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Zer den hau 

Dokumentu honetan, Tokiko Berrikuntza Agendaren (TBA) 
esparruan lankidetzarako proiektua sustatzeko lehenengo 
esperientzia abian jartzean oinarri gisa erabilitako ideiak 
nagusiak eta horretarako erabilitako lan-metodoa bildu nahi 
ditugu. 

Proiektu pilotu horren diseinua "HAZ proiektu pilotua" 
Eranskinean gehitu da eta HAEE/IVAPekin batera burutzen da. 
Haren bidez, bost udaletan Herritarren Arreta Zerbitzuen (HAZ) 
ezarpena sustatu nahi da. 

2013ko uztailean hasita, 2014ko irailean amaituko da. 

Beraz, honako dokumentu hau prestatzen ari gara oraindik, beta 
fasean, izan ere, burutzetik eta ebaluatzetik ateratako ondorioak 
sartu beharko zaizkio. 

*** 

Behin dokumentuaren helburua adierazita, hemen erabilitako 
"lankidetzazko proiektua" kontzeptua labur-labur azaltzea 
komeni da. 

- Lankidetzazko proiektuak hurrengo ezaugarriak dauzka: 

- Zerbitzu berria edo hura eskaintzeko modua garatzea edo 
kudeatzeko praktika berria edo beste edozein berrikuntza 
sartzea da bere xedea. 

- Udal multzo bati dagokio edota haien interesekoa da. 
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- Udal horiek hurrengo konpromisoak hartzen dituzte: 
lankidetzan aritzea, baliabide jakin batzuk inbertitzea eta 
adostutako lan-egutegia betetzea. 

- Parte-hartzaileek eurek asmatzen eta diseinatzen dituzte 
bakoitzaren erakundeetan ezarri beharreko proiektua, 
haien udaletan eta erreferentziazko beste batzuetan 
izandako esperientzia onarri hartuta. 

- Lan-prozesu bera proiektutzat hartzen da; hau da, xede 
jakin bat dauka (berrikuntza sartzea parte hartzen duen 
udal bakoitzean), fase batzuk eta dagokion egutegia ditu. 
Lortu beharreko emaitza partzialak dauzka, inbertitu 
beharreko baliabideak identifikatzen ditu eta 
aurreratutakoa ebaluatzeko eta aitortzeko mekanismoak 
dauzka. 
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1.- Lan esparrua 

1.1 Zergatik jardun lankidetzan 

Gero eta argiago dago gure errealitate konplexuagoa bilakatzen 
ari dela eta aldaketak beti azkarrak eta batzuetan bortitzak 
direla. Horrek pertsonak eta erakundeak behatzeko eta 
analizatzeko hala nola azkar eta modu efikazean erantzuteko 
gaitasunak garatzeko jarrera etengabea edukitzera behartzen 
ditu. 

Eta beharrizan hori beharbada nabarmenagoa da eta agian 
premia handiagoa dauka gure administrazioetan, izan ere, 
oraindik txertatuta daude lehengo garaietako balizko eta irudizko 
egoeretan (kasu batzuetan mendeetako ibilbidea duten arauak, 
erabilerak, prozedurak, ideiak, etab.). 

Beraz, gauzak egiteko, gobernatzeko, kudeatzeko eta zerbitzuak 
eskaintzeko modua aldatu behar dugu. 

Eta horretarako ezin dira erabili lehengo moldeak, ezagunak 
diren erantzunak, agortutako soluzioak. 

Ezagutza eta gaitasun berriak, gaitasun eta jarrera berriak, balio 
eta trebezia berriak garatu behar dira. 

Bestetik, aro digitalean murgilduta gaude. 

Zalantzarik gabe, Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) 
gaur egungo eraldaketa askoren oinarriak dira eta, ildo horretan, 
duela urte batzuk tresna hauek errotuko zirela baieztatzen 
zutenek arrazoia zeukaten. 

IKTek, ezaguerak partekatzeko eta elkarlanean proiektuak 
burutzeko gaitasunak emateaz gain, horretara bultzatzen 
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gaituzte, sarean eta sareen bitartez ere taxutzen dabilen 
errealitate horretatik kanpo ez geratzeko. 

