
            
               
 

            
 

     

   
             

 

        
       

           
           

           
          

           
       

           
         

           
         

        
          

        
       

           
      

            
          

       

          
        

          
            

           

ANEXO II: MEMORIA
�

La memoria se presentará en formato A-4, mecanografiada a interlineado sencillo en letra 
“Arial” paso 11, y con una extensión máxima de 20 páginas, y en soporte informático (formato 
Word). 

Las candidaturas que excedan las 20 páginas quedarán excluidas. Las memorias no podrán 
contener ANEXOS. 

La memoria se estructurará en los apartados siguientes: 

1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:
Breve descripción de la entidad (misión, visión, valores) y de la actividad o actividades
que realiza.

Buthantxo proiektua Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatearen barnean jaio zen proiektu bat da. 

1990. urtean zabaldu zituen ateak, herritarren bizi kalitatea eta ongizatea bermatzeko helburu 
nagusia ipar hartuta. Zerbitzu publikoa, dohakoa eta komunitarioa da. Hasieran harrera eta 
gizarte orientazio programarekin lanean hasi bazen ere, gaur egun profesional asko daude 
bertan lanean (administraria, bi gizarte langile, hiru gizarte hezitzaile, berdintasun teknikaria, 
zazpi etxez etxeko langile eta jubilotekako monitorea) eta programa ugari eskaintzen dira, 
baita zerbitzu oparoa ere. Hauek dira bertan dauden programak: 

1.- Harrera eta gizarte orientazio programa: Gizarte Zerbitzuen sarera sartzeko atea da. 
Gizarte Zerbitzuen barneko baliabideei buruzko informazioa jaso eta eskaerak tramitatzeko 
programa da. Beraz, programa honetan lehen harrera eta orientazioa egiteaz gain, prestazio 
ezberdinen tramitazioak gauzatzen dira (hala nola, familia ugarien txartela, eszedentziak, 
jangela bekak, gizarteratze errenta, larrialdietako diru-laguntzaz, laguntza bereziak...), baita 
lehen balorazio sozialak eta diagnostikoak gauzatu ere. Beharrezkoa den kasuetan, Gizarte 
Zerbitzuko beste programetara deribazioak gauzatzen ditu, edota beste zerbitzu 
espezializatuetara, osasun etxea eta hezkuntza zentroa kasu. 

2.- Haur, gazte eta familia programa: familiekin eta adin txikikoekin sor daitezkeen 
galderak, zalantzak, zailtasunak eta beharrak asetzeko programa da. 

Haur bat izateko bidean dauden familiei, adin txikikoei eta adin txikikoen ardurapean dauden 
familiei, heziketaren inguruko edozein galdera, behar edota zalantza dituzten adin txikikoei 
eta familiei eta gazteei zuzendutako programa da. 

Lan ildo nagusien artean hauek dira aipagarrienak: familiekin esku-hartzea bulegoan zein 
etxean, taldeekin esku-hartzea maila prebentibo eta komunitarioan, banaketa prozesuetan 
informazioa eta orientazioa eta adin txikikoekin lotura duten foro ezberdinetan parte-hartzea 
(hala nola euskara sarea edota adin txikikoen obesitatearen aurkako Kikili salda taldean). 

Bhutan proiektuarekin lotura zuzena duten ardatz nagusi ere garatzen dira programa honen 
barnean: 



               
           
            

     

              
          

       

         
         

      

       
          

        
       

       

        
            

        
         
           

         
        

        
          

        

         
          
          

         
  

      

         
          

      
      

            
    

        
       

        
          
         
        

A) Adin txikikoen tratu onen babes sarea, non helburu nagusia haurrenganako tratu ona
bultzatzea eta familia barnean egon daitezkeen arazo, edo beharrak era goiztiar batean 
identifikatu eta esku-hartze global eta integral bat aurrera eramatea den. Sare hau eremu 
ezberdinetako profesionalen koordinazio bidez egiten da. 

B) 0-3 programaren helburu nagusiak, ordea honakoak dira: familiekin harremana ikuspegi
prebentibo eta positibo batetik saretzea, amatasun eta aitatasun positiboak garatzea eta 
haurrenganako garapen fisiko, psikisozial eta osasuntsua sustatzea. 

3.- Autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasun egoeran dauden pertsonen arreta 
programa: Mendekotasun egoeran daudenei haien ohiko ingurunean ahal den luzaroen 
gelditzea ahalbidetzen laguntzen duen programa da. 

Adinagatik, desgaitasunagatik edo/eta osasun arazoengatik mendekotasun egoeran edo 
egoteko arriskuan dauden pertsonei zuzendua dago. Bertako lan ildo nagusiak honakoak 
dira: menpekotasun balorazio eskaeren tramitazioa, etxez etxeko laguntza zerbitzua, 
ortopedia zerbitzua, jubiloteka, inkapazitazio prozedurak, larrialditako telefonoak, bainuetxeak 
eta gaiarekin lotutako bestelako zerbitzuak bideratzen dira. 

4.- Gizarteratze programa: Gizarteratze eta laneratze prozesuetan zailtasunak edota 
bazterketa jasan edo jasateko arriskua dutenei laguntza ematea helburu duen programa da. 

Zailtasun ekonomiko larriak dituztenei, langabezian denbora luzez daudenei, osasun 
mentaleko arazoak edo bestelako ezgaitasunak dituztenei, atzerritik etorri direnei eta 
bazterketa soziala jasan dutenei edo jasateko arriskua dutenei zuzendutako programa da. 

Lan ildoei dagokionean hauek dira azpimarragarrienak: babesturiko gizarte lana, lagun-egite 
soziala, komunitatean integratzen laguntzeko ekintzak (gizon tailerrak, etorkinen sarea, 
etxeko langileen sarea, emakumeen gizarteratze tailerrak...), laneratze lagun-egitea, errenta 
bermatuari lotutako inklusio itunak eta akordio jarraipenak, elikagai bankuaren kudeaketa eta 
banaketa, lan komunitarioen kudeaketa eta bitartekaritza gatazka egoeretan. 

5.- Prebentzio programa: Komunitatean jarrera eta ekintza prebentibo nahiz osasuntsuak 
sustatzen dituen programa da. Herritar guztiei bideratua badago ere, bereziki haurrei, 
gaztetxoei, gurasoei eta hezkuntza nahiz aisialdi eremuko eragileei zuzentzen da. Eragile 
nahiz ordezkari ezberdinez osatutako prebentzio batzordean sukaldatzen dira garatzen diren 
ideia nagusiak. 

Lan ildo nagusien artean, honakoak bereiziko genituzke: 

- Familiak: Guraso elkarteekin tailerrak eta formazioa, udako kanpaina, aholkularitza...
- Hezkuntza: irakasleei zuzendutako formazioa, arlo ezberdinei buruzko tailer edo ekintza
prebentiboak (IKTak, ludopatia, drogomenpekotasuna, hezkuntza afektibo-sexuala, berdinen
arteko harremanak, adimen emozionala...) eta eskola-laguntza proiektua.
- Aisialdia: eskola arteko topaketak, haur txokoa eta udako tailerrak, gazte txokoak (Goxali
Goizuetan eta Oialde txoko Leitzan).
- Komunitatea: prebentzio kanpainak eta sentsibilizazioa, prebentzioari buruzko kultur
ekitaldiak eta Gozamenez proiektua (ur festa, laburmetrai lehiaketa...)

