuan dauden iheslarien, lekualdatuen, aberrigabeen eta etorkinen giza eskubideak eta garapen osoa babestea eta sustatzea”.
Zera egin genuen gure prozesuak identifikatzeko:
• Erakundeak egiten dituen jarduera guztiei buruz hausnartu.
• Kontuan izanik jarduera bakoitzak zer egoerari erantzutea duen helburu, jarduerak nola elkartu
genitzakeen ikusi.
• Jarduera multzoak sailkatu, zer eratzen zuten kontuan izanik:

- Prozesu estrategikoak. Prozesu estrategikoak epe luzeko estrategia- eta plangintza-faktoreekin lotuta daude.
- Lan-prozesuak. Jarduerak egitearekin edota zerbitzuak ematearekin lotuta daude
zuzenean; funtsezkoak dira.
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- Prozesu osagarriak: Lan-prozesuei eusten diete.
Prozesuak identifikatu eta elkartutakoan, prozesuen mapa batean adierazi genituen, hura baitzen kudeaketa-sistema zer prozesuk osatzen duten grafikoki azaltzeko modurik adierazgarriena.
Asmoa ez zen mendekotasun-harreman hierarkikoak adieraztea, organigrama batean bezala,
baizik eta jakitea zer eta nola egiten duen erakundeak.
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Arau batek ere ez du xedatzen berariaz zer prozesu identifikatu behar diren, helburua ez
baita ikuspegi uniformea ezartzea. Aitzitik, antzeko erakundeek prozesuen egitura ezberdinak antola ditzakete.
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[ESKU HARTZEKO
PROZESUA:
Sistematizazioa]
Lan-prozesu edo funtsezko prozesuen artean, esku hartzeko prozesua dugu. Erakundeak erabiltzaileei ematen dizkien zerbitzu guztiak biltzen ditu esku hartzeko prozesuak; hau da, gugana
behar eta aurreikuspen jakin batzuk dituela etortzen den pertsona batek bere beharrei eta aurreikuspenei erantzun zaiela edo bere egoera soziala nolabait hobetu dela ikusi eta erakundetik
irten arte egiten duen bidea osatzen duten ekinbide guztiak (giza ekinbideak eta ekinbide materialak).
Prozesua sistematizatzeko, definitu egin behar genuen lehenik: zertarako, norentzako, nolako,
noizko... prozesua zen zehaztu. Era berean, prozesuaren inguruko gai garrantzitsu guztien berri
izan behar genuen, nola gauzatzen zen jakiteko eta zer emaitza lortzen ari ginen neurtzeko.
Jarraian, CEAR-Euskadik esku hartzeko prozesua definitzeko faseak azalduko ditugu, etengabe hobetzeko PDCA (plan-do-check-act) zikloari jarraituz:
Zehazki, hauek izan ziren CEAR-Euskadik esku hartzeko prozesua definitzeko faseak:
Planifikatzea. Hain zuzen ere, estrategia eta ekinbideak planifikatu genituen.
Egitea.
Egiaztatzea.
Doitzea.
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Lehen fasea:
esku hartzeko estrategia planifikatzea
Iheslariekin eta etorkinekin 15 urte baino gehiago lan egin ostean, erronka bat genuen: horrelako erabiltzaileekin lan egiteko metodologia berri bat garatzea, ematen dugun laguntzaren kalitatea hobetzeko. Horregatik, nola lan egin nahi genuen hausnartzen hasi ginen, zer
irizpideri jarraitu nahi genien, zer printzipiotan oinarritu nahi genuen; hau da, esku hartzeko
estrategia planifikatzen hasi ginen eta, horretarako, urrats hauek egin genituen:
0. urratsa. Lan egiteko bidea azaltzea eta plangintza-taldea eratzea
Plangintza-taldea eratu genuen, eta taldean sail guztiek parte har zezaten saiatu ginen, diziplinartekotasuna lortzeko eta erakundearen gaineko ikuspegi estrategikoa izateko.
1. urratsa. Zer espero genuen aztertzea
Helburua zen aztertzea zer espero zuen plangintza-taldeko kide bakoitzak hasten ari zen prozesutik.

NOLA?
• Prozesutik zer espero genuen planteatu genuen:
- Plangintza-taldeko kideek prozesutik zer espero zuten adierazi zuten bakarka.
- Plangintza-taldeko kideek prozesutik zer espero zuten bateratu genuen.
- Plangintza-taldeak prozesutik zer espero zuen finkatu genuen.
Plangintza-taldeko kideek eta taldeak berak prozesutik zer espero zuten aztertzeko, bederatzi
kategoria bereizi genituen. Bata bestearekin lotuta zeuden, eta esku hartzeko prozesuarekin zerikusia zuten. Hain zuzen ere, kategoria hauek finkatu genituen:
1. KATEGORIA
Sareak
2. KATEGORIA
Koordinazioa

9. KATEGORIA
Laguntza eta esku-hartzea

3. KATEGORIA
Parte-hartzea

8. KATEGORIA
Transmisioa

4. KATEGORIA
Ebaluazioa eta
hausnarketa

7. KATEGORIA
Lan-taldea
6. KATEGORIA
Komunikazioa

5. KATEGORIA
Baliabideak
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Lupa (espero genuenaren laburpena)
9. KATEGORIA
Laguntza eta esku-hartzea

Protokoloa: bidea
· Erabiltzaileak gizarteratzeko bide bat antolatzea, erabiltzaileek berek prozesuan parte hartzeko aukera ematen duena, haien beharren arabera.
· Zuzeneko esku-hartzea hobetzea, esku-hartzea sistematizatuz eta esku
hartzeko protokolo bat ezarriz.
· Epe labur eta luzean zerbitzu hobea ematea.
· Laguntza eta esku-hartzea hobetzea
Erabiltzaileak
· Esku hartzeko, lan egiteko modu desberdinak ikastea.
· Erabiltzaile bakoitzarekin lanean hasi aurretik, helburuak argi izaten ikastea.
· Esku hartzeko prozesua hasieratik amaierara zehaztea.
· Esku-hartzea hobetzea, prozesua (helburuak, hartzaileak, lankideak eta
bidea) zehaztuz.
· Esku hartzeko prozesuaren helburu komuna zein den bereizten jakitea.
· Erabiltzaileen lekuan jartzen ikastea.
· Erabiltzaileei laguntzeko irizpideetan adostea.
Erantzuna
· Entzuteko, elkartzeko eta arazoak konpontzeko guneak sortzea harreraetxeetan.
· Egoera zailetan esku hartzeko giltzak zehaztea.
· Sortzen diren ustekabeei azkar aurre egiten ikastea.

2. urratsa. Cear-euskadik esku hartzeko zer eredu nahi edo irrikatzen dugu?
Erreferentziazko esparru teorikoa zehaztea
Urrats honekin, CEAR-Euskadik esku hartzeko lanean erreferentzia izango den esparru teoriko
orokorra zehaztu genuen. Horretarako, amets egiteari ekin genion... burua lepo gainean genuela,
baina. Garrantzitsua zen idatziz jasotzea zer den gure ustez esku-hartzea, baita zer elementuk
osatzen duten ere. Hartara, CEAR-Euskadik esku hartzeko zer eredu nahi genuen zehaztu genuen.
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NOLA?
• Eguneroko jarduna eta gure lana baldintzatzen duten erreferente teorikoak hartu genituen abiapuntu, eta eztabaidatu eta erabaki genuen zer elementu iruditzen zitzaizkigun funtsezkoak esku
hartzeko ezarri nahi genuen eredua taxutzeko.
Urrats hau egiteko, garrantzitsua izan zen metodoaren, prozeduraren eta teknika eta tresnen arteko desberdintasuna argitzea, bakoitzari buruzko zer “amets” genituen zehazteko:
- Esku hartzearen helburua zein den.
- Nola esku hartu nahi dugun (metodologia).
- Norekin lan egin nahi dugun.
- Zeren bidez lan egin nahi dugun (metodoa).
- Non esku hartu nahi dugun.

Lupa (esku hartzeko eredua zehazteko ametsen laburpena)
· Nire ametsa da ondo esku hartzea; pertsona bakoitzari ez ematea denboraren arabera eman diezaiokedan laguntza, baizik eta behar duena;
arazoen erroraino sakontzea; eta aldaketan laguntzea, gero sortzen denari aurrea hartzeko.
· Nire ametsa da sailen artean koordinazio arina izatea.
· Nire ametsa da beti aurrera ateratzen delako eta pertsona ona delako
oraindik ere miresten dudan jendeari laguntzea.
· Nire ametsa da gizarteak laguntzen ditugun askoren esperientziaren berri jakitea eta jarreraz aldatzea, badirudi-eta gauza materialak eta dirua
bakarrik direla garrantzitsuak, pertsonak ez direla garrantzitsuak.
· Nire ametsa da lasaiago ibiltzea.
· Nire ametsa da esku hartzeak argi egitea Euskadira etortzen diren pertsonen bizitzako bidaia honetan, hona etortzera behartuta egon izan arren
pertsona gisa hazten eta bizitzaz gozatzen jarraitu eta, hartara, askoz ere
mundu hobea eraikitzen laguntzen segitu ahal izan dezaten.
· Espero dut CEAR-Euskadik langileen eta erabiltzaileen alderdi emozionalaren (alderdi psikologikoaren) garrantziaz jabetuko dela.
· Espero dut CEAR-Euskadik ekarpen handiagoa egingo diola gizartegaiei buruzko ikerketari, eta, horregatik eta politikan eragina izateagatik,
etorkinekin, iheslariekin eta aberrigabeekin lan egiteko eredu bat sortuko
dela.
· Nire ametsa da erabiltzaileek erakundean lan-taldeen barruan parte
hartzea (boluntario-lanetan aritzea, erabakiak onartzen parte hartzea).
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· Nire ametsa da esku hartzeko prozesuetan eragin politikoa izateko lan egitea.
· Nire ametsa da ordainpeko langileak, boluntarioak, praktikak egiten ari
direnak eta profesionalak, batetik, esku hartzearekin eta, bestetik, gizartean
eragina izatearekin eta gizartea eraldatzearekin konprometituta egotea.
· Nire ametsa da esku hartzeko ereduaren ardatza pertsona izatea, haren beharrak, nahiak eta egoera espezifikoa kontuan izanik.
· Nire ametsa da profesional taldeak bere lanaren mugen eta testuinguruaren
kontzientzia izatea, adoretsua izatea baina inozoa ez izatea.
· Nire ametsa da erabiltzaileek langileen lana hobetzeko ideiak ematea.
· Nire ametsa da esku hartzeko irizpide argiak izatea.
· Nire ametsa da guztiok batera zehaztea eta adostea nor izan daitezkeen
erabiltzaile.
· Nire ametsa da ingurua gure lanaren bidez eraldatzea.
· Nire ametsa da CEAR-Euskadi kideko beste GKE batzuekin elkartzea eta elkar
harturik lan egitea.
· Nire ametsa da erabiltzaileek autonomia pertsonal eta ekonomiko handiagoa izatea eta laguntzen eta zerbitzuen mendean ez egotea; lanaren bidez,
libreago bihurtzea.

