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Haurren Hirien Sarea
Haurren Hiria tokiko politikara 
“haurren” parametroa gehitzeko 
proiektu politikoa da. Proposamenaren 
helburua gure arteko harremanak nahiz 
baliabide eta espazio komunak 
eraldatzea da, geure hiri eta 
herrietan konfiantza eta autonomia, 
partaidetza eta osasun baldintzak 
berregokituz. 

Une honetan Haurren Hirien 
Sarean parte hartzen duten hamabi 
udalerriek partaidetzarako eta 
berdinen arteko ikasketarako 
espazio gisa proposatzen dute sarea; 

sarea osatzen duten bertan, 
udalerrietan (eta udalerri-mailan 
proiektuaz arduratzen diren pertsonek) 
topaketen bidez ezagutza partekatu eta 
ikasketa eta erronka komunak sor 
ditzakete.

2017 Erronkak.

Trebakuntza eta lankidetza urtea 
bete ondoren, lantaldeak 5 behar 
identifikatu eta lehenetsi ditu 2017an 
zehar lan egiteko:

- Finantzaketa. Eta proiektuaren
garapenerako beste laguntza batzuk.

- Haurtzaroaren gaineko gizarte-begirada.
Helduen beldurrak, aurreiritziak,
itxaropenak…

- Proiektuaren sozializazioa. Edo
komunitatearen parametroak gainditzea.

- Haurrek parte hartzeko tresnak eta
diseinua.

- Haurtzaroaz haratagoko prozesuak.
Nerabezaroa eta gazteria.

Lanari elkarlanean eta esperientziak 
eta/edo ezagutza partekatu duten 
pertsona eta erakundeen laguntzaz ekin 
diogu.

Beste eragile eta udalerri batzuekin 
lana eta hausnarketak partekatzeko 
Sareko “emangarri” hauek sortu ditugu. 
Koaderno hau Finantzazioaren inguruan 
egin den lehen saioaren emaitza da.

sarea

Zer edo zelan egin dezakegu proiektua iraunkorra izan dadin? 1
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Erronka eta zergatiak:
Gure herrietako haurrekin lan egitearen 
proposamena eta “haurren” parametroa 
tokiko politikara gehitzea, edozein 
komunitateren berezkotasunera egokitu 
daiteke.

Hasierako bi ekintza lerroak – Eskolara 
lagunekin eta Haurren Kontseilua- 
edozein testuingurutara eta komunitate 
bakoitzaren egoerara erraz egokitu 
daitezkeen proiektuak dira. Horrela…

Sareak komunitate handi eta txikiak, 
partaidetza arloan ibilbide luzea egina 
duten herri eta hiriak, partaidetzazko hiri-
diseinua, osasuna… edo hastear direnak 
bildu ditzake.

Hala ere, proiektuaren diseinuan eta 
garapenean, komunitate bakoitzeko 
berezitasunek zehazten dituzte testuinguru 

bakoitzeko abantailak eta desabantailak.  
Eta askotan errepikatzen den oztopoetako 
bat proiektuaren finantzazioa izaten da.

Nahiz eta proiektua inbertsio ekonomiko 
handia eskatzen ez duen ekimena izan, 
badira zenbait komunitatetan oinarrizkoak 
izan daitezkeen gutxieneko zenbait behar. 

Astelehenean… nor arduratzen da 
proiektuaz? 

Hirigintza arduraduna edo Haurtzaro eta 
Gazteria teknikaria ekimena abiatzeaz 
arduratzen badira... Nork diseinatuko du 
kaleen mapa? Nor irtengo da haurrekin 
ibilbideak berrikusi eta diagnosia egitera? 
Nola egingo dira onartu eta proposatutako 
esku-hartzeak?

erronka
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Partaidetza-teknikariak edo alkatetza-
idazkariak Umeen Kontseilura 
deitzeko ardura hartzen badu… Nork 
lagunduko dio alkateari ikasten duen 
bitartean? Nor bilduko da Kontseiluarekin? 
Zer dirurekin antolatuko ditugu ”jolastea 
debekatuta dago” kartelak kentzeko 
bizilagunen arteko topaketak? Nork 
bideratuko du prozesua?

Bestalde, Sareak lankidetzak eragindako 
ekonomia- eta sostengu-behar 
bereziak ditu (jardunaldien antolaketa, 
esperientzien hedapena, ezagutza 
sortzeko topaketen antolaketa…) eta 
posible da horiek betetzeko Sareak ez 
dituen baliabideak behar izatea.

Horregatik, garrantzitsua da une honetako 
finantzaketa markoaren inguruko 
hausnarketa egitea, dauden finantzazio-
lerroak edo laguntzak oinarri hartuz: 
Zein dira? Nola lortu? Erakunde publiko 
edo pribatuetako beste laguntzarik 
lor dezakegu? Eta bereziki, edo 
hasteko... Zer behar dugu?

