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aurkezpena

ERDU1 agentziaren boluntariotzako bulegoak, Arabako elkarteen sarearekin egin duen
ibilbidean, nahiko ohikoak diren zenbait behar eta eskari identifikatu ditu, eta gida honen
bidez horiei guztiei erantzun ahal izatea espero dugu. Eskari eta behar horiek bat datoz
Boluntariotzaren II. Euskal Planean txertatzen den diagnostikoan adierazitako ahuleziekin.
Hauek dira, besteak beste: boluntariotza kontzeptuarekiko identifikazioa, Boluntariotzako
Erakundeen Errolda Orokorraren ezagutza, Boluntariotzaren Euskal Kontseiluarena edota
boluntariotzako kudeaketa zikloa. Horrez gain, badakigu boluntariotza gizarte fenomeno
konplexua dela, etengabe bilakatzen dela, eta badaudela ahaztu ezin diren eta egun
oraindik bizirik jarraitzen duten eztabaidak, besteak beste boluntariotza eta militantzia
dikotomiari buruzkoa.

1.- Erdu Vitoria-GasteizKO Udalaren Elkarte eta Boluntariotzako Agentzia da, eta Arabako Foru Aldundiak eta
Caja Vital Kutxa elkarteak sostengatzen dute. Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzuaren zati da, eta zerbitzu hori,
era berean, Herritar Harremanen Sailean integraturik dago.
Informazio gehiago hemen: http://www.vitoria-gasteiz.org/erdu
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Horregatik, boluntariotzari dagokionez Arabako erakundeen lana sendotzeko balioko duen tresna xume eta
praktikoa izan nahi du gida honek. Zehazkiago, honako helburu hauek ditugu:
Boluntariotzarekin lotutako gaien azterketa eta eztabaida sustatzea, eta erakunde bakoitzean berorri
buruzko ikuspegia zehazten eta aberasten laguntzea.
Erakunde eta tresnak ezagutaraztea, besteak beste: Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorra,
Boluntariotzaren Euskal Kontseilua, edota Boluntariotzaren II. Euskal Plana, eta interesgarritzat joz gero,
berorietarako sarbidea erraztea.
Informazio praktikoa eta zehatza helaraztea (Boluntariotzaren Barne Estatutua).
Boluntariotzaren kudeaketan jarduera onak garatzeko ideiak eta proposamenak helaraztea elkarteei.
Gida hau zuentzat benetan erabilgarri izatea espero dugu, eta zuen iritziak, iradokizunak eta proposamenak
jasotzeko prest gauzkazue.
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lehenengo zatia:

boluntariotzari buruzko gogoetak

1.- zer da boluntariotza?

Erakundeetan boluntariotzari buruzko askotariko ikuspegiak jorratzen direla hartuko dugu abiapuntutzat.
Horretaz gain, askotariko erreferentzia esparru bat ere bada, esate baterako, Euskal Herriko Boluntarioei
buruzko Legearekin lotuta dagoena, edota estatu mailan Boluntariotzako Plataformak garatutako
Boluntariotzako Erakundeen Kode Etikoa. Esparru horrekin ados egon gaitezke, edo ez; baina, dena den,
uste dugu positiboa dela esparru hori ezagutzea eta erakundeen esparruan horretaz eztabaidatzea,
erakunde bakoitzak boluntariotzari eman nahi dion ikuspegia argitu edo aberastu ahal izateko. Horretarako,
erakundean boluntariotzaz arduratzen den pertsonak (edo pertsonek, bat baino gehiago badira) garatzeko
zenbait dinamika proposatzen ditugu -profil hori baldin badago erakundearen barnean-; aurrez esan
dugunez, gogoeta prozesu bat egiten lagundu nahi da berorien bidez, horrela, erakunde bakoitzak
boluntariotza zer den defini dezan, edota erakundearen barnean zer izatea nahi duen azter dezan. Prozesu
horri ekiteko, hasierako hoztasunak uxatzeko, konfiantza giroa sortzeko edota lanerako taldeak osatzeko
balioko duen dinamikaren bat egitea proposatzen dizuegu.
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2.- boluntariotzaren definizioa
gure erakundean

A.- IZOTZA HAUSTEKO DINAMIKAK
Aurkitu eskuak

Helburuak: hasierako hoztasunak uxatzea eta bildutako pertsonen artean konfiantza sustatzea.
Iraupena: 15 minututik 20ra.
Garapena: Binaka jarriko gara, eta zenbait minutuz, eskuak ukituko dizkiogu elkarri. Gero,
begiak estalita ditugula, batetik bestera mugituko gara gainerakoen eskuak ukituz, gure
bikotekidearen eskuak aurkitu arte.
Materialak: zenbat pertsona gauden, hainbat zapi, begiak estaltzeko.
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2

Etiketak bekokian

Helburuak: hasierako hoztasunak uxatzea eta konfiantza giroa sortzea.
Iraupena: 15 minututik 20ra.
Garapena: dinamizatzaileak postit bat ezarriko dio bekokian parte hartzaile bakoitzari. Postit
bakoitzak esaldi bat izango du idatzita, adibidez, Brad Pitt izan nahi nuke. Parte hartzaileak elkarrekin
bilduko dira, eta elkarren postit-etan zer dagoen idatzita ikusiko dute. Bekokian idatzita zer esaldi
duen asmatzen lagundu behar diote bakoitzari gainerakoek, galdera eta esaldien bidez, baina
zuzenean esan gabe. Adibidez, aurreko adibideari jarraituz, postit hori daraman pertsonari esango
diogu zineetako pantailetan agertzen den emakume batekin seme-alaba ugari dituela. Helburua
bakoitzak bekokian idatzita zer daraman imajinatzea da.
Materialak: postit-ak eta bolalumak.
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Argazkia osatuz

Helburuak: lan taldeak sortzea.
Iraupena: 10 minututik 15era.
Garapena: Argazki bat zenbait zatitan zatituko dugu. Talde bakoitzean zenbat kide nahi ditugun,
hainbat zati egingo ditugu argazki bakoitzetik, eta zenbat talde osatu nahi ditugu, hainbat
argazki erabiliko dira. Adibidez, 20 pertsona bildu badira eta bost laguneko lau talde egin nahi
baditugu, lau argazki beharko ditugu, eta horietako bakoitza bost zatitan zatituko dugu. Pertsona
bakoitzak argazki zati bat hartuko du, eta gainerako lagunen bila aritu behar du gainerako
zatiak aurkitu eta irudia osatzeko. Boluntariotzaren gaiarekin lotutako argazki edo irudi bat erabil
dezakegu. Irudi bat osatzen duten pertsonek osatuko dute taldea.
Materialak: argazki baten kopia, zenbait zatitan egindakoa. Kopurua partaideen arabera
zehaztuko da.

11

B.- HAUSNARKETA-PROZESURAKO DINAMIKAK
Bolunariotza kontzeptura lehen hurbilketa

Helburuak: boluntariotzaren inguruan gure erakundean zer hautematen den aztertzea.
Iraupena: 20 minututik 30era.
Garapena: Bi proposamen, lan egin nahi dugun pertsona kopuruaren arabera:
1.- Boluntariotzaz zer pentsatzen dugun ateratzeko, ideia jasa bat egin.
2.- Lan taldeak osatu. Talde bakoitzak boluntariotzaren definizio bat garatu behar du.
Ondoren, definizioak bateratuko dira, eta horietako bakoitzetik funtsezkoa dena aterako
da (adibidez, aukera librea, doakotasuna, etab).
Gure erakundean boluntariotzaren definizioa zehaztuta badugu, dinamika honek definizio
hori zenbateraino ezagutzen den eta erakundeko kideen artean zenbateraino partekatzen
den jakiteko balioko du. Hurrengo dinamiketan kontuan hartzeko. Komenigarria da boluntariotza
kontzeptuarekin erlazionatuta sortuko diren ideia berriak eranstea lehen ideia-jasa honetan.
Materialak: paperografoak eta arkatz markatzaileak, edo arbela. Orri zuriak eta bolalumak.
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Boluntariotzaren balioak

