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AURKEZPENA

Gizarte Politiken Sailak plan estrategikoak egin zituen 2003-2007 aldirako eta 2008-2011 aldirako.

II. Plan Estrategikoa 2011. urtean amaitu zen, eta gure sailean uste dugu beste ibilbide-orri bat behar 
dugula datozen urteotako bilakaera bidera tzeko. 

Gasteizek lorpen handia egin zuen iraganean: gizarte-politiketan ai tzindari izatea lortu zuen. Ala-
baina, gizartearen premiak aldatu egin dira. 

Azken 10 urteotan, arlo horretako lege- eta arau-esparrua nabarmen garatu da Gizarte Zerbi tzuei 
buruzko Legearekin (abenduaren 5eko 12/2008) eta Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren prestazio 
eta zerbi tzuen zorroari buruzko Dekretuarekin. 

Horretaz gain, politikaren eta ideologiaren arloetan, Gizarte Zerbi tzuen ereduari eta ikuspegiari 
buruzko hainbat jarrera atera tzen ari dira. 

Testuinguru horretan, une garran tzi tsua bizi tzen ari garela esango nuke, fun tsezkoa den hori 
berreskura tzeko premia inoiz baino handiagoa baita: gure arretaren arda tz per tsonak izango dituen 
hiriaren alde egin behar dugu.

Horretarako, hausnarketa-prozesu bat egin behar dugu, geure norabidea finkatu eta geure lana 
bidera tzeko. Gaur egun zer erronka ditugun hartu behar dugu kontuan eta, denok elkarrekin, erronka 
horiei ahalik eta modu eraginkor eta efizienteenean aurre egiteko gure eran tzuna zein izango den 
diseinatu behar dugu.

2016-2020 aldirako Gizarte Politiken Plan honen helburua zera da hasiera-hasieratik, Gasteiz “gi-
zarte-kohesioaren eta giza garapenaren hiri” izatea. Horretarako, legealdi honetako Hirirako Plan 
Estrategikoan erabakitako honako konpromiso hau har tzen eta sina tzen dugu:

Vitoria-Gasteiz gizarte-kohesioaren hiri bihur tzea, non diferen tziak balioe tsi egiten diren per tsona 
guztiei tratu baliokidea emateko eta gizarte-desberdintasunei eusten dieten baldin tzak gaindi tzeko. 
Ildo horretan, udalaren gizarte-zerbi tzuak protagonista dira gizarte solidario, kohesionatu eta inklu-
siboaren eraikun tzan”.

Eta nola ez, plan hau partaide tzaren plana izatea nahi dugu, Sail honetan lan egiten duten per tsona 
guztiek ekarpenak egiteko aukera izan dezaten, beren jakin tza eta esperien tziaren ondorio diren 
lanbide-baliabideetan oinarrituta. Bestalde, plana landu genuenean, gurekin koordinatuta jarduten 
duten gizarte-eragileek eta erakundeek ere parte hartu zuten. Azkenik, ez ditugu ahan tzi nahi gure 
gizarte-ekin tzaren protagonista nagusiak: Gasteizko herritarrak.

Laburbilduz, etorkizunari begiratuko dion plan estrategikoa egin nahi izan dugu, baina aldi berean, 
errealista, zeha tza eta praktikoa izango dena. Eta bete behar dugun eginkizuna uneoro kontuan iza-
nik: “Gasteizen bizi diren per tsonen autonomia eta gizarte-ongizatea susta tzea eta ahalbide tzea”, 
geure eran tzukizun, eskumen eta arduretan oinarrituta.

Peio López de Munain López de Luzuriaga 
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko zinego tzia
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1.  UDALAREN  
GIZARTE-ZERBITZUAK

1.1. EGITEKOA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK

1.2. PRIN TZIPIO GIDARIAK
Herritarren alde eta herritarren tzat lan egiten dugu; horretarako, gizaki ororen duintasuna ain-
tzatestean oinarri tzen diren balio moralak geure egiten ditugu eta Gasteizen bizi direnen 
gizarte-ongizatea eta autonomia bul tza tzen dugu, ahultasun-egoera eragin duten arrazoiak 
eta unean uneko bizi tzaren etapa edozein izanik ere.

Uste hori ingurune dinamiko eta gero eta konplexuago batean kokatu behar dugu. Horrela, 
bada, Gizarte Zerbi tzuen zeregina zein den berriz pen tsatu beharko dugu, honako hauek 
ain tzat hartuta: alde batetik, gizarte-zerbi tzuen inspirazio diren prin tzipio etikoak (eran-
tzukizun publikoa, elkartasuna, ongin tza –“ongia egitea” alegia–, kalterik ez egitea, justizia, 
ekitatea eta autonomia), eta bestetik, esku-har tzearen eredu zientifiko tekniko bat aplikatu 
behar dela, prin tzipio horiek defenda tzen dituzten gizarte-balioak barnean hartuta. 

Hona hemen esku-har tze eredu honen prin tzipioak:

Egitekoa: herritarrengandik gertuen dagoen gizarte-zerbi tzuen sare publikoa gara. 
Gasteizen bizi diren per tsonen autonomiaren eta gizarte-ongizatearen alde lan egitea 
da gure egitekoa, komunitatea eratuz.

Ikuspegia: protagonista izan nahi dugu komunitate solidario, kohesionatu eta inklusibo 
baten eraikun tzan, gizartearen baitan parekotasunik eza ahalbide tzen duten egoerak 
gaindituta, eta desberdintasunak ain tzat har tzeaz batera per tsona guztiei tratu ekita-
tiboa ematen zaien hiria izan dadin Gasteiz.

Balioak: 

Per tsonen duintasunaren aitorpenetik abiaturik: 

•  Per tsonekiko konpromisoa eta gardentasuna, gure eran tzukizun publikoaren baitan

•  Uniber tsaltasuna, ekitatea eta justizia soziala

•  Inber tsio soziala, kalitatetik eta eraginkortasunetik

•  Elkartasuna, komunitate-sareak eraikiz

•  Agente sozial eta instituzionalenganako irekitasuna eta lankide tza, per tsonei arreta 
integrala emateko espazio komunak sortuz
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UNIBERTSALTASUNA:
per tsona guztiei tratu-berdintasuna bermatuta, haien desberdintasunak errespetatuta eta 
kontuan hartuta. 

GLOBALTASUNA/INTEGRALTASUNA: 
norbanakoa ikuspegi orokor batetik begiratuta, zirkunstan tzia guztiak ain tzat hartuz eta oro 
har kontuan izan behar diren aldagaiez inguratuta, per tsonek bizi duten bizi tza-zikloaren 
unearen arabera. Bizi osoan hainbat etapa igaro tzen ditugu per tsonok, eta etapa bakoi tzean 
autonomia-maila handiagoa edo  txikiagoa izan daiteke. Une guztietan aukera-faktoreak 
eta bizi-arriskuak izaten ditugu, eta bi horien arteko oreka erabakigarria izaten da edozein 
etapatan lagun tza behar izateko edo behar ez izateko. Horregatik da hain garran tzi tsua 
hasierako urteetatik familiaren babesa eta gurasotasun positiboa modu aktiboan lan tzea, 
erresilien tzia sustatuta eta norberaren gaitasunak gara tzen uneoro lagunduta. Heldua-
roan, baliabideei errepara tzen zaie, adinari dagozkion eskakizunekin lotutako helburuei 
eta helburu horiek bete tzeko beharrezkoak diren prozesu eta gaitasunei. Autonomia eta 
kalitatezko gizarte-loturak sustatu behar dira, hau da, zahar tze aktiboa eta pozgarria, 
preben tzioko eta sustapeneko esku-har tzeekin, per tsona guztien bizi tza-proiektuak erres-
petatuta. Bertan bizi diren per tsonen tzat komunitate eta auzo osasungarri eta babesgarriak 
sustatu behar dira, ahal dela. 

Norbanakoa eta haren ingurunea globaltasunean hartuz gero, per tsona arda tz duen arreta 
integralaren ikuspegia lortuko dugu, lagun tza-harremana ezar tzen denetik; harreman ho-
rretan per tsonei da txekien duintasuna, per tsonen nahiak eta bizi-proiektuak errespetatu 
behar dira, eta adostutako esku-har tzea ezarri behar da, per tsonen eta taldeen autonomia 
eta kontrola areagotuko dituzten lagun tzei buruzko informazioa, orientazioa eta eskain tza 
eginez. Hartara, profesionalek eta per tsonek batera egiten dute arreta-plan per tsonalizatua, 
inguruneko aukera eta ahalbideekin koherentea dena. 

GIZARTE-BERRIKUNTZA: 
ideia eta jardunbide berriak (produktu, zerbi tzu eta ereduak) garatu eta ezarrita gizarte-pre-
miei eran tzuteko. Gizartearen eskariei eran tzun berriak ematea esan nahi du horrek, gizar-
te-interakzioko prozesuetan eraginez; honako etapa hauek ditu: ideia sor tzaileak sor tzea, 
prototipoak eta esperien tzia pilotuak diseina tzea, inpaktua eta balio eran tsia ezar tzea eta 
ebalua tzea eta, azkenik, jardunbide egokiak orokor tzea eta ezagutaraztea.