6.- Emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatzeko programa: Herritar guztiei 
bideratutako zerbitzua da eta helburu nagusia parekidetasunaren bidean aurrera egitea da. 
Berdintasun batzordean nahiz emakumeen eta gizonen II. Berdintasun planean (2018-2023) 
sukaldatzen dira ondorengo lau ardatz nagusitan garatzen diren ideiak: 
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A) Genero zeharlerrotasuna
B) Emakumeen aurkako indarkeria: Indarkeria jasan duten emakumeen eta seme-alaben
protokoloa, profesionalei formazio espezifikoa, prebentzioa eta sentsibilizazioa.
C) Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna: etxeko lanen banaketa eta zaintza
erantzunkidetasunez betetzea.
D) Emakumeen ahalduntzea: Ahalduntze tailerrak eta emakumeen parte-hartzea kirol eta
kultur esparruetan.

Azken bi hauen barnean lortu zen Bhutan proiektua, nahiz eta era integralean programa 
guztiak zipriztintzen dituen ondoren azalduko dugun moduan. 

2. RESUMEN:
Síntesis descriptiva de la buena práctica presentada al Premio (máximo 20 líneas).



         
           

     

            
        

        
          

            
        

         
          

           
        

           
        
          

        

      
   
    
       
         

   
          
     

Eskuartean daukagun Bhutantxo proiektua Goizueta eta Aranoko herrietan 2016tik gaur
 
egun arte garatutako proiektua da. Helburu nagusiak herritarren tratu onak bultzatzea eta
 
pertsonen arteko harreman estuak indartzea dira.
 

Tibet eta India artean kokatutako Bhutan herriaren filosofia gure egin dugu Goizueta eta
 
Aranok Bhutanekin antzekotasun handiak dituela sumatu genuelako (dispertsioa, nortasun
 
propioa, harremanen kalitatea, auzolanaren ideia...). Beraz, Bhutanen bezala, Barne
 
Proiektu Gordinaren ordez, ongizatea neurtzeko balio duten osagaiak balorean jarri eta
 
indartu nahi izan ditugu, hala nola, zaintza lanak eta denboraren erabilera, natura den
 
kapitala, ingurumenaren kalitatea, arlo sozioekonomikoa eta kapital soziala.
 

Bhutan proiektua harreman positiboak lantzearekin eta emozioak lantzearekin lotura duen
 
proiektua da, ulertzen delako herriaren zoriontasun maila handitzen badugu hobeto bizi
 
gaitezkeela eta beraz, Gizarte Zerbitzuak berak duen helburu nagusia betetzea lortzen dela,
 
baina Goizuetak eta Aranok dituzten indargunean aintzat harturik.
 

Proiektu hau era integral batean lantzen da, bertan inplikatuta baikaude Gizarte Zerbitzua,
 
Goizuetako eskola, osasun etxea, Tifanitxo Gaztetxea, tabernari eta komertzianteekin,
 
Goizuetako eta Aranoko Udalak eta herriko jende nahiz kapital soziala.
 

Laburbilduz, honako ekintzak eraman izan dira Bhutan proiektuaren bidez:
 

- Zuk aukeratu zuk dantza egin lehiaketa.
- Ligoteo osasungarri tailerra.
- Tabernetan etxean bezala tailerra.
- Zaintzaileak zainduz proiektua eta osasuntsu zahartu proiektua.
- Hezkuntza komunitatearen barnean: Argazki lehiaketa, marrazkiak margotzen, tratu onen
inguruko istorioak, zaintzen ginkana...
- Familien txokoa 18 eta 36 hilabete bitarteko haur eta familiekin.
- Gizon tailerra eta emakumezko tailerrak.
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO:
�
Necesidades detectadas, áreas de mejora, objetivos a conseguir, herramientas y
métodos de evaluación.

ANTZEMANDAKO BEHARRAK 

Goizuetako eta Aranoko herritar batzuen kezkak herriak zituen beharrak identifikatzera 
bultzatu zuen; herriko jendearen inplikazioa txikitzen zihoala ikusten zuten, pertsonen arteko 
harremanak ez zirela nahi bezain estuak, eta herriarekiko sentimendua gutxinaka galtzen ari 
zela. Hortik honako behar nagusi hauek identifikatu ziren: 

- Herritarren arteko harremanak estutu eta babestea.
- Herriarekiko lotura eta konpromisoa sendotzea.
- Zaintza lanak balioan jartzea.

Goizueta eta Aranok, herri txikiak izanik, harreman estuak sustatzeko eta zaintzak kalera 
ateratzeko potentziala dute. Gainera, bi herri hauetan Bhutan herrian dauden osagarrietako 
batzuk topatu ditzakegu. Bhutan herria Tibet eta India artean kokatuta dago. 70eko 
hamarkada arte erabat itxia egon zen turistentzat. Herri hau berezia da Barne Produktu 
Gordina neurtu ordez, zoriontasuna neurtzen dutelako. Barne produktu gordina kalkulatzea 
lan zaila egin zitzaienez, ongizatea neurtzen ahalegindu ziren, ondorengo atal nagusiak 
zehaztu zituztelarik: 

- Denboraren erabilera.
- Natura den kapitala.
- Ingurumenaren kalitatea.
- Kalitate sozio-ekonomikoa.
- Kapital soziala.

Goizuetan eta Aranon natura den kapitalak berebiziko garrantzia hartzen du mendiz, 
zuhaitzez eta ondar naturalez josiak dauden herriak direlako, gainontzeko herrietatik nahiko 
urrun (20-25 kilometrora kokatzen baitira gertuen dituzten herri edo nukleoak, Leitza eta 
Hernani kasu). Ingurumenarekin daukaten harremana oso zuzena izatea ahalbidetzen du 
dispertsioak. Bestetik, aipagarria da lan zibiko eta borondatezkoaren balio ekonomikoa. 
Auzolana herriaren motore izan da, bai lan fisikoez hitz egiterako orduan (adibidez, erreka 
garbiketak, obra txikiak...) baita arlo sozialean ere (zerbitzuak eskaintzerako orduan edota 
zainketa lanetan esate baterako). Balio honek apur bat behera egin badu ere, gaur egun ere 
mantentzen den ezaugarria da, eta hain zuzen ere mantentzeko helburua dauka aplikatutako 
Bhutantxo proiektuak. Horrez gain, kontutan hartu behar da baserrien bidez oinarrizko 
beharra den janaria bermatu izan dela, ahal den heinean bertakoak eta garaikoak diren 
produktuak kontsumituz. Bukatzeko, kapital sozialaren ideiak hartzen duen indarra 
azpimarragarria da, herritarren ahalbidetzen baitute herritarren osasuna eta hezkuntza maila 
kalitatezkoa izatea. 

Indargune guzti hauetatik eta antzemandako beharretatik sortu zen Bhutan proiektua 
abiaraztearen ideia. Aipatzekoa da proiektuaren diseinuan eta gauzatzean adimen 
emozionalaren teoria eta tratu onen inguruko pentsamoldea zeharlerrotasunean txertatu diren 
baloreak izan direla. 



  

           
       

           
           

           
          
          

         

         
       

          

          
            
  

           
       

   

       

         
        
            
           

      
     
     
    
            

          
  

     
     
     
      
     
     
     
      

HOBETU BEHARREKO ESPARRUAK 

Goizueta eta Aranoren kasuan, hobetzeko esparruak baino, azaldu berri den esentzia hori 
mantentzeko beharretik aztertu beharko litzateke puntu hau. 