Helburuak: boluntariotzaren esanahian sakontzea.
Iraupena: 30 minututik 45era.
Garapena: Ondoren, zenbait autoreren artikuluetatik hiru zati aukeratu ditugu, boluntariotzarekin
lotutako balioak ageri dituztenak, hain zuzen; konpromisoa, doakotasuna eta aukeratzeko
askatasuna, adibidez. Horiek irakurri eta berorietaz hitz egitera eta, ondoren, guztion artean
-talde irekian edo talde txikietan- boluntariotzaz hitz egiteko zuentzat ezinbestekoak diren
balioak identifikatzera gonbidatzen zaituztegu.
Materialak: ondoren ageri diren testuen fotokopiak. Peperografoak eta arkatz markatzaileak
edo arbela.
2. dinamikaren artikuluak

“Kultura alternatibo baten berezko boluntariotza soziala 2”
“[…] Boluntariotza sozialeko balio zahar edo klasikoak batez ere erlijioan oinarritzen dira, eta zehazkiago, kristau
karitatean. Berriak, baldin eta halakotzat hartzen baditugu boluntarioei eta boluntariotza sozialeko erakundeei esleitzen
zaizkienak, lotura estuagoa dute elkartasunarekin, irabazi asmorik gabeko trukeekin, parte hartzearekin, herritarren
ardurarekin, justiziarekin eta abarrekin […] Itxuraz boluntariotza agerrarazi duten egungo balioen osagaien artean,
garrantzi berezia du herritarren erantzukizun politikoak eta sozialak, boluntarioaren askatasuna ahaztu gabe. Lehen
aipatu dugun doakotasuna eta boluntarioak jarduteko duen askatasuna berorren bi definizio ezaugarri enblematiko
dira. Gaur egungo boluntariotzaren funtsa dira. Elkartasun puntual baten aurrean hartutako konpromisoa gaur egungo
boluntariotzaren balioetako bat da […]”
2.- López Paz, Juan Francisco (2002). “El voluntariado social propio de una cultura alternativa”. Hemen: Ocio y voluntariado social:
búsquedas para un equilibrio integrador. Bilbo, Deustuko Unibertsitatea.
Sarean helbide honetan: www.plataformavoluntariado.org/resources/download/155
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"Gizarte zibila ekinean: instituzionalizaziotik kritikara 3"
“[…] Nahiko berria da "boluntariotza" kontzeptua. Duela hamar bat urte, ez zuen inork erabiliko, eta are
garrantzitsuagoa, inork ez zuen bere burua honen barruan ikusiko. Duela urte gutxi, orain kontzeptu berri honek
izendatzen dituen errealitateak izendatzeko, beste kontzeptu batzuk erabiltzen ziren: “konpromisoa” eta
horrelakoak, edota “militantzia” batik bat, gaur egun ia ez badira erabiltzen ere. Soziologiaren iritzi sendo bat
hartuko dugu abiapuntutzat, hau da: kontzeptuak hitz hutsak baino zerbait gehiago dira; eta hori abiapuntutzat
hartuta, berehala galdetu beharko diogu geure buruari zergatik gertatu den aldaketa hori, gizarte industrial
aurreratuetako partaidetza sozialaz hitz egiteko erabiltzen den hizkuntzan. Aldaketa horri eman dakiokeen lehen
azalpena zera da: errealitate desberdinak izendatzen dituzten kontzeptuak direla, hau da, badela militantziarekin
lotutako errealitate bat, eta boluntariotzarekin lotutako beste bat, eta errealitate horiek, elkarrekin harremanik
badute ere, argi eta garbi desberdinak direla [...]. Badaude definizio falta hori azaltzen duten arrazoiak.
Lehenengoa laguntzaren esparruko boluntariotza baten garapenarekin dago lotuta, esku hartze sozial klasikoarekin,
militantziarekin, desberdintasunak argi zehaztu nahi baititu honek. Legezko definizio oso zabal baten barruan
sartzen den orori “boluntariotza” deritzo (Andrés García Indak boluntariotzaren eraikuntza administratiboa izenez
adierazi duena da), betiere, merkataritza dimentsiorik eta politika dimentsiorik ez badu. […]”
"Boluntariotzaren dimentsio politikoak. Promoziotik egiturak aldatzera 4
Antonio Méndez Rubiok boluntariotzan bi tipologia bereizten ditu.
Boluntariotza Ofizialak
Soldatari lotutako doakotasuna: pizgarriak sustatzen dira, sarien eskema instrumentalari eutsiz (indibidualismoa); horixe da nagusi gaur egun.
Kultura dinamika nagusiari eusten zaio (ohartuta edo oharkabean).
3.- Zubero Beaskoetxea, Imanol (2001). “La sociedad civil en acción: de la institucionalización a la crítica”. Hemen: Asociación
Vasca de Sociología. Boletín 75. Sarean helbide honetan: http://www.dwvalencia.com/claver/Documentos/sociedadcivil(i_zubero).pdf
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Administrazioaren eta gizarte zibilaren arteko lankidetza harmoniatsua: osagarritasuna.
Botere publikoa erakundeetan sartzea: dependentzia (tutoretza).
Boluntariotzaren identitatearen pribilegioa (egituratua, txukuna, bere txartelarekin...), Estatutik diseinatua
(bat), honek gainbegiratua (=gainetik begiratu =goitik ikusten du).
Boluntariotza jarduera gisa (laguntzarekin lotutako ikuspegia).
Forma burgesak gordetze ditu: lasaitasuna, ongizatea.
Erakundeen funtzionamendu demokratikoa bermatzen da (kapitalista, masena, hierarkikoa...): baretu
egiten du, sistema politiko-soziala (baztertu egiten duena) bermatzen du”.
Marjinazioko Boluntariotza Sozialak
Doakotasunaren zentzu hertsia: trukean ez ezer itxaron, ez ezer onartu, utilitarismo indibidualistaren
urraketa (kolektibismoa, baztertuak), bestearengana eginez (alteritatea / alterazioa).
Kultura alternatibo baten eraikuntza (norbera horretaz jabetuz).
Administrazioaren gabezien aurrean salaketa eta jarrera kritikoa: tentsioa.
Marjinazioko boluntariotza, estatutik kanpo (elkartasuna): independentzia.
Alteritatea erreferentzia puntu gisa: boluntarioak bestearen bila dabiltzan pertsona gisa, besteen (ezagunak
eta ezagutzeko dituztenak) arabera (ber)antolatzen dira: behean daudenak (azpikoz goratu).
Boluntariotza bizimodu, egunerokotasunera eta egunerokotasunetik datorren praktika eta zentzu gisa
(ikuspegi eraldatzailea).
Formak eraldatzen ditu, iraultzen: Gatazka, Ondoeza.
Sistemari desafio egiten dio: kezkatu egiten du. Kulturaren eta gizarte demokratikoaren zentzu ez
masiboa bilatzen du (taldekoa baizik), kapitalista ez dena, ez bertikala.
Emantzipazioa du helburu”.
4.- Méndez Rubio, A., honek aipatua: Falcón, E. (1997). Dimensiones políticas del voluntariado: de la promoción al cambio de
estructuras. Barcelona, Cristianismo y Justicia.
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3

Egia edo gezurra?