GIZARTE-INBERTSIOA: 
gizarte-berrikun tzako prozesuek i tzulkina edo onura dakarkiote gizarteari. Gizarte-politiken 
plangin tzan kostuak eta onurak aztertu behar dira, betiere aukera-kostuak ain tzat hartuta 
eta gastu-eskema gaindituta, gizarte-inber tsioko eredu bateran tz alda tzeko arian-arian.

PARTE-HARTZEA: 
herritarrek gizarte-zerbi tzuetan parte har tzen badute, zerbi tzuak herritarren arazo eta 
i txaropenekin lotu daitezke; hortaz, parte-har tze hori konponbideen ezinbesteko elementu 
bihur tzen da.
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Eredu zabal horren pean gara tzen dugun esku-har tzean alderdi psikosoziala, psikosozioe-
dukatiboa eta soziosanitarioa sar tzen dira, arreta-maila guztietan: norbanakoaren/familiaren 
mailan, taldeko mailan eta maila komunitarioan. 

Gainera, horren guztiaren ondorioz, esku-har tze pasiboetatik esku-har tze proaktiboagoeta-
ra eta preben tziozko esku-har tzeetara aldatuko da, eta gizarte-errentagarritasun handiagoa 
izango duten esku-har tzearen uneak eta taldeak zein tzuk diren identifika tzeko aukera 
emango duen esku-har tzea garatuko da. Esku-har tze horiek ikuspegi komunitarioan be-
rezkoak izaten dira eta gu ikuspegi horri jarraikiz ari gara lanean jada, kalitatezko arre-
ta berma tzen baitu, eta testuinguru berri batean ere eraginkorrak eta efizienteak direla 
egiazta tzeko aukera izango dugu.

1.3 EGITURA ETA ANTOLAMENDUA 
Udalaren Gizarte Zerbi tzuak honela egituratuta daude: gizarte-zerbi tzu orokor eta balioa-
niztunak, eta gizarte-zerbi tzu espezifikoak, kolektibo jakin ba tzuei zuzendutakoak. Zehazki, 
alde batetik, Oinarrizko Gizarte Zerbi tzuak eta Udalaren Gizarte Larrialdietarako Zerbi tzua; 
eta, bestetik, Gizarte Inklusioaren Zerbi tzua, Haur tzaro eta Senitartekoen Zerbi tzua eta 
Adinekoen Zerbi tzua.

 Esku-har tze profesionalaren bitartez lan egiten dugu, honako hauei zuzendutako baliabide, 
programa edo zerbi tzuak garatuta: herritarrei, oro har, haurrak/nerabeak babesgabeta-
sun-egoeran dituzten familiei, mendetasun-arriskuan edo mendetasun-egoeran daudenei, 
gizarte-bazterkeriaren egoeran edo arriskuan daudenei eta genero-indarkeriaren biktima 
diren emakume eta seme-alabei. 

Gaur egun, Sailean 421 lanpostu daude eta 561 per tsona ari dira lanpostu horietan. Dizi-
plina ani tzeko profilak ditugu, gainera: gizarte-langileak, psikologoak, gizarte-hezi tzaileak, 
administrariak, medikuak, erizainak, erizain tzako zain tza osagarrietako teknikariak, sukal-
dariak, garbi tzaileak, ikuztegiko langileak, aterpe txeko zaindariak eta abar. Horietaz gain, 
Sailak kontratuen bitartez eta zerbi tzuak emateko hi tzarmenen bitartez kudea tzen dituen 
zerbi tzu, zentro eta programak ere badira; guztira, beste 350 profesional gehiago.

Profesionalen talde handi hori da gizarte-zerbi tzuetako baliabiderik garran tzi tsuena, eta ba-
liabideak izapide tzea eta programetara bidera tzea esku-har tze profesionalaren esparruan 
 txerta tzen da, betiere esku-har tze horren oinarria per tsonarekin zuzenean elkarreragitea 
izanik. Gero, egoki iri tzitako beste baliabide osagarri ba tzuk balioesten eta abiarazten dira 
gizarte-zerbi tzuen sistematik edo ongizatea hobe tzeko beste sistema ba tzuetatik. Nolanahi 
ere, esku-har tze guztietan honako hauek sar tzen dira: per tsonari edo familiari harrera egi-
tea; premiak eta gaitasunak ebalua tzea; esku-har tze plana elkarrekin prestatu eta diseina-
tzea; plana ezar tzea; jarraipena eta ebaluazioa egitea.

Gizarte-zerbi tzuetan arta tzen diren per tsonak Gasteizen erroldatuta daudenen % 11 dira. 
Jaso tzen duten arreta motari dagokionez, arreta jaso duten herritarren % 80k gizarte-arreta 
jaso tzen du (gizarte-langilea), % 10,1ek arreta psikosoziala (gizarte-langilea eta psikologoa) 
eta % 9,2k arreta (psiko)sozioedukatiboa (gizarte-hezi tzailearen figura gehi tzen zaio). Gai-
nera, ez dugu ahaztu behar ostatu har tzeko eta eguneko arreta emateko baliabideetan 
dauden adineko guztiek arreta soziosanitarioa jaso tzen dutela (osasun-arloko profesionalek 
ere parte har tzen dute).

Norbanakoaren eta familiaren arretaz gain, sailak lan handia egiten du esku-har tze komunita-
rioan; askotariko jarduerak programa tzen ditu. Alde batetik, ekin tza horien bitartez parte-
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har tzea sustatu nahi dugu eta, horretarako, hiriaren poten tzial integra tzailea optimizatuko 
duten egiturak sortu eta garatu daitezen ahalbide tzen dugu. Bestetik, norbanakoari gehiago 
erreparatuta, Sailaren programen bitartez gizarte-gaitasuna indartu nahi dugu, per tsonek 
baliabide eta trebetasun per tsonal gehiago izan di tzaten hazkunde- eta ongizate-maila 
handiagoa lor tzearren. 

Sare-lana fun tsezko elementua da per tsonek/familiek bizi tzako uneren batean izaten dituz-
ten premiei eta gizarte-arazoei modu integralean eran tzuteko. Horrela, bada, gure esku-ha-
tzean beste agente ba tzuekin koordinatuta jardun behar izaten dugu, ohiko moduan. Alde 
batetik, bigarren mailako gizarte-zerbi tzuetako beste sistema ba tzuekin (mendetasuna, 
desgaitasuna…). Eta, beste alde batetik, gizarte-babesean inplikatutako gainerako siste-
mekin, hau da: hezkun tzarekin, osasunarekin, e txebizi tzarekin, enpleguarekin, herritarren 
segurtasunarekin eta beste ba tzuekin.

Fun tzionamendua eraginkorra eta efizientea izan dadin, eta esku-har tzea etengabe hobe-
tzeko asmoz, Sailak hainbat zerbi tzu eta ekipotako teknikariekin elkarlanean jarduten du 
eta/edo koordina tzen ditu gaur egun, zerbi tzuarteko, sailarteko, erakundearteko 50 bat 
lantaldetan eta baita nazioarteko foroetan ere.

Buka tzeko, Gasteizko gizarte-erakundeekin batera ere proiektuak egiten ditugula aipatu 
nahi dugu, lankide tza-hi tzarmenen bitartez eta diru-lagun tzen deialdiak urtero eginda. 
Gaur egun, Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak 74 lankide tza-hi tzarmen kudea-
tzen ditu Gasteizko elkarte eta gizarte-erakundeekin, eta 2016. urtean guztira 40 proiektuk 
lortu zuten diru-lagun tza.

9
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2. HURBILKETA DIAGNOSTIKOA 
2.1. HIRIA
2016ko urtarrilean, 246.042 per tsona zeuden erroldatuta Gasteizen; horrek esan nahi du 
azken 4 urteotan % 1,1eko hazkundea gertatu dela.  Zenbateko hori 106.553 familia-unita-
tetan banatuta dago eta familia-unitate horietatik % 8,3 (35.460) kide bakarrekoak dira. Gai 
horri dagokionez, familien batez besteko tamainak % 3 egin du behera 2012. urteaz geroztik, 
batez besteko 2,31 kide baitituzte. 

Adinaren araberako banaketari dagokionez:

•  Herritarren % 17,3 17 urtetik beherakoa da, duela 4 urte baino zer txobait gehiago.

•  14-29 urtekoak % 14,3 dira.

•  Zahar tze-indizea –65 urtetik gorakoak– etengabe gora eta gora ari da, eta % 20ra iri tsi da.

•  Era berean, gainzahartutako populazioa (80 urtetik gorakoak) % 6,1era iri tsi da.

Azkenik, hirian bizi diren a tzerritarren kopuruak eta Estatutik kanpo jaiotakoen kopuruak 
behera egin dute (% 8,8 eta % 11,9, hurrenez hurren).

Ondorioak:

ZAHAR TZE-ERRITMO BIZIA: 
herritarren % 20k 65 urte edo gehiago ditu, eta familien % 31n adin horretatik gorako 
per tsonaren bat badago.