Gainontzeko herri edo nukleoetatik urrun daude Goizueta eta Arano eta horrek ezinbestean, 
herritarrak nortasun handia, berezia eta zaintzailea izatea ekarri du. Azken urteetan dena 
den, goizuetar eta aranotar asko inguruko herrietara mugitu dira eta orokorrean munduan 
gertatzen ari den moduan indibidualismorako joera handitu egin da. Bhutan proiektuarekin 
herriaren nortasuna mantentzea lortu nahi da, herritarren artean eramaten diren harremanak 
eta zaintzak berak duen balioa delako prebentziorako indargune handiena. 

Orokorrean herrian gehiago indartu beharko litzatekeen esparrua agian tabernarena litzateke. 
Kontsumitzeko ohiturez hausnartzea, gehiegikeriak saihestea, kontsumoarekin lotzen diren 
istiluak jarrera onekin bideratzea eta aisialdi osasungarri ereduak ematea. 

HELBURUAK 

Proiektu honen helburu nagusia Goizueta eta Aranoko biztanleen harremanak babestu eta
 
estutzea da, hain zuzen ere, adin ezberdinetako jendea elkartzea eta zaintzaren etika bera
 
balorean jartzea.
 

Helburu orokor hau esparru ezberdinak kontutan hartuz lortzen da, Xalto eskolan, kalean,
 
plazan, ibaian, tabernetan, dendetan, Tifanitxo gaztetxean, udaletxetan, osasun
 
kontsultorioan eta abar.
 

Helburu espezifikoei dagokionean honako hauek azpimarratuko genituzke:
 

- Herritarren arteko zaintzak, harremanak eta tratu onak balorean jartzea.
- Tratu txarrak ekiditeko tratu onen bidean lan egitea
- Tratu onen kultura garatzeko, emozioez kontziente izan eta kudeatzeko estrategiak lantzea.
- Zaintza lanak erdigunean jartzea erantzunkidetasun eta zaintzen etika balorean jarriz, hauek
bizitzaren sostengurako behar beharrekoak direla ulertuta.
- Herriko giro osasuntsu bat bultzatzea.
- Zoriontasun maila hobetzea eta igotzea.
- Herriaren barneko harremanak indartzea.
- Nola erlazionatu eta komunikatzen diren jabetzea, elkarbizitzarako tratu ona bultzatu dadin.

HERRAMINTAK/BALIABIDEAK 

Erabili diren baliabideak batez ere, ekintzak gauzatzeko erabili ditugun formatu ezberdinak 
izan dira: 

- Tailerrak.
- Ginkanak.
- Hitzaldiak.
- Sare sozialak.
- Komunikabideak.
- Lehiaketak.
- Formazioak
- Istorioak...
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Dena den, herraminta garrantzitsuena giza baliabideetan eta Goizueta nahiz Aranok herri 
bezala daukaten potentzian dagoela ikusten dugu. Eta hor jarri dugu indar handiena. 

EBALUAZIO METODOAK 

Ebaluatuko diren elementuak, berriz, honako hauek izango dira: 

Datu kuantitatiboak: 

- Zenbat umek parte hartu duten jarduera desberdinetan (sexuaren arabera jasotako datuak)
- Zenbat haur eta guraso egon diren familien txokoan (sexuaren arabera jasotako datuak
- Ginkana.
- Argazki lehiaketa.
- Marrazkien margoketa.
- Tratu onen inguruko istorioetan.

- Zenbat familiak landu dituzten etxean eskolan bideratutako jarduerak.
- Zenbat gazte egon diren tailerretan (sexuaren arabera jasotako datuak).
- Zenbat tabernarik parte hartu duten tailerretan (sexuaren arabera jasotako datuak).
- Zenbat abesti aurkeztu diren lehiaketan.

Datu kualitatiboak: 

- Adinaren lotura eduki duen ekintza bakoitza.
- Bhutan proiektuaren mezuaren zabalkuntza.
- Prozesuaren asebetetzea.
- Helburuen betetze maila.
- Balorazio orokorra.
- Parte-hartzea eta inplikazio maila (sexuaren arabera jasotako datuak).



  

        

         
         

             
             

       

        
           
           

           
           
         

       
       
         

          
          

          
            
            

   

         
         

          

         
         

          
         

            
     

        
          
          
               
          

               
              

                 
                   
            

4. CONTEXTO DEL PROYECTO:

4. 1. Descripción de los servicios o procesos1 implicados:

Aurrerago azaldu dugun moduan, Goizueta eta Aranok berez, Bhutan herriarekin 
antzekotasun handiak dituzten eremuak dira. Berezko potentziala daukate eta herritarren 
arteko harremanak oso estuak izan ohi dira. Balore hau zertxobait galtzen ari zela ikusirik, 
honi buelta eman nahi izan zitzaion eta Goizueta eta Aranok betidanik garatu izan duten 
altxorrari merezi duen lekua eta garrantzia eskaini. 

Bhutan proiektuarekin pixkanaka galtzen ari zen herriarekiko sentimendua berreskuratzea 
lortu da bereziki. Horrez gain, tratu onen inguruko pentsamoldea bere praktikan garatzea 
lortu da, baita adimen emozionala bera lantzea eta eragile ezberdinak ibilbide berdinean 
batzea ere. Goizueta eta Arano herrian berdintasun printzipioa gainjarri dela uste dugu, 
adina, sexua, jatorria eta orientazio sexuala edozein dela ere. Trataera egokiak garatzeko 
tresna ezberdinak jarri ditugu mahai gainean, eta horrekin estereotipoak apurtzea, 
errespetua gauza guztiak gainetik bultzatzea, erantzukizunaren printzipioa exekutatzea, 
autonomia pertsonala potentziatzea, bakoitzaren garapena sortzeko aukera eskaintzea, 
konfiantza, askatasuna eta komunikazio positiboa lantzeko baliabideak ematea eta gatazkak 
indarkeria fisiko eta/edo fisikorik gabe konpontzeko estrategiak lantzea lortu da. Azken 
finean, alderdi negatiboak modu positibo batean lantzeko baliabideak eskaini dira. 

Beraz, harremanen eta herritarren sentimenduekiko galera batetik abiatuz, berriro ere ilusioa 
piztu eta herritarren artean zaintza balorea jarri eta tratu ona bultzatzen jarraitzeko ideia 
errotu da. Hori guztia bostgarren puntuan zehazten diren ekintza, tailer eta proiektuekin lortu 
dela pentsatzen dugu. 

4.2.	 Personas o unidades implicadas (clientes/ personas usuarias, alianzas con otras 
entidades, personal de la organización implicado en el proyecto, responsables, 
apoyos externos…) que han contribuido al desarrollo de la buena práctica: 

Proiektuaren ideia nagusia Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Oinarrizko Zerbitzuen 
Mankomunitatetik eratortzen da, gehiago zehaztuz, Goizueta eta Aranoko Prebentzio eta 
Berdintasun Batzordetik. Dena den, herri hezitzailea lortu ahal izateko esparru sozial, 
hezitzailea, emozionala, osasungarria eta berdinzaleak lantzen diharduten foroak ere hartu 
dira kontuan. Horrela bakarrik landu liteke proiektua era integral batean. Honako zerbitzu eta 
baliabide profesionalak daude proiektuan inplikatuak: 

1.- Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea: 
- Prebentzio Zerbitzuko teknikaria.
- Berdintasun Zerbitzuko teknikaria.
- Haurtzaroa eta Familia Programako profesionalak (Gizarte Langilea eta hezitzailea).
- Gizarteratze Programako gizarte hezitzailea.