Helburuak: boluntariotzarekin lotutako elementuez eztabaidatzea eta gai hori aztertzea, lege
esparruan oinarrituta.
Iraupena: 2 ordutik 2 ordu eta erdira.
Garapena: Egia edo gezurra galde sorta erabiliz, bertan agertzen diren zazpi baieztapenei buruz
hitz egingo da. Talde handian egin daiteke, edota talde txikietan, zenbat jendek parte hartzen
duen ikusi behar. Baieztapen bakoitzerako hamabost bat minutu utziko ditugu. Talde txikietan egiten
bada, ondorenean bateratze lana egiteko denbora tarte bat aurreikusi beharko dugu.
Boluntariotzaren ikuspegi bat baduten erakundeentzat, ariketa hau egokia izan daiteke ikuspegi
horretan sakontzeko eta berori aberasteko.
Materialak: EGIA EDO GEZURA galde-sortaren fotokopiak eta bolalumak edo arkatzak eta
galdesortaren emaitzak.
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egia edo gezurra galde-sorta
Egia edo gezurra galde-sorta
1.- Erakunde guztiek Boluntariotzaren Barne Estatutua egin behar dute, eta boluntarioak prestatu behar dituzte.
2.- Boluntarioek gizarte aldaketan eta berdintasunaren aldeko gizarte zuzenago baten eraikuntzan
parte hartu behar dute.
3.- Boluntariotzak inoiz ez ditu ordezkatu behar zerbitzu profesional ordainduak.
4.- Boluntario diren pertsonek erakundean parte hartzeko, beren eskubide eta betebeharrak zein diren
jakiteko, aurretik abisu eman beharrik gabe boluntario izateari uzteko eta erakundean sartzeko honekin
itun bat sinatzeko eskubidea dute.
5.- Boluntariotzak eskubideak eta betebeharrak dakarzkio bai erakundeari berari eta baita boluntario
den pertsonari ere.
6.- Boluntariotzako erakundeak dira beren jarduerak egiteko gutxienez boluntario bat duten erakunde guztiak.
7.- Elkarteak dira boluntarioen partaidetzarako bide bakarrak.
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Egia edo gezurra galde-sortaren erantzunak
1.- Erakunde guztiek Boluntariotzaren Barne Estatutua egin behar dute, eta boluntarioak prestatu behar dituzte.
GEZURRA: betebehar hau honako boluntariotzako erakunde hauei dagokie: Boluntarioei buruzko Legearen arabera,
legez eratu egoteaz eta forma juridikoa izateaz gain, partaideen gehiengoa boluntarioz osatutakoa dutenei (8.1.,
8.2. eta 8.4. artikuluak).
2.- Boluntarioek gizarte aldaketan eta berdintasunaren aldeko gizarte zuzenago baten eraikuntzan parte hartu behar dute.
EGIA: boluntarioen zeregina gizarte aldaketarekin lotuta dagoela adierazten da Boluntarioei buruzko Legean,
Boluntariotzaren Plataformak garatutako Boluntariotzako Erakundeen Kode Etikoan eta Boluntariotzari buruzko
Adierazpen Unibertsalean.
3.- Boluntariotzak inoiz ez ditu ordezkatu behar zerbitzu profesional ordainduak.
EGIA: horixe adierazten da Boluntarioei buruzko Legearen 2.1.d artikuluan.
4.- Boluntario diren pertsonek erakundean parte hartzeko, beren eskubide eta betebeharrak zein diren jakiteko, aurretik
abisu eman beharrik gabe boluntario izateari uzteko eta erakundean sartzeko honekin itun bat sinatzeko eskubidea dute.
GEZURRA: boluntario diren pertsonen eskubideak Boluntarioei buruzko Legearen 6. artikuluan biltzen dira, eta atal
horretan, boluntarioek boluntario izateari askatasun osoz utz diezaioketela ageri da, AURREZ JAKINARAZIZ GERO.
5.- Boluntariotzak eskubideak eta betebeharrak dakarzkio bai erakundeari berari eta baita boluntario den pertsonari ere.
EGIA: halaxe dator Boluntarioei buruzko Legearen 5.2. artikuluan.
6.- Boluntariotzako erakundeak dira beren jarduerak egiteko gutxienez boluntario bat duten erakunde guztiak.
GEZURRA: Boluntarioei buruzko Legeak dioenez, legez eratuta eta forma juridikoa izateaz gain, beharrezkoa dute
gehiengoa boluntarioak izatea, eta beren programa eta proiektu nagusiak boluntarioz osatutako gehiengo horren
bidez garatzea (8.2. artikulua). Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean izena ematerakoan, bereizi egiten
dira BOLUNTARIOEKIN lan egiten duten erakundeak (gehiengoa boluntarioak izan gabe).
7.- Elkarteak dira boluntarioen partaidetzarako bide bakarrak.
GEZURRA: boluntarioen partaidetzarako bideak badira, baina ez bide bakarrak. Adibidez, badaude elkarte gisa edo
fundazio gisa legezko irudirik ez duten kolektiboak, eta parte hartzeko bidea ere ematen dutenak.
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4

Ados al gaude ?

Helburuak: boluntariotzarekin lotuta, erreferentzia esparru bat, batez ere legeei dagokiena,
ezagutzea, eta erakunde gisa horren aurrean gure lekua hartzea.
Iraupena: 2 ordutik 2 ordu eta laurdenera.
Garapena: Aurreko dinamiketan bezalatsu, zenbat pertsonak hartu behar duten parte kontuan
hartuta, talde handian edo talde txikietan lan egin daiteke, eta talde txikietan lan eginez gero,
egindako landa bateratu beharko da ondoren. Hainbat iturritatik ateratako ondorengo testu
hauek irakurri behar dira, eta ondoren, ados gauden eta zenbateraino erabakiko dugu:
a) Erabat ados b) Nahiko ados c) Ez oso ados

d) Ez gaude batere ados

Zazpi testu dira guztira, eta testu bakoitzeko hamabost minutu utziko dira eztabaidarako. Aurreko
dinamiketan bezala, jada gai hau landuta duten erakundeak baldin badaude, boluntariotzaren
ikuspegia aberasteko balio dezake.
Materialak: ondorengo testu hauen fotokopiak, eta bolalumak edo arkatzak.

1. TESTUA

4. dinamikaren testuak

“[…] Boluntarioek, euskal administrazio publikoei dagokienez, lagundu egin behar dute, berrikuntzak sartuz eta
beste gizarte-eragileekin batera lan eginez, gizartea aldatzea helburu duten politika publikoak diseinatzen,
garatzen eta burutzen, betiere lehentasuna emanez pobreziaren eta desberdintasunen aurka borrokatzeari
eta zuzentasun eta berdintasun handiagoko gizartea eraikitzeari. […]”.
(Boluntarioei buruzko Legetik ateratakoa5).
5.- Ekainaren 25eko 17/1998 Legea, Boluntarioei buruzkoa (1998ko uztailaren 13ko EHAA)
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2. TESTUA
“[…] pertsona fisikoek aurrera eramaten dituzten interes orokorreko ekimenen multzoa da boluntariotza,
ekimen horiek honako baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Norberaren probetxurako ezer lortzeko asmorik gabekoak izatea eta elkartasunak bultzatuak izatea.
b) Borondatezkoak eta askatasun osoz eginak izatea; arrazoia lan-, funtzionariotza- edo merkataritzaharremana ez izatea, ez eta obligazio pertsonala edo betebehar juridikoa ere.
c) Irabazi-asmorik ez duten erakundeen bidez eta programa edo egitasmo zehatzei jarraiki eginak izatea.
d) Ordainsaririk gabeak izatea.
e) Ordaindutako zerbitzu profesionalak inolaz ere ez ordezkatzea […] ”.
(Boluntarioei buruzko Legetik ateratakoa6).
3. TESTUA
“[…] Boluntariotza:
a) Askatasunez hartutako erabakiaren ondorio da, eta arrazoi eta aukera pertsonalak izan ohi dira
erabakiaren oinarri.
b) Herritarrek komunitatearen bizitzan parte hartzeko modu bat da.
c) Orokorki, elkarte baten baitan, ekintza edo mugimendu antolatu moduan agertzen da.
d) Bizi-kalitatea hobetzen eta solidaritatea sustatzen laguntzen du.
e) Bakearen eta justiziaren bila dabilen gizartearen erronka nagusienei erantzuten die.
f) Gizarte eta ekonomia garapen orekatuagoa sustatzen du, eta enplegu eta lanbide berriak sortzen
laguntzen du […]”.
(Boluntariotzari buruzko Adierazpen Unibertsaletik ateratakoa7).
6.- Íbidem
7.- Boluntariotzari buruzko Adierazpen Unibertsala (1990). Hemen: http://magno.uab.es/fas/voluntariat/normativa/Declaracion_Univ_Volunt_IAVE.pdf
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4. TESTUA
“[…] Boluntarioaren eskubideak dira:
a) Sartzen den erakundean aktiboki parte hartzea, erakundeari buruz jaso beharreko informazioa jasoz
(batez ere haren xedeei, egiturari eta funtzionamenduari buruzkoa), erakundean parte-hartze organoak
sortzea eta organo horietako kide izatea.
b) Esku hartzen dueneko programa edo egitasmoak diseinatu, egin, burutu eta ebaluatzen laguntza
ematea; horretaz gain, erakundeko boluntario den aldetik, berari ere badagozkion gaietan iritzia
emateko eskubidea izango du boluntarioak.
c) Boluntario-lanak eskatzen duen laguntza teknikoa nahiz heziketa- eta giza laguntza jasotzea eta bere
izaera eta ahalmenetara hobekien egokitzen den lanetara bideratzea.
d) Aseguratuta egotea, boluntario gisa lan egitean bitartekoren bati kalterik egin baliezaioke ere;
asegurua araudian ezarritako baldintzetan eta araudiak ezarritako kapitalaren bidez egingo da.
e) Boluntarioak bere lana betetzeko xahututako dirua berreskuratzea, baldin eta erakundea eta
boluntarioaren artean hitzartutako baldintzetan horrela ezarrita badago, eta, betiere, hitzarmenean
jarritako mugen barruan.
f) Ekintzak boluntarioaren bizilekutik ahalik eta hurbilen egitea, programek eta egitasmoek horretarako
aukera ematen duten neurrian.
g) Bazterkeriarik gabe eta zuzentasunez tratatua izatea, boluntarioaren askatasuna, intimitatea eta
sinismenak errespetatuz.
h) Lana segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan egitea, lanaren ezaugarriek eskatzen dutenaren arabera.
i) Gizarteari emandako laguntzak merezi duen errespetua eta errekonozimendua lortzea.
j) Aurrez jakinarazita, boluntario izateari askatasunez uztea.
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Hauek dira boluntarioaren betebeharrak:
a) Sartuta dauden erakundeari laguntza ematea, bere ahalmen eta borondatearen heinean, parte
hartuz eta erakundearekin batera lan eginez.
b) Erakundearekiko hartutako konpromisoak betetzea, erakundearen araubidea eta helburuak errespetatuz.
c) Berari egokitutako lanak arduraz egitea eta erakundeko arduradunek ezarritako jarraibideei segitzea.
d) Erakundeak aurreikusitako heziketa-ekintzetan eta lana behar bezala egiteko beharrezko ekimenetan
parte hartzea.
e) Boluntario gisa lan egitean jasotako edo jakindako informazioa isilpean gordetzea.
f) Lagundu nahi dituzten pertsonen eta pertsona-taldeen eskubideak errespetatzea.
g) Boluntario-agiria eta erakundearen bereizgarria egoki erabiltzea.
h) Boluntarioaren esku uzten diren baliabide materialak zaintzea.
i) Onartzen diren segurtasun eta higieneko neurriak betetzea […]”.
(Boluntarioei buruzko Legetik ateratakoa8).