FAMILIA-EGITURA ALDATU DA: 
kide kopurua murrizteaz gain, familia motak ugari tzen ari dira. Eta gainera, fami-
liaren eginkizunetan ere aldaketa garran tzi tsuak gerta tzen ari dira, besteak beste, 

zain tzako eginkizunetan.

MIGRAZIO-ZIKLOA ALDATU DA: 
Gasteizen migrazio-fenomenoari buruzko ikerketa-diagnostikoan (2014) jaso tzen de-
nez, aniztasunari harrera egitetik aniztasuna kudea tzera igaro tzen ari da, eta a tzerriko 
herritarren jatorria eta osaera ere alda tzen ari dira. 

2.2. UDALA
Gasteiz Estatu osoko erreferente izan da, hiria per tsonen fun tsezko premiak beteko direla 
berma tzeko gune tzat hartu izan baita. Gaur egun, eta ekonomiaren eta gizartearen arloko 
hazkundea ahalbide tzearren, hiri-eredu berria diseina tzen ari gara, gasteiztarren bizi-ka-
litatea hobe tzea xede duen proiektu batekin.

Horren ondorioz, Udala hainbat proiektu abiarazten ari da hirirako; adibidez: Vitoria-Gasteiz 
Smart Green City, hiria eralda tzeko proiektu bat, hiriaren osagaien artean oreka adimendu-
na sortuko duena; Vitoria-Gasteiz turismo jasangarria, hiri-antolamendurako Plan orokorra 
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–gizarte-arloko ikuspegia duen zeharkako ildo estrategiko bat duena– Gardentasunaren 
eta Gobernu onaren Plana, Herritarren Parte-har tzerako Plana, Bizikide tza eta Aniztasun 
Plana eta abar. Eta, gainera, “E txegabe tzerik gabeko udalerria” delako deklarazioa egin du.

Horrekin guztiarekin, herritarren eskubideak benetan balia tzeko aukera eta zerbi tzu publi-
koetarako sarbide uniber tsala bermatu nahi dira: eskubideen hiria, gizarte-eran tzukizuneko 
hiria, hiri jasangarria eta berri tzailea.

2.3. UDALAREN GIZARTE ZERBI TZUAK
Plan Estrategikoa sortu zen gizarte-zerbi tzuak birplantea tzeko premia parteka tzen zelako, 
beste ikuspegi bat beharrezko tzat jo tzen zelako; horretarako, begirada eta aho ts berriak 
sartu behar ziren, per tsonak ahaldun tzea sustatu behar zen, ahultasun-egoeran egon ala 
ez egon, eta gure arretaren arda tz bihurtu behar ziren. Horrek esan nahi du etikoki joka tzeko 
konpromisoa hartu behar dela, gizarte-zerbi tzuetan eskain tzen den zerbi tzuaren kalita-
tearen fun tsezko alderdi tzat hartuta, eta per tsona arda tz duen arreta-eredutik abiatuta, 
eredu komunitario eta gertuko batetik.  

Aldi berean, Gizarte Zerbi tzuek ez dute ahaztu behar beren eginkizuna zera dela, hain justu, 
baliabideak egoera ahulenean daudenen eskura jar tzea, bizi tzeko aukera gehiago izan di-
tzaten. Eta gatazka gehienak baliabide horien banaketarekin dute zerikusia, kasu askotan 
urriak izaten baitira. 

Esparru horretan, honako datu hauek kontuan hartu behar dira:

1. Pobrezia-tasa, pobrezia-arriskua 

•  Euskadin, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren arriskuan dagoen populazioa 2008. 
urteko % 17,9tik 2014. urteko % 22,7ra hazi da. 385.087 per tsona izatetik 489.447 per-
tsona izatera (104.360 per tsona gehiago).

•  Oro har, ongizaterik ez izateko modu bat baino gehiago (prekarietatea bizi-baldin tzekin 
lotuta epe luzera) meta tzen zituzten herritarren % 20k 2014. urtean.

•  Bilakaerarik negatiboena Araban izan da, benetako pobreziak gora egin baitu: % 4,1 
zen 2008an, % 5,6 zen 2012an eta % 8,2 zen 2014an.

2. Enplegua, langabezia… Desberdintasun ekonomikoa eta arraila handi tzea

•  Gazteek zailtasunak dituzten lan-merkatuan sar tzeko, lana ere gu txi dago, eta langi-
leen artean desorekak sor tzen dira adinaren arabera; baina langabeziak gora egin du 
gazteenen eta zaharrenen artean.

•  Lanpostu berriak aldi baterako eta prekarioak izaten dira, eta kontratu mugagabeen 
ordez aldi baterako kontratuak egiten dituzte.

•  Langabezia-tasarik handiena hezkun tza-maila  txikienetan dago.

3. E txebizi tza: gure herriko egoera

•  Gero eta arazo gehiago daude alokairua, kreditua, hipoteka edo ordainagiriak ez 
ordain tzeagatik edo berandu ordain tzeagatik. 1986-2008 aldian horrelako arazoak 
izaten zituen biztanleriaren % 3k, baina 2012an % 5,9 eta 2014an % 6,2 ziren.

•  2014. urtean, e txebizi tza-hipoteken betearazpen-tasa 3,4 da EAEn, 10.000 e txebizi tza 
bakoi tzeko; Espainian, aldiz, 28,4 da.
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Azken urteotan zerbi tzuetan artatutako egoeren bilakaerari dagokionez, hona hemen joe-
rak:

•  Arazo ekonomikoen garran tzia nabaria izan arren, udalaren gizarte-zerbi tzuetan arta tzen 
ditugun familien % 47,7k ez du ekonomiarekin lotutako arazorik.

•  Haurren babesgabetasun-egoera gehiago detekta tzen dira maila guztietan, eta hezkun-
tza-premiak familia-testuinguruan bete tzeko zailtasunak dituzten egoerak nabarmen tzen 
dira, adin guztietan.

•  Emakumeen aurkako indarkeriaren kasuak ere areago tzen ari dira oraindik, batik bat, 
tratu  txar psikologiko/emozionalei dagokienez, eta horien a tzetik dator tratu  txar fisikoa. 
Familia-nukleo horietan bizi diren seme-alabengan ere badu eraginik egoera horrek, eta 
haurrekiko babesgabetasuneko beste egoera bat dela esan daiteke.

•  Hirian bizi diren adinekoei dagokienez, e txebizi tzen eta ingurunearen baldin tza fisikoak 
hobetu egin direla ikusi dugu. Alabaina, biztanleria zahar tzearekin batera, eguneroko 
bizi tzako jarduerak egiteko zailtasunak dituzten per tsonen kolektiboa handi tzen ari da, 
baita bakarrik daudenena ere. Gainera, zain tza-lanak egiten dituzten per tsonek gainkarga 
gero eta handiagoa jasan behar izaten dute.

•  Familia-harremanen barruan, gurasoak banan tzearekin lotutako arazoei eu tsi egin zaie 
eta horrek eragin handia du gurasoen eta seme-alaben arteko harremanen dinamikan. 
Horrela, bada, urte hauetan gora egin dute hi tzarmen arauemaileen epaiak ez bete tzearen 
ondoriozko gatazken kopuruak.

•  Luzaroko langabezian eta enplegu prekarioetan dauden per tsona gero eta gehiagori ema-
ten diegu arreta. 

•  Ahultasun bereziko egoerak eta gizarte-lagun tzako premiak dituzten gizarte-arloko ba-
besgabetasun-egoerak areagotu egin dira.

2.4. ERRONKAK
Azterketa horretan oinarrituta, Sail honek honako erronka hauek ondorioztatu ditu:

•  Gizarte-zerbi tzuetako inber tsioari eustea edo areago tzea.

•  Gizarte Zerbi tzuen erabilera normaliza dadin susta tzea.

•  Premia-egoerak eta biztanleriaren profilak askotarikoak eta konplexuak direla ain tzat 
har tzea.

•  Sailak egiten dituen ekin tzetan norberaren bizi tza, familia-bizi tza eta lana uztar tzeko eta 
eran tzukidetasuneko aukerak kontuan izatea.

•  Zainketen familia-sareari lagun tzea.

•  Gizarte-zerbi tzuen zorroari buruzko Dekretuaren arabera antola tzea baliabideak.

•  Elkarte-sarearekin eta parte har tzen duten herritar aktiboekin sinergiak balia tzea.

•  Gune soziosanitarioaren garapena balia tzea gizarte-arloaren eta osasun-arloaren arteko 
zubiak era tzeko lehen mailako arretan.

•  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak aplika tzea.

•  Gizarte-zerbi tzuen arloan esperien tzia berri tzaileak gara tzea.
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3. ARAU-ESPARRUA
Testuinguru honetan eta une honetan, Gizarte Zerbi tzuen egungo lege-esparrua bereziki 
garran tzi tsua da eta, zehazki, udalaren egungo zerbi tzuak Gizarte Zerbi tzuei buruzko Le-
gearekin (abenduaren 5eko 12/2008) eta Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren prestazio 
eta zerbi tzuen zorroari buruzko Dekretuarekin bat etor tzea.