Laguntzak kontuan izateaz gain, 
garrantzitsua da ulertzea posible 
dela ditugun baliabideen erabilera 
eraginkorragoaren eta koherentearen 
bidez finantzaketa beharrei aurre egitea.  
Eskuragarri dauden baliabideak irudikatuz 
(egitura formalak, ekipamenduak…)  

proiekturako beharrezkoak diren 
baliabideak lortzea posible da: tokian 
tokikoak erabiliz edo behar berriak 
dagoeneko badiren sare edo sistemekin 
lotuta sare eran egituratuz. Proiektuak 
elkartuz eta helburu komunaz lanean ari 
diren eragile eta sareekin 
elkarlanean beti   (ikuspegi osagarriak 
baliatuz).

Eta horrela, Finantzazioaren 
inguruko lan-saioari ekin genion 
Sarearen inguruko beste pertsona 
batzuen esperientzia eta  ezagutza 
oinarri hartuta. Bertan izan ziren: 
- Beatriz Nuin, Patxi Cirarda eta Maria
Blanco, Eusko Jaurlaritzako Osasun
Sailetik. Eskola-bideei esleitutako
laguntzen sarea azaltzeko eta denon
artean baloratzeko.

- Mari Mar Alonso, IHOBEtik. Tokiko
Agenda 21 proiektuari lotutako
jasangarritasunaren inguruko lerroak
partekatzeko.

- Eta Maria Amilibia eta Iñigo Alvarez
Gestores Europeosetik, finantzazio-lerro
europarretarako hurbilpena partekatzeko.

Euren gogoeta eta ekarpenak baliatuz 
heldu genion ondoren taldeko lanari.
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sarearen behar 
ekonomikoak. 

Une honetako 
finantzazio-
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1 Proiektuaren
eta sarearen behar 
ekonomikoak.

1.1. Haurren Hiria proiektua.

Gure proposamenaren oinarrian 
diren aniztasun eta autonomia oinarriei 
jarraiki, EZ DAGO proiektua garatzeko 
ERA EGOKI – BAKARRA. Proiektuaren 
bi lerroak desberdin gara daitezke. 
Umeen Kontseilua eskola-orduetan 
edo larunbat goizetan egin daiteke, 
proposamen zehatz bat 
edo txosten bat aurkeztea 
izan ditzake emaitz, oinez edo eta
garraiobidez heldu daitekeen lekuan 
garatu daiteke. Eskolara Lagunekin 
udal-bandoaren edo ekintza 
komunitarioaren bidez abiatu 
daiteke, mapak eta ibilbideen 
diagnosiak egin daitezke, ekintza 
urbanoak…Gainera, helduen begirada
aldatzeko beste era batzuk badira: 
haurrekiko partaidetza espazioak 
sortzea edo hirian mugimendu 
autonomia bultzatzea.

Aniztasun horren barnean eta geure 
udal-jardunaren mugen artean, ohiko 
finantzazio-beharrak biltzen dituen 
eskema partekatuko dugu orain:

Umeen Kontseilua

• Talde edo pertsona horrek honakoak 
beteko ditu:
- Alkatetzari lagundu.

- Kontseiluari lagundu.

- Beste eragile batzuekin topaketak 
diseinatu eta koordinatu: familiak, 
teknikariak, ikastetxeak…

• Kontseiluarentzako espazioa, materialak 
eta garraioak.

• Kontseiluarentzako eta hedapenerako 
baliabideak.

• Besterik: hamaiketakoa, identifikazioa, 
urteko plangintza partekaturako kontu-
sail ekonomikoa… 

Asistentzia 
taldea EspazioaHedapena eta 

komunikazioa
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Eskolara Lagunekin 

• Mugikortasunaren inguruko datuen
bilketa, ibilbideen mapak eta diagnosiak
egitea… diseinatu eta koordinatuko
dituzten pertsona edo taldea.

• Beharrezko / adostutako ekintza urba-
noak eta egokitzapenak.
• Proiektuaren komunikazioa eta jarrai-
kortasunerako neurriak.

• Besterik: seinaleak, abiatzeko ekintza
komunitarioa, partaidetza prozesuak
garatzeko proposamenenak, oinarrizko

ekipamenduak edo ekintza puntual edo 
jarraituak, eragile laguntzaileentzako 
materialak (ikastetxeak, elkarteak, 
osasun-etxeak…).

1.2. Haurren Hirien Sarea.

Beste alde batetik, orain arte, 
Sarearen lanak honako ekintza 
hauetarako finantzazioa behar izan du: 

• Trebakuntza  prozesua proiektuaren 
ekintzekin erlazionatutako gaietan: 
harreman politiko eta sozialetan, 
hezkuntzan, edo partaidetza estrategian.
• Laguntza teknikoa.

•  Topaketak         eta         Urteko           Jardunaldia 
#UmHerri

• Materialak  eta  hedapenerako 
baliabideak (web orria, koadernoak, etab.). 

