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Artikulu honen bitartez Sartu Federazioaren gizarte-
ratze-zerbitzura hurbilduko gara, eta bereziki Zabal-
tzen Elkarteak 2000. urteaz geroztik Debagoienan
eta Debabarrenan eskaintzen duen zerbitzura. Espe-
rientziaren sistematizazio-prozesuari esker, elemen-
tu eta une batzuk funtsezkoak izan direla hauteman
dugu, eta horiek azpimarratuko ditugu. Haren histo-
rian zehar ibilaldia egingo dugu laguntzaren meto-
dologian eta ideologian barrena, eta abian jartzen
ditugun zerbitzuek administrazio publikoarekiko,
parte-hartzaileekiko, eta abarrekiko duten zeregina-
ri buruzko hausnarketa egingo dugu, euren funtzio-
ei buruzkoa, alegia.

1. Sarrera

Gure inguruan egindako sistematizazio-esperientzia
batzuen berri izan genuen unean (Eizaguirre, Urru-
tia, eta Askunze, 2004; Alboan, Instituto de Dere-
chos Humanos Padre Arrupe eta Hegoa, 2006),
metodologia horrek guk egiten dugun lanean ekar
litzakeen gaitasunak aurreikusi genituen. Horrega-
tik, “Sartu Federazioaren sistematizazio-abentura”2

deitzen dugun prozesu honetan murgildu ginen,
federazioko Gizarte Aholkularitzak dinamizatutako
eta garatutako prozesua, hain zuzen ere. Hala, enti-
tateak garatzen dituen hiru esperientzia sistematiza-
tzea erabaki genuen, hain zuzen, Saregune (teknolo-
gia berrien erabilera sozial eta komunitariorako
ekimena), kontrataziorako laguntza zerbitzua, 
eta Debagoieneko eta Debabarreneko gizarteratze-
zerbitzua. Azken horren berri ematen dugu artikulu
honetan.

Prozesuaren oinarriak finkatzeko nahitaezkoa iruditu
zitzaigun itxaropenak lantzea, horiek baitziren lehen
urratsak, eta honela definitu genituen:

• Eguneroko praktika sakonduko duen prozesua
da: gure lanaren egunerokotasunaren gaineko
gogoeta egitea ahalbidetuko digu.

• Esperientziaren alde subjektiboa objektibatuko
du: esperientzian parte hartzen duten pertsonen
ezagupen eta interpretazio subjektiboak islatuko
ditu. Sustatzaileak nahiz onuradunak izan.

• Zailtasunez eta gertatutako ikaskuntzaz jabetze-
ko balio du: gogoetak egunez egun ikasi dugunaz
eta horra iristea kostatu zaigunaz jabetzen lagun-
tzen digu.

Debagoieneko eta Debabarrenako
gizarteratze-zerbitzuaren esperientzia
Sartu Federazioa1, Gizarte Aholkularitza

2 Prozesu horretan Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta
Gizarte Segurantza Sailaren dirulaguntza jaso zen.

1 Sartu Federazioa irabazi-asmorik gabeko lau erakundek osa-
tzen duten entitatea da. Erroak Donostian, Gaztaroa Bilbon, Sartu-
Araba Gasteizen eta Zabaltzen Durangon. Gizarteratze-zerbitzua
azken horretan dago

Zerb47df.qxd  6/7/10  13:50  Página 75



• Gure esperientzia komunikagarri bihurtuko du,
bai gure artean bai Sartun eta inguruko beste
esperientzia batzuekin: sistematizazioaren fun-
tsetako bat gure esperientzia partekatzea eta
ezagutaraztea da.

• Prozesua ordenatuko du: esperientziaren konta-
kizuna modu ordenatuan eta kronologikoki egi-
tea ahalbidetuko du.

• Ahalegin eta lan handia eskatzen du: sistemati-
zazioari denbora luze ematen diogu, eta egune-
roko lan-zamari gehitu behar zaio.

• Parte-hartzaileengandik prestutasun handia
eskatzen du: guztiok parte hartu ahal izateko
laneko egutegia adostea lan nekeza izan da.

• Gizarte-zerbitzuen iritzia eta pertzepzioa jakiteko
aukera: udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuekin
batera egiten dugu lan, eta sistematizazio-prozesu
honetan sor litezkeen gogoeta askotan haien ekar-
pena oso interesgarria izan daitekeela uste dugu.

Artikulu honen bidez helarazi nahi duguna ez da sis-
tematizazio-prozesua bere baitan, baizik eta prozesu
horrek ahalbidetu diguna. Gizarteratze-zerbitzuaren
ibilbidea eta elementuak deskribatzen saiatuko
gara. Horrez gain, protagonisten ikuskerak, iritziak
eta bizipenak ere deskribatuko ditugu, hau da, zer-
bitzuaren parte diren profesional taldearenak, eta
batez ere, zerbitzuen jomuga diren pertsonenak.