3. urratsa. Taldeak zer-nolako testuinguruan lan egin behar duen aztertzea
Aztertu genuen testuinguruko zer faktorek bultzatzen edo mugatzen zuten CEAR-Euskadik esku
hartzeko ezarri nahi zuen eredua garatzea. Hau da, taldeak zer-nolako tokiko testuinguruan eta
testuinguru orokorrean lan egin behar duen aztertu genuen eta, zehazki, aztertu genuen zer aukera eta zer muga edo oztopo zeuden CEAR-Euskadik esku hartzeko eredua ezartzeko.

NOLA?
• Galdera bati erantzun zion taldeak: Testuinguru hurbilaren eta testuinguru urrunaren zer ezaugarrik bultzatzen edo galarazten dute esku hartzeko zehaztu dugun eredua ezartzea?
- Bakarka, zerrendatu genuen zerk oztopatzen eta errazten zuen gure ustez CEAREuskadiren barruan egiten dugun lana Bilbon, EAEn eta CEAR Errefuxiatuari Laguntzeko
Espainiar Batzordean.
- Aipatutako faktore guztiak bateratu eta eztabaidatu genituen eta, guztiok batera, testuingurua zehaztu genuen.
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Lupa (esku hartzeko ereduaren testuinguruaren laburpena)
MUGAK
Orokorrak:
- Asistentzialismoa:
· Instituzioek eta erakundeek ez dute ikuspegi ideologiko eta politikorik esku hartzearen gainean.
- Legedia eta politikagintza:
· Atzerritarrei eta asiloari buruzko egungo legedia ez da egokia. Ez dago immigrazio- eta asilogaiei aurre egiteko legezko xedapenik. Gaioi buruzko nazioarteko eta herrialdeetako politikak
murriztaileak dira. Gabezia-garaietan, murrizketak izaten dira gizarte-politiketan.
Tokikoak:
- Hausnartzeko eta koordinatzeko guneak (CEAR-Euskadi):
· Esku hartzeari buruz hausnartzeko eta esperientziak elkarri ezagutarazteko gune zehatzak
falta dira. Ez dago esku hartzeari buruzko hausnarketa ideologiko handirik. Ez dago koordinaziorik taldeen eta sailen artean. Hausnartzeko, taldea koordinatzeko abaguneak falta dira.
- Gizartea:
· Euskal gizartea jarrera neoliberaletara jotzen ari da pixkanaka, eta gero eta intolerantzia
handiagoa eta gero eta elkartasun txikiagoa dago. Gizarteak iritzi txarra du iheslariei, lekualdatuei, aberrigabeei eta etorkinei buruz.
AUKERAK:
Orokorrak:
- Gure lana (“jardunbide egokiak”, esperientziak eta ezaupideak) errefuxiatuei laguntzeko beste
batzorde batzuekiko kontrastatu dugu.
- CEAR-ek eragina izateko gaitasuna du.
- CEAR-en eragina izateko gaitasuna dugu.
Tokikoak:
- CEAR-Euskadiko taldea:
· Taldeak asko ikasi du urteotan. Konprometituta eta motibatuta gaude, eta Zuzendaritzaren
babesa dugu.
- Euskadiko gizarteko giroa
· Immigrazioa fenomeno berria da Euskadin, eta, hortaz, prebentzioa nabarmendu dezakegu.
Atzerritarren proportzioa ez da oso handia, eta, horri esker, gizarteak ez digu egiten presio
handia. Gizartea sentsibilizatuta dago.
- Diziplinartekotasuna, malgutasuna eta lan integrala (CEAR-Euskadi)
· Esku hartzearen gaineko ikuspegi integrala dugu. Programak eta esku-hartzeak malguak
dira, ingurunearen eta hartzaileen unean uneko beharretara egokitu daitezke. Taldeak diziplinartekoak dira.
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4. urratsa. Subjektuak aztertzea
Zehaztu genuen nork parte hartuko duen gure proiektuetan eta ekimenetan eta norekin elkarlanean esku hartuko dugun.

NOLA?
• Identifikatu genuen zer subjekturekin zuen harremana plangintza-taldeak eta zer subjekturekin izan nahiko lukeen.
• Zerrenda bat egin genuen, eta zerrendatik kanpo utzi genituen plangintza-taldearekin harremanetan oso gutxitan jartzen ziren subjektuak edo plangintza-taldearekin garrantzi txikiko harremana zutenak. Gainera, zenbait subjektu elkartu genituen, zerrenda sinplifikatzeko.
• Zerrenda osatutakoan, subjektu guztiak Venn-en diagrama batean kokatu genituen, ikusteko
zer-nolako garrantzia zuten subjektuek plangintza-taldearen ikuspegitik, zer distantziatara
zeuden, eta nolako harremana (unean unekoa edo egonkorra, aldebakarrekoa edo aldebikoa)
zuten plangintza-taldearekin.
Lupa (Vennen diagramaren laburpena)

Vennen diagrama
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MMCC

6
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Best
e sail
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9

3

Eragile interesgarriak
1. Basurtuko Ospitalea
2. Osakidetzaren Unibertsalizazio
Bulegoa
3. Etorkinen elkarteak
4. Txorierri politeknikoa
5. Getxoko Udala
6. Barakaldoko Udala
7. Deustuko Unibertsitatea
8. Praktikak egiteko ikastetxeak
9. EHU
10. Abokatuen Bazkuna
11. Erroldaren Bulegoa

12. Espainiako Polizia Kidegoa
(Asilo Bulegoa)
13. Goiztiri
14. Caritas
15. Lanberri
16. Lagun Artea
17. Ellacuria Fundazioa
18. Peñascal
19. Lanbide
20. Bizitegi
21. Izangai
22. Etxeko Langileen Elkartea

23. Osasun-etxeak
24. ANESVAD
25. Modulu psikosozialak
26. Munduko Medikuak
27. La Merced helduen etengabeko
heziketarako ikastetxea
28. Auzo-elkarteak
29. Beste udal batzuk
30. Zuzendaritza Batzordea
31. Gobernuaren Ordezkariordetza

5. urratsa. Plangintza erakundeko gainerako kideekin kontrastatzea
Plangintza prozesuan parte hartzen ari ez ziren lankideekin (lan-talde guztietan ordainpean, boluntario-lanetan edo praktiketan ari ziren langileekin) kontrastatzeko saio bat antolatu genuen.
Ordura arte egindako urratsei buruz zuten iritzia bildu genuen, eta arreta berezia jarri genuen
esku hartzeko ereduan, testuinguruaren azterketan eta gure proiektuetan eta ekimenetan parte
hartzen duten eta laguntzen diguten subjektuen azterketan.

NOLA?
Hiru lantegi antolatu genituen:
• Ordura arteko lanaren sarrera txiki bat egin genuen.
• Parte-hartzaileek prozesuan sortutako dokumentuak irakurri zituzten.
• Taldearen ekarpenak bildu genituen.
• Azkenik, bakarka, parte-hartzaileek idatzi zuten zer espero zuten edo zer amets zituzten CEAREuskadiren hurrengo hiru urteetako (esku hartzeko 2010 eta 2014 arteko plan estrategikoaren
iraunaldiko) esku-hartzearen inguruan.
Lupa (plangintza kontrastatzeko lantegi bateko marrazkia)

sezinak.
arresi ikueskailera,
h
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k
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gure
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Ageriko ehhiago ditu, bainaldundu egin dira:. [15]
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6. urratsa. Ildo estrategikoak finkatzea
CEAR-Euskadik zer ildo estrategikoren alde egiten duen finkatu genuen eta, ondoren, amaieran
zer egoera nahi genuen adierazi genuenean, ildo estrategikoak garatu genituen. Esku hartzen lan
egiten dutenek ez ezik, erakundeko kide guztiek hartu ahal izan zuten parte amaieran zer egoera
nahi genuen zehazteko lantegietan.

NOLA?
• Plangintzatik zer espero genuen berrikusi genuen, taldeak zer egoera nabarmendu nahi zituen
adierazten baitzuen horrek.
• Esku hartzeko erreferentziazko esparrutzat finkatutako eredura hurbiltzeko mekanismoak aztertu genituen, kontuan izanik zer testuingurutan lan egiten dugun, zer ondorio atera genituen 5.
urratseko kontrasteetatik eta zer subjekturekin gauden harremanetan.
• Hurrengo hiru urteetako (esku hartzeko 2010 eta 2014 arteko plan estrategikoaren iraunaldiko)
esku-hartzearen ildo estrategikoak ezarri genituen:
- Esku hartzeko estrategia osatzeko nagusiak iruditzen zitzaizkion bost ideiak eman
zituen pertsona bakoitzak.
- Ideia bakoitza paper batean idatzi genuen eta, ondoren, ideiak elementu komunen
edo kidetasunaren arabera elkartzen saiatu ginen.
Lupa (amaieran nahi genuen egoerara iristeko estrategiak)
AMAIERAKO EGOERAK
Taldeak, batetik, esku hartzeko eta, bestetik, gizartea eraldatzeko eta gizartean eragina
izateko konpromisoa izan du. Horren adierazgarri dira amaierarako aurrez ikusi ditugun
zortzi egoera hauek:

[16]
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7. urratsa. Amaieran nahi genuen egoerara iristeko ildo estrategikoak erabiltzaileekin
kontrastatzea
Lantegi batean, amaieran nahi genuen egoerara iristeko ildo estrategikoak erabiltzaileekin kontrastatu genituen, jakiteko zer iritzi zuten CEAR-Euskadik etorkizunerako nahi zuen egoerari
buruz, eta arreta berezia jarri genuen laguntzan: tratuan, erakundeak ematen dituen zerbitzuetan
eta informazioan, bideetan eta CEAR-Euskadi barruko parte-hartzean.