Asistentzia 
taldea

Ekintzak

Jarraikortasuna 
eta 

komunikazioa
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2 Une honetako
finantzazio-
markoaren 
azterketa 

Proiektuaren beharrak aztertzean, gai 
eta   kontzeptu  esanguratsu   batzuk 
errepikatu dira talde guztietan: lidergoa, 
komunikazioa, informazioa, 
zeharkakotasuna, sareko lana eta 
estrategiak... Denak dirudite ekintza 
komunitarioetarako oinarrizko osagaiak.  

• Ikuspegiaren, lidergoaren eta esangura
politikoaren inguruan.
• Instituzioen funtzionamenduaren eta
zeharkakotasunaren inguruan.
• Komunikazioaren, promozioaren eta
sozializazioaren inguruan.
• Aniztasunaren eta sareko lanaren
inguruan.
• Haurren Hirien Sareari lotutako une
honetako finantzazio markoaren inguruan.

Hona hemen kontzeptu horien inguruan 
aztertutakoa:
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2.1. Ikuspegiaren, lidergoaren eta 
esangura politikoaren inguruan.

Honelako proiektu komunitarioak maila 
politiko eta sozialek partekatuko duten 
lidergoa eta lanerako eta konpromisorako 
hainbat estrategia eskatzen ditu. Kasu 
honetan udalak bultzatu duenez, 
konpromiso politikoa inplizitua 
da. Geure proiektuan “sinesteaz” 
gain, eragin eraldatzailea izan dezan 
konprometitu behar dugu.

• Proiektuak, batetik, beharrezkoa
du lidergo politikoa eta proiektuari
jarraikortasuna emango dion tokiko
arduradunen konpromisoa, lau urtean
behin gobernuan izan daitezkeen
aldaketek eraginik izan ez dezaten.
Honek, epe laburrera begira lan ez egitea
eskatzen du,  lehentasun politikoak eta
lerro estrategikoak ezarri eta planak
garatu (eta ez alderantziz, planak egin
eta ildo estrategikoetan txertatzen
saiatu gero).

Adibidez, proiektua garatzeko 
erabakia adostutako konpromisoa 
izatea bermatu beharko litzateke.

• Bigarren konpromiso maila “supra” 
erakundeen presentziari eta babesari 
lotutakoa litzateke (Eusko Jaurlaritza, 
Aldundiak…). Proiektuarentzako 
errefortzua eta herri-mailan hartutako 
konpromisoak sendotzea dakar. 

Eragin soziala handitu eta 
egonkortu egiten da lurraldeko 
beste erakunde batzuengana 
iristean. Konpromiso hori gauzatzen 
lagunduko duten estrategiak lortzeko 
lan egin behar dugula uste dugu.

Finantzazio espezifikoa eta presentzia 
publikoa nahikoak lirateke proiektua 
egonkortzeko. 

• Bestalde, konpromiso politikoarekin
batera, beharrezkoak dira herritarren
partaidetza eta eragina. Garapen
komunitarioko estrategiek herritarren
beharrei erantzuteko era bakarra
ekintza publikoan herritarren eragina
handitzea da. Konfiantza komunitarioko
harremanak indartzea eta partaidetzarako
konpetentziak eta ohiturak garatzea
beharrezkoa da. Partaidetzaren bitartez
komunitatea sortzeko denen parte-
hartzea ezinbestekoa da:  “konponbide 
jakina espero dutenena”, “gauza 
desberdinak eskatzen dituztenena” 
“partaidetzarako tarterik ez dutenena"... 
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Betiere, jakinik ez dagoela 
politika neutrorik: guztiak eragiten du, 
guztiak du ondorioren bat. Pertsonak 
eta errealitatea oinarri gisa hartzea da 
gakoa: komunitateak diseinatu behar du 
etorkizuna, dituen behar eta 
gaitasunetatik, eta erakundeak 
baliabideak eskaini behar ditu, 
dinamikak bultzatu, inguruak sortu…

2.2. Instituzioen funtzionamenduaren 
eta zeharkakotasunaren inguruan.

Gure erakundeak, orokorrean, 
sailetan banatutako  funtzionamendu 
itxia duten erakundeak dira. 
Honela sektoreka banatutako ikuspegia 
sortzen da eta askotan ez dira 
proiektuen helburuak betetzen. 
Nori dagokion (nork egin eta nork 
finantzatzen duen) ez dakigu eta 
gehiegizko espezializazioak gogo falta 
(“bilera gehiago izan baino, hobe 
da proiektuan ez murgiltzea”) edo 
e z i n e g o n a  ( “zure lanean sartzen 
direnean edo zu beste norbaitenean 
sartzen zarenean") eragin dezake.

Epe luzerako ikuspegi politiko, argia 
eta   esanguratsua  eraikitzea ez da 

egiteko erraza. Norabidea zehazteak, 
aniztasunak dakartzan erritmo eta 
zernoraz arduratzeaz gain, honako 
hauek lortzen lagunduko liguke:

• Sail bakoitzari dagokiona zehaztu
• Pertsonei ikuspegi holistikoarekin lan 
egiteko segurtasuna eta tresnak 
eskaintzea (honetan eta beste proiektu 
batzuetan).