Izan ere, prozesu honen bitartez lortu nahi genuen
helburua definitzean, honela deskribatu genuen:

Gogoeta partekatua egitea, esperientziatik ikas-
teko eta gizarteratze-zerbitzua hobetzeko, espe-
rientzia hori kanpora nahiz barrura komunikaga-
rria izan dadin lortuz.

Eta helburu horri, beste maila bat gehitu diogu:

Gizarteratze-zerbitzuak erabiltzaileen gizartera-
tze-ibilbideetan eta aldaketa-prozesuetan duen
eragina eta inplikaturik dauden erakundeak eza-
gutzea.

2. Gizarteratze-zerbitzuetara hurbilketa

Kasu gehienetan gizarte-proiektu bat abian jartzen
denean, aldez aurreko ibilbideak bermatzen du.
Hala, zerbitzu honen aurrekariak aztertzen hasiz
gero, 1999 urtera egingo dugu salto, hain zuzen,
Eibarreko gizarteratze-planera. Proiektu hura anbi-
zio handikoa zen, bertan esku hartzen zuten eragile
guztien aldetik inplikazio-maila eta konpromiso han-
dia exijitzen baitzituen. Zerbitzu bat emate hutsa
baino askoz arlo gehiago hartzen zituen. Izan ere, ez
zen zerbitzu hutsa, plana baitzen, hots, udaleko
hainbat saili eragiten zien, bai eta udaleko beste
hainbat baliabideri ere. Hortaz, metodologia-

alorreko kontuak eta filosofiaren ikuspuntuari
dagozkionak hasieratik diseinatu behar ziren. 
Oinarrizko gizarte-zerbitzuekin batera egindako lana
funtsezkoa izan zen.

Esperientzia hori kontuan hartu genuen Debagoiene-
ko eta Debabarreneko gizarteratze-zerbitzua disei-
natzeko orduan. Baliabide hori, proiektu partekatu
gisa, eskualde horietako udaletako gizarte-zerbi-
tzuen esku uzten da, eta honako xede hauek ditu:

• Norberaren gizarteratzean inplikazioa lortzeko,
norbanako bakoitzaren baliabide pertsonalak
sustatzea.

• Gizarteratze-prozesuan laguntza integral eta per-
tsonalizatua eskaintzea.

Zerbitzu hori 2000. urteko azken hiruhilekoan
eskaintzen hasi ginen, eta funtsean urrakortasun-
egoeran eta bazterkeria-egoeran dauden pertsonei
eta Oinarrizko Errentak3 eta GLLak jasotzen dituzte-
nei bideratuta dago, bai eta eskualde bakoitzeko
oinarrizko gizarte-zerbitzuek gizarteratzea edo lane-
ratzea beharrezko dutela deritzen pertsonei ere.
Azter ditzagun zenbait datu zerbitzu horretan arta-
tzen diren pertsonen inguruko ideia egiteko. Deba-
goienan esaterako, 2008an 123 pertsonari eskaini
zitzaien arreta (%49 emakumeak eta %51 gizonak).
Debabarrenan, berriz, urte berean 47 pertsona arta-
tu ziren (%57 emakumeak eta %43 gizonak). Gehien-
goaren profila honako hau da: laguntza-ekonomiko-
ak dituzten pertsonak, familia-zamak dituzten
emakumeak eta atzerritarrak.

Baina zerbitzu hori martxan jartzea eta ondoren sen-
dotzea, entitateak zonalde horretan duen presen-
tzian ere oinarritzen da. Elkarte bezala, 1988tik
dihardugu eremu horretan; lanbide-prestakuntzari
buruzko ikasketak eta gizarte-trebetasunak irakatsi
genituen, enplegu bilaketarako taldeak dinamizatu
genituen, eta udaletako gizarte-zerbitzuekin, buru-
osasuneko zerbitzuekin, hezkuntza-zerbitzuekin, eta
abarrekin harreman estua izan genuen.

Hori guztia mintegia izan zen, eta harremana sortze-
az gain, lankidetza ahalbidetu zuen. Tokiko adminis-
trazioek egindako apustu irmoak eta gizarteratzeko
hitzarmenei4 buruzko urtarrilaren 11ko 1/2000
dekretua sortzeak, gizarteratze-zerbitzua definitzea
eta abian jartzea ekarri zuten. Oinarrizko gizarte-zer-
bitzuetan jarduteko administrari gehiago kontrata-
tzeko diru-laguntzez baliatzea eskatu zuten udalek,
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3 Gaur egun, diru-sarrerak bermatzeko errenta.
4 Maiatzaren 22ko 12/1998 Legean –gizarteratze-hitzarmenen

arloan gizarte-bazterkeriaren aurkakoa– xedatutakoa garatzen zuen
dekretu horrek. 2000. urteko urtarrilaren 31ko EHAAren 21. alean
kontsulta daiteke.
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5 Laguntza horiek 2000. urteko uztailaren 31ko Aginduan arau-
tzen ditu Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Sailak, 2000ko
abuztuaren 30ean EHAAren 166.alean argitaratu zenaren arabera.
Agindu horretan azaltzen denaren arabera, laguntza horiekin gizarte-
zerbitzuetako berezkoak diren sustapen- eta prebentzio-jarduerak
egiten dituzten profesional-taldeak hobetu eta indartu nahi zen,
zonalde bakoitzeko artatzea egokia izateko. 