NOLA?
Elkarrizketarako zenbait irizpide finkatu genituen: erabiltzaileen iritzia oso garrantzitsua
iruditzen zitzaigun, kritikak eta desadostasuna onartzeko prest geunden erabat, eta erabateko
isilekotasuna ziurtatu genuen.
Lantegia prestatzeko, ideia-jasa bat antolatu genuen. Hain zuzen ere, interesgarriak iruditzen
zitzaizkigun galderak egin, eta gaika bildu genituen. Hauek izan ziren galderak:
• Nola sentitzen dira erabiltzaileak?
• Zer iritzi dute profesionalekiko tratuari buruz?
• Zer iritzi dute erakundearen barruko parte-hartzeari buruz?
• Zer iritzi dute erakundeak ematen dituen zerbitzuei buruz?
• Zer iritzi dute instalazioei buruz?
• Zer iritzi dute emandako informazioari buruz?
• Zer iritzi dute asilodunen bideari buruz?
Lantegian parte hartu zuten erabiltzaileak ezberdinak ziren, sexu eta jatorri geografiko
ezberdinekoak, migrazio-prozesu ezberdinak izandakoak (asilodunak eta atzerritarrak) eta
erakundean denbora ezberdina emandakoak izan zitezen saiatu baikinen. Azkenean, hauek
osatu zuten taldea:
• Marokoko bina gizonek eta emakumek.
• Boli Kostako gizon batek.
• Kongoko Errepublika Demokratikoko emakume batek.
• Kolonbiako emakume batek.
• Boliviako emakume batek.
• Georgiako gizon batek.
Lantegia ez lerratzeko, erakundeko bi pertsonak bakarrik hartu zuten parte: prozesua koordinatzen ari zen pertsona eta gizartean eragina izateko eta parte hartzeko taldeko pertsona bat.
Azkenean, CEAR-Euskadiren bulegotik kanpo izan zen lantegia.
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Lupa (Erabiltzaileen ekarpenen laburpena)
Nola sentitzen dira?
- Oro har, ondo sentitzen dira. Hala ere, bada huts bat: CEAR-Euskadik oso epe luzerako
ematen du lehen hitzordua, baina, orduantxe, erabiltzaileak lehen aldiz datozenean eta
ezer ez dakitenean, orientabidea lehenbailehen ematea litzateke onena; gero, denbora
gehiago utz liteke hitzordu batetik bestera. Lehen egunean, 10 minutu eman beharko
lirateke gutxienez erabiltzaileekin, ikusteko ez ote duten premia larriren bat edo hilabete
baino lehen erantzun behar zaion beharren bat. Batzuek eta besteek behar ezberdinak
dituzte, eta erantzuten jakin behar dugu; ezin dugu izan jende guztia zaku berean sartzen duen sistema bat.
Zer iritzi dute profesionalekiko tratuari buruz?
- Zenbait erabiltzailek adierazi dute CEAR-Euskadiko profesionalak ama bezala direla,
“ama” onera hartuta. Erabat babesten, laguntzen, orientatzen... dituztela iruditzen zaie,
baina ez zaie iruditzen erakundeak babesten dituela erabat, erakundeko pertsona jakinek baizik. Gehienek badute erreferentziazko pertsona bat, eta harengana jotzen dute
beti, nahiz eta hark beste zerbitzu batzuetara edo beste profesional batzuengana bideratu.
- Erabiltzaile batzuk atsekabetuta daude, CEAR-Euskadik oso eragin txikia duelako
erakundeetan kasu jakin batzuetan. Beren buruari galdetzen diote nola litekeen CEAREuskadiko gizarte-langileek zerbait esatea eta erakundeek jaramon ez egitea.
Zer iritzi dute erakunderen barruko parte-hartzeari buruz?
- Parte hartzeaz hitz egiten dugunean, asko mugatzen dugu parte hartzea, eta esku
hartzeko prozesuarekin berarekin lotzen dugu, edo, asko jota, itzulpenen batekin laguntzearekin. Bileran egotea, esku hartzeko prozesuari ekarpenak egitea ez zaie iruditzen erakundean parte hartzea.

8. urratsa. Amaierako egoera lantzea
Etorkizunean zer egoeratan egon nahi dugun deskribatu genuen, esku hartzeko eredua ezartzeko
finkatu genuen estrategia zehaztu; alegia, amaierako egoera landu.

NOLA?
• Ordura arte amaieran nahi genuen egoeraren inguruan finkatutako ildoak berrikusi genituen,
hauek erabiliz:
- Prozesutik espero genuenari buruzko dokumentua.
- Lehenengo lantegietan esku hartzeko ezarri genuen eredua.
[18]

- Plangintza erakundeko kideekin kontrastatzeko lantegietatik sortu zen dokumentua.
- Plangintza erabiltzaileekin kontrastatzeko lantegitik sortu zen dokumentua.
• Finkatutako ildoak banan-banan landu zituen taldeak, eta haien garapena zehaztu. Adibidez,
talde bakarrak esku hartzeko ildo bat ezarri genuen. Bada, zer esan nahi du horrek? Desagertu
egingo dira esku hartzeko sailak? Beste nolabait antolatuko eta banatuko dugu lana? Metodologia berri bat erabiliko dugu lanean? Ildo horretan, ikerketari eta gizartean eragina izateari dagokienez, zertan datza gizartean eragina izateko lana?
• Amaieran nahi genuen egoera zehatz-mehatz deskribatu genuen.
Amaierako egoera ez genuen zehaztu lortu nahi genituen helburuen arabera, hitzartu genituen
aldaketen arabera baizik.
Lupa (Amaierako egoeraren laburpena)
7. AE. Esku hartzeko prozesuarekin zerikusia duten subjektuek (erabiltzaileek,
ordainpeko langileek, boluntarioek
hartu dute.
7.1.1. AE. Lan-talde bat sortu dugu gizartean eragina izateko
eta parte hartzeko taldearekin, parte hartzea zer den
7.1. AE. Esku hartzeko taldeak
bere ustez parte hartzea zer den
zehaztu eta hitzartu du
erakundeko gainerako kideekin.

7.1.2. AE. Lan-taldeak parte hartzeari buruzko dokumentu bat

7.1.3. AE. Parte hartzeari buruzko dokumentua erakundeko
7. AE. Esku hartzeko
prozesuarekin zerikusia
duten subjektuek
(erabiltzaileek, ordainpeko
langileek, boluntarioek eta
direnek) prozesuan parte
hartu dute.

7.2.1. AE. Parte hartzeari buruzko dokumentuak nolako
7.2. AE. Subjektu bakoitzak zer
gunetan eta fasetan parte

parte har daitekeen zehaztu.
7.2.2. AE. Parte hartzeari buruzko dokumentuak adierazi du
norantz jo nahi dugun etorkizunean parte hartzearen alorrean.

7.3. Ordainpeko langileak,
boluntarioak
direnak eta erabiltzaileak
elkartzeko guneak sortu ditugu,
trukea eta elkarrekintza
sustatzeko.

7.3. 1. AE. Ordainpeko langileak, boluntarioak
egiten ari direnak eta erabiltzaileak elkartzeko guneak sortu
ditugu, trukea eta elkarrekintza sustatzeko.
bilera egin dituzte urtean.
7.3.3. AE. Bilerak ebaluatu ditugu.
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9. urratsa. Prozesuan parte hartu zutenei emaitzak ematea
Plangintza-prozesuan parte hartu zuten guztiei (plangintza-taldeko kideei eta unean-unean parte hartu zutenei) prozesuaren azken emaitza eman genien.

NOLA?
Esku hartzeko estrategia jendarteratu genuen, erakundeak boluntarioentzat urtero antolatzen
dituen bizikidetza-jardunaldietan. Bizikidetza-jardunaldietan, erakundeko kide guztiak (ordainpeko langileak, praktikak egiten ari direnak eta boluntarioak) elkartzen dira, boluntarioei indar
emateko bereziki, eta, horretarako, erakundearen eginkizuna betetzeko funtsezko gaiei buruzko
hausnarketa sustatzeko lan-dinamikak antolatzen dituzte.
Parte hartzeko hainbat dinamika diseinatu eta aplikatu genituen, erakundeko kide guztiek
hitzartutako estrategiaren berri izan zezaten eta azken ekarpenak egin ahal izan zitzaten.
Lupa (Boluntarioen jardunaldietako argazkiak)

[20]

10. urratsa. Amaierako egoeraren adierazleak eta urteko lan-egitasmoa finkatzea
Amaierako egoeraren adierazleak
Amaierako egoeraren adierazleak zehaztu genituen, prozesuak aurrez ikusitako aldaketak eragiten zituen neurtzeko eta egiaztatzeko.

NOLA?
Etorkizun hurbilean (esku hartzeko 2010 eta 2014 arteko plan estrategikoaren iraunaldian)
zer egoeratan egon nahi genuen finkatutakoan, hau da, ildo estrategikoek adierazten dituzten
gaietan eragina izateko lana egindakoan zer egoeratan egon nahi genuen finkatutakoan, lanak
emaitzarik ematen zuen egiaztatzeko adierazleak zehaztu genituen:
• Adierazleek neutroak izan behar zuten, ezin zuten izan inolako balorazio-edukirik.
• Objektiboki egiaztatzeko modukoak izan behar zuten, argiak izan behar zuten eta ezin
zuten eman bide aplikatzen zituztenek interpretatzeko.
Lan-egitasmo orokorra
Ildo estrategikoak, ildo estrategikoek amaieran eman behar zuten egoera eta ildo estrategikoek
amaieran nahi genuen egoera ematen zuten egiaztatzeko adierazleak zehaztutakoan, esku hartzeko estrategiaren urte bakoitzerako lan-egitasmo bat finkatu genuen:
• Zehaztu genuen zer emaitza lortu behar genituen esku hartzeko estrategia ezarrita zegoela
jotzeko. Lan-egitasmo orokor bat prestatu genuen.
• Ondoren, esku hartzeko 2010 eta 2014 arteko plan estrategikoaren iraunaldiko lehen urtean jarri genuen arreta, eta finkatu genuen zer emaitza lortu behar genituen, nor arduratuko
zen finkatutako emaitzak lortzeaz (arduraduna eta parte-hartzaileak) eta zer hilabetetan
lortu behar genituen finkatutako emaitzak.
• Urte bukaeran lan-egitasmoa ebaluatzea eta esku hartzeko estrategia zenbateraino ezarri
genuen eta aldatu behar ote genuen kontrastatzea erabaki genuen.
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3. estrategia. CEAR-ek ESKU HARTZEA

Koordinazio-bileretan parte hartu dutenek jakinarazi diete gainerako ordezkaritzei zer egiten ari diren elkarlanean aritzeko hitzartutako estrategiak gauzatzeko.

Hitzartutako estrategiak gauzatzeko arduradunak izendatu ditu esku hartzeko taldeak.

Koordinazio-bileretan parte hartu dutenek elkarlanean aritzeko hitzartutako estrategien berri eman diote esku hartzeko taldeari hilean behingo koordinazio-bileretan.

Koordinazio-bilera bakoitzaren ondoren, zerbitzarian jarri dugu bileraren akta.

Beste ordezkaritzekiko koordinazio-bileretan parte hartu dutenek elkarlanean aritzeko estrategia txikiak zehaztu dituzte.

Esku hartzeko taldeak beste ordezkaritza batzuekin elkarlanean aritzeko balio dezaketen estrategiak identifikatu ditu.

3.A.4. Esku hartzeko taldeak elkarlanean aritzeko estrategiak zehaztea proposatu die beste ordezkaritza batzuei.

Gainerako ordezkaritzen ekarpenak gehitu dizkiegu esku hartzeko taldearen gogoetei.

CEAR-Euskadiko esku hartzeko taldeak bere gogoeten berri eman du Estatuko koordinazio-bileretan.

3.A.3. Ordezkaritzek elkarrekin hausnartu dute.

Gogoeta ideologikoa egiteko bileren ondoren, CEAR-Euskadiren urtez urteko estrategia komunak biltzeko dokumentu bat sortu du zeharkako talde batek.

3.A.2. CEAR-Euskadiko beste talde batzuekin elkarlanean aritzeko estrategiak zehaztu ditugu.

Bi dinamizatzaile eta gogoeta ideologikoa egiteko urteroko bileraren akta egiteko bi pertsona izendatu ditugu.

CEAR-Euskadiko taldeek gogoeta ideologikoa egiteko bost orduko bilera batera deitu du urtean Zuzendaritzak.

3.A.1. CEAR-Euskadiko taldeek elkarrekin hausnartu dute.