• Sailen arteko komunikazioa 
eta harremana nahiz kanpo-
eragileen artekoa hobetzea, egiazko 
zeharkakotasuna hobetuz.

• Baliabideen erabilera hobetuz eta 
proiektuaren zeharkakotasunaren 
irismena areagotuko duten sinergiak 
aprobetxatuz proiektuak indartzea.

• Sozializatzea eta proiektuak 
partekatzea: ideia bakarrean ardaztu 
eta sail bakoitzaren “ikuspegia” 
defendatu gabe. Uste duguna baino 
gehiago dago komunean. 

Sareko zenbait udaletxetan jadanik baden 
esperientzia eraginkorra dira sailen arteko 
udal-mahaiak; garatze-bidean diren 
edo planifikatuak izan diren konpromiso 
eta ekintzak azaltzeko, proposatzeko, 
partekatzeko, etab. aldizkako topaketak.
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2.3. Komunikazioaren, promozioaren 
eta sozializazioaren inguruan. 

Proiektuaren eragina – eta komunitatean 
izan dezakeena- udalaren barruan – 
zeharkakotasuna- nahiz beste eragile 
sozial eta erakundeekiko komunikaziorako 
eta elkarlanerako dugun gaitasunaren 
araberakoak dira hein handi batean. 
Mekanismo horiek indartzeko eta 
proiektuaren eragina handitzeko era bilatu 
beharko genuke. Beharrezkoa iruditzen 
zaigu, herri mailan, etengabeko hedapen-
lerroa lantzea, udal-erakunde guztien 
ezagutza maila altuagoa ahalbidetzeko. 

Horretarako proiektuaren garapena era 
jarraituan partekatu beharko genuke 
ordezkari politiko guztiekin, baita 
gainerako udaleko sail eta arloekin ere.

Beste estrategia batzuk bilatzea
beharrezkoa da, gaur egunekoengandik 
bestelakoak – hobeak-, “antolatu gabeko” 
herritarrekin komunikazio egokia izatea 
ahalbidetuko digutenak.

Proiektuaren ikuspegi komunitarioa 
indartzea, irismen komunikatiboa 
areagotzea  komunitatearen eta
partaidetza nahiz eragin soziala handitzea 
litzateke helburua.

Proiektuaren jatorriak zehazten 
dituen berezitasunez haratago 
(administrazioa, herritar antolatuak, 
erakundea edo kolaborazioa) 
komunikazioaren kalitatea eta 
zeharkako ikuspegia elementu 
erabakigarriak izango dira.  Beharrezkoa 
da, udaletxearen eta 
komunitatearen barnean, oraindik iritsi 
ez den tokietan, proiektuaren 
ikuspegia, helburua eta estrategiak 
sozializatzea.

Beharrezkoa iruditzen zaigu ikuspegi 
komuna adosten lagunduko 
diguten ahaleginak egitea, ondoren, 
komunitateetan zedarritu eta tokiko 
kulturaren parte izan dadin; 
mezuak eragina izan dezan 
estrategiak garatzea.
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2.4. Aniztasunaren eta sareko 
lanaren inguruan.

Ikuspegi edo diskurtso komuna 
eraikitzearekin batera, aniztasunaren 
garrantzia kontuan hartzea da erronka.

Haurren Hiriaren helburua 
ezberdintasunak aintzatestea eta 
balioztatzea da. Horri dagokionez, eta 
proiektu komunitarioa, definizioz, sare 
egituran oinarritzen den proiektua dela 
jakinik, eragileekiko loturak eta topaketak 
lantzea garrantzitsua dela uste dugu.

Proiektuaren eragina areagotuko duten 
lagunak bilatu, eguneroko jardunean 
bakardadea eragiten duten edo “erre” 
egiten gaituzten dinamikak 
eraldatu, eskuragarri ditugun

baliabilideak erabili, etab. (ikus. 3.3 
puntua) 

Bila ari garela, komeni da gogoratzea 
haurrak, haurtzaroan bizi dituzten 
ohiko espazioetan gain (eskola), 
beste hainbat ingurutan ere bizi direla, 
askoz eragin komunitario handiagoa duten 
espazioetan hain zuzen ere. Beste  
eragile eta espazio horiek hautematea 
eta elkarrekin eraiki eta elkar indartzeko 
loturak egitea beharrezkoa iruditzen 
zaigu. Haurtxokoak eta gaztelekuak, 
berez haurrei bideratzen ez zaizkien 
herritarren partaidetzarako espazioak, 
eskolaz kanpoko jarduerak... elkar-
sorkuntzarako aproposak izan daitezke. 

Puntu komunak eta partekatutako 
helburuak bilatzea eta topaketen bidez 
elkarrekin lan egitea garrantzitsua da.
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2.5. Une honetako finantzazio-
markoari buruz (HHSari lotua).