8.- Ekainaren 25eko 17/1998 Legea, Boluntarioei buruzkoa (1998ko uztailaren 13ko EHAA)
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5. TESTUA
“[…] Erakundeek honakoak egin beharko dituzte:
a) Erakundearen barnean boluntarioaren estatutu bat eratu beharko dute, eta bertan ezarri, gutxienez,
erakundean onartzeko eta ez onartzeko irizpideak zein boluntarioen eskubide eta betebeharrak.
b) Behar dena antolatu, boluntarioak bai erakundean eta bai parte hartuko duen programa eta
egitasmoetan bere laguntza emango duela eta behar duen informazioa jasoko duela bermatzeko.
c) Egin beharreko lanak egiteko egokiak diren bitartekoak eta laguntza eman boluntarioei.
d) Boluntarioei lanak ondo egiteko beharrezkoa den heziketa eman.
e) Boluntarioentzako aseguru-poliza sinatu; horren bidez, boluntarioak bere lana egiterakoan bitartekoren
bati kalterik eginez gero aseguruak ordainduko lituzke kalteak, betiere araudian ezartzen diren baldintzetan
eta araudiak ezartzen duen kapitalaren bidez.
f) Boluntario gisa egiten duen berariazko lanari dagozkion segurtasun- eta higiene-baldintzak bermatu.
g) Boluntarioari berak egindako lanak egiaztatzen dituen agiri bat egin.
h) Boluntario berri bat erakundean sartzean egiten den hitzarmenean ezarritakoa bete.
i) Erakundean sartzen direnen eta erakundeko kide izateari uzten diotenen erregistroa egin.
j) Boluntario gisa lan egitean boluntarioak xahututako diru-kopurua itzuli, baldin eta erakundea eta
boluntarioaren artean hitzartutako baldintzetan horrela ezarrita badago, eta, betiere, hitzarmenean
jarritako mugen barruan.
k) Boluntarioari egiaztagiri bat eman bere lanerako gaitu eta identifikatuko duena.
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Erakundeen eskubideak dira:
a) Egin beharreko lanaren arabera aukeratzea boluntarioak.
b) Erakundeek egiten duten borondatezko lanaren inguruan beharrezko informazioa eta orientabidea
eskatzea Administrazioari eta eskatutako hori jasotzea.
c) Borondatezko lana sustatzeko ekintzetan aurreikusten diren neurrietara jo ahal izatea […]”.
(Boluntarioei buruzko Legetik ateratakoa9).
6. TESTUA
“[…] Boluntarioak dituzten erakundeek, edozein lege-ereduri dagozkiola ere, baldintza hauek bete beharko
dituzte: legearen arabera osatuak izatea, nortasun juridiko propioa edukitzea, irabazi-asmorik ez izatea, Euskal
Autonomia Erkidegoaren eskumenen barruan fundazio eta elkarteei dagokien erregistroan behar bezala
erregistratuta egotea […] Kide gehienak boluntarioak izango dituzte, eta egiten dituzten programa edo egitasmo
gehienak batik bat boluntarioen bidez egingo dituzte […]”.
(Boluntarioei buruzko Legetik ateratakoa10).

9.- Ekainaren 25eko 17/1998 Legea, Boluntarioei buruzkoa (1998ko uztailaren 13ko EHAA)
10.- Íbidem
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7. TESTUA
“[…] Gure herrialde txikiak tradizio luze eta aberatsa du boluntariotzaren arloan; izan ere, herrialde honetako
erakunde eta eragile askok ekintza boluntarioan dute beren jatorria edo oinarria. Hala eta guztiz ere,
mendebaldeko mundu osoan gertatzen den bezala, aldatzen ari den eta krisian dagoen fenomeno bat
da. Krisi horrek hazkundea eta berrasmatu beharra ekar ditzake berekin, baina, halaber, negatiboa eta
suntsitzailea izan daiteke. Zirkunstantzia horren aurrean, botere publikoek ezin dute beste alde batera
begiratu. Ekintza boluntarioan interesa duten eta tartean sartuta dauden eragile guztien eskutik, indarrak
batu eta estrategiak lerrokatu nahi dituzte boluntariotza indartzeko eta bultzatzeko, beren autonomia
ahalik eta gehien errespetatuz eta beren garapena errazteko ahalik eta interes handiena jarriz […]”.
(Boluntariotzaren II. Euskal Plana11).

11.- Hemen: http://www.euskadi.net/boluntariotza
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Boluntariotzako erakunde al gara?

Helburuak: boluntariotzako erakunde garen aztertzea.
Iraupena: 20-30 minutu.
Garapena: Ondoren, galde-sorta bat proposatzen dizuegu. Banaka edo taldeka erantzun
behar zaie galderei, eta, lege esparruan oinarrituta, gure erakundea boluntariotzako erakunde
gisa hartzeko gutxieneko baldintzak betetzen dituen aztertuko dugu.
Materialak: galde-sortaren fotokopiak, eta bolalumak edo arkatzak.
5. Dinamikaren galde-sorta

Galde-sorta
1.- Boluntariotza gizarte aldaketarako tresna gisa ikusten dugu.
BAI

EZ

EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ

2.- Irabazi asmorik gabeko erakunde bat gara, eta gizartearen eta pertsonen aldeko jarduerak garatzen ditugu.
BAI

EZ

EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ

3.- Gure erakundea batez ere boluntarioek osatzen dute, eta boluntarioak garatzen dituzte beronen
programa eta proiektuak.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
4.- Gure erakundean, boluntariotza kudeatzeko ardura duen pertsona bat dago.
BAI
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EZ

EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
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5.- Boluntariotza jarduerak hirugarrenei eragin diezazkieketen kalteak estaltzen dituen asegurua dugu,
araudiak ezartzen duenaren arabera.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
6.- Gure erakundeko kide diren boluntarioak prestatzen ditugu.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
7.- Boluntariotzaren Barne Estatutua dugu, eta estatutu horretan boluntarioak hartu eta kanporatzeko
irizpideak eta berorien eskubide eta betebeharrak biltzen dira.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
8.- Gure erakundean, boluntarioen parte hartze aktiboa bermatzen dugu.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
9.- Gure erakundeko boluntarioek askatasun osoz erabaki dute boluntario izatea, eta ez dute trukean sari
ekonomikorik jasotzen.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
10.- Boluntariotzaren zeregina eta beronen eskubide eta betebeharrak definituta dauzkagu.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
11.- Boluntarioak hartu eta jarraipena egiteko erreferentziazko irudi bat badugu.
BAI
EZ
EZ DAKIGU / ERANTZUNIK EZ
Emaitzak nola interpretatu:
Galdera guztien erantzuna “bai” izan bada, inolako zalantzarik gabe, boluntariotzako erakunde bat zarete.
2 eta 3. galderen erantzuna “ez” izan bada, oso nekez esan daiteke boluntariotzako erakunde bat zaretenik.
Hiru galderatan edo gehiagotan “ez” edo “ez dakigu/erantzunik ez” erantzun baduzue, boluntariotzako
zer-nolako erakundea zareten aztertzea komeni zaizue, eta baita dagoen lege esparrua aztertzea ere.
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Boluntariotza gure erakundean

Helburuak: gure erakundearentzat boluntariotzak zer izan behar duen eta zer adierazten duen
zehaztea.
Iraupena: 30 minututik 45era.
Garapena: Aurreko dinamikek boluntariotzaz ditugun askotariko ikuspegiak aztertzeko aukera
eman digute, eta erreferentziazko dokumentu batzuetan zer planteamendu egiten diren ere
ikusi dugu; dinamika horiek egin ondoren, gure erakundean boluntariotza zer-nolakoa izatea
nahi dugun definitzeko edo berrikusteko garaia da, eta horrekin batera, gure erakunderako
zer inplikazio izango lituzkeen zehazteko gai izan behar dugu (adibidez, Boluntariotzaren Barne
Estatutua egin beharrik baden aztertu, boluntarioen eta gure erakundearen eskubideak eta
betebeharrak zehaztu, prestakuntza plan bat pentsatu, etab.).
Talde handian nahiz talde txikietan lan egin dezakegu, partaideen kopuruaren arabera,
Hurrengo dinamiketan atera diren ideia berriak eta lehen ideia-jasan erantsi ditugunak erabiliz.
Funtsezkoena guztion arteko adostasun batera iristea da.
Materialak: paperografoak eta arkatz markatzaileak edo arbela. Orriak eta bolalumak.
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bigarren zatia:

informazio praktikoa

1.- boluntariotzako erakundeen
errolda orokorra

Eusko Jaurlaritzak kudeatzen eta zuzentzen du Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorra, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailaren bidez; errolda hori Boluntarioei buruzko Legea onartu zenean sortu zen. Errolda
horretan izena emateak erakundeei aukera ematen die Boluntariotzaren Euskal Kontseiluan parte hartzeko hurrengo atalean dituzue honi buruzko azalpenak-, eta horrez gain, boluntariotzarako dirulaguntzak eskuratzeko
eta berau sustatzeko modua ematen die (adibidez, boluntarioen asegurua finantzatzeko dirulaguntzak).
Errolda horretan izena emateko, nahitaezkoa da legearen arabera osatutakoa izatea, berezko nortasun
juridikoa izatea, irabazi asmorik ez izatea eta boluntariotzako erakunde izatea. Boluntariotzako erakundetzat
hartzeko, partaide gehienek boluntarioak izan behar dute, eta erakundearen proiektu eta programa
gehienak boluntarioen bidez garatu behar dira; edota boluntariotzako erakundetzat hartzen ez badira
ere, boluntarioek parte hartzen duten programak garatu behar dituzte beren jardueren artean. Lehenengo
kasuan, boluntariotzako erakundeak lirateke, eta bigarren kasuan, berriz boluntarioekin lan egiten duten
erakundeak; erregistroan bi motatakoek eman dezakete izena.

31

Izena eman ahal izateko, nahitaezkoa da honako agiri hauek aurkeztea:
Erakundearen izaera juridikoaren arabera, kasuan kasuko erregistroak emandako ziurtagiria, erregistroan
izena eman duela frogatzen duena.
Erakundearen Boluntzariotzaren Barnen Estatutuen kopia; bertan, gutxienez honakoak ezarriko dira:
erakundean onartua izateko eta onartua ez izateko irizpideak eta boluntarioen eskubide eta betebeharrak.
Sinatutako aseguru polizaren kopia (erantzukizun zibilari dagokion polizak gutxienez 300.506,05 euroko
kapital aseguratua jasoko du), ekitaldian indarrean dagoen aseguruaren prima ordaindu dela egiaztatzen
duen ordainagiria eta aseguratutakoen zerrenda.
Erakundearen eraketa estatutuen kopia; estatutuek behar bezala legeztaturik egon beharko dute
169/2000 Dekretuko 1. Eranskina, behar bezala beteta12.
Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrari buruzko informazio gehiago hemen:
http://www.euskadi.net/boluntariotza

12.- Dagokion sailarekin hitz egin ondoren, ezinbestean aurkeztu behar den eranskina 1 dela argitu dugu, eta Boluntariotzaren Barne
Estatutua nahitaez erantsi behar dela.
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2.- boluntariotzaren euskal kontseilua
Boluntario gaien inguruan biltzeko, aholkuak emateko eta kontsulta egiteko organoa da, Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailari atxikitakoa. Gutxienez urtean bi aldiz bildu behar du kontseilu honek.
Eta funtzio hauek ditu:
Arau orokorrak emateko aurreproiektuak eta proiektuak egiterakoan, beroriei buruzko txostena egin,
baldin eta arau horiek zuzenean boluntariotzari badagozkio.
Boluntario gaien oinarrizko beharrak zeintzuk diren antzeman eta aztertu.
Euskal administrazio publikoei aholkua eman eta proposamenak zein egitasmoak aurkeztu, borondatezko
lana egiten den esparru ezberdinei buruz, eta, horrekin batera, boluntariotza programak diruz
laguntzerakoan lehentasuna emango luketen irizpideak proposatu.
Euskal administrazio publikoei boluntario gaiak sustatzeko neurriak aztertzeko eta zuzentzeko
proposamenak egin.
Jakinaren gainean egon euskal administrazio publikoek boluntario gaien programen gainean egindako
jarraipenaz eta ebaluazioaz, bai eta emandako dirulaguntzez ere.
Euskal Autonomia Erkidegoko boluntario gaien egoeraren berri eman urtero, txosten baten bitartez.
Elkartasunarekin zerikusia duten parte hartze organoetan gizarte-eragileak egotea bultzatu.
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Boluntariotzaren Euskal Kontseiluko kideak hiru urterako aukeratuko dira, nahiz eta aldi hori beste horrenbeste
luzatu ahal izango den. Hauek dira:
Lehendakaria: Kontseilua Eusko Jaurlaritzako sail bati atxikita egongo denez, sail horretako sailburua
bera edo horrek eskuordetutako pertsona.
Lehendakariordea: boluntariotzako era kundeen artean aukeratutako bat.
Bokalak:
Eusko Jaurlaritzako 6 ordezkari, sailburuorde mailakoak, gizarte ongizate, ingurumen, babes zibil,
kanpo ekintza, kultura, hezkuntza, kirol eta osasun arloak eskumenak dituzten sailek izendatuak.
Foru aldundietako 3 ordezkari, aldundiek berek izendatuak.
Udaletako 3 ordezkari, ordezkaritza handiena duen euskal udal elkarteak izendatuak.
Erakundeetako 13 ordezkari, Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean izena emandako
erakundeen artetik aukeratuak, hain zuzen ere erakunderik txikienetako ordezkariak ere bokal izan
ahal izateko moduko partaidetza sistema batez aukeratuak. Ordezkari horiek guztiak edo horietako
batzuk izendatu gabe egonez gero, kontseiluko lehendakariak izendatuko ditu. Erakundeek beren
burua aurkez dezakete kontseiluan parte hartzeko, nahiz eta gero bozketa egin beharko den.
Idazkaria: lehendakariak izendatuko du kontseiluko kideen artean.
Boluntariotzaren Euskal Kontseiluari buruzko informazio gehiago helbide honetan:
http://www.euskadi.net/boluntariotza
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3.- boluntariotzaren ll. euskal plana

2008ko azaroaren 25ean, Boluntariotzaren II. Euskal Plana onartu zen, 2008-2010 urteetarako. Hiru lan ildo
handi biltzen dira plan horretan:
1.- Ekintza boluntarioarekiko sentibera eta aktiboa den herritartasuna eraikitzea.
2.- Boluntariotzak etorkizunean izango dituen erronkei erantzuteko prestatuta dagoen elkarte sare
dinamikoaren garapena sustatzea.
3.- Dauden boluntariotza guneak eratzea eta sustatzea boluntariotza osatzen duten eragileen
erabateko koordinaziorako.