1 Proceso: Conjunto de acciones u operaciones mutuamente relacionadas repetitivas y sistemáticas mediante las cuales se transforman 
elementos de entrada (información, materias primas,…) en elementos de salidas (productos elaborados, decisiones estratégicas, resoluciones 
administrativas,...), que consumen unos recursos y que constituyen el producto o servicio que debe satisfacer las necesidades o 
requerimientos de la persona usuaria. En ese proceso de transformación se debe aportar valor. Un proceso se caracteriza por su 
transversalidad, incluyendo actividades que pueden ser realizadas por diferentes unidades de la organización. 
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- Autonomia pertsonala eta mendekotasun Programako gizarte langilea.

2.- Goizueta eta Aranoko tabernari eta komertzianteak.
 
3.- Goizuetako Xalto eskola: Irakasleak eta eskolan dauden programak eta baliabideak.
 
4.- Goizuetako Osasun Zentroa: Medikua eta erizainak.
 
5.- Goizueta eta Aranoko Udalak: Langileak, zinegotziak eta Udaletako baliabideak
 
6.- Goizueta eta Aranoko herritarrak eta bertako kapital soziala.
 

Gizarte Zerbitzua 

Tabernari eta
 
komertzianteak
 

Goizuetako eskola 

Osasun Zentroa 

Goizueta eta Aranoko 
Udalak 

Herritarrak eta kapital 
soziala 

4.3. Recursos materiales y económicos empleados: 

Baliabide materialei dagokionean honako hauek bereizten dira: 

- Material suntsikorra: Bulegoko materiala (kartulina, orriak, errotulagailuak, itsaskia,
paper handia, guraizeak) 

- Material ez suntsikorra: CDak, USBak.
- Azpiegiturak: Goizuetako eskolako gelak, Gizarte Zerbitzuen bulegoak, ordenagailuak,

proiektorea. 

Baliabide ekonomikoak honako hauek dira: 

Prebentzio Programatik 1) Gozamenezko tailerra: Ligoteo osasungarria: 400€ 
2) Tabernetan etxean bezala tailerra eta prebentzio tailerra:0€ 
3) Zuk aukeratu, zuk dantza egin lehiaketa: Sariak: 180€ 

Berdintasun Programatik 1) Zaintza, erantzukidetasuna eta eginkizunak bateratzea
partidatik: 400€ 

GUZTIRA: 980 €  - ko aurrekontua



  
           

           

  

 

   

          
        

        
           

 

           
        
          
         

             
         

     

    
  

     
          

       
          

     

      

   

            

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN:
�
Descripción de las diferentes fases que han sido necesarias para poner en
funcionamiento la buena práctica en la organización (enfoque y despliegue de las
acciones).

HAUR ETA FAMILIAK 

1. FAMILIEN TXOKOA

Deskribapena eta nori zuzendua 

Familien txokoa 18-36 hilabete bitarteko haurrei eta haien gurasoei zuzendutako programa 
da. Gizarte Zerbitzuak osasun etxearekin batera bideratzen du. 

Eskualdean familiengandik jasota sumatzen diren beharrak, zerbitzu ezberdinek adierazten 
dituzten kezkak eta hauen eskaintza hobetu eta osatzeko nahia, bateratzen dituen proiektua 
da. 

Gidak, irratsaio eta hitzaldiak emateaz gain, tailerrak eskaintzen dira eta guraso taldeak 
biltzen dira gurasotasunarekin eta haurtzaroarekin lotuta gai ezberdinak partekatzeko. 
Denok denongatik ikasten dute, esperientziak trukatzen dituzte eta estresa murrizten da 
ikusten dutenean beraiei pasatzen zaiena etxe askotan gertatzen dela. 

Familien txokoarekin lehen kontaktu bat izatea lortzen da, positiboa izan ohi dena eta oso 
desiragarria. Familiek gizarte zerbitzua erreferente moduan identifikatzen dute eta honek 
gauzak prebentziotik lantzea ekartzen du. 

Helburuak 
• Adin txikikoekin tratu ona bultzatzea.
• Gurasotasun positiboa bideratzea.
• Osasungarriak diren ohiturak bultzatzea haurren zaintzarekiko.
• 0-3 urte bitarteko haurren famili eta zaintzaileei babesa eta orientazioa eskaintzea.
• Haurrei atxikimendu ziurra ematen zaiela bermatzeko estrategiak garatzea.
• Espazio atsegin bat sortzea, ongi pasatzeko, jolasteko eta elkarrekin gozatzeko.

Maiztasuna: Irailetik ekainera bitarte, hilabetean behin. 

GAZTERIA 

2. ZUK AUKERATU ZUK DANTZA EGIN LEHIAKETA

Deskribapena eta nori zuzendua 

Jarduera honekin proposatzen dugu lehiaketa bat sortzea. Bai tabernetan bai festetan giro 
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polita izateko musika derrigorrezkoa da. Azkeneko urtetan, gero eta gehiago entzuten da 
musika mingarria edo toxikoa; emakumeak erasotzen dituen abestiak, desatseginak, 
sexistak, homofoboa, arrazista... 

Beste aldetik, batzuetan tabernariek zailtasunak dituzte musika aproposa jartzeko eta 
bezeroak atenditzeko. Horregatik, lan hau erraza egiteko lehiaketa proposatzen dugu. 

Denon artean erabaki nahi ditugu festetan entzungo diren abestiak. Dibertigarriak, 
aniztasuna errespetatzen dutenak, dantza egiteko modukoak eta giro ona sortzen duten 
abestiak izanen dira, eta ez erasotzaileak. Edonork bidal ditzake nahi dituen abesti guztiak. 

Abesti guztiekin pendrive bat, tarjeta bat edo CD bat egin dugu. Tabernariek materiala jaso 
zuten eta festetan jartzeko eskatu genien. 

Bitartean, eta materiala sortu arte, publizitatea egingo dugu sare sozialetan eta beste 
lekuetan, jendea abestiak ezagutzeko. Bideo bat egin zen lehiaketa honen berri zabaltzeko. 

Helburua 
• Abesti dibertigarriak, dantza egiteko modukoak, giro ona sortzen duten abestiak eta
ez erasotzaileak biltzea denon artean, festetan giro polita sortzeko.

Hautaketa irizpideak 

• Dibertigarriak izan behar dira

• Aniztasuna errespetatu behar dute

• Dantzatzekoak

• Berriak edo zaharrak, hemengoak edo kanpokoak, ezagunak edo ezezagunak

• Estilo desberdinetakoak

Ebaluaketa 

Jardueraren ebaluaketa izanen da aspektu hauek hartuz: 

• Abestien kopurua

• Parte hartu duten pertsonen kopurua (sexuaren arabera jasotako datuak)

• Herritarren poztasun maila

• Jarduera honen zabalera herritarren artean.

3. LIGOTEO OSASUNGARRIA

Deskribapena eta nori zuzendua 

Nerabezaroa zein gaztetasuna izanik beste pertsonekiko erakargarritasuna bereziki pizten 
den unea, eta jakinik, aldi berean, pertsona bakoitzak bere erritmo eta bere modu propioa 
duela ligatzeko, ez ligatzeko edo proposamen bati baietz edo ezetz esateko, interesgarria 
iruditzen zaigu ligoteo edo ezagutza prozesu horretan ematen diren elemtuak aztertzea eta 
lantzea. 