Gaur egungo finantzazio-markoa
aztertzerakoan, oinarrian, eragile
sozialek nahiz udalek proiektuak
finantzatzerakoan eta laguntza-eskaerak 
mahai-gaineratzerakoan izaten ditugun 
arazoak landu ditugu bereziki.

HaurrenHiria proiektua eta proposatutako  
ekintzak aztertu eta hobekuntzak nahiz  
finantzazio-bide berri posibleak landu 
ditugu, tokiko proiektuak indartzeko 
eta sarearen lana babesteko taldean lan 
eginez.



3. Gure
proposamenak.
Haurren Hiria proiektua eta udalen 
Sarea (finantzaketa-baldintzez haratago, 
beharrezko baldintzak) udalerri 
mailan garatzeko  beharrak eta lotutako 
finantzazio-markoen azterketa (Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Saileko eskola-
bideetarako lerroa, Ingurumen-
iraunkortasunerako lerroak edo 
Aldundietako garapenerako deialdi 
espezifikoak, adibidez) berrikusi ondoren, 

finantzazioa ez dela auzi bakarra 
ondorioztatu genuen.

Azken atal honetan, sareko lansaioan 
bildutako proposamenak eta ideien 
zirriborroak bilduko ditugu:

3.1. Finantzazio-markorako irizpide 
orokorrak.
3.2. Komunitateko marko politikorako 
proposamenak.
3.3. Laneko estrategiak eta/edo tresnak.
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3.1. Finantzazio-markorako irizpide 
orokorrak.

Markoa aztertzerakoan, teknikariek eta 
komunitateko eragileek laguntza 
ekonomikoak eskatzeko, ulertzeko eta 
zuritzeko izaten dituzten hainbat 
arazorekin bat egin genuen:

 

• Une honetako finantzazio-markoa 
konplexua da. Bai prozedurei begira, bai 
hizkuntza teknikoari begira.

• Askotan, aurkeztutako laguntzen 
eta proiektuen ebaluaketen irizpideak 
ulertezinak izaten dira.

• Zenbaitetan, epeak ere arazotsuak 
izaten dira; oso laburrak edo adibidez, 
ekintza-egutegientzako edo udal-
aurrekontuentzako urteko sasoirik 
“zailenetan”.

• Gehienetan baliabideak ekintza zehatz
eta banakakoak sustatzeko izaten dira,
eta ez zeharkako proiektuak edo
helburuak lortzeko eraginkorragoak 
diren sare edo inguruneak sortzeko. 
Adibidez, Eskolara Lagunekin 
proiekturako badira laguntzak baina ez 
(hirian) haurren autonomia bultzatzeko. 

Eta  zEr laguntza nahiKO gEnukE? 
Finantzazio-jarduera egokiak ardatza 
helburuan behar luke eta ez 
ekintzan. Zertarako egiten dugun, 
egitearen gainetik egon beharko 
litzateke; edo nola egiten dugun, zer 
egiten dugunaren gainetik.

Horrek laguntzak “beharrik gabe” eskatzea 
saihestuko luke. Uste dugu jarduera oro 
ez dela finantzagarria (guztia ordaintzea 
edo finantzatzea ez da egokia). 

Finantzazio-marko egoki bat honako 
irizpideen bidez eraiki daiteke:

• Ekitatea: udalerri txikiei 
finantzazio kopuru handiagoa (biztanle 
kopuruarekiko alderantzizkoa)

• Osagarritasuna: prozesuek 
jasangarri egingo dituzten eta 
osatuko dituzten dinamikak sortzea 
eskatzen dute. Horregatik garrantzitsua 
da hainbat erakundek (adibidez, 
udaletxeak eta guraso elkarteak) 
proiektu bera elkarlanean 
garatzeko laguntzak lortzeko aukera 
izatea. Ez da eraginkortasunik eza, 
ezta bikoiztasuna ere, sareko lana eta 
elkarlana bultzatzea baizik.

• Irisgarritasuna: “berme” ikuspegia 
gainditzea eta “sarrera-oztopo irizpideak” 
ezabatzea.  Adibidez, B laguntza 
lortzeko, A laguntza eskatua izatea, 
kontuan izan gabe “diruz lagundutako 
helburura” iristeko hainbat bide izan 
daitezkeela. Meritu gisa planteatu 
daiteke, baina ez bete beharreko 
baldintza modura. Garrantzitsua da 
beharrezko dokumentuak eta prozesuak 
sinplifikatzea eta erraztea, pertsonengan 
pentsatuz planteatzea, ulermena eta 
eskaera errazteko formatu eta hizkera 
erraza erabiliz. 

HHS 2017 erronken lehen alea 13



• Jasangarritasuna: “urteko 
proiektua” gainditzea, proiektuen 
garapena laguntzea, adibidez, 
urtero kopuru bat jasotzen den eta 
proiektuaren zikloa kudeatzeko aukera 
dagoen 3 urterakoetan. Horrek, 
adibidez, 5 urterako planifikazioa 
eskatuko luke, finantzatu beharreko 
lerroa zehaztuko lukeen aginduaren 
eta aurrekontuaren urteko laguntzaren 
bidez.  Europako laguntzetan jadanik 
badiren denbora-zeruertzak dira.