Horregatik, elkarlanean egindako esperientziak garatu behar 
dira, izan ere, administrazioek eraldaketa sakonei aurre egin 
behar diete eta bakarrik ezin izango dituzte burutu. Gainera, gure 
mende honetako teknologiak sarean lan egitea sustatzen du. 

Eta hori kostata egiten dugunez, edo elkarlanean aritzen ez 
dakigunez eta horretan ikasi eta trebatzeko aukera bakarra, hain 
zuzen ere, elkarlana bera denez gero, ezinbestean, lanari ekin 
behar diogu. 

 

Hiru, bi, bat... Hasi!
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1.2 Nola heldu gara honaino  
 

Euskadik berrikuntza ipini du funtsezko estrategien artean bere etorkizuna 
eraikitzeko. Eta berrikuntza edo, behinik behin, haren aipamena, 
administrazioen arlora ere heldu da. 

EUDEL 2008-2012 Plan Zuzentzailean, euskal udaletan gobernatzeko, 
kudeatzeko eta zerbitzuak eskaintzeko eretan berrikuntza sustatzeko 
jarduera-ildo bat sartu zuen. 

Asmo hori garatzeko Tokiko Berrikuntza Agenda (TBA) ekimena leku 
egokia zela ikusi zen. 

Hala, 2009an TBA abian jarri zen, EUDEL buruzagitzapean, Euskadiko 
Agenda Digitalen (AD15) esparruan, Eusko Jaurlaritzaren sostenguaz eta 
hiru Foru Aldundiek parte hartuta. 

TBAren jarduera-eredua AIDA izeneko marketin sozialeko teknikan 
inspiratuta dago (Arreta erakarri, Interesa piztu, Desioa bideratu eta 
Ekintza sustatu). Horretarako, bost jarduera-ildo ezarri zituen: 

1. Sentsibilizatzeko jarduerak: Tailerrak, Foroak, etab. 

2. Berrikuntza Agenden Sustapena: udaletan garatu beharreko 
diagnostiko eta gogoetarako prozesu parte-hartzailea. Haren xedea 
udalean eta udalerrian berrikuntza sustatzen duen Jarduera-plana 
lortzea da. 

41 Agendetan identifikatutako proiektuak hurrengo "familietan" 
bildu daitezke: 
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Antolakuntza 

• Planifikatzeko eta kudeatzeko sistemak eta Koordinatzeko Espazioak 

• Prozesuen eta Informazio-sistemen bidezko sistemak (kudeatzailea, etab.) eta 
Zerbitzu telematiko arruntak. 

• Pertsonak: Prestakuntza, Talde-lana, Komunikazioa, Motibazioa. 

Herritarrak 

• Herritarren ataria interneten 

• Herritarren Arretarako Zerbitzu Osoa 

• Gardentasun aktiboa 

• Entzumen aktiboa eta Parte-hartzea 

Lurraldea 

 • Udalerriaren posizionamendua eta hiriaren marka 

• Udal eta herri-erakundeen eragileekiko lankidetzazko proiektuak 

• Beste udalekiko lankidetzazko proiektuak 

 

3. Berrikuntzari buruz 2012an euskal udaletan egindako diagnostikoa, 
10 ardatzetan egituratutako norbere burua ebaluatzeko galdetegi 
batean oinarrituta. Horretan, 251 udalerrietatik 202k (%82ak) parte 
hartu zuten. 
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4. Proiektuak sustatzeko baliabideak: 

o Giden Edizioa: 

o TBAren jarduerak sartzea HAEE/IVAP-Aldundiak prestakuntza-
planean sartzeko. 

o Lankidetzazko proiektuen sustapena 

5. Sareak Sortzea eta Pozisionatzea (Agenda Topaketak eta Basque 
Social Innovation - SIXen Parte hartzea) 

 

 

1.3 Lankidetzazko Proiektuak: Zein eta Nolakoak diren 

 

Lankidetzazko proiektu batek hurrengo ezaugarriak dauzka: 

- Udaletan funtsezko berrikuntza dakar edo/eta berritzeko 
gaitasunaren garapen esanguratsua eskaintzen du. 