           
          

 

            
              

             
             

          
         
          

             
            

          

    
      
 

      

       

    

          

       

        

        

    

   

   

             
          

               
 

           
          
           

          
          

Tailerraren helburua ez da ligatzen ikastea, fenomeno horren azterketan eta gure buruakiko 
ezagutzan kokatzen da gehien bat. Horrekin, ligoteo sanoago bat landuko dugulakoan 
gaude. 

Nerabe hauen biografian emango den gertaera ia ekidinezin bat dela kontutan hartuz, hau 
da, haien bizitzetan gai honi aurre egin beharko diotela argi izanik (norbait gustatzen zait eta 
harekin egon nahiko nuke... lagun bati ezetz esan behar diot... ez naiz ausartzen... jende 
askorekin ligatuko nuke eta badakit epaituko didatela... itsusia naiz eta ez dut inoiz ligatuko 
…), garrantzisua iruditzen zaigu gazte hauei horretarako tresnak ematea, taldeak eta 
ingurukoen presioa gaindituko dituen tresnak eskaini, alegia, autoestimua eta auto
ezagutzaren bidez lortuko ditugunak. Zer da nitaz gehien gustatzen zaidana? Beste 
norbaitekin konpartitu nahi dut gaur egun nire gorputza? Zer da nik benetan nahi dudana? 
Zeintzuk dira nire mugak? Nire burua nahiko maite dut beste norbaitekin konpartitzeko? Nola 
konpartitu nahi dut?? Galdera hauen lanketa litzateke tailerraren muina, modu honetan 
antolatua. 

Nori Zuzenduta: Gazteei, 16-25 urtekoak 
Iraupena: 4 ordu , 2 egunetan 
Helburua 

• Gustuko zaitut, nire burua gustuko dudalako. Autoestimua

• Zer da ligatzea? Zertarako ligatzen dugu? Erotikaren lanketa

• Nola gustuko dut nik ligatzea

• Zein da tratu ona eta zein txarra jakitea eta detektatzea.

• Mozkorraldiak eta gehiegizko kontsumoak , nolabait, kontrolatzea

Ebaluaketa 

Jardueraren ebaluaketa izanen da aspektu hauek hartuz : 

• Parte hartu duten pertsonen kopurua (sexuaren arabera jasotako datuak)

• Parte hartzaileen poztasun maila

4. TABERNETAN ETXEAN BEZALA

Deskribapena eta nori zuzendua 

Tailer honen bidez tabernariekin landu nahi dugu ideia hau: taberna espazio ludiko bat da, 
non jendea elkartzen den, adin desberdinetako lagunak harremanatzen diren. Beste alde 
batetik , leku babestua izan behar da eta jendea gustora egon behar da, etxean egoten den 
bezala. 

Horretarako, zein diren tratu onak eta txarrak eta kontsumo gehiegizkoen ondorioak landuko 
ditugu. Tabernetan, gaueko ordu txikitan eta jaietan, momentu deserosoak eta desatseginak, 
jarrerak txarrak eta mozkor handiak gerta daitezke. Hori ekiditeko giro osasungarria, 
babestua eta gertukoa proposatzen dugu. Nola sortu giroa?? Dantzatzeko musika aproposa 
jartzen, jarrera txarrak lehenago mozten eta harreman txarrak ez permititzen. 
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Tailerrean, dinamika praktiken bidez landuko dira egoera hauek. Azkenean, giro onaren 
arduraduna tabernariarena da baita denona ere. 

Nori Zuzenduta: Tabernako jabeei, gaztetxean egongo diren pertsonei eta txoznetan
 
daudenei.
 
Iraupena: 2 orduko tailer bat.
 

Helburuak 

• Zein da tratu ona eta zein txarra jakitea eta detektatzea.

• Mozkorraldiak eta gehiegizko kontsumoak , nolabait, kontrolatzea

• Jarrera onarekin istiluak konpontzea

• Indarkeria sexistaren kontrako protokoloa ezagutzea

• Kontsumo gehiegizkoa detektatzea eta lantzea.

• Prebentzio materiala banatzea

• Giro onaren ardura, denona da, eta horrela ez bada zerbait egin behar dugu, aktiboak
izan behar dugu.

Ebaluaketa 

Jardueraren ebaluaketa izanen da aspektu hauek hartuz: 

• Parte hartu duten pertsonen kopurua (sexuaren arabera jasotako datuak)

• Parte hartzaileen poztasun maila

• Tabernarien inplikazioa eta konpromisoetan.

HEZKUNTZA KOMUNITATEA 

Hezkuntza komunitatearen proiektua erantzunkidetasuna eta zaintzen lanetan murgilduko 
da. Alde batetik, herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea Zaintzaren Etika garatuz eta 
emakumeek eta gizonek lana, familia eta norberaren bizitza erantzunkidetasunez bateratuz. 
Beste alde batetik, genero-berdintasuna, oro har, ekarriko duen balio-aldaketa eraginez, 
Zaintzaren Etika balio sozialtzat jotzeko eta eginkizunak erantzunkidetasunez bateratzeko. 

Zaintzen lanak deitzen direnak (etxeko lanak eta pertsonak bizirik jarraitzen errazten 
dutenak) ezinbestekoak dira pertsonek bizitzen segitzen ahal izateko eta bizitza hori ahalik 
eta kalitate hoberena izateko. Gizakiak menpeko pertsonak gara, hau da, denok gure 
bizitzako momentu ezberdinetan behar izan ditugu, behar ditugu edo beharko ditugu beste 
pertsona edo pertsonen zaintzak, laguntzak, harremanak, atentzioak, etab. Inork ezin du 
bere behar guztiak ase bakoitzaren kabuz. Gure bizitzan garai luzeetan gure ongizateak 
besteen lanak eta laguntzak behar ditu. Zaintzen lanak asetzen ditu oinarrizko beharrak. 

Gaur egun jendartean aurkitzen ahal dugun eredu kulturala eta produktiboa lehiakorrean 
oinarritzen da. Lehiatzen gara edozein eremuetan: politikan, merkatuan, lagun taldetan, 
eskolan, baita bikote harremanetan ere. Horretaz aparte, gizarte kontsumitzaile batean bizi 



       
         
          
        

    

          
           

           
           

            

          
            

       

              
            

              
           

   

 

          
            

       

 

      

        
    

           
        

           
   

          
  

             
             

      
  

   

garenez, sistema kapitalista honetan suntsitzera-xahutzera ohituak gaude, kontsumitzaile 
amorratuak hezitzen gaituzte hazkunde ekonomikoa mantentzeko. Eta ez bakarrik gauza 
materialak, baita ere harremanak eta baloreak kontsumitzen ditugu. Garapen eredu horretan, 
merkatuak berarena egiten du pertsonen denbora. Bestalde, ingurumenaren iraunkortasuna 
ez dela lehentasuna momentu honetan. 

Balore batzuk ahaztu egin ditu eredu horrek: enpatia, elkartasuna, laguntasuna,… Garai 
batean, eremu pribatuetara eraman ziren balore hauek, hain zuzen ere, familiaren eremura 
eta talde txikietara. Gainera, emakumeen guneak ziren hauek. Ikusezin bihurtu ziren eta 
balore gutxiko elementuak kontsideratzen ziren ekintza eta giza balore hauek. Pertsonak 
erdigunean jarri behar dira, bizitza eta ez ekonomia erdia gunean jarri behar dugu. 

Horregatik, munduan egoteko beste modu bat aldarrikatzen da proiektu honen bidez. 
Iraunkorragoa izanen litzatekeen beste eredu bat, bai gizarte mailan, bai gizaki mailan eta 
baita ingurumena mailan ere. Zaintzaren etikan oinarritzen litzatekeena. 