• Malgutasuna: adibidez, 
“lurraldeetako” irismena definitzea 
“mugetan” diren lurraldeen baldintza 
bereziak kontuan izanik. Azken finean, 
kolaborazio espazio naturala zein 
izango den eta deialdia bultzatzen 
duen sail edo erakundearen arabera 
nola aldatuko den kontuan izanik 
diseinatzea. Esanguratsuak al dira 
komunitatearen hazkunderako eta 
garapenerako proiektuetan? 

Baliabideetarako irismena hobetzeko,  

UDALERRI MAILAN HONAKOAK POSIBLE LIRATEKE:

Proiektuak gauzatzeko laguntzak 
bilatzea helburu izango duen 
elkartasuna (edo pertsona) lortzea. Eta 
ahal den kasuetan, udaletxeko beste 
sail batzuekiko elkarlanean.

Interesgarria litzateke udaletxeak abiatzen 
dituen proiektuak  bilduko dituen mapa 
bat izatea eta zer baliabiderekin 
egiten diren jasotzea (baliabide 
propioak, laguntzak, etab.).

Ekitatea,
osagarritasuna,

irisgarritasuna,

jasangarritasuna,

malgutasuna…

Gure aniztasuna

kontuan izango duten

hizkera eta ikuspegia
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SARE GISA, GAINERA, finantzazio 
esparruari dagokionez, udalerri maila 
gainditu genezake.

• Europa mailan lan egiteko
aukera emango digun estrategia
kolektiboa diseinatzea eta 
pentsatzea (finantzazioari eta 
ezagutzaren zabalkundeari 
dagokionez). Lan hori Haurren Hirien 
Sarearen bidez egitea.

• Finantzazioaren  lurralde  
dimentsioa  (Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritza) sarearen bidez 
lantzea, proposamenak garatuz 
eta erakundeekiko lotura lanak 
eginez.

• Ezagutzen ditugun 
finantzazio alternatiboen gaineko 
ezagutzak partekatzea sarean 
bertan. Adibidez, jardunaldi bat 

laguntzak 
baliatu 

antolatzea teknikariek 
eskatzerakoan 
daitezkeen aukera eta 
estrategiei    buruz    eztabaidatzeko.

Hona hemen Eusko Jaurlaritzari eta 
Aldundiei eskatu ahal dieguna: 

1.- Haurren Hirien sarea proiektua 
indartuko duen lerro estrategikoa 
gidatzea. Finantzazio espezifikoa, nahiz 
eta tarte baterakoa eta sinbolikoa izan, 
udalerri mailan proiektua egonkortzeko 
eta bertako erakundeen konpromisoa 
azaleratzeko baliagarria litzateke.

2.- Lan ildo iraunkorra edo aldundiekiko 
elkarrizketa-mahaia ezartzea laneko ardatz 
gisa haurtzaroaren finantzazio/
autonomiaren inguruan partekatzen 
ditugun estrategiak egonkortzeko 
(finantzazioa, lidergoa, ekintzak, 
politikak...). Edo helburuekin bat datozen 
beste lerro batzuekin bat egitea: 
adibidez, mugikortasuna.

Era berean, posible litzateke finantzazio 
publiko-pribaturako mekanismoak 
ezartzeko bideak ikertzea eta lantzea.



3.2. Komunitateko marko 
politikorako proposamenak.

Saioko ondorioetako bat 
honako hau izan zen: 
finantzazioa soilik zailtasunetako 
bat da, ez bakarra. Proiektua 
bermatuko duen ekonomiaz 
gain, beharrezkoa izango da 
zerbitzurako bokazioa izango 
duen ikuspegi politikoa: 
aniztasunarekiko irekia eta  
ardura partekatua bultzatzeko 
konpromisoa duena.

“Marko politiko” hau eraiki eta 
eusteko ideiak:

• UDALERRIAN ARDURA POLITIKOA DUTEN

PERTSONA GUZTIEK PARTEKATUTAKO ETA

ADOSTUTAKO UDAL-IKUSPEGIA.

> Alkatetzak, sarerako 
atxikimendua gauzatzeko “lege” 
edo hasierako oinarri mugiezin 
gisa ezartzea, udalerrian 
ordezkaritza lortu duten 
alderdi politiko orok 
onartzea eta ezagutzea: 
adostutako gutxiengo komuna 
baliatu, epe luzean, parte-hartzea 
areagotu eta proiektuaren 
jarraipena bermatzeko. 

> HaurrenHiriak, bi proiektu nagusiez
gain, talde politiko guztiek
proiektuan parte har dezaten
lortzeko formulak bilatu ditzake:
Umeen Kontseiluaren eta udaletxean
ardura politikoa duten pertsona guztien
arteko urteroko topaketa antolatzea,
helduen ikuspegia aldatzeko 
trebakuntza egin edo haurrak 
udal-kontseiluetako proiektuetan 
egoteko partaidetza-esperientziak. 