Gizarte Zerbi tzuak Babes Sistemaren oinarrizko zutabe tzat har tzen dituen esparru juridi-
koa zabala eta konplexua da. Besteak beste, Europako itun lotesle garran tzi tsuak, nazioko 
eta autonomia-erkidegoko legeak, garapen-dekretuak, prezio publikoen udal-ordenan tzak 
eta gizarte-politikako beste ba tzuk, oro har, sar tzen dira. Horretaz gain, gure arretan bil-
tzen diren hainbat eremu eta sektoreri buruzko lege gehiago ere badira: haur eta nerabeei 
buruzkoak, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei buruzkoak, immigrazioari 
buruzkoak, mendetasunari buruzkoak eta abar. Gure kasuan, egungo plan estrategikoari da-
gokionez, Gizarte Zerbi tzuei buruzko Legea (abenduaren 5eko 12/2008) da bereziki garran-
tzi tsua.

Bedera tzi urte igaro dira Gizarte Zerbi tzuei buruzko 12/2008 Legea onartu zenetik, eta lege 
horrek berma tzen du Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbi tzuen Zo-
rroaren prestazioak eta zerbi tzuak lor tzea eskubide uniber tsala eta subjektiboa dela, eta 
eskubide hori bete tzea erreklamatu ahal izango dute, administrazio-bidean eta jurisdi-
kzio-bidean, Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistema uniber tsaliza tzeko Lege horrek ezar tzen 
duen epea amai tzen denean (2016-12-25), Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren Prestazio 
eta Zerbi tzuen Katalogoaren zerbi tzu edo prestazio ekonomiko bakoi tza lor tzeko baldin tza 
orokorrak eta espezifikoak bete tzen dituzten per tsona guztiek. 

Gizarte Zerbi tzuei buruzko 12/2008 Legean honako hauek egiteko konpromisoa hartu zen: 
Prestazio eta Zerbi tzuen Katalogoa onartu, eta EAEko Gizarte Zerbi tzuen Plan Estrategikoa 
prestatu eta onar tzeko konpromisoa, betiere plan horretan Gizarte Zerbi tzuen Mapa eta 
Memoria Ekonomikoa  txertatuz gero. Hartara, 2015eko abenduaren 1ean, Gobernu Kon-
tseiluak Plan Estrategikoa onartu zuen, EAEko Gizarte Zerbi tzuen Mapa barne. Gero, 2016ko 
uztailean, Arabako Lurralde Historikoko Gizarte Zerbi tzuen Mapa onartu zen.

Aurrerapenak aurrerapen, 2015eko urriaren 29ra arte ez da Zorroari buruzko Dekretua 
onartu eta argitaratu, gizarte-zerbi tzuen mapa dimen tsiona tzeko eta baliabide nahiz pro-
gramak egoki tzeko lan handia egin behar izan baita.

Egoki tzapen-lan horrek zerikusi handia du hainbat alderdi berrikusi eta horiei buruzko 
erabakiak hartu izanarekin; hain zuzen ere, baliabide jakin ba tzuen jarraipena, baliabide 
berriak sortu eta gara tzea, inten tsitate-maila, betekizunak, zerbi tzuaren har tzaile mota 
alda tzea, koordainketa eta abar. Horrek esan nahi du Arabako Foru Aldundiaren Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundearekin estu-estu koordinatuta lan egin dela, Lurralde Histori-
koko Gizarte Zerbi tzuen Mapa batera egiteko. Koordinazio horren ondorioz, bi erakundeen 
artean baliabide eta programak transferi tzen dira modu ordenatu eta adostuan, betiere 
per tsonei arreta emateko ibilbide egokia bermatuko duten akordio politiko-teknikoekin. 

Sailetik, EUDELekin eta populazio handieneko EAEko udalerrietako Udalekin ere harre-
manetan eta koordinazioan gaude. Halaber, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea 
(apirilaren 7ko 2/2016) ere nabarmendu behar dugu; izan ere, horren bitartez Euskadik 
gizarte-politiketako eskumenak Udaletan blindatu ditu.

12/2008 Legearen 20.1 artikuluan ere xeda tzen denez, “gizarte-zerbi tzuek esku hartu behar 
duten jakiteko irizpideetan homogeneotasuna berma tzearren, euskal herri-administrazioek balo-
raziorako eta diagnostikorako tresna komunak erabiliko dituzte”. Bestalde, 20.3 artikuluan ho-
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nako hau xeda tzen du: baliabide komun horiek Eusko Jaurlari tzak arautuko ditu, erregelamendu 
bidez, eta gainerako euskal herri-administrazioekin koordinaturik, nola foru-administrazioekin hala 
udal-administrazioekin.

Tresna horiek Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren Fi txa Sozialari eta Gizarte Zerbi tzuen 
Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzko Dekretuaren (maia tzaren 
28ko 353/2013) bitartez eta Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna onar tzen duen Dekre-
tuaren (uztailaren 16ko 385/2013) bitartez arautu dira. 

Gizarte Politiken Saila egun erabil tzen dituen tresnak berrikusten eta egoki tzen ari da, Eusko 
Jaurlari tzak araututako ereduetara molda tzearren. 

14
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4. METODOLOGIA ETA PARTE-HARTZEA 
Plan Estrategikoa sor tzeko prozesuaren fun tsezko tresna parte-har tzea izan da. Parte-har-
tzean oinarri tzen dira planaren diseinua, gauza tzea, kontrola eta ebaluazioa.

Hortaz, erabili dugun metodologian parte-har tzeak garran tzi oso handia izan du. Haus-
narketarako eta lanerako hainbat gune sortu dira sistemaren maila guztietan: Saileko lan-
gileak, Udaleko eta beste erakunde ba tzuetako langileak, hirugarren sektoreko elkarte eta 
erakundeak eta, azkenik, gizarte-zerbi tzuen erabil tzaileak, gasteiztarrak. 

SOR TZE-PROZESUAREN UNE GARRAN TZI TSUENAK
2016ko lehen hiruhilekoan, Zuzendari tza Taldeak Sailaren egitekoa, ikuspegia eta balioak eta 
esku-har tzearen prin tzipioak zehaztu zituen, baita Sailaren ildo eta helburu estrategikoen 
esparrua ere, eta horietan oinarritu zen ondoko parte-har tze prozesua.

Apirilaren 22an abiapuntuko esparru hori Sail osoari aurkeztu zi tzaion eta Plana modu 
kolektiboan zehazteko parte-har tze prozesua abiarazi zen. 

Maia tzean eta ekainean Saileko langileen ekarpenak jaso ziren barneko lan-saioen bitartez: 
Saileko 134 langilek parte hartu zuten saileko tailer batean, udaleko 16 teknikarirekin ba-
tera, eta erakundearteko tailer batean hainbat erakundetako, profesionalen elkargoetako, 
uniber tsitateetako 13 teknikarik eta gizarte-arloko adituek parte hartu zuten. Horretaz gain, 
herritarrei azalpenak ere eman zi tzaizkien, eta 150 gasteiztarrek parte hartu zuten bertan. 

Irailean, taldeko bi lan-saio egin ziren: Saileko 56 per tsonak parte hartu zuten eta Planaren 
ekin tza operatiboak eta adierazleak zehaztu eta ida tzi zituzten.   

Zen tzu berean, Sailari zerbi tzuren bat eman zioten gizarte-erakundeek ere parte hartu ahal 
izan zuten Plana presta tzeko prozesuan. 

Parte-har tze prozesuko proposamenak ekin tza operatibo bihurtu ziren eta dokumentu ba-
tean bildu ziren Planaren behin betiko ildo, helburu eta ekin tzak. Lehentasunak finka tzea, 
egutegia zehaztea, arduradunak izenda tzea eta ekin tza bakoi tzeko aurrekontuak proposa-
tzea zuzendari tza-taldeari dagokio.  

Plana onartu eta abiarazten denean, parte-har tze prozesuak a tzeraelika tzen jarraituko 
dugu; horretarako, hobe tzeko proposamenak egiteko eta elkar tzeko guneak proposatuko 
ditugu, sistema guztien arteko harremanak indar tzearren: administrazioaren, hirugarren 
sektorearen eta herritarren arteko harremanak. 

Parte-har tzean oinarritutako lan-ildo garden horri jarraikiz, Plana Gizarte Politiken Elkar-
gunean aurkeztuko da; organo horrek Plan Estrategikoko ekin tzen jarraipena egiten parte 
hartuko du eta, hartara, parte-har tzea iraunkorra eta denboran egonkorra izateko bideei 
zabalik eu tsiko zaie. 
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5. JARDUERA-PLANA
5.1. HIRIRAKO PLAN ESTRATEGIKOAREKIN BAT ETOR TZEA
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak bat egiten du Hirirako Plan Estrategikoaren 
helburuekin, eta Planaren bitartez, honako eran tzukizun publiko hau bete nahi du: “herri-
tarren eskubideak berma tzea eta Gasteizen per tsonen bizi-baldin tzak hobe tzen eta gizarte-ko-
hesioa lor tzen lagun tzea”. 