Dena dela, argi dago gure artean zaindu behar garela eta hori baino lehen, zaindu behar 
dugula gure burua. Etxeko lan eta zaintzei errekonozimendua eman behar diegu eta banatu 
egin behar dira etxeko pertsona guztien artean. Eta aldi berean balorean jarri behar da eta 
ikustarazi egin behar da emakumeek egin duen eta egiten duen funtzioa: elikaduran, 
osasunean, heziketan, kulturaren transmisioan. 

Helburua orokorra 

Etxeko lanak eta zaintzak balorean jartzea, hauek ikustarazten eta beraien garrantzia 
jabetzen, etxean elkar bizitzen diren pertsona guztien artean egin behar direla ulertuz, hau 
da, banatu behar direla, Zaintzaren Etika kontuan hartuz. 

Helburua zehatzak 

Mezu hauek argitzea helburu zehatzak izanen dira: 

1. Ipini zaintzen lanak erdian, bizitzaren sostengurako behar beharrezkoak baitira,
erantzunkidetasuna eta Zaintzaren Etika oinarrituz.

2. Denok behar ditugula beste pertsona batzuk gure ongizaterako eta bizi ahal izateko.
3. Elkar zaindu behar dugu, bai gure burua, bai besteena.
4. Aztertu nola erlazionatzen eta komunikatzen garen. Tratu onak erabili behar ditugu

besteekin elkarbizitzeko eta harremanatzeko.
5. Jabetu jai guneetan eta ongi pasatzen dugunean, tratu onen bidezko harremanak

sortzea oinarrizkoa dela.
6. Ikasi zer den tratu onen kultura zer den eta nola erabili eta horretarako norberako

lana egin behar da aurretik, hau da, ezagutu emozioak zeintzuk diren, ikasi emozioak
identifikatzen eta kudeatzen. Baliabide horiekin pertsonekin harremanatzea
errazagoa izanen da.

7. Indartu herriaren barneko harremanak.
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Ekintzak 

Adinaren arabera banatuko dira ekintzak, ikasleen datuak kontuan hartuz. 

5. ARGAZKI LEHIAKETA

Deskribapena eta nori zuzendua 

1-2 DBH ETA 6. MAILA (16 IKASLE) 18 argazki

Ikasle bakoitzak argazki bat atera behar du.
 

Gaia: Modu askoz zaintzen ahal dugu edo zaintzen ahal gaituzte. Identifikatu eta egin
 
argazki bat hori adierazteko.
 

Adibideak: Etxean nola zaintzen garen gure artean? Lan guztiak banatzen ditugu? Etxeko
lan guztiak inportanteak dira. Zainketa barik zer gertatuko zen gure etxean? Zer da niretzat
 
zaintzea?
 

Argazki horrek irudikatuko du: nire zaintzen harremanak.
 
1. eta 2. mailako gelek, bakoitzak, gela bezala, beste argazki bat egin behar dute.
Gaia: ikastetxean zainketa eta besteenganako errespetua.
Lehiaketaren oinarriak prestatuko ditugu eta lehiaketa ospatuko da musika lehiaketarekin
batera. Epaitegiak erabakiko du aldi berean.
Nola bidali argazkiak eskolara: telefonoaren bidez edo emailen bidez.
Eskolan inprimatuko dira argazkiak.
Argazkiak azkeneko jaialdiko muralak egiteko erabiliko dira. Gainera, ikastetxeko sarreran
zintzilikatuko dira erakusketa batean eta gizarte zerbitzuaren facebooken bidez zabalduko
da.
Osotara, 18 argazki egonen dira muralak sortzeko erabiltzeko.

6. MARRAZKIAK MARGOTZEN

Deskribapena eta nori zuzendua 

Haur hezkuntza. 21 ikasle. (3-4-5 urtekoak) 
Aldez aurretik landuko dituzte emandako materialak-ipuinak: Urdaburutarrak eta koloretako 
munstroa ikasgelan eta baita familiarekin ere, etxean komentatzen denon artean. 
Familia bakoitzari ohartxo baten bidez azalduko zaio proiektuaren helburua eta edukiera 
(ohartxo hau maila guztietako familiei orori bidaliko zaie). 

Gaiak: erantzunkidetasuna, nola adierazi sentimenduak (behin izendatuak eta zehaztuak), 
laguntasuna, besteenganako errespetua, besteen beharra ongi sentitzeko, nola konpondu 
eta kudeatu elkarbizitzeko arazoak, tratu onak erabiliz. 
2 aukera egonen dira: 



           
            

 
            

    
           

        

   

   

   
    

   
         
             
          

          
              

   

      

    
      

           
         

    
      

           
     

            

  

    

   

     
  

1. Landutako bi liburuetatik marrazki bat aukeratzea, fotokopiatzea eta koloreztatu behar du
ikasle bakoitzak nahi duen erara, baina etxean egin behar du familiaren babesarekin eta
familiarekin interaktuatzen.
2. Ikasle bakoitzak, gaia behin ikasgelan eta familian landuta, marrazkia prestatu behar du.
Nahi duena, nahi duen moduan.
Bestalde, gela bezala marrazki bat egin behar da, nahi duten erara.
Osotara: 24 marrazki eginen dira. Erabiliko dira muralak sortzeko.

7. TRATU ONEN INGURUKO ISTORIOAK

Deskribapena eta nori zuzendua 

5. mailan daudenei.
6 istorio asmatu behar dituzte.
Luzapena: Folio bat (gehienez).
Aldez aurretik, gaia landuta egonen da. Igorritako unitate didaktikoaren bidez.
Gaiak libreak izanen dira: nola zaintzen gara nire etxean, zer motako planak ditugu etxeko
lanak banatzeko, nola eskatzen ditut gauzak, sentimenduak adierazteko nola egiten dut,
gauzak eskatzeko, haserretzen banaiz nola jokatzen dut, zer da niretzat zaintzea?
Modu askoz zaintzen ahal gara edo zaintzen ahal gaituzte. Identifikatu behar ditugu zein dira
gure zaintzen zirkuluak.

Dena dela, izenburu hauek erabili behar dituzte: 

- Goizuetan denon artean zaintzen gara.
- Pertsona bakoitza ezberdina da. Aniztasuna maite dugu.
- Zure burua zaindu behar duzu, ongi sentitzeko eta besteak zaindu ahal izateko.
- Herri honetan elkarri laguntzen diogu. Etxean lanak banatzen ditugu.
- Goizuetan besteen ongizateaz arduratzen gara.
- Etxeko lanak oso garrantzitsuak dira eguneroko bizitzarako.

Hortaz, zozketatuko dira eta bakoitzak izenburu baten inguruan idatzi beharko du. Izenburua 
idatzi beharko dute folioaren goiko zatian. 

Istorioak bilduko dira klasean. Gorde egingo dira, muraletako beste zati bat izanen baitira. 

8. ZAINTZEN GINKANA

Ekainaren 21ean. Azken eguneko jaialdian. 

Deskribapena eta nori zuzendua 

LHko - HHko mailakoei (63 ikasle) 
Familiak gonbidatzen dira? 
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Irizpideak 6 talde sortzeko:
 
Orekatuak eta paritarioak. Talde bakoitzean maila bateko pertsona bat egon behar da.
 
10 pertsona egonen dira talde bakoitzean, 3 taldetan ezik, 3 talde horietan 11 pertsonak
 
osaturik egonen dira.
 