Herritarrek, ardura partekatua lortzeko, 
berezko ikasketa-prozesua egin behar 
dute.

> Proiektuan "geure lekua" topatu 
nahi dugu (herritar gisa) eta behar 
dugu (administrazio gisa), parte 
hartu eta partaide izateko. Horrek 
esan nahi du ardura politikoa duten 
pertsonek bezalaxe, herritarrek 
proiektua ezagutzeko eta 
parte hartzeko eskubidea izan 
behar dutela. 
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• IKASKETA, KOMUNITATEKO KONFIANTZA
HARREMANAK ETA PARTAIDETZARAKO

INGURUAK.

Pertsona guztientzako aproposak 
diren ikasketarako baldintzak 
sortu: erabakitzen dutenentzat, 
elkarteetan parte-hartzen dutenentzat, 
guztia egina nahi dutenentzat, beste 
lekurik ez dutenentzat...

> Sailkatutako proiektu/proposamenen
kontsumo eta eskaintzaz 
haratago, epe luzerako apustua 
egin aniztasunarekiko zerbitzu 
ikuspegia (beharrena, 
erritmoena, gaitasunena) izango 
duten proiektuak landuz.

> Prozesuan zehar segurtasuna
emango digun (guztiontzako) 
“laguntzaile” bat izan genezake, 
“joko-arauak” bermatu ditzan. 

Erabateko konfiantzaz eta berezko 
interes edo asmo propiorik gabe, 
laguntzen dituen pertsona eta 
prozesuen osasuna kontuan hartuz, 
prozesuaren noraezak zehazten 
duen hazkundearen mesedetan lan 
egingo duen pertsona edo taldea.

> Eragileentzako hedapenerako
tresnak (buletin politikoa,
hiruhileko bakoitzeko topaketak edo 
whatsapp eta mailchimp tresnak 
informazioa eta lan-ildoak 
partekatzeko), esperientzia-gidak edo 
eskuliburuak, ekintzen edo martxan 
dauden proiektuen tokiko mapak... 
komunikazio eta elkarlanerako 
baliogarriak izango dira. 
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3.3. Esperientziak eta lantresnak 

Hona hemen, laburtuta, hautemandako 
beharren ikuspegi orokorrera egokitzen 
diren estrategiak eta esperientziak.

• SAILEN ARTEKO MAHAIAK.

Mahai jarraituak: 

Sailen arteko topaketa-dinamika 
bat ezartzea,  Udal Plan baten 
bidez, hainbat sailetan ardura teknikoa 
duten pertsonak hiru hilean behin bildu 
daitezen, adibidez, abiatutako proiektuak 
partekatzeko, aurreikusitako planez edo 
kolaborazio posibleez hitz egiteko...

Mahai zehatzak:

Mahai jarraituetan Eskolara Lagunekin 
bezalako proiektuak sortuko lirateke, 
logika horren bidez uler baitaitezke:

> Proiektua garatu eta gidatuko duen
Talde Eragile bat antolatzea. Irizpide
gisa eraginkortasuna, gaitasuna edo/eta
gogoa erabiltzea. Kasu honetan, adibidez: 
hirigintza, udal-polizia eta hezkuntza.

> Taldeak, era berean, prozesuan
nahastutako eragileak gehitu ditzake-
ikastetxeetako guraso elkarteak,
zuzendaritza taldeak, haurrak, merkatariak, 
etab.- sailen arteko mahaia, mahai 
komunitarioa bilakatuz.

> Prozesuetako informazioa Mahai
Jarraituetara itzultzea, komunikazio
formulak eta zeharkakotasuna bilatuz,
talde eragileko partaide ez direnak, baina
bai talde munizipaleko kide, proiektu
komunitariotik ez daitezen aldendu.

Sailen arteko mahaiak.

Joko-arauak. 

Deskategorizazio ariketak.

Espazio Irekiak.

Denboraren Bankua edo 
Ezagutza Sareak.
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• DESKATEGORIZAZIO ARIKETAK.

Ekintzen Diseinurako ariketak edo 
“kategoriarik gabeko” Inguruak 
proposatzea aniztasuna entzuteko 
ariketa gisa. Horretarako honakoak 
balia ditzakegu: 

> Martxan    dauden    proiektuak
berrikusi, helburu izan ohi dituzten
pertsonak edo kategoriak aldatuz 
(haurrentzako, emakumeentzako, 
adinekoentzako...). 

> Haurrentzako inguru edo ekintzak
diseinatu hizkera moldatuz,  asmo
(hezitzaileak) edo  aurreiritzi eta
beldurrak berrikusiz;  geure buruari 
galdetuz: “eta niretzat balitz?”