Ondoren, ildo estrategiko bakoitzeko helburu orokorren eta espezifikoen laburpen koadroa duzue, plan
hau nora zuzentzen den ikusten lagundu dezakeela uste baitugu.
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ILDO ESTRATEGIKOAK
Ekintza boluntarioarekiko
sentibera eta aktiboa den
herritartasuna eraikitzea.

HELBURU OROKORRAK
Sentsibilizazioa.
Erakartzea.
Ikerketa.

HELBURU ESPEZIFIKOAK
Gazteen sentsibilizazioa eta boluntarioen erakarpena sustatzea
EAEko hezkuntza eremuetan.
Boluntarioen sentsibilizazioa eta erakarpena sustatzea gizartean
eta boluntariotzarekin zerikusia duten eragileen artean.
Boluntarioen sentsibilizazioa eta erakarpena eta enpresen eta
irabazi asmorik gabeko erakundeen harremana sustatzea
enpresa boluntariotzaren bitartez.
Ikerketa eta EAEko boluntariotzaren egoeraren benetako
errealitatearen ezagutza sustatzea.

Boluntariotzak etorkizunean
izango dituen erronkei
erantzuteko prestatuta
dagoen elkarte sare
dinamikoaren garapena
sustatzea.

Laguntza eta
sustapena.

Boluntarioek irabazi asmorik gabeko erakundeetan duten
zeregina finkatzeko babesa ematea ekintza boluntarioaren
kalitatean hobekuntza lortzeko.
Laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea iraunkortasuna eta
gardentasuna hobetzeko, eta irabazi asmorik gabeko
erakundeen antolaketaren modernizazioan aurrera egiteko.
Boluntarioei laguntza ematea prestakuntza prozesu guztietan.
Irabazi asmorik gabeko erakundeei laguntza ematea
prestakuntza prozesu guztietan.
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ILDO ESTRATEGIKOAK
Dauden boluntariotza guneak
eratzea eta sustatzea
boluntariotza osatzen duten
eragileen erabateko
koordinaziorako.

HELBURU OROKORRAK
Koordinazioa.

HELBURU ESPEZIFIKOAK
Koordinazio kultura eta egun dagoen esparrua (17/1998
Legea, ekainaren 25ekoa, Boluntarioei buruzkoa Boluntariotzaren II. Euskal Plana, Boluntariotzako
Erakundeen Errolda Orokorra, Boluntariotzaren Euskal
Kontseilua) sustatzea, boluntariotzaren alorreko tresna
arautzaile eta egituratzaile gisa.
Egun dauden egiturak laguntzea eta sustatzea eta
beste berri batzuk sortzea boluntariotzaren inguruko
eragile guztiak elkarren artean erlazionatzeko, bai
autonomia erkidegoan eta bai Europan.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTak)
sustatzea eta laguntza ematea boluntariotzaren
inguruko koordinazio prozesuren ardatz eragile gisa.
Koordinazio prozesuak hobetzea administrazio mailan,
boluntariotzaren sustapenaren aldeko sinergiak sortzeko,
eta horrekin ahaleginen bikoiztasuna saihestuz.

Boluntariotzaren II. Euskal Planari buruzko informazio gehiago: http://www.euskadi.net/boluntariotza

37

4.- boluntariotzako aseguruei buruzkoak

Legez, boluntarioekin lan egiten duten erakundeek aseguru polizia bat sinatu behar dute, boluntario diren
pertsonei ekintza boluntarioa garatzen ari direla osasun laguntzako estaldura, heriotzakoa edo
baliaezintasunekoa edota boluntario lanetan izandako istripuei dagokiena bermatzeko, eta beren jardueran
hirugarrenei eragin diezazkieten kalteen estaldura bermatzeko. Xede horretarako sinatutako erantzukizun
zibileko polizak gutxienez 300.506,05 euroko kapital aseguratua izan behar du.
Asegurua kontratatzeko orduan, kontuan hartu behar dira honako alderdi hauek:
Estaldura: aseguruaren xedea eta estaldura ondo zehaztu behar dira. Hau da: garrantzi handia du
kontratatu behar dugun polizaren klausuletan gure erakundeak garatzen dituen jarduera guztiak argi
eta garbi azaltzeak, bai eta boluntarioek egingo dituzten jarduketa guztiak ere. Halaber, kontratua
indarrean den bitartean, arriskuaren balioespena larriagotu dezakeen inguruabarrik gertatzen bada,
aseguru etxeari horren berri emango zaio.
Frankizia: poliza merkeagoa lortu nahi badugu, aukera bat izan daiteke frankizia bat adostea. Frankizia
hori elkarteak eta aseguru etxeak bien artean hitzartutako kopuru bat izango da, eta istripurik gertatuz
gero, erakundeak zehaztutako kopururaino soilik (frankizia) egin beharko die aurre kostuei. Zenbateko
horretatik aurrerako kostuei aseguru etxeak erantzun beharko die.
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Lurralde eremua: kontuan hartu beharreko beste alderdi garrantzitsu bat kontratuan ezarritako lurralde
eremua da. Garrantzi handiko atala da hori, batik bat estatutik kanpo boluntarioak dituzten erakundeentzat.
Horretaz gain, boluntarioak Europar Batasunetik kanpo ari badira, bidaiako askotariko laguntza ematen
duten aseguruetako bat kontratatzea komeni da.
Talde asegurua: zenbait kontratutan, aldez aurretik zehaztu behar dira pertsonak, hau da, aseguru
etxearekin onuradun pertsonak barne hartzeko mekanismo bat ezartzen da. Horrela, asegurua etengabe
irekita edukitzea eta, jarduera egiteko aseguru estaldura behar duten edo ez aintzat hartuta, pertsonak
aseguru horretan sartzeko edo bertatik kentzeko aukera izatea lortzen da.
Adin txikikoak: kontuan hartu behar da asegurua egin behar zaion pertsona adin txikikoa den edota
ezinduta dagoen ere (eritasun arin bat edo larri bat duelako), horrela bada, beti eta kasu guztietan,
behar-beharrezkoa izango delako pertsona horren legezko ordezkaritza dutenen edo berorien gainean
tutoretza edo guraso agintea dutenen baimen idatzia izatea.
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hirugarren zatia:

boluntariotza kudeatzeko
tresnak eta ondorioak

1.- boluntariotzaren barne estatutua

Legez boluntariotzako erakundeek Boluntariotzaren Barne Estatutu bat izan behar dute derrigorrez. Ez da
ezartzen nolakoa izan behar duen, baina bai gutxieneko zer baldintza izan behar dituen: pertsona
boluntarioak onartzeko edo ez onartzeko irizpideak, eta pertsona horien eskubideak eta betebeharrak.
Legezko betebeharra izateaz gain, interesgarria da Boluntariotzaren Barne Estatutuaren lanketa planteatzea,
erreferentzia baita erakundearentzat zer boluntariotza eredu aukeratu nahi duen definitzeko garaian.
Honelako gaiak barne hartzen ditu: pertsona boluntarioak nor diren, zer funtzio betetzen dituzten, zer
erantzukizun eta konpromiso dituzten, pertsona horien eskubideak eta betebeharrak, erakundearenak,
eta erakundean parte hartzeko bideak.
Erakunde osoa estatutuen lanketan eta onespenean inplikatzea komeni da, eta kide guztiek ezagutu
behar dituzte. Logikoki, ez dugu kontraesanean erori behar estatutuetan eta antzeko dokumentuetan
islatzen den erakundearen espirituarekin. Prozesu guztietan bezala, aldian-aldian berrikustea komeni da.
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Ondoren, Boluntariotzaren Barne Estatutua osa dezaketen edukien eskema bat emango dugu, baina,
lehenago esan dugunez, legea gutxiengo batzuk baino ez dira zehazten (pertsona boluntarioak onartzeko
irizpideak, eta horien eskubideak eta betebeharrak):
1- Erakundearen aurkezpena: misioaren eta helburuen, egituraren, filosofiaren eta balioen deskribapen laburra.
2- Boluntarioek erakundean duten parte hartzea bultzatzen duten printzipioak eta balioak. Boluntariotzaren
definizioa erakundean: boluntariotzaren aldeko apustua zein den, pertsona boluntarioek bete behar
dituzten rolak, lan eremuak, zereginak eta funtzioak, parte hartzea, etab.
3- Boluntariotzari eskainitako arretaren eta boluntariotzaren kudeaketaren faseak, prozedurak eta
prozesuak, ebaluazioa ahaztu gabe: boluntariotzaren kudeaketa egokia egiteko oharren atalean
azaldutako prozesua kontuan hartuta, pertsona boluntarioak sartzen diren unetik irteten diren unera
arteko kudeaketa egokia egiteko, hain zuzen ere.
4.- Pertsona boluntarioak onartzeko eta baztertzeko irizpideak. Pertsona boluntarioen eskubideak
eta betebeharrak.
5.- Erakundearen eskubideak, betebeharrak eta konpromisoak.
6.- Pertsona boluntarioaren eta erakundearen artean idatzitako lankidetza hitzarmenaren eredua.
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2.- boluntariotzaren kudeaketa
egokia egiteko oharrak