Ginkanan parte hartu baino lehen emandako materialak landu behar dira klasean (emozioak,
 
laguntasuna, zaintzen edukierak…)
 
Ongi legoke irakaslea egotea talde bakoitzean laguntzeko eta prozesua errazteko.
 
Talde bakoitzak mural bat prestatu / osatu behar dute: 24 marrrazkiekin (mural bakoitzean 4)
 
+ 18 argazkiekin (3 mural batean) eta 6 historiekin.
Mural bakoitzak izanen du: 4 marrazki, 3 argazki eta historia bat.
 
Mahai batean egonen dira elementu hau guztiak. Aukeratu behar dituzte beraien murala
 
egiteko. 
Muralak izenburua izanen du baina faltako zaizkion hizkiak aurkitu beharko dira herrian eta 
herritarren zehar. 
Taldean joan behar dira lekuz leku bilatuz. Izen burua osatu arte. Ea nork bukatzen duen 
lehendabizi. 

Muralen izenburuak: 

Muralak paper zuriarekin egin behar dira. Eta bakoitzak hauetako izenburu bat izanen du. 

- Gure herrietan denon artean zaintzen gara.
- Pertsona bakoitza ezberdina da. Aniztasuna maite dugu.
- Zure burua zaindu behar duzu, ongi sentitzeko eta besteak zaindu ahal izateko.
- Herri hauetan elkarri laguntzen diogu. Etxean lanak banatzen ditugu.
- Goizuetan eta Aranon besteen ongizateaz arduratzen gara.
- Etxeko lanak oso garrantzitsuak dira eguneroko bizitzarako.

Izenburuak idazteko mural bakoitzean, beltzez dauden letrak ez dira idatzi behar. 

Argibideak: 

1. Sortu taldeak
2. Muralak egonen dira hutsik, bakarrik izenburuarekin eta tolestuak. Izenburuak ezin

izanen dira ikusi. Murala aukeratzeko talderik txikienak poltsa batetik atera beharko
du zenbaki bat. Muralak zenbatuak egonen dira.

3. Talde bakoitzak kokatu behar du bere muralarekin izkina batean.
4. Izendatu taldea eta izena idatzi muralean (izkina txiki batean). Talde bakoitzak

irakasle baten laguntza izanen du.
5. 1, 2 eta 3 esanen du zuzendariak eta ginkanaren denbora hasiko da.
6. Momentu horretan talde bakoitzak irekitzen ahal du bere murala eta irakurri beharko

du izenburua. Zer bururatzen zaien arabera, joan behar dira mahaira eta aukeratu
behar dituzte 4 marrazki, 3 argazki eta istorio bat. Historia aukeratzeko, arreta
izenburuan jarri behar dute eta beraien muralena aukeratu behar dute.

7. Muralera itsatsi behar dituzte elementu guztiak.



          
        

            
          

            
          

             
          

           
    

     
          
           

          
          

      

  
    

      
 
 
 
 
 
 

           
 

           
       

            
          

          

   
             

              

8. Behin hori bukatuta, herrian zehar mugituko dira izenburua betetzeko: faltako diren
hizkiak bilatzeko herriko komertzioetatik, leku ezberdinetatik, dendetatik joan beharko
dira. Hizki bakoitza leku batean egonen da. Gainera hizki bakoitza emozio batekin
lotuta dago. Emozioen kartak hartu eta bilatu behar dira hizki bakoitzak.

Leku bakoitzean taldekide batek galdetu behar du, horrela denek parte hartzen dute, nahiz 
eta txikiena izan, haien artean errespetatu eta babestu behar dute. 

6 leku ezberdinetara joanen dira (6 hizki faltatzen dira izenburu bakoitzean). 10 edo 11 
direnez, txandakatu behar dira, leku bakoitzean galdetzeko. Taldeko txikiena hasiko da 
galdetzen, eta behar badu, honi helduena laguntzen ahalko dio. Hurrengo lekuan, hurrengo 
txikienaren txanda izanen da. 

9. Talde bakoitzak leku- zerrenda edukiko du.
Komertzio –parte hartzaile guztiek hizki guztiak izanen dituzte. Ikasleek komertzioen-lekuen
pertsonen zerrenda ezagutuko dute, zer aukerak dauden jakiteko, jakiteko nola jo behar 
duten. 

10. Irakaslearen	 papera: Irakasleak izanen du emozien kartak. Zer hizki behar dugu
izenburua osatzeko? Esan beharko dute denak eta gero irakasleak erakutsiko die
adib. g elea lotuta dagoela pozarekin.

Adib. 1. izenburuan: 
- Goizuetan denon artean zaintzen gara.

Hizki bakoitza lotuta izanen da emozio batekin. 
G: Poza 
E: Tristura 
D: Amorrua 
R: Beldurra 
T: Nazka 
A: Ezustea 

Irakaslearen galdera: Asmakizuna: Herrian non egoten ahal da g elea pozarekin loturik 
badago? 

Poza adierazteko zer egiten ahal dugu? Eztabaidatu taldean eta leku zerrendatik aukeratu 
leku bat. Edozein adibidea ontzat hartuko da. 

Adibidez, poza adierazteko loreak oparitzen ditugu. Lore dendara jo beharko dute. Edo poza 
adierazteko pastelak erosten ditugu. Hortaz, kafetegira joan beharko dira. Edo pozik 
gaudenean parkera joaten gara. Kafetegira joanez gero, lehendabizi, dendariari agurtu behar 
diote: 

Egun on! Zer moduz?
 
Txikiena hasi behar da. Taldea aurkeztu dendariari eta aipatu beharko zaio horrela: “g” hizkia
 
bilatzen ari gara. Proposamen hau egin nahi dugu eta zuk truke emanen diguzu hizkia.
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11. Proposamena egin behar diote dendariari. Hau da gure proposamena (lekura abiatu
baino lehen, taldean eta irakaslearekin eztabaidatu eta baloratu behar dute ea
zerekin hartuko duten konpromisoa, gero hortik aitzinera bete beharko duten eta):
Mahaia jarriko dut egunero; maite zaitudala esanen dut; amona ez dut haserretuko…”
(adibideak emanen zaizkie zerrenda batean haiek eredu bezala izateko). Taldekide
helduenak apuntatu behar du konpromisoa orri batean (sei konpromisoak izanen
dira).

Adib: “Lore-dendan honela konprometitu gara:…” eta gero konpromiso horien kopiak eginen 
dira, kide bakoitzak eramateko etxera eta hozkailuan zintzilikatu eta familiari jakinaraziko 
zaio. 

12. Behin konpromisoa idatzita, dendariak emanen die nahi duten hizkia. Eta korrika
egiten dute muralean itsasteko.

13. Berdin egin behar dute hurrengo hizkia: “E” eta emozioarekin. Horrela 6 hizkiekin,
izenburua osatu arte.

14. Murala osatzean bai izenburua, bai argazkiekin, marrazkiekin eta historiarekin,
momentu horretan bukatuko dute eta irabaziko du lehendabizikoak.

15. Bilduko dira mural guztiak eta zintzilikatuko dira jende asko pasatzen den leku
batean. (Hau zehaztuko dugu, uda denez, agian hobe hau udazkenean egitea).

Bukatzean, denontzako hamaiketakoa egonen da eta opari bat (motxila bat lelo honekin: “Zer 
dut bihotzean”) 

Ebaluaketa 

Jardueraren ebaluaketa izanen da aspektu hauek hartuz: 

• Parte hartu duten pertsonen kopurua (sexuaren arabera jasotako datuak).