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Seguran-
tza Sailak 2000. urteko uztailean egin zuen deialdia5

aintzat hartuta. Honenbestez, finantzazioa lortzean
lehen urratsak egiten hasi ginen. Hasteko Debaba-
rrenan, eta ondoren, 2002. urtean Debagoienan.

3. Gizarteratze-zerbitzua, zerbitzu
espezializatua

Gizarteratze-zerbitzua hasiera-hasieratik jo da zerbi-
tzu espezializatutzat, gizarteratzea ahalbidetzeko
eta horri laguntzeko xedea oinarri hartzen baitu alde
batetik, eta eragile bakoitzak bere gain hartu behar
dituen funtzioak definitzen dituelako bestetik. Hala
bada, gizarte-zerbitzuak kasuak hautemateaz,
horiek deribatzeaz eta koordinatzeaz arduratuko
dira. Bestalde, Zabaltzen-Sartu entitatea gauzatzeaz
eta ebaluazioaz arduratuko da, eta horretarako,
beharrezko langileak ipini eta zerbitzuan parte har-
tzen duten pertsonei laguntza emango die.

Bi figurarekin hasi ginen lanean. Batetik gizarteratze-
teknikaria, eta haren zerginen artean zeuden beste-
ak beste, gizarteratze-zerbitzuetatik bideratutako
pertsonak artatzea, diagnostikoak egitea, gizartera-
tze ibilbideak finkatzea, beste baliabide batzuekin
koordinatzea, gizarteratze-hitzarmenak sinatzea, eta
eskualdean jardutea. Eta beste alde batetik, proiek-
tuaren arduraduna, eta haren zereginak dira, oina-
rrizko gizarte-zerbitzuekin adostea, artatu beharreko
pertsona kopurua estimatzea, laguntzarako tresnak
zerbitzuaren esku uztea, kasuak ikuskatzea eta
aztertzea, eta abar.

Zeregin hauetatik haratago, baina ildo berari jarrai-
tuta, azken urteotako gure esperientziak zera ikusa-
razi digu, profesionalok malgutasuna eta moldatze-
ko trebezia izan behar dugula egoera zailenetan.
Kontuan hartu behar da pertsonak dauden desaban-
taila egoera oso delikatua dela, bai ikuspegi psikolo-
gikotik, bai gizarte-ikuspegitik. Horren ondorioz,
sarritan estres-egoerak sortzen dira, eta horiek
behar bezala konpondu behar dira. Finean, gizarte-
zerbitzuen eskaerak, artatutako pertsonen beharrak
eta zerbitzuaren beraren filosofia bateratzen jakin
behar da.

Espezializazioaren balioa eta zereginen osagarrita-
sunak, gizarte-langileek islatzen dute honako hau
esatean:

Hasieran kasua gizarte-langileak jasotzen du.
Hainbat eremu hartzen ditu kontuan: osasuna,
lanaren alderdia, ohiturak… eta orduan, bideratu
beharreko kasua dela erabakitzen badu, 
gizarteratze-teknikariarekin bilera egiten da.
Berarekin hitz egiten da, eta hemen zer ikusi
dugun eta lanari nondik ekin dakiokeen jakina-
razten zaio. Hurrengo bileran teknikariaren ikus-
puntua kontuan hartuta hitz egiten da, eta zeregi-
nak banatzen dira. Lan egiteko modu koordinatua
da. Kasua bideratu egiten da, eta lehenengo urra-
tsak sailetik egiten dira, baina gero, kasua tekni-
kariaren esku geratzen da. Baina alde ona bilera
horietan, deietan, mezu elektronikoetan, oso
informazio baliagarria sortzen dela da.

Espezializazio hori gizarte-desabantailan dauden
pertsonek eskatzen duten “laguntza pertsonaliza-
tuan” ikus daiteke ondoen:

Gure konpromisoa (oinarrizko gizarte-zerbitzuak),
beraz, laguntzaren bat eskatzen duten pertsona
horiek hartzea da, aldez aurreko diagnostiko bat
egitea, eta gizarteratze-hitzarmen bat sinatzeko
egokiak diren ala ez pentsatzea. Une horretan,
pertsona horiekin sakonago lan egin daitekeela
uste dugunean, Sartuko langileengana bideratzen
ditugu. Pertsona hori da pertsonak artatzen ditue-
na, elkarrizketak egin, informazioa bildu, zer hel-
buru landu daitezkeen erabaki, eta nola orienta
daitekeen une horretan dagoen egoeratik atera-
tzeko. Lan beraren bi alderdi osagarri dira, eta
horien helburua pertsonen gizarteratzea da, bizi-
tzako alor desberdinetan.