> Edonorentzako  eta  guztientzako
ekintzak sortu. Korrika egin 
dezakeenarentzat eta ezin 
duenarentzat; guztia begiratzen 
duenarentzat, zein ezer ikusten 
ez duenarentzat; berbati 
zein lotsatiarentzat...

> HaurreKIN egiten saiatu.

• PROTOKOLOA / JOKO-ARAUAK.

Informazioaren sarbideari, herritarren 
partaidetzari eta proiektuarekin 
harremana duten beste gai batzuei 
lotutako araudi organikoak berrikustea 
eta berriz formulatzea. Ekintza hori, 
noski, berezko helburuei jarraiki eta 
partaidetza prozesuaren bidez egin 
beharko litzateke.

Bertan, espazio / esperientzia 
partekatuetan aniztasuna eta autonomia 
bermatuko dituzten joko-arauak 
ezartzea: segurtasuna eskainiko duten 
eta “elkarrekin egiteko” beharrezko 
konfiantza ezartzen lagunduko duten 
baldintzak.

Kontuan izan beharrekoa:

> Guztiok gara desberdinak.
> Guztiok gai gara.
> Elkarrekin hazi behar dugu.
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• ESPAZIO IREKIA-JARRAITUA KALEAN.

Kalean egongo den erreferentziazko 
espazio egonkorra, guztiona 
izango dena. Baliagarria litzateke:

 

> Proposamenak, erronkak, beharrak…
jasotzeko eta informazioa lortzeko.
> Erakusketak, deialdi irekiak… egiteko.
> Proiektua indartzen lagunduko duten
pertsonen eta eragileen topaketei bidea
errazteko: irismena areagotzeko, ekintza
eraldatzailen gaitasuna areagotzeko 
maila ezberdinetan: erakundeetan, 
gizartean, berdinen artean, 
ikastetxeetan… etab.

> Helburu komunak elkartzen eta
partekatzen hasteko topaketak, 
denborarekin, Elkarrekin Hazteko 
helburua eraikitzeko balio dezaten.

> Erabilgarria litzateke topaketen urteko
egutegia ezartzea eta komunitatea
deitzea/gonbidatzea.

• EZAGUTZA SAREA EDO DENBORAREN

BANKUA.

Sare komunitarioak ekonomia egonkortzen 
(dirua, animoak, denbora, aukerak...) eta 
pertsonak “errez” eta baliabideak alferrik 
galduz – aprobetxatu gabe- proiektuen 
bide onaren kontra eragin dezaketen 
udalerrien inertzia eta mekanikak 
orekatzen lagunduko du.

> Beharrak eta banakako eta 
komunitateko gaitasunak biltzeko balioko 
duen tresna bat.

> Horri jarraiki, interdependentzia
ohiturak eta espazioak eraikitzeko aukera,
bertan beharraren araberako balioa
trukearen bidez ezarriz.

> Edo Auzolan bezalako deialdiak,
helburu komunaren inguruan desberdinak
elkartzeko.
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ideiak
 Osasuna sortzea prozesu politiko eta soziala da. 

 Eraldaketak banakako eta komunitateko gaitasunak indartzen ditu, baina era berean, 
inguruak sortzen eta politiketan aldaketak bultzatzen ditu.

 “Egiturazkoa” (aldaketa fisikoa) finantzatu nahi dugu, baina baita esku-hartze prozesua 
ere (sarea, dinamika komunitarioak sortzea adibidez).

 Finantzatzea ez da soilik dirua ematea; baita laguntzea, babestea, tresnak eskaintzea 
(gidak, eskuliburuak…) ere.

 Gaur egun inork ez du sektore-politikarik egiten beste sail, eragile edo politika batzuei 
begiratu gabe: “guztiok antzeko gaien inguruan hitz egiten dugu”

 Geure ekintza politika eta marko globalekin lerrokatu behar dugu, nazioarteko 
funtsetarako sarbidea errazten du eta egiten dugunari garrantzia gehiago ematen dio.

 Sinbolikotik eraldatzailera, edo sinbolikoaren baliora.

 Ikasketak ematen duen beldurrari aurre egin.

 Garrantzitsua da egiten duguna kontatzea eta beste batzuek egiten dutena ezagutzea.

 Finantzazio europarra baliabidea da, ez helburua. Geure helburua proiektua marko 
europarrean kokatuz gauzatzea izan beharko litzateke.

 Euskadi eskualde europar aktiboa al da? Enpresei dagokienez bai, sozialki eta 
erakundeen kasuan ez.

 Krisiak finantzazioa “beste nonbait” bilatzeko beharra eragin du. “Tortikolis” efektua 
sortu da (bat-batean Bruselara begiratzea).

 Une honetako Europako egoera gutxitze eta berriz taldetan kokatze egoera da. 
Hutsuneak badaude, proiektuak kontatzen eta ikuspegiak elkartzen jakinez gero.

 Udalerrien arteko senidetzeak: Europara joateko sare naturala dira. Lotura horiekin 
haratago joango den zerbait egin.
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