• Parte hartzaileen poztasun maila .

• Tabernarien inplikazioa eta konpromisoetan.

• Familien inplikazioa.

KRONOGRAMA

EGUTEGIA Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila 

Prestakuntza 

Argazki lehiaketa 

Marrazkien margoketa 



  

 
 

 

  
  

  

 
 
 

Tratu onen inguruko 
istorioak 

Zaintzen ginkana 
Zaintzaileak zainduz 

Ebaluazioa 

Ligoteo Osasungarria 
Tailerra 

Zuk aukeratu Zuk 
dantza egin Musika 
Lehiaketa 

Tabernan etxean bezala 
Tailerra 
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6. RESULTADOS:
�
Mejoras alcanzadas e indicadores utilizados para su valoración, resultados medidos,
 
tendencias que se observan a lo largo del tiempo, medición de la satisfacción de las
 
personas usuarias.
 

Emaitzei dagokionean, eman den hobekuntza nabarmenena kontzientzia hartzean datza, 
batez ere emozioak kudeatzerako orduan. Esan liteke Goizueta eta Arano beti izan direla 
herri zaintzaile eta hezitzaileak, baina inoiz ez zaiola honi garrantzi berezirik eman, balore 
hau kolokan jartzen hasia ikusi denean. Faltan sumatzen hasi den honetan herri 
sentimendua indartzeko beharra ikusi dute eta hori mugitzeko ekintza ezberdinetan parte 
hartu nahi izan dute herritarrak. 

Jasotako balorazio eta sentsazio ezberdinen jasoeran, argi ikusten da parte hartu duten 
herritarren bizipenak oso positiboak izan direla eta lantzen jarraitu nahi duten balorea dela. 
Bereziki nabaritu dugu zaintzaileak diren pertsonengan zenbaterainoko garrantzia suposatu 
duen Bhutantxok, nolabaiteko errekonozimendu bat suposatu duelako normalean 
erremuneratua ez den lana argitaratu delako eta aldi berean, normalean bakartasunean 
sufritzen diren alderdiak partekatzeko espazio komun bat eskaini delako. 

Beste emaitza nabarmen bat, lotsa galtzearena izan da. Izan ere, askotan sentimendu 
batzuk plazaratzea ahultasuna adieraztea zekarren ideia oso errotuta zegoen bai Goizuetan 
eta bai Aranon. Eta askotan emozio konkretu batzuk kanon edo rol baten azpian txertatzen 
ziren ideia zegoelako. Emozio guztiak naturalizatzeko aukera eman du Bhutantxok. Eta aldi 
berean, hori identifikatzeko eta azaleratzeko bitartekoak eskaini dira. Horrek posible egin du 
gauzak era positibo batean kudeatzea. 

Bukatzeko, esango genuke denbora bera emaitza preziatu bat izan dela. Denbora eskaintze 
hutsak arrakasta ekarri du proiektuan, bai haurrak, bai gurasoak, bai gazteak, bai 
komertziante eta tabernariak eta orokorrean herritar zein profesionalak denbora 
eskaintzearen ideia barneratu dugu. Denbora pentsatzeko, emateko, jasotzeko, 
partekatzeko. 

Laburbilduz, esan liteke pertsonen parte-hartze maila eta asebetetze maila oso handia izan 
dela, batez ere, herritarrek identifikatua zeukaten behar bat errekuperatzea lortu delako. 
Altxor baten moduan herriaren nortasuna eta zaintzen balorea gorde behar dutenaren 
posizioa hartu dute. Eta batez ere, denak norabide berean igeri egiteko nahia adierazi dute. 
Eragile guztiek ikusten dugu garrantzitsua Bhutan proiektuarekin lanean jarraitzea eta hori 
da emaitzean atera liteken ondorio esanguratsuena. Izan profesional zein herritar denok bizi 
kalitatea, ongizatea eta zoriontasuna bermatu nahi ditugulako. 



  
             

  

          
         

          
           

          
    

          
          

           
          

           
         

     

          
           

    

           
           

           
           
           

 

           
           

          
          

    

          
          

           
            

          
             

7. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA:
�
Justificar el carácter innovador de la buena práctica y aportar datos sobre la transferencia
a otras organizaciones.

Uste dugu Bhutan proiektua Goizueta eta Arano herriak dituzten ezaugarri antzekoak 
dituzten herrietan dela aplikagarria, hau da, biztanle gutxi dituztenak, dispertsatuta 
daudenak eta herriarekiko sentimendua handia den guneetan, alegia babes esparru batean, 
herri zaintzaile bilakatu litekeena. Eta herri zaintzaile esaten dugunean, ez dugu bakarrik 
haurretan pentsatzen, baizik eta herritar guztiengan, denak baikara momentu edo espazio 
batean zainduak edo zaintzaileak. 

Bhutan proiektua berritzailea dela esan dezakegu, askotan lantzea ahazten zaigun edota 
bigarren maila batean uzten dugun alderdi batean oinarria jartzen duelako, alegia, 
zoriontasuna, ongizatea eta zaintza. Osagai hauek bizi kalitate on bat izateko funtsezkoak 
dira, oinarrizko beharrak dira eta hauek dira bestelako irizpide batzuk sostengatzen 
dituztenak. Ongi sentitzen ez bagara ez dugu kalitatezko osasuna izango, ezingo dugu 
arreta jarri (dela ikasketetarako, dela lanerako...), parte-hartzeko aukerak murriztuko dira, 
baita gure harreman sarea ere. 

Bhutan prebentzio proiektu bat, arazoak ekiditeko osagaiak biltzen dituena eta positibotik 
lantzen dena eta emozioetan oinarritzen dena. Uste dugu horren modan dagoen adimen 
emozionalaren kontzeptua errealitate egiten dela. 

Berritzailea da ere ikuspuntua ez duelako arazoa edo beharra duten pertsonengan jartzen. 
Indargunea zaintzaileetan jartzen du eta horrek herritarrek rol aktiboa eta ekintzaile bat 
izatea ahalbidetzen du. Lotura zuzena du ere trukearekin eta interes pertsonaletik haratago 
doan filosofia komunitario batekin. Ematean jaso egiten dugu eta jasotzean eman egiten 
dugu. Intentzioz jositik dagoen gurpil horrek babesten eta indartzen ditu goizuetarrak eta 
aranotarrak. 

Esan dezakegu heziketa modu honetan ez dela etxeetara edo ikastetxera mugatzen. Herri 
hezitzaileak bihurtzen dira Goizueta eta Arano, parkea edota erreka etxean edo eskolan 
jasotzen den heziketa bezain interesgarri eta aberasgarriagoa delako. Galtzen ari diren 
balore hauek mantentzen dira Bhutan proiektuarekin eta horrela herritar inplikatuak eta 
konpromisoz josiak lortzen dira. 

Proiektu hau aplikagarri egiteko baldintza garrantzitsuenak bi dira nagusiki. Lehena nahi 
izatea litzateke, herrian ikustea ze garrantzitsua den zaintza balorean jartzen segitzea. 
Kontutan hartu behar dugu, ezaugarri eta orografia berezia duen gunean kokatzen garela 
eta beraz, oso garrantzitsua dela indarra ematea alderdi honi. Eta bigarrena, eragile guztien 
inplikazioa (eskola, osasun etxea, gizarte zerbitzua, udalak eta bereziki herritarrak) lortzea 
izango zen. Horrela bakarrik lortu daiteke Bhutan era integral eta global batean lantzea. 
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