Gizarteratze-prozesuetan denbora eman dezake-
ena, eta […] ezinbestekoa da tramiteez arduratu
ordez, pertsonekin egoteaz eta prozesuak uler-
tzeaz arduratuko den pertsona bat edukitzea.

Pertsonaren ibilbidea ikusarazteko, honako fluxu-
grama hau aurkezten dizugu:
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Funtzioak finkatzean berebiziko garrantzia du zerbi-
tzua ematean zer zeregin betetzen dugun une oro
jakitea. Hau da, zerbitzu-prestazioa ala partekatuta-
ko proiektua al da? Zerbitzua zer izango da, eska-
tzailearen eta eskaintzailearen arteko truke-
harremana ala elkarlanean oinarrituko da bereziki?
Galdera horien erantzunek haren filosofia jarriko
dute kolokan. Egia da bi ikuspuntu horiek bateraga-
rriak direla, eta zerbitzu bat eman daitekeela lanki-
detzan eta sareko lanean oinarrituta harreman mer-
kantilista batean erori gabe.

Halaber, beharrezkoa da zerbitzuaren itxaropenak
maila guztietan lantzea, hau da, zerbitzutik zer espe-
ro den, gizarte-zerbitzuekin komunak ditugun xede-
ak zein diren, horien bitartez zer lortu nahi dugun,
zer lortu nahi duten, zerbitzua zuzentzen zaien per-
tsonen itxaropenak, etab. jorratzea. Era berean, zer-
bitzua emateko metodologia, egituraketa eta erabili-

ko diren baliabideak hasiera-hasieratik zehaztu
behar dira.

Zerbitzuan parte hartu duen pertsona batek zera
diosku:

Industria-garbiketa ikasten hasteko esan zidate-
nean iguripen handiak nituen. Zerbait egingo dut,
zerbait ikasiko dut eta gero lan-eskaintzaren bat
hartu ahal izango dut, pentsatu nuen. Proposa-
mena egin zidatenean gustura hartu nuen, ezer
egiten ari ez banaiz, nahiago dudalako ikasi,
gero erabili ahal izango dudan zerbait egin.
Beraz, proposamena egin zidanean gustura hartu
nuen, eta ate handi bat zabaldu zitzaidan. Zori-
txarrez ez neukan paperik. Hori izan zen eragoz-
pen bakarra. Baina nik uste dut bukatzean pape-
rak garaiz eduki izan banitu, ikastaroa oso
baliagarria izango zitzaidala.
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1. irudia. Pertsonen ibilbidea azaltzen duen fluxugrama

Iturria: Egileen lana.

Zerbitzua
bere

borondatez
utzi du

GIZARTE-
ZERBITZUAK

Erabiltzailea
laguntzeko

eskaera
(erabiltzailea

deribatzen du)

Gizarteratze-teknikariak
erabiltzailea hartuko du

Gizarteratze-teknikariak
erabiltzaileari elkarrizketa egingo dio.

Lehenengo balorazio profesionala

Gizarteratze-teknikariaren eta
gizarte-langilearen

arteko bilera:
• Kasuaren azalpena

• Gizarte.net tresnaren bidezko
diagnostikoa

• Hasierako helburuen
finkapena

Gizarteratze-teknikariaren eta
erabiltzailearen arteko elkarrizketa:
• Kodiagnostikoa
• Laneko plana egitea

IB Sartu fitxa beteta
eta datu-basean sartuta

• Elkarrizketaren erregistroa
• Laguntza-fitxa

GIZARTE-
ZERBITZUAKProzesua amaitzen

duen pertsona

Zerbitzua bere
borondatearen
kontra utzi du
(heriotza, etxe-

aldaketa)

Gizarte-zerbitzuei
erabiltzailea zerbitzutik

kanpo uztea proposatzen
zaie, helburuak

bete ez dituelako

• Elkarrizketaren
   erregistroa
• Laneko plana

Bai

Ez

Ez

Gizarte-
zerbitzuek

onartzen dute
proposamema?

Bai

Gizarte-langileak
erabiltzaileak eta

gizarteratze-teknikariak
hitzarmena

sinatuko dute

Udalaren eta erabiltzailearen
asebetzea neurtu eta erregistratu

Gizarteratze-
zerbitzutiko baja

Helburuak
betetzea

Laneko plana
abian jarriko da

Laneko planaren jarraipena: gizarteratze-teknikariaren eta
erabiltzailearen arteko elkarrizketa

• Gizarteratze-teknikariaren eta
   gizarte-langilearen arteko bilera
• Erabakia zehaztea.

Gizarteratze-
hitzarmena sinatzea

erabaki da?

• Elkarrizketaren
   erregistroa
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4. Laguntzaren metodologia eta ideologia

Laguntza eta gizarteratze-prozesuak. Praktikarako
gida (Justizia, Lana eta Gizarte Segurantza Saila,
2001)6 eta Laguntza-prozesuen esku-liburua (Sartu
Federazioa, 2001) gizarteratzeko oinarrizko tresnak
izan ziren hasiera-hasieratik, eta oraindik ere horiek
erabiltzen jarraitzen dugu (moldaketa egokiekin).
Tresna zehatzak diren bi erreferentzia izateaz gain,
ideiak eta gizarteratze-filosofia ematen digute.