2010

2010

2010

2010

3.A) Koordinazioa dago CEAR-Euskadiko taldeen artean eta CEAR-Euskadiko eta beste ordezkaritza batzuetako taldeen artean (5. AE)

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

Lupa (CEAR-Euskadik esku hartzeko estrategiaren laburpena)

11. urratsa. Esku hartzeko estrategia planifikatzeko prozesua ebaluatzea
Plangintza-taldeak ordura arte egindako lana ebaluatu genuen, ikusteko prozesuan parte hartu
zutenek zer sentitu zuten eta zer iritzi zuten prozesuari buruz. Idatziz egin genuen ebaluazioa,
galdetegi baten bitartez, eta esku hartzeko taldeko gainerako kideekin batera antolatu genuen
lantegi batean jakinarazi genituen emaitzak.
Lupa (Esku hartzeko estrategia planifikatzeko prozesuaren ebaluazioaren laburpena)
		

Eman iritzia

- Hasieran, zaila eta ulergaitza iruditu zitzaidan, baina, denborarekin, zertarako egin genuen ulertu dut.
- Nire ustez, prozesuaren bilakaerari berari esker, gero eta erakargarriagoa izan da prozesua, garrantzitsua, beharrezkoa eta baliagarria zela ulertu baitugu.
- Emaitzak egokiro aplikatzeko eta esku hartzeko estrategia ezartzeko gai bagara, lan hobea egingo
dugu erabiltzaileekin.
- Nire ustez, denbora guztian argi izan dugu garrantzitsua, beharrezkoa eta oso baliagarria zela, erakundeak esku hartzen dugun langile guztioi eman zigun aukera bat zela.
- Zer egiten dugun, nola egiten dugun eta nora iritsi nahi dugun hausnartzea baliagarria izan da erabat,
funtsezkoa izan da. Izan ere, bestela, pentsatu gabe, hausnartu gabe eta arriskuak neurtu gabe egiteko
dinamikan murgildu gintezkeen erraz asko.
- Zalantzak ditut nola balioztatuko dugun hau guztia.
- Oso baliagarria izango da, orain arte eman diogun balio eta garrantzi bera ematen badiogu datozen hiru
urteetan.
- Nekagarria baina oso aberasgarria izan da. Nire ustez, etapa berri bat hasi da CEAR-Euskadin.
- Talde-lanak zerbitzua hobetzea dakar.
- Aukera bat izan da, erronka bat.
- Asko merezi izan duela iruditzen zait, emaitzen arabera lan egiteko eta hobekuntzak
nabaritzeko ilusioarekin nabil

JARRAIAN, ZERA NABARMENDU GENUEN:
Esku hartzeko estrategia planifikatuta, errazagoa izan zen erabiltzaileekiko lanaren inguruko ikuspuntu ezberdinak bateratzea eta ikuspegi bateratu bat osatzea. Plangintza-lanari esker, ikuspuntuak
kontrastatzeko eta elkar entzuteko guneak sortu ziren, eta talde bakarreko kide ginen sentipena
areagotu zuen horrek.
Prozesuen araberako kudeaketa ezberdina da betiko antolamenduaren aldean: erabiltzaileek erakundearen jardunaren inguruan duten ikuspegia da nagusi erakundearen jardueren gainetik; aurrez zehaztutako
prozesuak egituratuta kudeatzen dira; talde osoak du kudeaketaren eta etengabeko hobekuntzaren gaineko ardura; eta prozesuaren eraginkortasuna neurtzen da, erakunde osoa horrela hobetzen delakoan.
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Bigarren fasea:
Esku hartzeko estrategia ezartzea
Esku hartzeko estrategia landutakoan, ezarri egin behar genuen eta, horretarako, estrategia osatzen zuten azpiprozesuak bereizi eta deskribatu behar genituen.
Horretarako, aurreko fasean antzeman genuen desoreka bat aztertu behar genuen: batetik,
estrategia planifikatzeko fasean aurrez ikusi genituen amaierako egoerak lanaren barneantolamenduarekin estu lotuta zeuden, baina, bestetik, aurrez ikusi genituen egoeretan ez ziren
azaltzen erabiltzaileekin gizarteratze-prozesuan egiten dugun kanpo-lanarekin lotutako gaiak
(harrera-gaiak, gai psikosozialak, gai juridikoak, prestakuntza- eta enplegu-gaiak... hau da, esku
hartzeko taldearen lanaren zatirik handiena).
Desorekaren sorrera:
Estrategia planifikatzeko fasean aurrez ikusi genituen amaierako egoerak (edo estrategiak)
esku hartzeko taldeek hobetu nahi zituzten gaiak hobetzeko aurrez ikusi genituen: taldeari
heldutasuna emateko eta esku hartzeko sail guztiak lan-talde bakarrean biltzeko; esku hartzeko
lana hobetze aldera, ikertzeko eta gizartean eragina izateko; nolako pertsonak laguntzen ditugun
diagnostikatzeko eta zehazteko; sarean lan egiteko; parte-hartzea sustatzeko; eta abarretarako.
CEAR-Euskadiren esperientziaren arabera, plangintza estrategikoa ezartzen denean, hau
gertatzen da askotan: taldeak kezkatuta egoten dira barne-antolamenduarekin (rolen eta
eginkizunen zehaztapenarekin, taldeen arteko koordinazioarekin eta abarrekin), eta horren
ingurukoak izaten dira plangintzaren helburu, azterketa eta estrategia nagusiak. Barneantolamendua finkatutakoan, ordea, taldeak indartsu sentitzen dira, eta arreta handiagoa jar
dezakete kanpo-estrategietan (esku hartzeko edo gizartean eragina izateko estrategietan eta
beste batzuetan).
Horrelaxe sortu zen amaierako egoera edo estrategien (epe motz edo ertaineko helburuen) eta
prozesuen (helburuak lortzeko egin beharreko lanaren) arteko desoreka.
0. urratsa. Esku hartzeko talde bakarra eratzea
Prozesuek ez dute muga itxirik, sailek edo departamentuek bezala; aitzitik, askotan, prozesuak
zeharkakoak dira, eta eginkizun ezberdinak betetzen dituzten zerbitzuek edo sailek gauzatzen
dituzte. Sailez sail, programaz programa edo zerbitzuz zerbitzu lan egiteari uzteko eta prozesuen
arabera lan egiten hasteko, beharrezkoa zen esku hartzeko estrategian parte hartzen zuten guztiek talde bakarra eratzea, eta horregatik sortu zen ESKU HARTZEKO TALDEA.
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1. urratsa. Azpiprozesuak bereiztea, esku hartzeko estrategia gauzatzeko
Esku hartzeko prozesua (erabiltzaileei zuzenean laguntzeko ekinbide guztiak) zehaztutakoan,
beharrezkoa zen lana berrantolatzea eta prozesua osatzen duten azpiprozesuak bereiztea.
Ideia-jasa bat antolatu genuen, ikusteko zer jarduera egiten dituen erakundeak pertsona bat eskaera bat egitera etortzen zaionetik bere eta haren arteko harremana amaitzen den arte.
Jardueren zerrenda osatutakoan, kategoriaren arabera sailkatu genituen jarduerak, eta elkarrekin lotuta zeudenen multzoak osatu eta ordenatu genituen, hasiera eta amaiera izateko moduan.
Multzo bakoitzari bere eginkizuna adierazten zuen izen bat eman genion eta, hartara, prozesu
hauek bereizi genituen: Harrera; Gizarteratzea; Migrazio Zentroa; Zuzenbide-gaiak; Prestakuntzaeta enplegu-gaiak.
Orduan, antolamendua eta lan egiteko metodoak aldatzen direnean sortu ohi diren zalantzak sortu ziren. Nola lan egiten dugu egun? Eta nola lan egin beharko genuke hemendik aurrera emaitza
hobeak lortzeko esku hartzeko estrategiaren erabiltzaileekiko lanean?
Lupa (Esku hartzeko prozesuaren eta azpiprozesuen diagrama)

HARRERA--AZPIPROZESUA
HARRERA

HARRERA

1. EBALUAZIOA

BIDE RA TZEA

KANP.

BARN.

INFORMA ZIOA EDOTA
LAGUNTZA

ESKU-HA RTZEA
GIZARTERATZE- MIGRAZIO
GIZARTERATZE
MIGRAZIO-AZPIPROZESUA- ZENTROKO
AZPIPROZESUA
PRESTAKUNTZA
PRESTAKUNTZA-ZUZENBIDEZUZENBIDEETA
GAIEN
ENPLEGUENPLEGUAZPIPROZESUA
AZPIPROZESUA

KOORDINAZIOA
KOORDINAZIOA
JARRAIPE NA

AMAIERA ETA EBALUA ZIOA

[25]

2. urratsa. Azpiprozesuak banan-banan deskribatzea
Nola deskribatu azpiprozesuak? Prozesuen ziklo berari (PDCA zikloari) jarraitzen diote azpiprozesuek:
Planifikatzea. Hain zuzen ere, estrategia eta ekinbideak planifikatu genituen.
Egitea.
Egiaztatzea.
Doitzea.
Azpiprozesuak zehazteko, haien ezaugarriak hartu genituen abiapuntu eta, azpiprozesuak estandarizatzeko, prozesuen fitxa1 bat erabili genuen, egiten genituen urrats guztiak idatziz jasotzeko.
Erakunde bakoitzak prozesuak kudeatzeko funtsezkoak iruditzen zaizkion elementuak sar ditzake
prozesuen fitxan. Betiere, komenigarria da prozesu guztiei buruzko informazioa irizpide berei jarraituz
egituratzea.
PROZESUAREN PLANGINTZA ESTRATEGIKOA EGITEKO FITXA
EGINKIZUNA ETA HELBURUAKZERTARAKO BALIO DU
PROZESUAK? (Eginkizuna)
ZER LORTU NAHI DUGU? (Helburuak)
NOLA LORTUKO DUGU
LORTU NAHI DUGUNA?
(Adierazleak)

1

LORTU NAHI DUGUN
KANTITATEA
(Estandarrak. Eman
adierazle kuantitatiboak
bakarrik)

BEHARRAK ETA AURREIKUSPENAKNORK BEHAR
DU PROZESUA? ZERGATIK?
(Zer behar eta espero duten erabiltzaileek,
taldeek, administrazioak...)
ZENBATEAN BEHIN
NEURTUKO DITUGU
EMAITZAK?
(Zenbatean behin dira
neurketak?)

NOIZ NEURTUKO
DITUGU EMAITZAK?
(Zenbatean behin dira
azterketak?)

Intress-ek gizarte-zerbitzuen kalitateko kudeaketari buruz kaleratutako gidaliburutik ateratako eredua.
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A) PLANIFIKATZEA:
A.1. Azpiprozesu bakoitzaren estrategia planifikatzea
a. Norentzat? Nork behar du? Azpiprozesuaren hartzaileak nor ziren adierazi genuen, nork zuen
zerikusia azpiprozesuarekin: erabiltzaileak, instituzioak, erakundeak, enpresak...
b. Zergatik? Azpiprozesuaren hartzaileek zer behar eta espero zuten argitu genuen. Gizarte-arloan, prozesuaren sarrera (hasiera) da erantzuna. Batzuetan, pertsonek ematen dute beharren
berri zuzenean; beste batzuetan, berriz, beste erakunde batzuek egiten dute eskaria, errealitatearen diagnostikotik sortzen da beharra, etab.
c. Zertarako? Azpiprozesuaren eginkizuna zehaztu genuen. Betiere, erakundeak bere helburuak
lortzeko ekarpenen bat egin behar dute azpiprozesuek.
d. Zer lortu nahi dugu? Helburuak finkatu genituen. Emaitzen arabera finka daitezke helburuak.
Lortzen diren helburuak prozesuaren irteera dira.
e. Nola neurtuko dugu helburuak lortu ditugun? Adierazleak finkatu genituen.
EKINBIDEA PLANIFIKATZEKO FITXA
ZER URRATS EGIN BEHAR DITUGU? (Prozeduraren laburpena eta gai erabakigarriak)
ZER EZIN DUGU AHAZTU? (Gai erabakigarriak)

ZER BEHAR DUGU PROZESUA GAUZATZEKO?
BALIABIDE MATERIALAK

ARDURADUNAK
(Prozesuaren jabea eta beste arduradun batzuk)

DOKUMENTUAK
(Prozesuarekin zerikusia duten dokumentuak)

FROGAK
(Prozesuarekin zerikusia duten erregistroak)

A. 2. Azpiprozesu bakoitzaren barruko ekinbidea planifikatzea
Gauzak nola egingo ditugun definitzea
1. Prozedura: Atal honetan, prozesua osatzen duten oinarrizko jarduerak, egin behar genituen
urratsak ordenatzen saiatu ginen, ordena berbera izateko beti; hau da, esku hartzeko ordena bat
finkatu genuen, gure ordena, eta, horretarako, gure esperientzia eta beste pertsona eta erakunde
batzuen ezaupideak hartu genituen oinarri.
Prozedura zehazteko, garrantzitsua iruditu zitzaigun fluxu-diagrama bat erabiltzea lagungarri.
Izan ere, ikusteko tresna bat denez gero, garbiago adierazten du jardueren ordena.
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Lupa (Harrera-azpiprozesuaren fluxu-diagrama)

Asilo e skaera
-

HARRERA-AZPIPROZESUA

BA
I

ONGIE TORRIA

Espedientearen hasiera

Esku hartzeko beharrik?