Badakigu erakundeen eguneroko errealitatea konplexua dela, eta, askotan, oztopoak izaten dituzte denbora
edo baliabide aldetik prozesu jakin batzuk garatzeko. Hala ere, boluntarioekin lan egiteko, gure ustez, garrantzitsua
da aurrez boluntarioek gure erakundean duten esanahia eta horrek dituen inplikazioak argitzea, lan hori norantz
zuzendu behar den argi ikusteko eta garatu beharreko alderdien plangintza egiteko. Argitze prozesu hori
errazteko, gida honen lehenengo zatian hainbat dinamika proposatu ditugu.
Modu berean, gure ustez, behin ikuspegi hori argi izan eta gero, boluntariotza kudeatzeko prozesu bat bistaratzea
eta abiaraztea komeni da; prozesu horrek gure erakundera pertsona boluntarioak iristen diren unetik irten arte
iraungo du. Kudeaketa prozesu horrek gure erakundearen kalitatea eta eraginkortasuna areagotuko ditu, eta
pertsona boluntarioei zeregin jakin batzuk ematea baino areago joango den boluntariotzaren kultura bat
finkatzea ekarriko du. Kontua ez da boluntariotza manipulatzea edo prozesua burokratizatzea, pertsona
boluntarioen motibazioak eta itxaropenak eta erakundearen helburuak batzea baizik.
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Alde horretatik, boluntariotzaren kudeaketa egokia egiteko hainbat ideia planteatu ditugu ondoren:
Gure erakundean boluntariotzari eman nahi diogun ikuspegia definitzea.
Gure boluntarioak zaintzea. Pertsona boluntarioak erakundean sartzen direnetik irteten diren arteko denbora
hartuko duen prozesu bat bistaratzea eta finkatzen saiatzea, pertsona horiei laguntzea, etengabeko
prestakuntza eskaintzea eta gure erakundean parte harraraztea.
Pertsona boluntarioen parte hartzea eta talde lana sustatuko duten egitura malguak eskuratzea.
Pertsona boluntarioekin beren konpromisoa eta gurea adostea.
Pertsona boluntarioei prestakuntza askotarikoa eta integrala eskaintzea, egin behar duten lanerako
prestatzeko, ekintza boluntarioaren balioari buruzko kontzientzia sustatzeko, pertsonen hazkuntza bultzatzeko
eta trebeziak eskuratzeko. Prestakuntzak izaera formala (lantegiak, ikastaroak, mintegiak) edo ez-formala
(bileretan parte hartzea, erantzukizunak, gizarte trebeziak, komunikatzeko eta harremanetarako trebeziak,
etab. bere gain hartzea) izan dezake.
Boluntariotzaren kudeaketarako dokumentu-euskarriak izatea (erakundean sartzeko hitzarmena,
sinestamendua, alten eta bajen erregistroa...).
Erakundean boluntariotzaren zeregina aitortzea ahalbidetuko duten ekimenak izatea.
Boluntariotzaren esparruko lege betebeharrak ezagutzea (esate baterako, boluntariotza aseguruak, pertsona
boluntarioen eta erakunde edo elkarteen eskubideak eta betebeharrak, etab.).
Aldian-aldian kudeaketaren berrelikadura eta hobekuntza prozesua ebaluatzea.
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BOLUNTARIOTZA KUDEATZEKO PROZESU ESTRATEGIKOA
Lehenago ere esan dugunez, erakundeak boluntariotzari buruz duen ikuspegian edo estrategian eta,
horrekin bat etorriz, pertsona boluntarioek egin behar dituzten zereginen azterketan eta diseinuan oinarritutako
prozesu bat bistaratzea komeni da, gero hainbat etapa garatzeko; etapa horiek pertsona boluntarioen
parte hartzea hasten den unetik erakundetik irten arte doaz.

ERAKUNDEAREN ESTRATEGIA

BOLUNTARIOEN
ZEREGINEN ETA
ROLEN AZTERKETA
ETA DISEINUA

PROFILEN LANKETA
ERAKARTZEA

PERTSONEN
EBALUAZIOA
PROZESUKA

AUKERAKETA
HARRERA
PRESTAKUNTZA
LAGUNTZEA
IRTEERA
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BOLUNTARIOEN ZEREGINEN ETA ROLEN AZTERKETA ETA DISEINUA
Erakundeek ez dituzte beren jarduerak inprobisatzen, jarduerak helburuaren arabera definitzen dira.
Boluntariotzak bazkideek eta, halakorik balego, langileek egiten duten zeregina osatu behar du. Halaber,
garrantzitsua da pertsona horiek guztiek gizartea aldatzeko bokazioa (jarduera eta zeregin zehatzetatik
haratago) eta helburu eta balio komunak partekatzea. Horregatik, funtsezkoa da boluntariotzaren eginkizuna
definitzen jakitea, gure erakundearen helburuetan oinarrituta. Pertsona boluntarioen eginkizunak, zereginak
eta pertsona horiek eskaini beharreko denbora modu orokorrean nahiz proiektuka zehaztu daitezke. Azken
batean, zereginak, eginkizunak eta erantzukizunak definitu behar dira, baina baita taldeak erakundearen
barnean duen rola, hau da, zer arlotan hartzen duen parte, boluntarioen parte hartzetik zer espero dugun
-zeregin jakin batzuk garatzeaz gain-, etab.