Laguntzea zertan datzan:

• Kontzeptua baino, gizarte- eta hezkuntza-
harremana ulertzeko modua da. Garapen pertso-
nala, heltze soziala eta pertsonen autonomia
errazteko baliabideekin, metodoekin eta askota-
riko teknikekin lan egiteko era da.

• Langilearen eta artatutako pertsonaren arteko
harremana ulertzeko modua da. Harreman horre-
tan erabakiak hartzen dituen eta aldaketak eragi-
ten dituen subjektu aktibotzat hartzen da pertso-
na, baina horiek gauzatzen laguntzen zaio.

• Zeharka lan egiteko modua da, eta baliabide guz-
tiei eragiteaz gain, landu behar ditugun ‘arazo’
sozialen alderdi ugariri eragiten die.

Laguntza zertan datzan:

• Aldaketa-prozesu baten baitan laguntza eta
babesa eskaintzen dituen harremana da.

• Harreman hori eraikitzean hasten da, harrera on
batetik abiatuta.

• Une oro ibilbide pertsonala egitea du xede, parte-
katutako lana oinarri hartuta, bai eta epe zehatz
batean berori ikuskatzea eta mantentzea ere.

• Beharretan eta aukeretan arreta jartzen da, eta
helburuak eta jarraitu beharreko estrategiak
adosten dira pertsona horrekin.

• Pertsonari baliabideak aurkitzeko eta mobiliza-
tzeko aukerak eskaintzea da finean.

Pertsonarekin eta bere inguruekin egiten da lan:

• Laguntza horrek taldeko jardueretan parte-har-
tzea ahalbidetzen du, eta era berean, baliabide-
en, zerbitzuen, eta erakundeen bitartekari-lanak
egitea.

• Gizarteratze-prozesuetan laguntza banakoari
mugatzen zaio, baina haren globaltasuna kon-
tuan hartzen da, bai eta bere inguruko sistema
handiago baten zati dela ere. Pertsonekin lan

egiten dugu gizarteratzearen ikuspegi komunita-
rioa kontuan hartuta. Ezin dugu ahaztu inguru
hori ere landu behar dugula benetako gizartera-
tze-aktiboa ahalbidetzen duten egoerak aldatzea
nahi badugu.

• Laguntza horrekin, dauden baliabideak, edota
gainerako herritarren esku dauden mekanismoak
eta gizarte-sareak aurkitzea eta mobilizatzea
errazten zaio pertsonari. Laguntza ematen duen
pertsona da erraztasunak ematen dizkiona, zubi-
lana egiten duena, egoeren eta baliabideen arte-
an bitartekaria dena.

• Gizarteratze-prozesu aktiboetan esku hartzen
duten baliabide publikoen nahiz pribatuen arte-
an estrategia komunak finkatzeari ekiten zaio,
eta horrekin, inguruaren etengabeko irakurketan
sortzen diren beharrei erantzun globalak edo
integralak ematen zaizkie.

• Banakako lanen eta sareko lanen sinergiez balia-
tzea herritar guztientzat mesedegarria da, eta
gizarteratze-prozesuan dagoen pertsonari dago-
kion sistematik haratago zeharkako onurak ekar-
tzen ditu.

Konfiantza-harreman batetik abiatuta laguntzen da:

• Entzumen aktiboa, komunikazio argia eta garde-
na, beste pertsonaren onarpena konfiantzazko
harremana sortzeko funtsezko elementuak dira,
eta horietan oinarritzen da laguntza, hain zuen.
Gainera, hori lortzeko hazkunde pertsonalak
etengabea izan behar du.

Gizarteratze-prozesuan pertsona bakoitzak aurkitu
dituen zailtasunen konplexutasunaren arabera,
laguntza-prozesuak eskatzen duen intentsitate-
maila aldatu egingo da. Zailtasun pertsonal handie-
nak dituzten pertsonak banakako elkarrizketak mai-
zago egitea beharko dute, bai eta laguntza
pertsonalak, gizarteratze-erritmo hedatuagoak, eta
abar ere. Bestalde, bazterkeria-egoera arinean dau-
den pertsonek gizarteratze-prozesuan behar duten
laguntza intentsitate txikiagokoa izango da.

Ondorioz, laguntza jardueren eta ekintzen arabera
zehaztu ahal izango da, eta batzuetan pertsonekin
eurekin, besteetan ingurukoekin eta baliabideekin,
eta beste batzuetan alde biekin lan egitea eskatuko
dute.