Hitzordurako
zorroa

CEAR Neten
esku-hartzea

EZ

1. DIAGNOS TIKOA

KANPO-BALIABIDEAK

BARNE-BALIABIDEAK

Amaiera
Baliabideekiko harremana

Koordinazioa

Jarraipena

GIZARTERATZEGIZARTERATZEAZPIPROZESUA
PRESTAKUNTZA
PRESTAKUNTZA-ZUZENBIDE-ZUZENBIDE
ETA
GAIEN
ENPLEGU-ENPLEGU
AZPIPROZESUA
AZPIPROZESUA
KOORDINAZIOA
KOORDINAZIOA

Prozedura zehaztutakoan, garrantzitsua zen gogoan izan behar genituen gaiak identifikatzea;
hau da, gai erabakigarriak2 identifikatzea. Izan ere, hartara, ez zitzaizkigun ahaztuko, eta ez
genituen egingo prozesu osoan arriskuan jar zezaketen akatsak.
2. Giza baliabideak eta baliabide materialak. Prozesua gauzatzeko, beharrezkoa zen jakitea zer
baliabide beharko genituen.
Beraz, beharrezko giza baliabideak zehaztu genituen. Zehaztu genuen zer ardura izango zituzten
prozesuarekin zerikusia zuten pertsona guztiek, eta erabaki genuen nor izango zen prozesuaren
jabea; nor arituko zen azpiprozesu bakoitzaren buru, ekinbide guztiak egokiro egiteko arduradun.
Ordutik aurrera, esku hartzeko prozesuak eta azpiprozesuek jabe bana zuten, eta esku hartzeko
prozesuaren jabea azpiprozesuen arteko harremana koordinatzeko arduraduna zen.

Gai erabakigarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi AZKEN HAUSNARKETEI
buruzko atala (40. or.).

2
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Koordinazio-lanak egiten zituzten beste figura batzuk bazeuden erakundean, garrantzitsua zen
haien eginkizunak zehaztea, egoera berrira (prozesuen araberako kudeaketara) egokituz. CEAREuskadin kontu berria zen prozesuek eta azpiprozesuek jaberik izatea. Ordura arte, erakundeko
Zuzendaritzako kide izateaz gain, saileko koordinatzaileak beren taldeen egitekoak antolatzeaz
arduratzen ziren, eta, beraz, bakoitzaren eginkizunak eta koordinazio-guneak berriz zehaztu behar izan genituen.
3º. Prozesuarekin zerikusia duten erregistroak eta dokumentuak. Zertan ari ginen erakusteko
frogak eta zerikusia zuten dokumentuak (txostenak, aktak, datu-baseak, hausnarketak...) identifikatu genituen.

B) EGITEA (AZPIPROZESUAK EZARTZEA):
Azpiprozesu guztiak ezartzen hasi ginen, eta prozedura osatzen zuten jarduera guztien jarraipena
egin genuen. Horretarako, ordea, talde osoak azpiprozesuaren berri izan behar zuen aurrez, eta
azpiprozesuaren jabeak ezarpena egokia zela ziurtatu behar zuen.
Lehen aldiz, esku hartzeko talde osoa baterako plangintza bat ezartzen ari zen, baina, horretarako, beharrezkoa zen ekinbideak eta haien jarraipenaren kudeaketa antolatzea.
Prozesu osoa lan-talde bakar batek koordinatzeko, beharrezkoa zen komunikatzeko eta erabakiak onartzeko egitura berri bat sortzea eta esku hartzeko taldeko kide guztiek parte hartzea egituran. Ildo horretan, ordura arteko mekanismoak berriz aztertu eta egokitu behar izan
genituen, eta mekanismo berriak sortu.
Zehatz-mehatz, zera egin genuen:
• Prozesua kudeatzeko bilerak. Esku hartzeko taldeak Urteko Lan Plangintza Orokorraren
esparruan gauzatu behar dituen azpiprozesuak eta taldeak egin behar dituen baterako jarduerak kudeatzen laguntzeko sortu genituen, baita Plan Estrategikoak xedatutako egitekoak sustatzeko. Azpiprozesuen jabeek hartu zuten parte bileretan, eta hilabetean behin egin genituen.
• Lan-bilerak. Eguneroko lanari buruzko gaiak lantzeko eta ebazteko sortu genituen. Profesional guztiek hartu zuten parte bileretan, txandaka, eta hilabetean behin egin genituen.
• Kasuei buruzko bilerak. Bi motako kasuak lantzeko sortu genituen: batetik, bi profesionalen edo gehiagoren esku zeuden kasuak lantzeko eta, bestetik, profesional bakarraren esku
zeuden kasuak lantzeko, kasuen arduradunek laguntza behar zutenean. Profesionalek eskatu
zituztenean egin genituen.
Bilerei esker, lan egiteko modu berria (lan-talde bakarra) nola bilakatzen zen aztertu ahal
izan genuen, eta gai erabakigarriak kontrolatu.
Informazioa (onartutako erabakiak, egiteko zeudenak eta egiteko zeudenak egiteko
epeak, eta egiteko bakoitzaren arduradunak) biltzeko, bilera mota guztietarako txantiloi
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bat diseinatu genuen.
Era berean, datu horiek biltzen zituen informazio-panel bat jarri genuen talde osoak erraz ikusteko moduan.
Gainera, tresna birtual bat sortu genuen, hitzorduak idatziz jasotzeko eta nor agertzen ez zen
adierazteko, batetik, eta egin beharreko kanpo-deiak, bideratu beharreko kasuak, hurrengo bilerak egiteko daten proposamenak... ezagutarazteko, bestetik.
Azkenik, kexak eta iradokizunak aurkezteko postontziaren publizitatea egin genuen, eta
gorabeheren erregistroa sortu genuen.
Tresna horiei guztiei esker, azpiprozesuak ezarri bitartean errazagoa izan zen ezarpenaren jarraipena egitea eta akats edo gorabehera txikiak hautematea, baita haiek zuzentzea ere.
EKINBIDEEN FITXA
(Prozedura osatzen duten ekinbideen jarraipena egiteko atala)
Pertsonak Lana hastea eta Gai erabakigarriak aztertzea Okerrak
trebatzea koordinatzea
eta kontrolatzea
zuzentzea

Kexak eta iradokizunak
biltzea eta erantzutea

C) EGIAZTATZEA (AZPIPROZESUAK EBALUATZEA):
Ebaluazioa hasi aurretik, funtsezko bi galdera egin genizkion gure buruari: zer ebaluatu nahi genuen eta nola ebaluatu behar edo nahi genuen.
Batetik, ebalua genezakeen zuzen eta plangintzari jarraituz ari ginen eta, bestetik, azpiprozesuaren helburuak eta eginkizunak betetzen ari ginen eta finkatutako estrategiarekin bat zetozen. Alde horretatik, garrantzitsuena zen ebaluatzea azpiprozesuaren helburuak eta eginkizunak
betetzen ari ginen eta finkatutako estrategiarekin bat zetozen, eta, horregatik, oso garrantzitsua
zen adierazleak diseinatzea, azpiprozesuaren helburuak eta eginkizunak zenbateraino betetzen
genituen neurtzeko.
Adierazleez gain, iturri hauek erabili genituen sistema berrikusteko: gorabeheren erregistroak,
kexen eta iradokizunen postontzia eta erabiltzaileentzako eta taldeetako kideentzako (prozesuaren beste eragile batzuentzako) inkestak.
Erabiltzaileen iritzia
Kalitatea da “gauzak ondo egitea”; nori ematen diegun zerbitzu, hura pozik egotea; zer lortu nahi
dugun, horixe lortzea. Bada, hori guztia neurtu egin behar genuen. Adibidez, atzerritarrekiko lanari zegokionez, atzerritarrei galdetu behar genien pozik zeuden zerbitzuarekin, tratuarekin eta
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abarrekin.
Ezinezkoa zenez gero azpiprozesu bakoitzean parte hartzen zuten guztiak elkarrizketatzea, inkesta bat prestatu genuen, ebaluatu nahi genituen funtsezko gaiak biltzen zituena. Emaitza zuzenak
lortzeko, galdetegiak pertsonalizatu genituen, eta galdetegi ulerterraz eta laburrak diseinatu genituen, elkarrizketatuek zailtasunik ez izateko; gainera, beharrezkoa zenean, galdetegiak itzuli
ere egin genuen.
Esku hartzeko taldearen iritzia
Prozesuaren eragileen iritzia biltzeko, talde-bilerak egin genituen. Jarrera ireki, kritiko eta demokratikoak izan behar zuen nagusi bileretan, orduan azaleratu behar baitzen zer zegoen ondo
eta zer zegoen gaizki. Alde horretatik, garrantzitsua zen eraikitzeko asmoz azaltzea gauzak, iritzia
ematen zutenak eroso senti zitezen eta ez zezaten gal egunero lan egiteko eta hobetzeko motibazioa.
Akatsen, gorabeheren eta kexen ebaluazioa
Gorabeheren erregistroak (ebaluazioak iraun zuen bitartean erabiltzaileek azaldu zituzten
akatsak, kexak eta iradokizunak) eta gainerako iritziak bildutakoan, aztertu egin genituen.
AMIA metodoaren bidez egin genuen azterketa eta, hari esker, erabiltzaileek zer gai errepikatzen
zituzten eta zer arazo zeuden ondorioztatu genuen, arrazoiak eta konponbideak bilatzeko. Gai
zehatz edo solteak, berriz, alde batera utzi genituen.
Ebaluazioa egiterakoan bildutako datuen analisitik sortutako informazioa ere oso baliagarria izan
zen erakundearen helburuak eta eginkizuna bete genituen ikusteko eta, betetzekotan, zenbateraino bete genituen neurtzeko.
EBALUAZIO-FITXA
(Zikloa amaitzerako egindakoaren ebaluazioa idatziz jasotzeko atala)
Erabiltzaileen iritzia