- Eraldatzeko efektua dauka; hau da, udal batean abian jartzeak 
antolabideetan eta lan egiteko eretan eragin nabarmena dauka eta, 
bere baitan, beharrezko kultura-aldaketa sustatzen du. 

- Udal kopuru garrantzitsua barne hartzen du bere baitan. 

2012-2013 aldirako 41 Agendetan sartutako proiektuetan oinarrituta eta 
Berrikuntzari buruzko emaitzak erreferentziatzat hartuta, lankidetzan 
garatzeko hiru proiektu identifikatu dira: 

- Herritarren Arreta Zerbitzuak (HAZ) ezartzea 
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- Administrazioa sinpletzea eta Herritarrengana orientatzea 

- Gardentasuna 
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2.- Lan egiteko metodoa 

2.1 Printzipio metodologikoak. 

Lankidetzazko proiektuetan laguntzeko esperientzia eraikitzeko balio 

izango duten oinarri metodologikoak zerrendatu baino lehen, hiru 

abiaburu eta bi galdera-erantzunak plazaratu ditugu jarraian. 

Hiru abiaburu 

1. Proiektua udaletan "igarritako" beharrizan jakin batetik sortu da; 
hau da, arazo jakin bati erantzuna ematen dio. Horregatik 
garrantzitsua da gogoeta eta diagnostikorako aurretiko lanak 
garatzea. Beharrizana agertu dadin, udaletik bertatik agertu dadin, 
udalek eurek antzematea. "Eskaria" esplizitua sortzeko. 

2. Lagundu beharreko proiektuak bere euskarria dauka: 

- Hurrengo alderdiei lotuta egoten diren ikusmolde eta balio 
espezifikoetan: herritarrei eta zerbitzua eskaintzeari zuzentzea; 
emaitzak lortzera zuzendutako kudeaketa profesional 
eraginkorra; zabalik egotea, erabiltzeko erraza izatea, etab. 

- Eskuratu beharreko helburu globalak. Hau da, proiektua 
estrategia zabalago baten barruan garatzen da (HAZ proiektu 
pilotuaren kasuan: "5.000 herritar baino gehiago duten euskal 
udalerri guztiek HAZ eduki behar dute udalaren zerbitzuak erabili 
ahal izateko). 

- Udal parte-hartzailearen konpromisoaren helburuak hurrengo 
hauek dira: lankidetzan jardutea; baliabide jakin batzuk 
inbertitzea; adostutako lan-egutegia betetzea; haien 
aurrerapenak partekatzea eta zabaltzea; eta beste udal batzuei 
laguntzea. 

3. Proiektua laguntzeko prozesua, berez, proiektu bat da: helburu 
horrekin; bere fase eta egutegiarekin; inbertitzeko baliabideekin eta 
erabiltzeko tresnekin; bere arduradunekin; aitortzeko eta 
ebaluatzeko mekanismoekin. 
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Bi galderetarako bi erantzun 

1. Prestakuntza ala Ezarpena? Prestakuntza eta Ezarpena 

XXI. mendeko udalak ezin dira zaharkitu, hala eginez gero, 

gizartearen aldaketek eta "gertaerek" gainditu egingo dituzte. 

Eraldatzeko prestakuntza behar dute, baina, batik bat, prestakuntza 

berria. Ezagueren eraikuntza kolektiboa eta ekintzara zuzendutako 

soluzioak sustatzeko gai dena. Bere baitan beharrizana eta berezko 

gaitasunak antzemanda. Beharrizan horri beste batzuk eskainitako 

erantzunen ezagutzatik. 

Prestakuntzaren eta erabilera-ekintzaren arteko harremana TBAren 

lankidetzazko proiektuen "ADNean" dago. Izan ere, parte-

hartzaileen jabekuntza behar du eta emaitza garbia dauka: parte 

hartzen duten udaletan proiektua, soluzioa ezartzea. 

2. Aurrez aurrekoa ala birtuala? Aurrez aurrekoa eta birtuala 

Lankidetza konfiantzatik dator, bestearen ezagutzatik. Aurrez 

aurreko "harreman" zuzen, pertsonal, fisiko eta "distantziak 

gordetzen ez dituen" horrek elkarlaguntzarako konfiantzazko 

espazioak eraikitzeko aukera eskaintzen du. 