Baina, nola hautematen dute laguntza hori pertso-
nek? Hona hemen horien aipamenenen adibide
batzuk:

Ikastarotik irtetean (Sartuk emandako industria-
garbiketako ikastaroari buruz ari da), tailerra gar-
bitzera joaten nintzen, eta esan nien haiei, pape-
rak lortuz gero kontratua egin ahal zidatela.
Baina ia ezinezkoa zen, erregularizatzeko denbo-
ra galdua bainuen. Hala eta guztiz ere tailerrean
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6 Sartuko taldeak egin zuen Jaume Funes, Esther Raya eta
Nacho Martinezekin lankidetzan, 2001. urtean. Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzak eskatutako lana izan da.
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jarraitu nuen, bi ordu inguru ematen nituen.
Geroago, paperak eman zizkidaten, baina lagun-
du egin zidatelako. Ikastaroa amaitutakoan ezin
izan nuen lana aurkitu paperik ez nuelako, baina
garai hartan hasiak geunden paperak egiten,
2005ean hiru urte betetzen nituelako, eta errotze
horri esker paperak lortzeko aukera neukan.
Paperak lortutakoan kontratuarekin lanean hasi
nintzen, baina Sartuko neskarekin jarraitzen
nuen, enplegu hobea lortzeko asmoz. Gero gizar-
te-laguntzailearekin jarraitu nuen, nik lana
banuen eta suposatzen zen bertan ordutegia
luzatuko zidatela eta hobera egingo nuela […].

Lehenengotan etortzeagatik etortzen nintzen.
Den-dena dakizula uste duzu, eta kontua da ez
dakizula ezer. Gainera ni gaizki nengoen, aita hil
berri zitzaigun eta. Orduan, hasieran, etortzen
nintzen, baina ez nuen ezer espero, ez nion
garrantzirik ematen. Gero konturatu nintzen nahi-
kotxo ikasi nuela. Pintura-ikastaro baterako elka-
rrizketa egin nuenean, konturatu nintzen xeheta-
sunak zaindu nintuela, ikasitakoa erabili nuela,
elkarrizketak egiteko eman zizkidaten jarraibide-
ak erabilita.

5. Moldagarritasuna eta etengabeko
hobekuntza

Proiektu baten diseinua eta berori martxan jartzea
bezain garrantzitsua da, etengabe hori hobetzen
jarraitzea. Proiektua martxan egon den azken 10
urteotan kontu ugari aldatu dira, eta horien artean
hurrengo datozenak azpimarratzekoak dira:

5.1. Gertutasuna

Zerbitzuaren biziraupenean funtsezkoa izan zen
unea “deszentralizazioa” izan zen. Hasi zenetik
2003. urtera, zerbitzua Debabarrena eskualdean
udalean bertan zegoen zentralizatuta. Horrek esan
nahi zuen erabiltzaileek arreta ematen zuten tokira
joan behar zutela, eta horrek irisgarritasun-arazoak
eragiten zituen. Urte hartan, eta gizarte-zerbitzuen
eta Zabaltzen-Sarturen arteko gogoeta bateratuaren
ondorioz, zerbitzua deszentralizatu egin zen. Xedea
ahalik eta pertsona gehien artatzea zen, irisgarrita-
suna erraztea. Kontuan hartu behar da Soraluzeko,
Mutrikuko, Debako eta Mendaroko erabiltzaileentzat
ahalegin handia zela Elgoibarreraino joatea. Garraio-
bideek ez zituzten joan-etorriak errazten, eta gastua
eragiten zuten. Artatze-gunetik urrunen zeuden ere-
muetan ez genuen zerbitzuaren indizea estaltzen,
eta deszentralizazio horrek arrakasta handia izango
zuela uste genuen.

Debabarreneko zerbitzuari esker ikasitakoa, Deba-
goienan baliagarri izan zitzaigun, eta hasieratik des-
zentralizatu genuen.

5.2. Lan-dinamikak

Zerbitzuaren deszentralizazioak lan egiteko beste
modu batzuk ekarri zituen; teknikaria udalez udal
joaten zen, eta egutegi baten bidez antolatzen zen.
Hartara, astero hainbat egun zegozkion udal bakoi-
tzari, eta lan-zama handiagoa bazen ere, eskaintzen
zen zerbitzua asko hobetu zen, gizarte-zerbitzuekin
koordinazioa eraginkorragoa zen, eta ezin ahaztu
harreman pertsonal jarioagoa ahalbidetzen zuela.
Zerbitzua zentralizatuta egon zenean koordinazioa
zaila zen, eta zuzenean udaletara joateak testuingu-
rua eta inguruko baliabideak hobeto ezagutzea ahal-
bidetzen zuen.

5.3. Erkidegoko baliabideetan oinarritutako 
zerbitzua

Aurreko atal batean, laguntzaren metodologia, bes-
teak beste, baliabideak, edota gainerako herritarren
esku dauden mekanismoak eta gizarte-sareak aurki-
tu eta mobilizatzen erraztea zela esan dugu. 2004.
urteaz geroztik, zeregin horrek indar gero eta han-
diagoa hartu zuen. Une honetan, zonaldean zenbait
jarduera sozioedukatibo egiten dira. Izan ere, gure
ustez bizitzarako oinarrizko gizarte-gaitasunak eta
trebeziak indartzen eta horien garapena ahalbide-
tzen duten baliabideetan oinarritu behar da ezauga-
rri horietako zerbitzua. Gizarteratzean eragiten
duten harreman-jiteko eta garapen pertsonaleko
arlo batzuk taldean landu ahal izatea zen helburua.
Bakardadea eta isolamendua bezalako alderdien
ikuskera hobetu egiten da taldeko lanaren bitartez.