Esku hartzeko
taldearen iritzia

Akatsen, gorabeheren
eta kexen ebaluazioa

Helburuen eta eginkizunaren konplimendua

D) DOITZEA:
Prozesuak hobetzea da eraginkortasuna handitzea (emaitza hobeak lortzea eta eskura ditugun
baliabideak ahalik eta hobekien erabiltzea) eta prozesuetan parte hartzen duten alde guztiek
iritzi hobea izatea prozesuei buruz.
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CEAR-Euskadiren prozesuek erabiltzaileen bizitza hobetu beharko lukete, eta profesionalen artean
koordinazio egokia izatea ekarri beharko lukete. Alde horretatik, hobekuntzak egiteko, garrantzitsua
litzateke ematen dugun denboraren eta emaitzen arteko egokitasuna neurtzea; izan ere, prozesuan
egiten dugun ahalegina eta erabiltzaileentzako onuren aldetik lortzen ditugun emaitzak proportzionalak izatea ziurtatu beharko genuke.
Hobetzeko, zera egin dezakegu:
Zuzenketa-neurriak hartu. Arazo jakin bat arintzeko edo desagerrarazteko hartzen ditugun neurri
guztiak dira zuzenketa-neurriak.
Lehenik, arazoa aztertu behar dugu: jakin behar dugu zertan datzan, zer ondorio dituen, noiz gertatzen den, nork duten zerikusia... Ondoren, ikusi behar dugu aurretik landu dugun beste arazo baten
antzekoa den, arrazoiak argiak diren, etab. Bestela, hipotesiak egin behar ditugu.
Prebentzio-neurriak hartu. Arazoak sortu aurretik sartzen ditugu prozesuan prebentzio-neurriak.
Ematen ditugun zerbitzuen esparru askotan har daitezke prebentzio-neurriak: lan-arloan, zuzenbide-arloan, pertsonen kudeaketaren alorrean... Horretarako, egokia da prozesuen gai erabakigarri eta
arrisku guztien berri jakitea eta zer prebentzio-neurri hartzen ditugun aztertzea.
Prozesuak berrantolatu. Batzuetan, zuzenketa-neurriak ez dira nahikoak prozesuetatik espero ditugun emaitzak lortzeko, eta, horregatik, beharrezkoa da aldaketa sakonagoak aztertzea. Izan ere,
litekeena da aldaketa txikiak eginda arazoak ez desagertzea eta, behin eta berriro arazo bera izateagatik, kaltetuak atsekabetuta egotea.
Horrelakorik gertatzen denean, prozesu osoa berrantolatu behar den aztertu behar da: beste prozedura bat ezarri behar den, pertsonen rolak berrantolatu behar diren, prestakuntza ezberdina eman
behar den eta are teknologia ezberdina erabili behar den.
Prozesuak berrantolatzea garestia da, eta, horregatik, beharrezkoa da prozesuak beren osotasunean
zehatz-mehatz aztertzea eta zer arazo ematen dituzten ikustea. Bestelako diseinuak proposatu behar dira, bat aukeratu, eta egoera edo une jakin batzuetan aplikatu, esperimentatzeko. Denborarekin
ikusten bada aukera hobea dela eta iraun egin dezakeela, berrantolaketa prestatu eta gauzatu behar
da.
Prozesuak berritu. Prozesuak berritzea ez da prozesuak berrantolatzea, baizik eta aldaketa txikiak
egitea prozesuetan, prozesuen alde jakin bat eraldatzeko.
Hau da, prozesuak berritzea da aldaketa kualitatiboak egitea prozesuaren gai erabakigarri bat lantzeko kontzeptu tekniko, teknika instrumental edo jardunbide batean, bezeroen eta prozesuan parte
hartzen dutenen iritzia nabarmen hobetzeko.
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HOBEKUNTZA-FITXA
Prozesua hobetzeko plana egiteko eta beste ziklo bat hasteko atala)
Zuzenketa-neurriak

Prebentzio-neurriak

Prozesuen
berrantolaketa

Prozesuen berrikuntza

Harrera-azpiprozesuko ekinbideen plana eta azpiprozesua hobetzeko plana (adibidea)
2010eko ekinbideen DESKRIplana Egin beharreko PZIOA
ARD.
hobekuntzak

KRONOGRAMA
U O M A M E U A I

Hausnartzeko guneak
sortzea, barrena husteko
eta beste bide batzuk bilatzeko (KASUEI BURUZKO
BILERAK)

x

Lehen harrera berrantolatzea

x x x x

Praktikak egiten ari direnen harrera eta jarraipena berrantolatzea
Datu pertsonalak
babesteko Lege Organikoa
aplikatzea

U A A

x x

x x

Prozesuak dokumentatu. Garrantzitsua da ekinbideak erregistratzea, batetik, barne-kontrolak egiteko eta, hartara, kudeaketa eta lana hobetzeko, eta, bestetik, gertatzen denaren memoria bat osatzeko eta, haren bidez, jardunbidea etengabe kontrastatzeko.
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PLANGINTZA ESTRATEGIKOA

P

Eginkizuna eta helburuak

Zer behar eta espero dute bezeroek?

Eginkizuna: haurra ahalik eta hobekien egokitzea ingurunera.
Helburuak: haurra egokituta egotea (ostatua ematea eta harrera
egitea). Haurrari lehen aldiz behatzea.

Haurrak: onartu dutela, errespetatzen dutela eta seguru dagoela
sentitzea.
Gurasoek: haurrak arreta egokia izatea.
Administrazioak: sarrera azkarra izatea eta arazorik ez egotea.

Adierazleak

Estandarrak

Zenbatean behin
dira neurketak?

Zenbatean behin dira azterketak?

Zenbateraino egokitzen
den haurra.
Behatutako item kopurua.

Estandarra > 5
Estandarra => 5

1. Sarrera bakoitzaren ondoren

1. 15 haur sartzen diren bakoitzean.

JARDUERAREN PLANGINTZA
Prozeduraren sintesia eta gai erabakigarriak

Prozesuaren jabea eta beste arduradun batzuk

1. Sarrera berri bat dagoela jakinaraztea hezitzaile taldeari.
2. Zuzendaritzak eta harrera-hezitzaileak haurrari harrera egitea eta haurrak
ekartzen dituen dokumentuak hezitzaileari helaraztea.
3. Haurraren erreakzioei behatzea.
4. Haurrari egoera azaltzea.
5. Etxea bisitatzea.
6. Erabiltzailea bere bizilekuan eta bere erreferentziazko taldearen barruan kokatzea.
7. Erabiltzaileak zentroan ematen duen lehen gauean duen jokaerari behatzea.

Zuzendaria da prozesuaren jabea.

Oinarrizko baliabide materialak, tresnak eta hornitzaileak

Giza baliabideak

Baliabideak: sarrerak erabiltzaileen eta haien senideen beharretara egokitzeko
behar adina gune eta baliabide duen zentro bat. Hornitzailea: ekipamendu informatikoa eta sarreren programa mantentzen duen enpresa.

Zuzendaritza, gizarte-langilea, administraria eta
klinikako laguntzailea.

Prozesuarekin zerikusia duten dokumentuak

Prozesuarekin zerikusia duten erregistroak

Beste zerbitzu batzuek erabiltzaileari buruz sortutako dokumentuak eta informazioa.
Zentroko barne-araubidea.
Zentroaren organigrama.
Kalitate Eskuliburua.
Datuen isilekotasunari buruzko legea, laneko arriskuei buruzkoa, etab.

Sarreren erregistroa.
Lehen elkarrizketen erregistroa.
Behaketen erregistroa.
Gorabeheren erregistroa.

Harrera egiten duen hezitzaileak haurra eta dokumentuak hartzen ditu. Behatu eta informazio baliagarria
bildu eta erabiltzailearen egoera langile guztiei azaldu
ere egiten du.

Erabiltzailearen erreferentziazko pertsonak lehen
gauean behatzen dio, eta informazioa biltzen du.
Gai erabakigarriak: hezitzaile bat izatea erreferente, azalpen argiak ematea haurrari,
Administrariak informazio burokratikoa hartzen eta
ohe hutsak egotea.
gordetzen du.

A

E

M

EGITEA (Prozesuaren jarraipena egiteko atala)
Pertsonak
trebatzea

Lana hastea eta koordinatzea

Gai erabakigarriak aztertzea
eta kontrolatzea

Okerrak
zuzentzea

Kexak eta iradokizunak
biltzea eta erantzutea

Begirale guztiak
behaketa-tekniketan trebatu ditugu.

Irailaren 1ean hasi gara prozesua Oso kontuan hartu behar da
Lehenengo
kudeatzen, eta abenduaren 1ean haurraren lehen gaua, zentroan egunean ez dago
ebaluatuko dugu kudeaketa.
ondo dagoen eta abar jakiteko. denbora nahikorik.

Haurra kexu da, ez
duelako jostailu onik
eta gauez zarata handia
dagoelako.

EGIAZTATZEA (Zikloa amaitzean ebaluazioa idatziz jasotzeko atala)
Bezeroen iritzia

Prozesuaren eragileen iritzia

Akatsen, gorabeheren eta
kexen ebaluazioa

Haur gehienak pozik daude
zentroarekin eta arretarekin.
% 90ek diote itxura ona
hartu ziotela hasieran.

Begiraleek diote behaketa-orriek Begiraleen arteko koordilana zehazten laguntzen dietela. nazioak akats nahiko ditu.
Lehenengo egunean ez dute
Egunerokoa ez da nahikoa.
denbora nahikorik.

Helburuen eta eginkizunen
konplimendua
Helburuen % 90 bete dira. Haur batzuek
ez lukete egon beharko hemen, arazo asko
baitituzte.
Prozesuaren eginkizuna bete dugu.

DOITZEA (Hobekuntza-plana egiteko eta beste ziklo bat hasteko atala)
Zuzenketa-neurriak

Prebentzio-neurriak

Prozesuen berrantolaketa

Hezitzaileak denbora gehiago Jokaera-arazo larriak dituzten haurrak Ez da beharrezkoa.
ematea lehen egunean.
ez onartzeko prozedura bat prestatzea.

Prozesuen berrikuntza
Banakako planaren aplikazio informatikoarekin lanean jarraitzea.