Hori horrela dela, Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Plan Estrategikoaren ildo eta 
helburuak bat datoz Hirirako Plan Estrategikoaren ildo eta helburuekin, erronka bera dutela: 
“Bizikide tza sendo tzea eta bizi-kalitatea hobe tzea”. 

2016-2020 aldiko Gizarte Politiken Plana Hirirako Planaren lehen lerroan dago: “Gizarte-ko-
hesioaren eta giza garapenaren hiria”. Xede horri begira finkatu ditugu ildoak, honako hauek 
lor tzeko: Herritarrei eskubide subjektiboko zerbi tzu eta prestazioak balia tzeko aukera berma-
tzeko (1. ildoa), Eredu komunitarioa finkatu eta garatu, eta, bereziki, preben tzioaren ikuspegia 
eta arretaren per tsonalizazioa (2. ildoa), Sor tzen ari diren premiak detektatu eta premia- 
eta ahultasun-egoeren aniztasunari eta konplexutasunari eran tzun (3. ildoa) eta Udalaren 
gizarte-zerbi tzuen egitekoa sendotu, herritar guztien tzako gertuko erreferente gisa (4. ildoa).

Gure helburu eta ekin tzak, Hirirako Planean bezalaxe, “Gasteizen bizi diren per tsona guztien 
bizi-kalitate duina berma tzera” bidera tzen dira:

•  Udalaren eskumeneko baliabide eta prestazio berriak edo gu txi garatutakoak garatuz 
(1.1 helburua)

•  Per tsonengan zentratutako arreta-ereduan aurrera eginez (2.1 helburua)

•  Arreta goiztiarraren, mendekotasun-, esklusio- eta babesgabetasun-egoeren eta auto-
nomiaren eta konpeten tzien sustapenaren estrategia bul tzatuz (2.2 helburua)

•  Esku-har tze komunitarioa garatuz, sareko lanaren eta komunitatearen gaikun tzaren 
bitartez (2.3 helburua)

•  Herritar-ereduen aniztasunaren ikuspegia  txertatuz, eta zain tzaileei ematen zaien 
lagun tza hobetuz (3.3 helburua)

•  Esku-har tzeko ereduak garatuz, eta esku-har tze profesionalak esklusio- eta babesga-
betasun-egoeren konplexutasunera eta aniztasunera egokituz (3.4 helburua)

Bi planen asmoa da “udaleko gizarte-babeseko sistemaren jasangarritasuna ziurta tzea, modu 
eraginkor eta ardura tsuan, orain eta etorkizunerako”:

•  Udal zerbi tzu eta prestazioak Zorroari buruzko Dekretuko fi txetara egokituz (1.1 eta 
1.2 helburuak)

•  Gure tresnak Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren tresnetara egokituz (1.3 helburua)

•  Premiak eta premien bilakaera azter tzeko sistema bat izanik (3.1 helburua)

•  Ebiden tzia zientifikoak, esperien tzia berri tzaileak eta jardunbide egokiak identifikatuz, 
zerbi tzuen garapenean  txerta tzeko (3.2 helburua)

•  Gizarte-zerbi tzuetara jo tzeko aukerak hobetuz, kudeaketa-formula arinagoak garatuta 
(4.2 helburua)

•  Saileko barne-komunikazioa hobe tzeko neurriak ezarriz, lantalde kohesionatu eta 
koordinatua eraiki tzeko (4.5 helburua)
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Era berean, gure Planak Hirirako Planaren 5. ildoaren konpromisoarekin bat egiten du, Gas-
teiz Hiri gardena eta parte-har tzailea bihur tzeko asmoz; horretarako, “parte-har tzeari buruzko 
eredu berri bateran tz jo du, Vitoria-Gasteizen bizi garenon eskariei eran tzuteko eta erakundearen 
eta herritarren artean konfian tza-giroa sor tzeko. Esku-har tze publikoaren oinarrizko balioak 
bete tzen dituela argi eta garbi uzten duen udala. Bertako bizilagunen beharrizanekin konplize 
izango den udala. Udal gardena eta parte-har tzailea.” Konpromiso horrekin bat egiten dugu 
Gizarte Politiken Sailetik:

•  Erabil tzaileen eta har tzaileen partaide tza sustatuta maila desberdinetan: per tsona nahiz 
familiekin esku har tzen delarik, zerbi tzu eta zentroetan, eta gizarte-zerbi tzuen politiketan 
(2.4 helburua)

•  Herritarrei udalaren gizarte-zerbi tzuen helburuaren eta horien esku-har tzeen emai tzen 
berri emanez eta orobat jasoz horien ezagu tza-maila, asebete tze-maila eta gure jarduketa 
hobe tzeko dituzten proposamenak (4.3 helburua)

•  Udalaren gizarte-zerbi tzuak hirugarren sektoreko gainerako sistema, agente instituzional 
eta entitate sozialengana hurbilduz, lankide tza-harremanak ezar tzeko (4.4 helburua)

5.2. ILDO ESTRATEGIKOAK

1. ildoa: Udal baliabideak gizarte-zerbi tzuen arau-esparrura1 egokitu, herritarrei eskubide sub-
jektiboko zerbi tzu eta prestazioak balia tzeko aukera berma tzeko.

Gure baliabideak Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi tzuen zorroari 
buruzko Dekretuaren arabera egoki tzeak lan handia egitea eska tzen du gaur egun, baina 
gizarte-zerbi tzuen etorkizunerako erabakigarria da. Gizarte Zerbi tzuei buruzko 12/2008 
Legeak berma tzen du Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbi tzuen Zo-
rroaren prestazioak eta zerbi tzuak lor tzea eskubide uniber tsala eta subjektiboa dela. Horri 
dagokionez, Zorroari buruzko Dekretuak zera eska tzen digu, alde batetik, gizarte-zerbi tzuen 
mapa dimen tsiona tzeko lana egitea Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundearekin koordinatuta, eta bestetik, egungo baliabide eta programak egoki tzea eta 
berriak sortu eta gara tzea. 

Helburuak.

1.1  Udal zerbi tzu eta prestazioak Zorroari buruzko Dekretuko fi txetara egoki tzea, 
2017rako, eta Udalaren eskumeneko baliabide eta prestazio berriak edo gu txi gara-
tutakoak gara tzea.

1.2  Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari bere eskumeneko zerbi tzu eta prestazioak 
transferi tzea.

1.3  Gure tresnak gizarte-zerbi tzuen euskal sistemaren tresnetara egoki tzea.

1.4 Z erbi tzu eta prestazio bakoi tzari buruzko udal araudia egoki tzea.

1    12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbi tzuei buruzkoa, eta 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte 
Zerbi tzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi tzuen zorroari buruzkoa.
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1. ILDOA:  
UDAL BALIABIDEAK GIZARTE-ZERBITZUEN ARAU-ESPARRURA EGOKITU, HERRITARREI ESKUBIDE 

SUBJEKTIBOKO ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK BALIATZEKO AUKERA BERMATZEKO

1.1. helburua.  Udal zerbi tzu eta prestazioak Zorroari buruzko Dekretuko fi txetara egoki tzea, 2017rako, 
eta Udalaren eskumeneko baliabide eta prestazio berriak edo gu txi garatutakoak gara-
tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

1.1.1 Sailaren baliabideak Gizarte 
Zerbi tzuen zorroari buruzko Dekre-
tukoekin bat ote datozen azter tzea.

Zuzendari tza 
Taldea

Ez

1.1.2 Azpiegiturak eta giza baliabi-
deak 1. mailako mendetasunaren 
balioespena egin zaien per tsonei 
arreta emateko egoki tzea (eguneko 
arreta, tutore tzapeko apartamen-
tuak, e txebizi tza komunitarioak). 

Zuzendari tza
Koordina tzailea

Adinekoen 
Zerbi tzua
Sail lagun-
tzaileak:

Manten tzea, 
Hirigin tza

Eusko 
Jaurlari-

tzaren fun ts 
ekonomikoa 

1.1.3 Sailaren arreta emateko egi-
tura eta prozesuak Dekretuarekin 
sortutako egoera berrira egoki tzea. 

Zuzendari tza 
Taldea

Zuzendari-
tzako Unitate 

Teknikoa
Zerbi tzuetako 

Taldeak

Ez

1.1.4 Egun guk baditugun baina Zo-
rroari buruzko Dekretuan ager tzen 
ez diren baliabide edo zerbi tzuek 
jarraitu behar ote duten hausnar  -
tzea eta erabakiak har  tzea.

Zuzendari  tza 
Taldea

Zuzendari -
tzako Unitate 

Teknikoa
Zerbi  tzuetako 

Taldeak

Ez

1.2. helburua.  Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari bere eskumeneko zerbi  tzu eta prestazioak 
transferi  tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

1.2.1 Transferen  tziak negozia  tzeko 
udal-irizpideak (juridikoak, tekni-
koak, ekonomikoak eta azpiegiturei 
dagozkienak) ezar  tzea. 