Horri dagokionez, gizarte-langile batek honako hau
dio:

Batzuetan, lortu nahi duguna taldeari begira,
soslai desberdineko pertsonak biltzea, eta eure-
kin talde mailan lan egitea da, eta horretan ari
gara. Esaterako, profil zehatza duten pertsonei
zuzendutako prestakuntza-ikastaroa, auzolan bat
edo... Pertsonei arreta eskaintzea, ez banaka
bakarrik, baizik eta taldean ere.

5.4. Errealitate berriak

Urte guzti hauetan profilak aldatzeak zerbitzua mol-
datu behar izatea ekarri du; behar berriak –esku
harzteko modu berriak–. Hasiera batean, artatutako
pertsonen portzentaje handia kide bakarreko fami-
liak ziren, beren ardurapean banatu gabeko ardurak
dituzten emakumeak, oinarrizko errenta eta GLL
jasotzen dutenak. 2006 eta 2007 urteen artean pro-
fil horri atzerritarrak gehitzen hasi zitzaizkion. Per-
tsonen profilaren eta horien beharren eta eskaeren
aldaketak, langileen birziklapena dakarte, eta kasu
honetan esaterako, atzerritarrekin, kulturartekotasu-
narekin, bizikidetasunarekin, eta abarrekin lotutako
lege-alderdiak ere bai.
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Errealitateari doitu behar horri buruz honako hau
diote gizarte-langileek:

[…] sasoi batzuetan izan ditugun erabiltzaileek
gizarte-trebetasuneko oso oinarrizko beharriza-
nak zituzten. Orduan, prestakuntza-ikastaroak
antolatzen dira eskaera horri erantzuteko. Beste
sasoi batzuetan erabiltzaile mota desberdina
izan da. Izan dugun bilakaeraren araberakoa da
apur bat. Biztanleriaren eta zerbitzuan izan
dugun bilakaeraren arabera, beharrizanetara
egokituz joan gara apurka-apurka.

5.5. Hobekuntzarako eremu partekatuak

Gure gizarteratze-lanean funtsezkoa da hausnarke-
tarako eta hobekuntzarako eremuak egotea. Hala
behar dutelako, zailtasunagatik edo esanahi bere-
ziagatik nabarmentzen diren kasuei buruz gogoeta
egiteko eremuak. Eta espazio horretan ez da azter-
keta hori soilik egingo –berez oso garrantzitsua izan
arren–; tresnak, metodologiak eta une bakoitzean
beharrezkotzat jotzen dena adosteko ere balio izan
behar du. Gogoeta bateratu horretatik proaktiboak
izateko gaitasuna hobetzeko proposamenak eta eki-
menak sortuko dira.

5.6. Ebaluazioa eta jarraipena

Zerbitzuaren egoera ezagutzea ahalbidetzen digun
adierazle- eta tresna-sistema egokia edukitzeak hel-
buruak lortu ditugun, horiek nola aldatu eta egokitu
ditugun, eta abar ikusarazten lagunduko du.

Gizarteratze-zerbitzuak urteotan ildo honetako tres-
nak7 garatu ditu:

• IB Sartu edo Erabiltzaileen fitxa: bertan erabil-
tzaileari buruzko informazioa jasotzen da, orien-
tazio-prozesua egin ahal izateko, esaterako pres-
takuntza, interes laboralak nahiz prestakuntzari
dagozkionak, lan-egoera, egoera ekonomikoa...

• Deribazio-fitxa: erabiltzailea deribatzen duen zer-
bitzuarekin harremanetan egoteko behar diren
datuak jasotzen dira, eta haren balorazio labur
bat ere bai.

• Segimendu-fitxa: fitxa hori gizarte-zerbitzuei
bidaltzen die Zabaltzenek, eta zerbitzuak erabil-
tzaileei buruz egiten duen balorazioa hartzen du.

• Balorazio bateraturako orria: erabiltzailearen eta
gizarteratze-teknikariaren arteko gogoeta jaso-
tzen da eta hainbat arlo hartzen ditu: 
prestakuntza-arloa, lan-arloa eta arlo pertsonala,
eta indarguneak, hobetu beharrekoak eta 
jarduera-premiak azpimarratzen dira. Horrez
gain, elkarlanerako plana ere egiten da, eta 
ekintzak zehazten dira.

• Emaitzen adierazleak: erabiltzaile bakoitzari
buruz, proposatutako helburuen lorpenaren gai-
neko hainbat datu biltzen dira.

• Aldizkako jarraipen txostenak: izenak adieratzen
duen bezala, prozesuaren adierazleen eta proiek-
tu beraren emaitzen aldizkako jarraipena egiteko
erabiltzen dira.