*Iturria: Gizarte-zerbitzuetako prozesuen kalitateko kudeaketari buruzko gidaliburua.
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Hirugarren fasea:
ESKU HARTZEKO ESTRATEGIA EBALUATZEA
Estrategiaren plangintza amaitutakoan egin behar da urrats hau; CEAR-Euskadin, 2014an.
Jarraian, fase honetarako diseinatutako bidea azalduko dugu, oraindik ere egiteko dagoen
arren.
Hona hemen bide bat, barne- eta kanpo-kontrasteekin aberastu daitekeena.
1. Ebaluazio-prozesua: funtsezko uneak
1.1. Hasierako ekinbideak
1.2. Prozesuaren diseinua
- 1.2.1. urratsa: ebaluaziotik zer espero dugun bateratzea.
- 1.2.2. urratsa: analisia egiteko irizpideak (nondik nora ebaluatuko dugun)
zehaztea.
- 1.2.3. urratsa: ebaluatzeko interesgarritzat jotzen diren elementuak identifikatzea (hipotesiak eta adierazleak).
- 1.2.4. urratsa: prozesuan nork parte hartuko duen identifikatzea.
- 1.2.5. urratsa: erabiliko ditugun tresnak diseinatzea.
1.3. Landa-lana
2. Ondorioak

1. Ebaluazio-prozesua: funtsezko uneak
1.1. Hasierako ekinbideak
Ebaluazio-taldea sortu eta lan-kronograma finkatuko dugu. Interes-taldeek esku hartzeko
estrategiari buruz duten iritzia eman dezaketen pertsonek (langile profesionalek, erabiltzaileek, Zuzendaritzako kideek)...) osatuko dute ebaluazio-taldea.
1.2. Prozesuaren diseinua
1.2.1. urratsa: Lan egiteko bidea azaltzea eta zer espero dugun bateratzea
Esku hartzeko estrategia zehazterakoan esku hartzeko ezarritako eredutik zer espero
dugun bateratu behar dugu. Horregatik, komeni da esku hartzeko eredua aurrean izatea.
Urrats hau eginda, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonek zer espero duten jakin
beharko genuke, zer ebaluatu nahi duten. Alde horretatik, garrantzitsua da ebaluazioan
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parte hartzen dutenek espero dutena eta ebaluazioaren helburuak bat etortzea. Esku
hartzeko estrategia betetzen dugun ebaluatuko dugu eta, horregatik, esku hartzeko
eredua hartu behar dugu erreferentziazko esparrutzat.
Urrats honetan parte hartzen dutenek zer espero duten idatziko dute bakarka, eta, ondoren, haien aurreikuspenak bateratuko ditugu, eta elkarrekin harremana dutenak elkartu.
Azkenean, multzoak berrikusi eta aurreikuspen batzuk batetik bestera aldatuko ditugu.
Hauek hartuko dute parte:
- Esku hartzeko taldeak.
- Ebaluazio-taldeak.
1.2.2. urratsa: Analisiaren kategoriak (nondik nora ebaluatuko dugun) zehaztea
Esku hartzeko ereduan oinarrituz aurrez ikusitako amaierako egoerak izango dira esku
hartzeko estrategia zenbateraino betetzen dugun ebaluatzeko analisia egiteko kategoriak.
2014rako aurrez ikusi genituen amaierako egoeren arabera ordenatuko dugu zer espero
dugun. Ebaluaziotik zer espero dugun eta amaierako egoerak lotuko ditugu, eta amaierako egoerekin bat ez datozen aurreikuspenak gehituko edo kenduko ditugu. Taldekide
bakoitzak zirriborro bat irakurriko du, amaierako egoera bakoitzetik zer espero duen
azaltzeko, eta talde osoa bilduta egingo ditugu ekarpenak.
Honek hartuko du parte:
- Ebaluazio-taldeak.
1.2.3. urratsa: Ebaluatzeko interesgarritzat jotzen diren elementuak identifikatzea
(hipotesiak eta adierazleak)
1. Hipotesiak
Hipotesiak ebaluazioa egiteko tresnak dira, eta hipotesiak baieztatzea edo ezeztatzea
da helburua. Hipotesiak ez ditugu egin behar baieztatzea lortu nahian, hasieran espero
dugunaren arabera baizik.
2. Adierazleak
Neurri espezifiko, esplizitu eta objektiboki egiaztagarriak dira adierazleak, eta hipotesiak zenbateraino betetzen diren egiaztatzea dute helburu.
Adierazleak finkatzeko modurik errazena da galdetzea zerk baldintzatuko lukeen hipotesiak betetzea.
Adierazleak kualitatiboak edo kuantitatiboak izan daitezke.
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Horrela egingo ditugu hipotesiak eta finkatuko ditugu adierazleak:
Taldeak zehaztu behar du zer esan nahi duten amaierako egoerek; hau da, edukia zertu
behar du, argi eta garbi zehazteko zer ebaluatu behar duen. Adibidez, zehaztu behar
dugu zer esan nahi duen giza taldeak erakundera etortzen direnen profila nolakoa den
jakiteak: zertaz ari garen profilez ari garenean, baita zertaz ari garen giza taldeaz edo
jakiteaz ari garenean: Zehaztu ditugu profilak? Bateratu, ikasi eta errespetatu ditugu
irizpideak? Jakinarazi dizkiegu erabiltzaileei? Taldeaz ari garenean, erakunde osoaz ala
esku hartzeko taldeaz bakarrik ari gara? Kontuan hartzen ditugu boluntarioak? Eta Zuzendaritzako kideak? Etab.
Azkenik, amaierako egoera bakoitzari buruzko aurreikuspenak betetzen diren neurtzeko
HIPOTESIAK egingo eta ADIERAZLEAK finkatuko ditugu, bakarka.
Honek hartuko du parte:
- Ebaluazio-taldeak.
1.2.4. urratsa: Prozesuan nork parte hartuko duen identifikatzea
Hipotesiek eta adierazleek aipatzen dituzten interes-taldeen zerrenda egingo dugu.
Pertsonei emango diegu lehentasuna, lagina ahalik eta gutxien lerratzeko.
Pertsona edo talde bakoitzarekin zer tresna (galdetegiak, elkarrizketak edo eztabaidataldeak) erabiliko dugun erabakiko dugu, hauek kontuan izanik: zenbaterainoko garrantzia duen pertsona edo talde bakoitzak aurrez ikusitako amaierako egoeretara iristeko,
zer aukera ditugun harremanetan jartzeko, zenbat denbora dugun eta zer baliabide erabil ditzakegun.
Honek hartuko du parte:
- Ebaluazio-taldeak.
1.2.5. urratsa: erabiliko ditugun tresnak (galdetegiak, elkarrizketak eta eztabaidataldeak) diseinatzea
Adierazleei erreparatuko diegu galdetegien eta elkarrizketen gidoiak eta eztabaidataldeetarako gidoiak sortzeko.
Ondoren, gidoiak prestatuko ditugu.
Urrats honetan egin beharreko lana taldekideen artean bana daiteke, eta, ondoren, bilera
bat antolatu, bakarka prestatutako gidoiak kontrastatzeko eta bateratzeko.
Honek hartuko du parte:
- Ebaluazio-taldeak.
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1.3. Landa-lana
Diseinatutako galdetegiak eta elkarrizketak egingo ditugu, eta eztabaida-taldeak osatuko.
Urrats honetan egin beharreko lana taldekideen artean bana daiteke, baina, nolanahi ere,
onena da erakundetik kanpoko pertsonek edo esku hartzeko taldeko kide ez diren pertsonek
ere parte hartzea.
Urrats hau egiterakoan, oso kontuan hartu behar da hau:
- Landa-lana egiten dutenek jakin behar dute zer helburu duen ebaluazioak.
- Lanak isilpekoa izan behar du.
Hauek hartuko dute parte:
- Ebaluazio-taldeak.
- Kanpoko langileek.

2. Ondorioak
2.1. Informazioaren azterketa
Landa-lana amaitutakoan, bildutako informazioa lan-dokumentu bakarrean irauliko dugu.
Landa-lanean parte hartzen dutenek amaierako egoeren arabera sailkatuko dute bildutako
informazioa, amaierako egoera jakin bati buruz ez diharduen informazioa baztertzeko.
Landa-lana egiten duten guztiek batera aterako dituzte amaierako egoera bakoitzari buruzko
ondorioak, bilera batean.
Lehen zirriborroa egingo dugu.
Hauek hartuko dute parte:
- Ebaluazio-taldeak.
- Kanpoko langileek.
2.2. Proposamenak
Amaierako egoera bakoitzari buruz ateratako ondorioak berrikusiko ditugu, zer hobetu behar
dugun eta zer jardunbide egoki ditugun identifikatzeko:
- Hobetu beharreko gai bakoitza hobetzeko proposamen bat egingo dugu.
- Jardunbide egoki bakoitza hobetzeko proposamen bat egingo dugu.
Azken ebaluazio-txostena egingo dugu. Azken ebaluazio-txostena funtsezkoa da hurrengo
plangintzaren iraunaldian esku hartzeko estrategia zehazteko.
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Hauek hartuko dute parte:
- Ebaluazio-taldeak.
- Esku hartzeko taldeak.
Helburua da ondorioak biltzea eta hauekin lotzea: prozesuen araberako kudeaketarekin,
etengabeko hobekuntzarekin, hausnarketa sustatu beharrarekin, giro egokia izan beharrarekin eta erakundea kudeatzeko sistema baten barruan lan egitearen komenigarritasunarekin.
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[AZKEN
HAUSNARKETAK]
Ondoko ideiak ez dira esku hartzeko metodologiak eta metodoak eraldatzeko zerrenda zehatz
eta zorrotz bat. Besterik gabe, gure esperientziaren araberako gomendioak dira, eta espero dugu
baliagarri izango zaizkiela aldaketaren eta etengabeko hobekuntzaren alde egiten duten eta,
horregatik, erakundea kudeatzeko, hobetzeko eta eraldatzeko, prozesuen araberako kudeaketa
aukeratzen duten erakundeei.
Prozesuen araberako kudeaketa bezala, espero dugu gomendio hauek ez direla helburua izango
berez, baizik eta erakundeek beren helburuak modu eraginkorrean lortzeko bitarteko bat. Behinik
behin, itxaropena dugu horixe gertatuko dela...