Zuzendari  tza 
eta Zinego  tzia
Alkate  tza Sail 
lagun  tzaileak: 
Manten  tzea, 
Hirigin  tza, 
Ogasuna, F. 
Publikoa eta 

Aholkulari  tza 
juridikoa

Ez

1.2.2 Erakundearteko mahai tek-
nikoak abiaraztea transferen  tzia-
prozesuak buru  tzeko, arreta etenik 
gabe emango dela eta koordinazio-
rik onena bermatuta.

Izendatutako 
profesionalak

Koordina  tzailea

Ez
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1. ILDOA:  
UDAL BALIABIDEAK GIZARTE-ZERBITZUEN ARAU-ESPARRURA EGOKITU, HERRITARREI ESKUBIDE 

SUBJEKTIBOKO ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK BALIATZEKO AUKERA BERMATZEKO

1.3. helburua. Gure tresnak gizarte-zerbi  tzuen euskal sistemaren tresnetara egoki  tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

1.3.1 GESIS erreminta informati-
koa Fi txa sozialari buruzko Dekre-
tuaren arabera egoki  tzea eta fi txak 
egunera  tzea Eusko Jaurlari  tzaren 
datuak iraul  tzeko. 

Manten  tzea

Zuzendari  tza 
Taldea

Zuzendari -
tzako Unitate 
Teknikoa eta 

lantaldea
Zerbi  tzuetako 
profesionalak

Ez

1.3.2 Gizarte-diagnostikoa egiteko 
eta bazterkeria balioesteko tresna 
GESISen  txerta  tzea.

Manten  tzea

Zuzendari  tza 
Taldea

Zuzendari -
tzako Unitate 
Teknikoa eta 

lantaldea
 Zerbi  tzuetako 
profesionalak

Bai

1.3.3 Adinekoen aurkako tratu 
 txarrak balioesteko tresna eta GSE-
San sor  tzen diren beste  tresna ko-
munak ezar  tzea.

Pilotajeko 
lantaldea

Ezarri beharreko 
lantaldeak

Ez

1.4. helburua. Zerbi  tzu eta prestazio bakoi  tzari buruzko udal araudia egoki  tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

1.4.1 Koordainketari eta prezio pu-
blikoei buruzko irizpideak batera -
tzea udal-ordenan  tzan.

Zuzendari  tza 
Taldea

Administrarien 
zerbi  tzua

Inplikatutako 
zerbi  tzuak

Ez

1.4.2 Ordenan  tzak eta erregelamen-
duak alda  tzea Dekretuko zerbi  tzu 
eta prestazioen arabera egoki  tzeko.

Zuzendari  tza 
Taldea

Administrarien 
zerbi  tzua

Inplikatutako 
zerbi  tzuak

Ez
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2. ildoa: Eredu komunitarioa finkatu eta gara  tzea, eta, bereziki, preben  tzioaren ikuspegia eta 
arretaren per tsonalizazioa.

Arreta emateko eta esku har  tzeko eredua ikuspegi prebentibo, komunitarioan eta arreta-hur-
biltasunean oinarrituta egongo da, eta horrek koordinazio- eta lankide  tza-maila oso handia 
izatea eska  tzen du, arta  tzen ditugun per tsona eta familiekin, gizarte-eragileen sarearekin, 
baita irabazi-asmorik gabeko ekimen sozial pribatuarekin ere, gizarte-zerbi  tzuen eremuan. 
Gizarte-arloko esku-har  tze honen helburu nagusia komunitateari gaikun  tza/prestakun -
tza ematea da, komunitatea bera gai izan dadin bere premiei bere baliabideen bitartez 
eran  tzuteko. Herritarren parte-har  tzea, elkartegin  tza, elkarrekiko lagun  tza... susta  tzea eta 
dinamiza  tzea ere bai; azken batean, herritarren inplikazioa bul  tza  tzea, gizarte-kohesioa 
indar  tzeko eta sareko lana egitura  tzeko. 

Gure esku-har  tzearen bitartez per tsona/familiaren ongizate integrala hobetu nahi dugu, 
bakoi  tzaren norbanakotasuna errespetatuta eta ain  tzate tsita, norberaren historian, gaita-
sunetan eta nahietan oinarrituta, eta bakoi  tzaren autodeterminazio-gaitasunean eraginez; 
horretarako, plan indibidualizatua elkarrekin egingo dugu eta bizi-kalitatea hobe  tzeko lortu 
nahi diren helburuak planifikatuko ditugu. Hori guztia lor  tzeko eredurik egokiena per tsona 
arda  tz duen arreta da.  

Helburuak.

2.1  Per tsona arda  tz duen edo per tsonengan zentratutako arreta-ereduan aurrera egitea.

2.2  Arreta goiztiarraren, mendekotasun-, esklusio- eta babesgabetasun-egoeren eta au-
tonomiaren eta konpeten  tzien sustapenaren estrategia bul  tza  tzea.

2.3  Esku-har  tze komunitarioa gara  tzea, sareko lanaren eta komunitatearen gaikun  tzaren 
bitartez.

2.4   Erabil  tzaileen eta har  tzaileen partaide  tza susta  tzea maila desberdinetan: per tsona 
nahiz familiekin esku har  tzen delarik, zerbi  tzu eta zentroetan, eta gizarte-zerbi  tzuen politi-
ketan.
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2. ILDOA:  
EREDU KOMUNITARIOA FINKATU ETA GARATZEA, ETA, BEREZIKI, PREBENTZIOAREN IKUSPEGIA ETA 

ARRETAREN PERTSONALIZAZIOA

2.1. helburua. Per tsonengan zentratutako arreta-ereduan aurrera egitea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

2.1.1 Per tsonengan zentratutako 
arreta-ereduan prestakun  tza jaso -
tzea.

Unitate 
Teknikoa

Bai

2.1.2 Per tsonengan zentratutako 
arreta-eredua ezar  tzeko estrategia 
diseina  tzea. 

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea

Bai

2.1.3 Per tsonengan zentratutako 
arreta-eredua ezar  tzeko estrategia 
egoki  tzea eta proiektu pilotua ezar -
tzea erabakitako zerbi  tzu eta zen-
troetan.

Zuzendari  tza 
Taldea /Zerbi  tzu 

edo zentroko 
arduraduna

Bai

2.1.4 Per tsonengan zentratutako 
arreta-eredua ezar  tzeko prozesua-
ren jarraipena eta ebaluazioa egitea 
eta orokor  tzeko estrategia sor  tzea.

Zuzendari -
tza Taldea / 

Arduradunak

Bai

2.1.5 Per tsonei lagun  tza profesio-
nalizatua eta integrala berma  tzeko 
erreferentearen figura ezar  tzea.

Zuzendari  tza 
Taldea/

Arduradunak

Ez

2.1.6 Udalaren Gizarte Zerbi -
tzuetako Talde Psikosozialetan 
gizarte-hezi  tzailaren figura profe-
sionala orokor  tzea.

Zuzendari  tza 
Taldea

Bai

2.2. helburua.  Arreta goiztiarraren, mendekotasun-, esklusio- eta babesgabetasun-egoeren eta auto-
nomiaren eta konpeten  tzien sustapenaren estrategia bul  tza  tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

2.2.1 Haurren babesgabetasuna ga-
raiz detekta  tzeko eta esku har  tzeko 
programak abiaraztea, bereziki, 
jaioaurreko unean eta 0-5 urtetan.

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea

Bai

2.2. 2 Udalaren gurasotasun positi-
boko programa gara  tzea, gurasoen 
gaitasunak gara  tzeko eta gurasoak 
ahaldun  tzeko.

Haur  tzaro eta 
Senitarte Zerbi -

tzua

Bai

2.2.3 Mendetasun-arriskuan dau-
den per tsonak beren ingurunean 
egoteko programak indar  tzea eta 
bul  tza  tzea: e txez e txeko arreta-
zerbi  tzua, jantokiak, e txera era-
mateko janaria, eguneko arretako 
zerbi  tzuak.

Adinekoen 
Zerbi  tzua eta 
Komunitate 
Jarduerarako 

Unitatea

Bai

2.2.4 Adinekoen zentro soziokultu-
raletan zahar  tze aktiborako ekime-
nak gara  tzea.

Adinekoen 
Zerbi  tzua

Bai
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2. ILDOA:  
EREDU KOMUNITARIOA FINKATU ETA GARATZEA, ETA, BEREZIKI, PREBENTZIOAREN IKUSPEGIA ETA 

ARRETAREN PERTSONALIZAZIOA

2.2. helburua.  Arreta goiztiarraren, mendekotasun-, esklusio- eta babesgabetasun-egoeren eta auto-
nomiaren eta konpeten  tzien sustapenaren estrategia bul  tza  tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

2.2.5 Adinekoen gizarte-premiak 
detekta  tzeko, prebeni  tzeko eta 
arta  tzeko proiektua gara  tzea.

Zuzendari -
tzako Unitate 

Teknikoa

Bai

2.2.6 Adinekoen aurkako tratu 
 txarren edo tratu desegokien egoe-
rak edo genero-indarkeriako egoe-
rak detekta  tzeko eta kasu horietan 
esku har  tzeko prozesuak azter  tzea 
eta finka  tzea.