Baina IKTek elkarreragintzarako eta lankidetzarako aukerak 

eskaintzen dizkigute nonahi eta une orotan, ezagutzaren unibertso 

zabalari lotzen gaitu, ezaguerak zabaltzea eta biderkatzea errazten 

du, materialak, galdetegiak, ariketak, etab. partekatzeko aukera 

eskaintzen du. 

Horregatik, aurrez aurrekoa eta birtualaren arteko mugak haustea 

komeni da, izan ere, beti kontuan hartu beharreko arrakala digitalari 
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lotutako gaiak alde batera utzita, muga horiek sarritan mentalak 

izaten dira. 

Proposamen metodologikoa 

1. Elkarri laguntzeko lankidetzazko espazioa eraikitzea 

Proiektua parte-hartzaile guztientzako erronka bat da. Beldurrak eta 

ziurgabetasunak oraindik daude. Baina ez gaude bakarrik eta, 

gainera, elkarrekin gure esku dago. Horixe da proiektuak elkar 

laguntzarako espazio gisa daukan zentzua. Eta, horretarako, talde 

bat izango gara. 

2. Esperientziatik abiatu. 

Esperientziatik bertatik, taldetik beretik lan egin. Hizkuntzan, bere 

kodeekin, bere aurreko arrakasta eta huts-egiteetatik, proiektuaren 

aurreko itxaropenekin, bere beldurretatik. 

Gainera, beste udal batzuen esperientzia sartu behar da 

proiektuaren ezarpenean. Beste batzuk egin ahal izan zuten eta, 

gainera, beren arrakasta eta huts-egiteak jakinarazten dizkigute. 

Adore ematen digute. 

3. Prozesua pertsonalizatzea 

Lan-proposamen ireki eta malguetatik abiatuta, parte-hartzaileen 

beharrizan eta ezaugarrietara egokitzen dira. Proposamen eta 

tresnen sinplezia lehenetsita. 

4. Parte-hartzea sustatzea 

Norbere buruaren gogoeta eta ezagutzatik abiatuta. Elkarrekintza, 

dialogoa eta ideien elkartrukea zainduta. Oztopoak eta soluzioak 

partekatuta. 
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5. Jabekuntza sustatzea. 

Taldeak proiektua ulertu eta bereganatzeko, berari aurre egin ahal 

izateko. 

6. Aurrerapena esperimentatzea. 

Prozesuan zehar lortzen ari dena etengabe itzultzen zaigu. Ideia eta 

praktikaren arteko harremana ezarrita. Norabidea emaitzen arabera 

zuzenduta. 
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2.2 Proiektuaren faseak. 

Gogoan izan dezagun. Elkarlanerako proiektuaren Xedea eta Helburuak 

ezarrita, laguntzeko prozesua proiektu gisa hartzen da. Beraz, faseak eta 

ondoriozko emaitzak dauzka. Faseok honako hauek dira: 

1. Parte hartzen duten herri-erakundeak inplikatzea 

Inplikatutako herri-erakundeen arduradun politiko eta teknikariei 

proiektua aurkeztu zaie: Eusko Jaurlaritza, HAEE/IVAP, Foru 

Aldundiak, esperientzia eta ezagutza eskaini ditzaketen beste Udal 

batzuk, etab. 

2. Parte hartzen duten Udalak identifikatzea 

"Jomuga" diren udalei proiektuaren berri eman eta aurkeztu egiten 

zaie eta, hala badagokio, aukeratzen dira ezarritako irizpideen 

arabera. 

3. Parte hartzen duten Udalak konpromititzea 

Parte hartzen duten Udalekiko hitzarmena sinatzearen bidez 

konpromisoak formalizatzen dira. Konpromiso horietan hurrengoak 

bezalako alderdiak agertuko dira: 

- Udalaren gobernu-organoaren akordioa prozesuari ekiteko. 

- Arduradun politiko eta teknikoak ipini proiektua abiarazi ahal 
izateko. 

- Prozesuan pertsona horien eta, egoki iritziz gero, erakundearen 
kideen parte-hartzea sustatzea. 