GOMENDIO OROKORRAK
1. ADOSTASUNA HASIERATIK
Argi eta garbi izan behar da norantz jo nahi den. Ez da pentsatu behar nola egin daitezkeen gauzak hobeto, besterik gabe; aitzitik, zera ere pentsatu behar da: zertarako egiten diren. Horretarako,
beharrezkoa da argi izatea zein den esku hartzearen azken helburua; era berean, horretarako,
aurrez zehaztu behar da helburua.
Hausnartu behar da ea erakundea prest dagoen metodologia berria ezartzeko horrelako prozesu bat hasteko:
• Egokia da giroa hitz egiteko eta hausnartzeko? Nolakoa da lankideen arteko giroa? Badago
Zuzendaritzarekiko konfiantzarik? Badu konfiantza Zuzendaritzak? Etab.
• Badu motibaziorik taldeak? Badago prest begirada aldatzeko, esku hartzeko modua berriz
planteatzeko kritika eraikitzailea erabiliz?
• Taldearekin batera egin beharko lituzkeen zer beste hausnarketa eta azterlan estrategiko
egiten ari da erakundea?
• Baditu erakundeak aldatzeko beharrezko ezaupide teorikoak?
• Baditu erakundeak aldatzeko beharrezko baliabideak (baliabide ekonomikoak eta materialak eta giza baliabideak)?
Prozesuen araberako kudeaketa erakundeak kudeatzeko sistemaren barruan dagoela
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aitortu eta onartu behar da. Prozesuen araberako kudeaketa ezartzea aurrez hitzartzen ez
bada, eztabaida pizten da prozesuen araberako kudeaketa ezarri bitartean, eta, horren ondorioz,
litekeena da prozesua moteltzea; gainera, baliteke desadostasunak sortzea, ea komenigarria den
prozesuen araberako kudeaketa ezartzea erakundeak kudeatzeko sistemaren barruan.
2- HASIERAKO PRESTAKUNTZA
Garrantzitsua da prozesuen araberako kudeaketa zer den jakitea, baita “bide-orri aktibo” bat izatea. Prozesuak aurrera egin ahala osatu behar da “bide-orria”, eta talde osoak izan behar du haren
berri.
Funtsezkoa da taldekideek metodologia berria ezartzeko beharrezko ezaupideak eta jarrerak
izatea:
• Eredu berria ezarri beharra nondik sortu den jakitea eta eredu berriak nora eramango dituen
bereiztea.
• Eredu berria ezartzeak lanak emango dituela (denbora eman eta hausnartu egin beharko dutela) jabetzea.
• Taldekide guztiei parte harrarazi behar dieten kontzientzia izatea.
• Aldaketak egin behar dituztela onartzea.
• Aldaketak epe ertain edo luzean ikusiko dituztela ulertzea.
• Saiatzea eta huts egitea etengabeko hobekuntzaren parte dela onartzea eta huts egiteko beldur ez izatea.
Garrantzitsua da adierazleen prestakuntzan eta erabileran trebatzea. Nola neurtuko ditugu
emaitzak? Guri oso zaila gertatu zitzaigun adierazleak prestatzea. Uste dugu adierazleek soilak izan
behar dutela eta prozesuak bere helburuak betetzen dituen neurtzeko beharrezko informazioa eman
behar dutela. Adierazleei buruz hausnartzen eta eztabaidatzen ematen den denbora ez da alferrik
galdutako denbora.
3- HIZKUNTZA BATERATUA
Beharrezkoa da esku hartzen dutenek metodologia berriaren berezko terminoak jakitea eta elkarri
jakinaraztea. Alde horretatik, beharrezkoa da erakundea elementu bakoitzaren esanahian adostea, hauek definitzeko batez ere: esku hartzeko ereduarekin zerikusia dutenak (ahulezia, garapen
osoa, etab.) eta lan-prozesuarekin edo -metodoarekin zerikusia dutenak (sarrera, irteera, adierazlea,
“prozesu” eta “prozedura” terminoen arteko desberdintasuna…). Adibidez, terminoen glosario bat
prestatzea abiapuntu egokia izan daiteke.
4- TALDE GUZTIEN PARTE-HARTZEA
Lidergoa definitu (lidergoa zer den, liderrak nor diren, lidergoak zertarako balio duen… zehaztu) eta
erabakien onarpenean adostu beharra dago, ahots bakar eta koherentea izateko.
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Babesa izan behar da kanpoan eta barruan: kanpoan, aholkulariak, eta barruan, zuzendaria. Metodologia ezartzen laguntzeko arduradunek zilegitasun eta ezaupide nahikoak izan
behar dituzte erakundearen barruan. Komeni da prozesua parte hartzeko modukoa izatea eta
pertsonek fase guztietan (diseinu-, ezarpen- eta ebaluazio-faseetan) parte hartzea.
5- KOMUNIKAZIO ERAGINKORRA Komunikazioak eraginkorra izan behar du, lana hobetzeko,
eta, horretarako, komunikazioa planifikatu behar da: nori zer komunikatu. Hartara, besteak beste, erabakien onarpenaren kudeaketa eta taldearen parte-hartzea hobeak dira, eta taldeak bere
egiten du prozesua.
6- ERAKUNDEAREN GAINEKO IKUSPEGI BAKARRA Erakundea berregituratu bitartean, erakundeko langileek esku hartzeko eguneroko lana egiten jarraitu behar dute, baina baliteke estrategiari, lanari eta ideologiari buruzko zenbait eztabaidatan parte hartu ez dutenek ere parte hartzea
batzuetan. Horregatik, garrantzitsua da horrelako aldaketak kontuan izatea eta, lanaren alde teknikoaz gain, lanak erakundearen estrategiaren barruan duen esanahia azaltzea parte-hartzaile
berriei.
7- PROFESIONALEN, PERTSONEN ETA INGURUNEAREN MUGEN KONTZIENTZIA Laguntza behar dutenak eta ingurunea aldatu egiten dira, eta aldaketetara egokitu behar dugu.
Zalantzarik gabe, giltza horiek guztiak kontuan hartuta, errazagoa da prozesuen araberako kudeaketa ezartzea pixkanaka. Gainera, taldearen gaineko ikuspegia aldatzea bultzatzen dute giltza
horiek, eta koordinazio handiagoa eta taldeko kide izateko sentipen handiagoa sustatzen.

ZER BESTE GAI IZAN ZAIZKIGU BALIAGARRI?
- PROFILEN ZEHAZTAPENA. Norentzat? Zergatik?
Lehenengo urratsa egiterakoan, migrazio-prozesu ezberdinak izan dituzten pertsonekin
lan egiten dugunez gero eta testuinguru soziala, testuinguru politikoa, erabilgarri dauden baliabideak… aldatu egiten direnez gero, aparteko ahalegina egin behar izan genuen
laguntzen ditugunen profilak zehazteko: nazioarteko babesa behar duten edo baztertuta
gelditzeko arriskuan dauden iheslariak, lekualdatuak, aberrigabeak eta etorkinak.
Beharrezko hausnarketa zen hori, eta zera ekarri zuen:
- CEAR-Euskadik laguntzen dituenen profilak zehaztea
Gure eginkizunean oinarrituz, zera galdetu genion gure buruari:
• ¿Zer dira profilak CEAR-Euskadiren ustez?
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Profilen, jarreren eta jokaeren arteko ezberdintasuna argitzeko erronkari aurre egin behar
izan genion.
• Zer da gizarte-bazterketa CEAR-Euskadiren ustez?
Kontzeptua berrikusi genuen, eta edukian adostu. Gizarte-bazterketa eragiten duten edo eragin dezaketen faktoreei buruz hausnartu genuen, eta gogoeta egin genuen noiz jo dezakegun
inork bizitza duina duela, herritartasunerako eskubideak normal erabil ditzakeela.
Kontuan hartu genuen zer behar eta espero duten erakundera etortzen direnek, eta gure
buruari galdetu genion zeri erantzun geniezaiokeen eta zeri ez.
- ESKU HARTZEKO PROTOKOLOEN ZEHAZTAPENA
Azken urteotan, hausnarketa egiteko prozesuak jazo dira erakunde barruan, eta, haietako batzuen ondorioz, esku hartzeko zenbait protokolo prestatu ditugu, hau da, erakunde barruko zenbait
lan-dokumentu, gidatzat erabiltzeko eta egoera konplexu jakin batzuei (esku hartzeko eguneroko
lanean topatzen ditugun pertsonekin lan egitea arriskuan jartzen edo galarazten dutenei) elkarrekin aurre egiteko proposamen argiak izateko.
- PROZEDURAREN SISTEMATIZAZIOA
Zer urrats egin behar ditugu? Zer ezin dugu ahaztu
Prozedura sistematizatzeak esan nahi du noiz hasten eta amaitzen den zehaztea. Horretarako, prozedurak oso ondo definitu behar dira, eta jarraibide orokorrak ezarri behar dira,
erakunde bakoitzaren esku-hartzearen helburuekin bat. Jarraibide orokorrak hitzartutakoan,
esku hartzeko prozesuan parte hartzen duten guztiek errespetatu behar dituzte, edozein akats
edo aldaketak prozesu osoan baitu eragina.
Esku hartzeko jarduerek elkarrengan eragina dutela kontuan izanik, hausnartu, eta
zenbait dokumentu prestatu genituen, guztiok batera; besteak beste, prozedura sistematizatzen lagundu zigun horrek. Hona hemen adibide batzuk*:
• CEAR-Euskadiko erabiltzaileen eskubideen eta betebeharren gutuna.
• CEAR-Euskadiko profesionalen eskubideen eta betebeharren gutuna.
• Gizarte-bazterketaren gaineko ikuspegia CEAR-Euskadin.
Azpiprozesu bakoitzaren barruan egin beharreko urrats bakoitza zehazterakoan, hausnarketa interesgarriak sortu ziren:
• Noiz hasten eta noiz amaitzen da esku-hartzea? Azken batean, esku-hartzearen amaierak ez
du zertan berdina izan beti, pertsona eta esku-hartze bakoitza ezberdina baita eta profesional
bakoitza ere ezberdina baita.
* Dokumentu hauek, ezugarri hauek dituen prosezua martxan jartzeko asmoa duten edozein pertsona edo erakunderen eskuara daude . horretarako CEAR-Euskadirekin harremanetan jarri.
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• Noraino iritsiko gara? Noiz bukatzen da erabiltzaileek egiten duten bidea?
• Zer muga jarriko dizkiogu esku-hartzeari?
- AMIA METODOAREN ERABILERA AZPIPROZESUEN BARRUAN
Jarraipena egiteko eta hobetzeko tresna baliagarria iruditzen zaigu AMIA metodoa, hausnartzeko
eta prozesuari buruzko iritzi guztiak biltzeko balio baitu eta, gero, hausnarketa eta iritzi nagusiei
lehentasuna ematen laguntzen baitu.
Nolanahi ere, zera izan behar da kontuan:
• Ematen duen informazioa “orientabideak” dira.
• Une jakin bateko egoera irudikatzen du.
• Aldian-aldian eguneratu beharko litzateke, taldearen eguneroko lanaren barruan egon
beharko litzateke eguneratzea.
• Joerak (aukerak eta mehatxuak) antzemateko balio du, baina, zenbat eta urrunago
begiratu, orduan eta fidagarritasun txikiagoa dute iragarpenek.
AMIA metodoaren ezaugarririk garrantzitsuena da bereziki zer gaitan esku hartu behar den detektatzeko balio duela. Hori dela eta, CEAR-Euskadik lan-esparru handiago baten barruan erabili
izan du metodoa, azpiprozesu bakoitza hobetzeko planak egiteko.

PROZESUEN ARABERAKO
KUDEAKETAREN BALIO ERANTSIA
ERAKUNDEAREN ikuspegitik:
- Erakundeak gaitasun handiagoa du kanpo- eta barne-erronkei nola aurre egin hausnartzeko.
- Eztabaida berriak pizten dira, eta esku hartzeko lanaren indarguneak azter daitezke, baita hobetu beharreko ildoak identifikatu. Alde horretatik, nabarmentzekoa
da genero- eta kulturartekotasun-gaiak esku hartzeko lanean zeharka sartzeari buruz
hausnartzen hasi behar genuela sumatu genuela.
- Esku hartzerakoan helburu bakarra izanik lan egin daiteke.
- Erakundeak gaitasun handiagoa du aldaketei aurre egiteko.
PROZEDURAREN ikuspegitik:
- Taldea kudeatzeko (lan-prozedurak eta eginkizunak antolatzeko) lanak hobeto antola
daitezke, eta baliabideak optimizatu, jardunbideak errepikatzea saihestuta.
- Espero diren emaitzak ematen ez dituzten jarduerak ken edo berriz plantea daitezke,
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eta aurrez ikusi gabeko jarduera berriak (adibidez, gizartean parte hartzea eta eragina
izatea) identifikatu.
- Egitekoen, lanen eta jardueren elkarrekintza eta ordena identifika daiteke.
- Prozesu kritikoak eta itoguneak identifika daitezke.
- Prozesuak gauzatzeko beharrezko baliabideak, informazioa eta abar identifika
daitezke.
TALDE-LANAREN ikuspegitik:
- Lan-taldeak bat eginik eta kohesionatuta bete dezake erakundearen eginkizuna.
- Erabiltzaileen beharrei beren osotasunean erantzuteko eta taldea bat izateko koordinazioa handiagoa da.
- Lanpostu bakoitzeko langileek egiten dituzten egitekoak edo lanak identifika daitezke, lanpostu bakoitzeko langileen ardurak non hasten diren eta non bukatzen diren jakin
daiteke.
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