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea

Ez

2.2.7 Gizarte-bazterkeriako eta gi-
zarte-babesgabetasuneko egoe-
ren diagnostikoa egitea eta horien 
preben  tziorako ekin  tzak abiaraz-
tea.

Gizarte 
Inklusioaren 
Zerbi  tzua/

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea

Bai

2.3 helburua.  Esku-har  tze komunitarioa gara  tzea, sareko lanaren eta komunitatearen gaikun  tzaren 
bitartez

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

2.3.1 Esku-har  tze komunitarioaren 
egungo fun  tzionamendu-eredua 
berrikustea.

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea

Ez

2.3.2 Adinekoen Zentro Sozio Kultu-
ralek (AZSK) sare komunitarioetan 
parte har  tzea.

AZSKetako 
lantaldea

Ez

2.3.3 Mentoreak Programa: Erabil -
tzaileen esperien  tzia balia  tzea bes-
te erabil  tzaile ba  tzuei lagun  tzeko 
eta lagun egiteko. 

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea S

Ez

2.4. helburua.  Erabil  tzaileen eta har  tzaileen partaide  tza susta  tzea maila desberdinetan: per tsona 
nahiz familiekin esku har  tzen delarik, zerbi  tzu eta zentroetan, eta gizarte-zerbi  tzuen 
politiketan

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

2.4.1 Erabil  tzaileek parte har  tzeko 
programa bat sor  tzea, parte-har -
tzeko ekin  tza posibleak bilduta eta 
oinarrizko eredu  tzat baliatu ahal 
izateko, gero zerbi  tzu bakoi  tzaren 
berezitasunetara egoki  tzearren.

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea

Ez

2.4.2 Sailean dauden parte-har  tze 
programak bul  tzatu eta zabal  tzea: 
AZSKetako jardueren ba  tzordeak 
eta haurren parte-har  tze programa.

Zerbi  tzu 
erreferentea/ 
Zuzendari -

tzako Unitate 
Teknikoa

Ez
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3. ildoa: Sor  tzen ari diren premiak detekta  tzea eta premia- eta ahultasun-egoeren aniztasunari 
eta konplexutasunari eran  tzutea 

Gizarte-zerbi  tzuetan artatutako premiei dagokienez, aldaketa kualitatibo garran  tzi tsua 
gertatu dela konturatu gara. Gaur egun, gizarte-premiak herritarren sektore guztietan ager -
tzen dira eta askotarikoagoak eta konplexuagoak dira. 

Premia berriak sor  tzen ari direla egiaztatu dugu. Eta horregatik, diagnostikoak eta azterla-
nak egin behar ditugula uste dugu, gure jarduna planifika  tzeko pistak lor  tzearren. Halaber, 
garran  tzi tsua da honako hau ere: beste gizarte-zerbi  tzu ba  tzuetan izandako esperien  tzien 
berri izatea, erreferente  tzat har  tzeko; lan  tzeko zailtasun handieneko egoerak, arazoak, 
premiak... zein  tzuk diren identifika  tzea; eta egoera berri honi aurre egiteko zer behar du-
gun jakitea. 

Helburuak.

3.1 P remiak eta premien bilakaera azter  tzeko eta horri buruzko informazioa eskura  tzeko 
sistema bat izatea.

3.2  Ebiden  tzia zientifikoak, esperien  tzia berri  tzaileak eta jardunbide egokiak identifika -
tzea, zerbi  tzuen garapenean  txerta  tzeko.

3.3  Zain  tza-ereduen aniztasunaren ikuspegia  txerta  tzea, eta zain  tzaileei ematen zaien 
lagun  tza hobe  tzea.

3.4  Esku-har  tzeko ereduak gara  tzea, eta esku-har  tze profesionalak esklusio- eta babes-
gabetasun-egoeren konplexutasunera eta aniztasunera egoki  tzea. 

3. ILDOA:  
SORTZEN ARI DIREN PREMIAK DETEKTATZEA ETA PREMIA- ETA AHULTASUN-EGOEREN ANIZTASUNARI 

ETA KONPLEXUTASUNARI ERANTZUTEA

3.1. helburua.  Premiak eta premien bilakaera azter  tzeko eta horri buruzko informazioa eskura  tzeko sis-
tema bat izatea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

3.1.1 Gizarte Zerbi  tzuen Behatokia 
sor  tzea

Zuzendari  tza 
Taldea/ Unitate 

Teknikoa

Ez

3.2. helburua.  Ebiden  tzia zientifikoak, esperien  tzia berri  tzaileak eta jardunbide egokiak identifika -
tzea, zerbi  tzuen garapenean  txerta  tzeko

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

3.2.1 I+G karpeta, ikerketa eta espe-
rien  tzia berri  tzaileak.

Unitate 
Teknikoa

Ez

3.2.2 Lankide  tza-hi  tzarmenak uni-
ber tsitatearekin.

Unitate 
Teknikoa

Ez

3.2.3 Jardunbide egokien elkartrukea 
Sailean.

Unitate 
Teknikoa

Bai
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3. ILDOA:  
SORTZEN ARI DIREN PREMIAK DETEKTATZEA ETA PREMIA- ETA AHULTASUN-EGOEREN ANIZTASUNARI 

ETA KONPLEXUTASUNARI ERANTZUTEA

3.3. helburua.  Zain  tza-ereduen aniztasunaren ikuspegia  txerta  tzea, eta zain  tzaileei ematen zaien 
lagun  tza hobe  tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

3.3.1 Adinekoen zain  tzaileek iza-
ten dituzten gainkarga-egoerak 
prebeni  tzeko hobekun  tzak gara -
tzea.

Adinekoen 
Zerbi  tzua

Bai

3.3.2 Gainkarga duten familiei 
lagun  tzeko modu berriak azter  tzea 
eta gurasotasunari lagun  tzea.

Saileko zerbi -
tzuak

Ez

3.4. helburua  Esku-har  tzeko ereduak gara  tzea, eta esku-har  tze profesionalak esklusio- eta babesga-
betasun-egoeren konplexutasunera eta aniztasunera egoki  tzea

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

3.4.1 Udalaren Programa egungo 
premietara egoki  tzea

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea/ 

Komunitate 
Jardueraren 
Zerbi  tzua/ 

Unitate tekn.

Ez

3.4.2 Gizarte Inklusiorako Erakun-
dearteko Mahaia Gasteizen.

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea/ 

Gizarte 
Inklusioaren 
Zerbi  tzua/ 

Unitate teknikoa

Ez

3.4.3 Zerbi  tzuarteko taldeak sor  tzea 
ikaskun  tza horizontala hobe  tzeko; 
talde horietan parte har  tzea boron-
datezkoa izango da.

Unitate 
Teknikoa

Ez

3.4.4 Eskaleei buruzko proiektu hau 
gara  tzea: “Gasteizko ES-KALE-an”.

Unitate 
Teknikoa/ 

Gizarte 
Inklusioaren 

Zerbi  tzua

Ez

3.4.5 Gurasoen aurkako indarkeria-
ren kasuetan garaiz esku har  tzeko 
esperien  tzia pilotua gara  tzea.

Haur  tzaro eta 
Senitarte Zerbi -

tzua

Ez
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4. ildoa: Udalaren gizarte-zerbi  tzuen egitekoa sendo  tzea, herritar guztien  tzako gertuko errefe-
rente gisa

Herritarrek gizarte-zerbi  tzuen gainean duten irudia hobetu egin behar da. Oso garran  tzi tsua 
da herritarrek geu ezagu  tzea eta gizarte-zerbi  tzuek haien alde zer egin dezaketen jakitea. 
Izan ere, ez dugu ahaztu behar herritarrek gizarte-zerbi  tzuei buruz duten irudiak edo per -
tzepzioak baldin  tzatu egiten duela zerbi  tzu horietara hurbil  tzea. Zenbateraino ezagu  tzen 
dituzte herritarrek Gizarte Zerbi  tzuak? Profesionalen gaineko zer irudi dute? Ba al dakite 
zer baliabide ditugun? 

Udalaren gizarte-zerbi  tzuek herritarren sarbidea eta parte-har  tzea ahalbidetu behar dute, 
ez soilik jardueren erabil  tzaile edo onuradun soil  tzat, baizik eta baita programen diseinuan, 
jarraipenean eta ebaluazioan, eta gizarte-zerbi  tzuetako zentroen kudeaketan ere. Era be-
rean, per tsona guztiek aukera izan behar dute hobe  tzeko proposamenak guri helarazteko, 
betiere gure eran  tzunak hobetu eta baliabideak premietara egoki  tzearren.  

Bestalde, Sailaren barne-kohesioa, gure barne-komunikazioa oso garran  tzi tsua eta ezinbes-
tekoa da harremanak sor  tzeko, per tsonek gizarte-zerbi  tzuen sistema bakarra garela ikus 
dezaten. Komunika  tzeko eta parte har  tzeko bide eraginkorrak izan behar dira, komunika -
tzeko bide berriak diseinatu behar dira teknologia berriak baliatuta, eta langileen gogobete -
tze-maila eta kidetasun-zen  tzua hobetuko duten ekin  tzak diseinatu behar dira.

Helburuak.