- Jarduerak burutzea eta ezarritako lan-egutegia betetzea. 

- Hala badagokio, kofinantzazio gisa ezarritako kopurua 
ordaintzea. 

 

4. Erreferentziazko Udalak identifikatu eta haien parte-hartzea 
adostea 
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Proiektuaren ezarpenean esperientzia emateko moduan dauden 

Udalen parte-hartzea espezifikatu eta formalizatzen da. 

5. Proiektua antolatzea eta plazaratzea 

Proiektuaren oinarrizko ildoa adostu da: Faseak, Egutegia, Parte-

hartzaileak, etab. 

6. Jabekuntza 

Udal bakoitzeko arduradun tekniko eta politiko bat gaitzen da, haien 

erakundeko proiektuaren dinamizatzaile bihurtu ahal izateko. 

7. Laguntza 

Asistentziako eta orientazioko zerbitzuak eskaintzen zaizkie 

arduradun tekniko eta politikoei bakoitzaren Udalean proiektua 

txertatu ahal izateko. 

Horretarako, aurrez aurreko baliabideak (jarraipena egiteko saioak), 

eta birtualak (zalantzei buruzko foroak eta eztabaidaguneak, 

egiaztatzeko zerrendak, kontsultarako dokumentuak, entregatzeko 

dokumentuak, etab.). 

8. Laguntza eta Ebaluazioa 

Aurrerapenaren jarraipen etengabea egiten da, emaitzak -

motibatzeko asmoz- eta zailtasunak -prozesua zuzentzeko- 

aitortuta. 

Amaitzean, emaitzak ebaluatzen dira. 

9. Proiektuaren amaiera 

Proiektuaren emaitzen eta ikasitakoaren berri ematen da. 

Udalen eta parte-hartzaileen lana aitortzen da. 
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ERANSKINA: HAZren proiektu pilotua
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1.- AUKERA 

2012an EUDELek euskal udalen berrikuntzako diagnostikoa egin zuen. 

Gainera, 2009-2012 aldian beste hainbat udaletan berrikuntzako 41 

Agenda sustatu dituzte. 

Agenda horien diagnostikoaren eta emaitzen analisitik ondorioztatzen 

denez, gure Udal gehienak herritarren arreta zerbitzuen birdiseinuan eta 

garapenean aurrera egitearen aldekoak dira, zerbitzua eskaintzera 

bideratuta eta zerbitzua emateko asmoz, herritarrei modu erosoan 

Administrazioarekiko kontaktua, komunikazioa eta harremana errazteko. 

*** 

Bestetik, Euskadin Herritarren Arreta Bulego Integralak (HAZ) ezartzeko 

esperientzia kontrastatuak daude. Zerbitzu horietatik, informazioa, 

tramitazioa eta kudeaketa eskaintzen da, modu sinple eta erabilerrazean. 

Horretarako, teknologia berriek eskainitako aukerez baliatzen dira. 

*** 

Azken urte hauetan EUDEL ahalegindu da euskal Udaletan HAZak 

ezartzeko. Bide horretan, hurrengo lanak egin ditu: 

- "Prozeduren Gidaliburua prestatzeko Gida" argitaratu du, HAZ 
ezartzeko aurreko elementu beharrezkoa. 

- "Herritarren arreta zerbitzua ezartzeko gida" argitaratu du, 
herritarren arreta zerbitzuak berdiseinatzeko prozesua egin nahi 
duten Udalek eta Mankomunitateek laguntza eta orientaziorako 
tresna erabilerraz eta ulerkorra izan dezaten. 

- Herritarren atentzio-zerbitzuak garatzeko tailerrak (HAZ) antolatu 
ditu. Tailer hauen helburuak hurrengo hauek dira: Euskadiko 
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udaletan HAZ berriak abian jartzea sustatzeko jarduerak egitea; 
esperientzien elkartruke eta praktika onen ezagutza errazteko 
lankidetzazko eta sareko lanari lotutako dinamikak sortzea; eta HAZ 
bat dagoeneko ipini duten udalen arteko elkarrenganako laguntza. 