• Gizarte-zerbitzuei itzultzeko txostenak: horietan,
zerbitzuaren nondik norakoaren berri edukitzeko
adierazlerik eta daturik garrantzitsuenen berri
ematen da.

• Elkarrizketen erregistroa: erabiltzaile bakoitzare-
kin aldizka egiten diren elkarrizketen berri ema-
ten da, horrela, ahalik eta segimendurik osoena
egin daiteke.

Nahiz eta urteotan ildo horretatik ahalegin handia
egin dugun, oraindik hobetu beharreko hainbat
alderdi daude.

Hala bada, gizarte-langileak honako hau proposa-
tzen du:

Jarraipena ez dago guztiz protokolarizatuta. Bali-
teke jarraipen egituratuagoa ezarri behar izatea.
Agian, hobetu beharreko kontua da. Esaterako,
hilean pare bat ordu uztea pertsonei eta behar
denari buruz hitz egiteko.

Jarraipen hori ez da garrantzitsua pertsonei eta tek-
nikei dagokienez bakarrik, aurretik azpimarrtu beza-
la. Proiektuari arlo politikotik jarraipena egitea
estrategikoa da. Gure erakundean uste dugu garran-
tzitsua dela maila politikoan zerbitzu honen berri
edukitzea. Beti ahalegindu gara bai alkateek bai
zinegotziek zertan ari garen eta zein planteamendu-
tik edo zer filosofiarekin lan egiten dugun jakin
dezaten. Gizarte integratzailea, eta kasu honetan
inguru hurbilena eraikitzen diharduen entitate kola-
boratzaile gisa ikus gaitzaten nahi dugu.

6. Gizarteratze-zerbitzuaren osagai
adierazgarrienak

Laburbilduz, esan genezake gizarteratze-zerbitzua
osatu izan duten eta osatzen duten elementu nagu-
siak honako hauek direla:
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7 Tresna horiek erabili dira urte hauetan guztietan, eta gizarte-
ratzean sustatzaileak izan dira, ondoren sortu ziren beste tresna
batzuekin batera.
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Iturria: Egileen lana.

Azken paragrafo hau Debabarreneko eta Debagoie-
neko gizarte-zerbitzuek gugan izandako konfiantza
nabarmentzeko utzi dugu. Azken urteotan izan
dugun baterako proiektua eraikitzean konfiantza
hori gauzatu egin da. Horrez gain, zentzu guztietan

1. Taula. Gizarteratze-zerbitzuaren osagaiak

etengabeko irakaskuntza lortzea ahalbidetu digu.
Egindako lanaren aintzatespena hauteman dugu, eta
hain zuzen, gizarte zerbitzuen baitan gizarteratze-
arloak duen eta izan behar duena lekuarena. Lagun-
tzarik gabe, esperientzia hau ezinezkoa litzatekeen.
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Aldez aurretiko gogoeta • Proiektuaren diseinua.
• Aurkezpena.
• Lehenengo erabakiak.
• Gizarte-zerbitzuen eta Zabaltzenen

arteko harremana.
• Finantzaketa.
• Tresnak.

• Lanaren eta baliabideen antolamendua.
• Zailtasunen ebazpena.
• Aukerak eta kontaktuak jasotzea.
• Zerbitzuaren segimendua.

Gizarteratze-zerbitzuan eragiten
duten zerbitzu paraleloak

• Enplegua bilatzeko talde aktiboak
(EBTA).

• Lanbide.
• GAE proiektua (enpleguaren kudeaketa

aktiboa).
• Txukunberri (IE).

• Tailerren sarea.
• Kasuen azterketako taldeak.

Xedearen, helburuaren 
eta ardatzaren definizioa

• Xedea/Esperientzia: Zabaltzen-Sartuk
ematen duen gizarteratze-zerbitzua.

• Eremu geografikoa: Debagoiena eta
Debabarrena.

• Aldia: Debagoienan, 2002tik,
Debabarrenan, 2000tik.

• Helburua: gogoeta partekatua egitea, espe-
rientziatik ikasteko eta gizarteratze-zerbitzua
hobetzeko, esperientzia hori kanpora nahiz
barrura komunikagarria izan dadin.

• Ardatza: gizarteratze-zerbitzuearen eragina,
erabiltzaileen gizarteratze-ibilbideetan eta
aldaketa-prozesuetan, eta inplikaturik dau-
den erakundeetan.

Zerbitzuaren aurrekariak: 
Eibarko Udaleko 
gizarteratze-plana

• Zerbitzu berria baino gehiago.
• Espezializazioa.

• Debagoieneko eta Debabarrenako gizartera-
tze-zerbitzuen oinarria.

Bizi izandako 
prozesuaren berreskurapena

• Zerbitzuaren hasiera.
• Deszentralizazioa.
• Prestakuntza-jardunaldiak.
• Gure zerbitzura jotzen dutenen soslaia.

• Ekimenen planteamendua.
• Etorkizunera begirako bultzada.
• Tresna berriak.
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