4.1  Gizarte-zerbi  tzuak uniber tsal bihur  tzearen kultura susta  tzea, per tsonen bizi  tzan 
egoki  tzen diren ahultasun-egoerei eran  tzuteko.

4.2  Gizarte-zerbi  tzuetara jo  tzeko aukerak hobe  tzea, kudeaketa-formula arinagoak ga-
ratuta.

4.3  Herritarrei udalaren gizarte-zerbi  tzuen helburuaren eta horien esku-har  tzeen emai -
tzen berri ematea eta orobat jaso  tzea horien ezagu  tza-maila, asebete  tze-maila eta 
gure jarduketa hobe  tzeko dituzten proposamenak.

4.4  Udalaren gizarte-zerbi  tzuak hirugarren sektoreko gainerako sistema, agente insti-
tuzional eta entitate sozialengana hurbil  tzea, lankide  tza-harremanak ezar  tzeko.

4.5  Saileko barne-komunikazioa hobe  tzeko neurriak ezar  tzea, lantalde kohesionatu eta 
koordinatua eraiki  tzeko.
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4. ILDOA:  
UDALAREN GIZARTE-ZERBITZUEN EGITEKOA SENDOTZEA, HERRITAR GUZTIENTZAKO GERTUKO 

ERREFERENTE GISA

4.1. helburua.  Gizarte-zerbi  tzuak uniber tsal bihur  tzearen kultura susta  tzea, per tsonen bizi  tzan egoki -
tzen diren ahultasun-egoerei eran  tzuteko

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

4.1.1 Gizarte-zerbi  tzuen irudi publi-
koa eralda  tzeko proiektua.

Zuzendari -
tzako Unitate 

Teknikoa

BAI

4.1.2 Sailaren jardunen ikusgaita-
suna eta komunikabideetan presen -
tzia izateko aukera emango duen 
estrategia.

Komunikazioko 
lantaldea

EZ

4.1.3 Sailaren berrikun  tzen eta al-
bisteen berri emateko buletin digi-
tala.

Zuzendari -
tzako Unitate 

Teknikoa

EZ

4.1.4 Udalaren gizarte-zerbi -
tzuetako webgunea arau-esparru 
berrira egoki  tzea eta zerbi  tzu eta 
prestazioak egunera  tzea.

Zerbi  tzuarteko 
lantaldea

EZ

4.1.5 Irisgarritasun arkitektonikoa 
eta ekitateari dagokiona hobe  tzea 
Sailaren zentro eta zerbi  tzu guztie-
tan.

Zuzendari -
tza Taldea eta 

Saileko zerbi  tzu 
guztiak

BAI

4.2. helburua. Gizarte-zerbi  tzuetara jo  tzeko aukerak hobe  tzea, kudeaketa-formula arinagoak garatuta

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

4.2.1 Gizarte-zerbi  tzuetarako sarbi-
dea hobe  tzeko formulak azter  tzea. 

Administrazio-
zerbi  tzuak

EZ

4.2.2 Herritarrei arreta emateko pro-
gramak kudea  tzen dituzten gizarte-
zerbi  tzuetako profesionalen  tzako 
eta erabil  tzaileek programa horieta-
rako sarbidea izateko beharrezkoak 
diren baliabide informatikoak eta 
kalitatezko internet-konexioa iza-
tea.

Saileko zerbi -
tzuak.

Informazioaren 
Teknologien 

saila

BAI

4.2.3 Beste erakunde publiko ba -
tzuekiko lankide  tza hobe  tzea eta 
zabal  tzea, baliabide publikoak ho-
beto kudeatu eta kontrola  tzeko.

Unitate 
Teknikoa eta 

lantaldea

EZ
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4. ILDOA:  
UDALAREN GIZARTE-ZERBITZUEN EGITEKOA SENDOTZEA, HERRITAR GUZTIENTZAKO GERTUKO 

ERREFERENTE GISA

4.3. helburua.  Herritarrei udalaren gizarte-zerbi  tzuen helburuaren eta horien esku-har  tzeen emai  tzen 
berri ematea eta orobat jaso  tzea horien ezagu  tza-maila, asebete  tze-maila eta gure jar-
duketa hobe  tzeko dituzten proposamenak

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

4.3.1 Herritarren esku jar  tzen diren 
Saileko dokumentu guztiak erraz 
irakur  tzeko modukoak eta hizkun -
tza errazean ida  tzitakoak izatea.

Zuzendari -
tzako Unitate 
Teknikoa eta 

Saileko zerbi  tzu 
guztiak

BAI

4.3.2 Herritarrei informazioa ema-
tea eta haien proposamenak bidera -
tzea herritarrek parte har  tzeko or-
ganoen bitartez.

Elkarguneetako 
idazkari  tza 
teknikoak, 

Auzoguneak eta 
foroak

Ez

4.3.3 Gizarte-zerbi  tzuetako arreta-
rekiko asebete  tze-maila neur  tzeko 
tresna bat diseinatu, baliozkotu eta 
aplika  tzea.

Zuzendari -
tzako Unitate 

Teknikoa

Ez

4.4. helburua.  Udalaren gizarte-zerbi  tzuak hirugarren sektoreko gainerako sistema, agente instituzio-
nal eta entitate sozialengana hurbil  tzea, lankide  tza-harremanak ezar  tzeko

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

4.4.1 Hirugarren sektorearekin 
batera lan egiteko eta lankide  tza 
hobe  tzeko ekimenak.

Saileko zerbi  tzu 
guztiak

Bai

4.4.2 Arreta-continuuma koordina -
tzen duten esku-har  tze kolektiboek 
erakunde-mahaiak sor  tzea.

Zuzendari  tza 
Taldea eta zerbi -

tzu guztiak

Ez

4.4.3 Zerbi  tzuetako ate irekiak Saileko zerbi  tzu 
guztiak

Ez

4.5. helburua.  Saileko barne-komunikazioa hobe  tzeko neurriak ezar  tzea, lantalde kohesionatu eta 
koordinatua eraiki  tzeko

EKINTZA 
EGUTEGIA

ARDURADUNA AURREKONTUA
2016 2017 2018 2019 2020

4.5.1 Sailean lanean hasten diren 
profesionalei lehen harrera hobea 
egitea.

Unitate 
Teknikoa Saileko 
zerbi  tzu guztiak

Ez

4.5.2 Innova prozesuko proposame-
nak azter  tzea eta abiaraztea.

Zuzendari  tza 
Taldea

Bai

4.5. 3  Baliabideei buruzko eskuli-
buru bat presta  tzea.

Zerbi  tzuarteko 
Lantaldea

Ez
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6. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Plan honen barruan, prozesua ebalua  tzeko eta emai  tzen azken ebaluazioa egiteko sistema 
bat sar  tzen da.  Plana gara  tzearekin batera, aldi berean, ekin  tza guztien garapena beha -
tzeko, neur  tzeko eta azter  tzeko etengabeko prozesu bat ere abiaraziko da, planaren arloak 
eta jardun-ildoak bete  tzen direla berma  tzeko, helburua bete  tzen ez duten ekin  tzak bidera -
tzeko eta etorkizuneko ekin  tzak programa  tzeko.

Planaren prozesua ebalua  tzean, honako helburu hauek ezarri dira:

a) Planaren garapena, oro har, kontrola  tzea.

b) Ekin  tzen bitartez lortu diren emai  tzen berri izatea.

c) Emai  tza horiek lor  tzea eragin duten alderdi positiboak eta negatiboak identifika  tzea.

d) Beharrezkoak diren neurri zuzen  tzaileak erabaki  tzea. 

Lanerako maila hauek ezarri dira:

• Ekin  tza bakoi  tza egiteaz arduratuko diren lantaldeak.

• Zuzendari  tza Taldea.

• Gizarte Politiken Elkargunea.

Metodologia honako hau izango da:

• Adierazleak zehaztea eta urteko plangin  tzak bildutako ekin  tzei buruzko informazioa 
modu sistematikoan jaso  tzea.

• Inplikatutako lan-egiturek azterketa-prozesua egitea.

• Urteko jarraipen- txostena egitea.

Finkatutako indarraldia amaitutakoan, 2021. urtean Plan Estrategikoaren azken ebaluazioa 
egingo da. Prozesu hori fun tsezkoa da; izan ere, adierazle global eta espezifikoen bitartez, 
adostutako ildo estrategikoei zenbateraino eran  tzun zaien eta finkatutako helburuak nola 
bete diren bisualiza  tzen, azter  tzen eta aldera  tzen baitu.

Hortaz, ebaluazioaren helburua honako alderdi hauek neur  tzea eta balioestea izango da:

• Plan Estrategikoaren koheren  tzia eta barne-kalitatea.

• Lortutako emai  tzak.

• Aurreikusitako kronograma eta programazioak zenbateraino gauzatu diren.

• Planaren ezarpen-prozesuan, Sailaren mendeko diren egitura eta prozesuen fun -
tzionamendua nolakoa izan den.

• Planaren kudeaketa.

Datu horiekin guztiekin, Plan Estrategikoaren ebaluazioari buruzko azken  txostena egingo 
dugu.
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