- Udalen artean Elkartrukatzeko eta Ikasteko Foroa sortu dute, 
herritarren arreta zerbitzu zehatz eta integrala duten udalen artean 
elkar trukatzeko, alderatzeko eta ikasteko espazioa sortzeko xedez. 

 

Puntu honetara helduta, EUDELek ikusi ahal izan duenez, herritarren 

arreta-eredu horretara aurrera egiteko beharra identifikatu duten Udalek 

horri buruzko laguntza-zerbitzuak eskatzen dituztela. 
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2.- IKUSPEGIA eta BALIOAK 

HAZ lankidetzazko proiektua hurrengo helburua lortzeko tresna bat da: 

5.000 herritar baino gehiago duten udalerrietako Udal guztiek HAZ 

antolatzea. 

2012an, EAEn 5.000 herritarretik gorako 71 udalerri zegoen. Horietatik, 

20k badaukate bulego integral gisa antolatutako herritarren arreta 

zerbitzua. Hau da, jarduera-eremua 51 udalekoa da:´ 

LURRALDEA KOPURUA UDALAK 

ARABA 2 Amurrio; Laudio 

BIZKAIA 25 

Abadiño; Abanto-Zierbena; Zornotza; Balmaseda; 

Berango; Derio; Elorrio; Erandio; Etxebarri; 

Galdakao; Gernika-Lumo; Gorliz; Gueñes; Mungia; 

Muskiz; Leioa; Lekeitio; Ondarroa; Ortuella; 

Plentzia; Santurtzi; Sestao; Trapagaran; Zalla 

GIPUZKOA 24 

Andoain; Aretxabaleta; Arrasate/Mondragon; 

Azkoitia; Bergara; Eibar; Errenteria; Hernani; 

Mutriku; Lasarte-Oria; Lazkao; Legazpi; Lezo; 

Oiartzun; Oñati; Ordizia; Orio; Pasaia; Urretxu; 

Usurbil; Villabona; Zarautz; Zumaia; Zumarraga 

Horretarako, HAZren lankidetza-proiektuek herri-erakundeen arteko 

estrategiaren zati bat osatuko dute. Horren arabera, proiektuen emaitzak 

herritarren onerako izateaz gain, Herri Administrazioaren Lehiatila 

bakarrerantz abiatzeko aukera eskaintzen dute. 

*** 



 

 

Lankidetzazko proiektuak. TBA lan-metodoa  

HAZ lankidetzazko proiektuak inspiratzen duten Balioak hurrengo hauek 

dira: 

- Zerbitzua eskaintzeko asmoa Herritarrengana zuzenduta dago, 
eskainitako zerbitzuen erabilerraztasunari eta kalitateari 
dagokienez. 

- Sinpletzea eta Arrazionalizazioa. Proiektuaren ezarpenean 
eraginkortasuna eta udal zerbitzuak eskaintzeko prozesuetan 
arrazionalizazioa eta hobekuntza bilatuta. 

- Kanal askotariko ikuspegia. Kanal askotariko sarbidea eskaintzen 
duen zerbitzu-ikuspegia landuta: aurrez aurrekoa, telefono 
bidezkoa, postako eta telematikoa. 

- Mailaz mailakoa. Leihatila finkatzen doan heinean, HAZean 
zerbitzuak sartzea errazten duen laneko giroa eskainita. Sarrera hori 
bi noranzkoetan egiten da. Bertikalean: zerbitzuen tramitazio 
zuzenean sakonduta. Horizontalean: sail berrietako zerbitzuak 
leihatilan sartuta. 

- Iraunkortasuna. Hurrengo erabakiak ezarrita.  

o Udal Osoko Bilkurak HAZ onartzea. 

o Udalaren eta HAZren sail eragileen arteko erabakiak 
formalizatuta. 

o Antolakuntzazko erabakiak sartu dira (RTP, gaitasunen 
berrikuspena, etab.) eta tresnak garatzen (prestakuntza-
planak, informazio-sistemak etab.) 

 

3.- LANEKO PLANA 

1ª Inplikazioa. Antolakuntza eta Plazaratzea 

Helburua: 

Eusko Jaurlaritza, HAEE/IVAP eta Foru Aldundien inplikazio, 

koordinazio eta parte-hartzea sustatzea.  
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Jarduerak: 

Honako ekimena inplikatu beharreko Administrazioetako Arduradun 

politiko eta Teknikoei aurkeztea. 

Udal pilotuen 2. hautaketa 

Helburua: 

Herritarren Arreta Zerbitzua garatu eta ezartzeko beharrizana 

identifikatu duten 5.000 herritar baino gehiago dute 51 udaletatik 

5ean ekimenarekin bategitea hura ezagutzetik abiatuta. 

Jarduerak: 

Parte hartzen duten Udalak identifikatzea. 

Aukeratutako udalei ekimena aurkeztea. 

3. Konpromisoa. Hitzarmenak Sinatzea.  

Helburua: 

Hautatutako Udalekiko hitzarmena sinatzearen bidez konpromisoak 

formalizatzea.  

Jarduerak: 

Hitzarmen-eredua idatzea. 

4. Jabekuntza. Arduradun politiko eta teknikoen Prestakuntza.  

Helburua: 

Hitzartutako udal bakoitzeko arduradun tekniko bat eta arduradun 

politiko bat trebatzea ekimena garatzeko eta ezartzeko prozesuaren 

dinamizatzaile bilakatu ahal izateko, laneko proposamen ireki zein 
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malguak eskainita, Udal bakoitzaren egoerari eta beharrizanei 

egokitu ahal izateko.  

Jarduerak: 

4 orduko 3 saioko Tailerra eskaintzea. Horretan, gaitasunak, 

trebeziak, tresnak eta benchmarkinga eskaintzen dira. 

5. Laguntzea. Jarraipen eta sostengu pertsonalizatua.  

Helburua: 

Arduradun politiko eta teknikoei beharrezko asistentziaren eta 

laguntzaren eskaintza bermatzea, udalaren Herritarren Arretarako 

Zerbitzuaren diseinatu, garatu eta ezartzeko prozesua burutu ahal 

dezaten.  

Jarduerak: 

Ebaluazio eta orientazio tailerra garatzea bi hilean behin, 9-10 

hilabetez, horietariko bakoitza 4 ordukoa izanda, gutxi gora behera. 

Bertan, prozesuaren momentu bakoitzari egokitutako tresna, 

gaitasun eta trebezia egokiak eskaintzen dira. Gainera, udala 

bakoitzak bere dinamika eta oztopoak partekatu eta kontrastatu 

ahal izango du eta horiek gainditzeko orientabidea eskatu, 

prozesuarekin jarraitzeko.  

Espazio birtuala irekitzea, haren bidez laguntzeko prozesuari 

jarraipena emateko hileroko ebaluazio- eta orientazio-tailerren 

arteko aldietan. Horretarako, hainbat jarduera eskaintzen dira: 

dinamizazioa, jarraipen eta laguntza pertsonalizatuak, prozesuan 

agertu daitezkeen gaiei erreparatzea eta, horrela, diseinatzeko eta 
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ezartzeko prozesuen bilakaera, parte-hartzaileen guztien artean, 

partekatzen jarraitu ahal izateko. 

6ª Prestakuntza-lankidetza Esperientziatik.  

Helburua: 

Udalek haien zerbitzuak diseinatu, garatu eta ezartzeko prozesuetan 

aurrera egin ahala, prozesuaren emaitza ikusi eta herritarren arreta-

zerbitzua daukaten udalengandik prestakuntza jaso ahal izatea. 

Jarduerak: 

Lankidetzako eredua diseinatzea. 

Hitzarmen-eredua idaztea. 

Erreferentziazko udalekin haien parte-hartzea eta lankidetza 

hitzartzea. 

7. Ebaluazio eta aitorpena.  

Helburuak: 

Parte-hartzaileen ikuspuntutik eta EUDELekotik prozesua 

ebaluatzea. 

Udalei eta Arduradun Politiko eta Teknikoei haien parte-hartzea 

aitortzea eta saritzea. 

Jarduerak: 

Ebaluazio-inkesta diseinatzea. 

Inkestaren emaitzak aztertzea eta ondorioei buruzko txostena 

prestatzea. 

Egindakoa aitortzeko saioa egitea. 