PROFILEN LANKETA
Zer boluntariotza mota nahi dugun eta, horren eginkizunak eta zereginak definitu ondoren, zer jakintza,
trebezia, abilezia eta balio behar diren zehaztu dezakegu. Profil horiek, bestalde, pertsona boluntarioak
bilatzeko nora jo behar dugun jakiteko aukera ematen digute, eta nola eta noiz egingo diegun harrera,
pertsona boluntarioek zer-nolako prestakuntza ibilbide egin ditzaketen, eta zer laguntza beharko duten.
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ERAKARTZEA, AUKERAKETA, HARRERA, PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA
Erakartzea, aukeraketa, harrera, prestakuntza eta laguntza eskatutako zereginen eta profilen arabera
planifikatzen dira, eta baita garatzea erabaki dugun boluntariotzaren ikuspegiaren arabera ere (aurretiazko
fase batean definitu ditugu alderdi horiek). Gure erakundean pertsona boluntarioek parte hartzen badute,
lehenik eta behin honako informazio hau izan behar dugu: zenbat boluntario ditugun, zer programatan
parte hartzen duten, zenbat denbora eskaintzen duten, zer jarduera egiten dituzten, zer prestakuntza
duten, adina, etab. Datu horiek gure erakundean ditugun boluntarioen ikuspegi orokorra izaten lagunduko
digute, erakartzeko, hartzeko, prestatzeko eta laguntzeko zikloarekin hasi aurretik. Interesgarria izan daiteke
prozesu horiek sistematizatzen saiatzea, hala, erakundean jasota gera daitezen, kide guztien berri izateko
eta pertsona berriei ikaskuntza errazteko.
ERAKARTZEA: prozesu honetan erakundeak aktiboki parte hartu behar du. Nortasun ezaguna eta erraz
ezagutzen dena izan behar du horrek, eta transmititzen jakin behar du. Gakoetako bat boluntariotzako
hainbat profiletan pentsatzea da, ez mugatzeko. Pertsona boluntarioak erakartzeko plan bat egin behar
da, erakunde osoa kontuan hartuta, ez soilik proiektu zehatz batzuetan gerta daitekeen pertsona
boluntarioen defizita kontuan hartuta. Erakartzeko lana behar bezala egiteko komunikazio eraginkorra
nahitaezkoa da. Argi izan behar da zer mezu helarazi nahi dugun, nola zabaldu nahi dugun, nori zuzendu
nahi diogun, zer baliabidetan, zer hizkuntza erabiliko dugun, zer ordutegi eskainiko dugun, funtzioak,
etab. Bestalde, beharrezkoa da erakarpen lana egiteko bideak eta metodoak askotarikotzea: hainbat
metodo erabili behar dira (ahoz ahokoa, liburuxkak, komunikabideak, kartelak, hitzaldiak, ikastaroak,
posta elektronikoa, Internet...). Beste aukera bat inguruko antzeko beste erakunde batzuekin batera
lan egitea da.
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AUKERAKETA: pertsona boluntario berriak erakundean sartzeko prozesua azkartzea komeni da, atzera
botatzea edo beldurtzea saihesteko. Aukeratzeko prozesua, normalean, zuzeneko elkarrizketa batean
(edo gehiagotan) oinarritzen da, eta elkarrizketa horretan erakundeak boluntariotzaren ikuspegiari
buruzko informazioa eman behar dio, pertsona boluntarioaren eta erakundearen eskubideak eta
betebeharrak jakinarazi behar dizkio, eta pertsona boluntarioa gidatu behar du erakundean parte
hartzeko prozesuan (erakundearen egitura zein den, zer balio dituen, erakundearen filosofia edo misioa
zein den, etab.). Aukeraketa boluntarioa erakundean sartzean edo kanpoan gelditzean amaitzen da.
Lankidetza hitzarmena idatzi baten bidez formalizatzea komeni da.
HARRERA: zuzenean boluntarioekin lan egiten duten erakundeetan, beharrezkoa da erreferentziazko
irudiak izatea, pertsona boluntarioak laguntza izango dutela bermatzeko helburuarekin, batez ere
hasieran. Erakundeak boluntarioa zaintzen duela erakutsi behar zaie, baita lanean hasi aurretik ere
(esate baterako, pertsona hori elkartearen ekitaldietara gonbidatuz).
PRESTAKUNTZA: boluntarioek beren zeregina modu egokian garatu ahal izateko, garrantzitsua da horien
prestakuntza planteatzea. Horretarako, erakundeek prestakuntza plan espezifikoa garatu behar dute,
boluntariotzaren profilak eta baliabide materialak eta ekonomikoak nahiz giza baliabideak kontuan
hartuta. Funtsezkoa da zereginean soilik ez oinarritzea prestakuntza, eta pertsonengana, dituzten
motibazioetara eta norbanakoaren hazkuntzara eta baldintzatzen gaituzten gizarteko testuinguruetara
ere zabaltzea. Hau da, prestakuntza integrala eskaintzen saiatzea. Prestakuntza horrek izaera formala
(ikastaroak, mintegiak, lantegiak, hitzaldiak) edo ez-formala (erakundean parte hartzea, erantzukizunak
eta zereginak bere gain hartuta eta harremanetarako gaitasunak, abileziak eta teknikak garatuta) izan
dezake. Boluntariotzaz arduratuko diren pertsonei dagokienez, pertsona horien prestakuntza espezifikoa
planteatzea komeni da, eta beste erakunde batzuetako antzeko prestakuntza ekintzekin sinergiak sortzea.
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LAGUNTZEA: pertsona boluntarioen jarraipena funtsezko alderdia da boluntariotzaren zikloan. Prozesu
hori banakakoa izatea komeni da, eta boluntarioak erakundean dauden denbora guztian egin behar
da. Pertsona boluntarioari lagunduko dioten erreferentziazko hainbat irudi ezarri behar dira (zereginean
eta pertsona boluntarioak erakundean egiten duen bizitzako beste alderdi guztietan laguntzeko).
Gatazkak gertatuz gero, jarraipena egiteko moduetan pentsatu behar da, kontrolatzeko moduetan
pentsatu beharrean. Bestalde, asetasun maila ezagutzeko, beharrezkoa da aldian-aldian pertsona
boluntario bakoitzaren lankidetza hitzarmena berrikustea. Motibazioa funtsezko faktorea da ekintza
boluntarioan. Alde horretatik, bereziki pertsonen motibazio maila sendotzeko espazioak eta uneak ezar
ditzakegu. Une ez-formalak izan daitezke, ekintza boluntarioan bertan edo prestakuntza ekintzen barnean.

PERTSONEN EBALUAZIOA PROZESUKA
Gure ikuspuntutik, ebaluazioa prozesu etengabea da, prozesuen etengabeko hobekuntzara zuzendua.
Alde horretatik, funtsezko tresna da erakundearen lana garatzeko. Ebaluazioa egiteko hainbat metodologia
daude. Boluntariotzaren kudeaketa ebaluatzeko metodologia kuantitatiboak, kualitatiboak eta parte
hartzaileak erabiltzea komeni da. Hau da, galdeketa hutsean ez gelditzea eta aztertzeko beste bide batzuk
ahalbidetzea, esate baterako: behaketa, elkarrizketak, eztabaida taldeak, etab. Erakunde batek boluntariotza
ebaluatu nahi baldin badu, garrantzitsua da pertsona boluntarioek ebaluazio horretan parte hartze aktiboa
izatea. Halaber, ebaluatu aurretik argi izan behar dugu zer neurtu nahi dugun eta nola egingo dugun, eta
ebaluazio irizpideak, metodologiak eta pertsona arduradunak eta inplikatutakoak erabakiko ditugu.
Boluntariotzaren kudeaketan elkarren osagarri diren bi ebaluazio mota bereiz ditzakegu:
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Pertsonen ebaluazioa: erakartzeko, harrera egiteko eta abarrerako programen eraginkortasuna, pertsona
boluntarioen asetasun maila eta prestakuntza beharrak ebaluatzeko irizpide gisa balio du. Gainera,
motibatzeko tresna garrantzitsua da, erakundearen lorpenak pertsona boluntarioaren jarduera zehatzarekin
lotzen baditugu. Ebaluazioa egokia izan daiteke pertsonaren zailtasunei konponbidea bilatzeko, edo
gusturago egingo duen beste jarduera bat bilatzeko.
Ebaluazioa proiektuka: proiektu bakoitzeko egiten den berariazko ebaluazioak proiektuaren nahiz pertsona
boluntarioak proiektu horren barnean egiten duen lanaren oso informazio zehatza emango digu.

IRTEERA
Boluntariotza zikloaren azken etapa pertsona boluntarioak laguntzeari uzten dionean gertatzen da. Pertsona
horri erakundean igaro duen denbora eta egin duen lana aitortzeko unea da. Formalki egin dezakegu (ziurtagiri
bat emanez, adibidez) edo modu informalagoan (esate baterako, agurtzeko jai bat eginez). Garrantzitsua da
egindako lana soilik erakundea uzten duenean ez aitortzea, hau da, lanean ari den bitartean ere egindako
lan hori balioestea (formalki edo ez). Pertsona boluntarioak erakundetik zergatik alde egiten duen jakitea oso
baliagarri izan dakiguke, gure estrategia aldatzea edo hobekuntzak txertatzea beharrezkoa den ikusteko.
Azkenik, pertsona boluntario gisa laguntza emateari uzteak ez du esan nahi erakundearekin erabat bereizi
behar duenik. Erakundeek atea irekita utzi behar diote pertsona horri, nahi duenean itzul dadin, eta erakundeak
eta bertako kideek pertsona boluntario horri laguntzeko prest agertu behar dute (ahal duten neurrian). Gainera,
harremana guztiz ez haustea komeni da, modu informalean edo informazioa bidaliz besterik ez bada ere.
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3.- ondorioak

Boluntariotzaz hitz egitea kontu zaila da, zalantzarik gabe. Hainbat ikuspegi izateak eta etengabe bilakatzen
ari den errealitateak are gehiago zailtzen dute hori, bai kanpotik begiratuta, bai erakundeen barnean.
Erakundeetako bizitzaren egunerokotasunean dinamika oso handia da, eta, askotan, denborari eta baliabideei
dagokienez muga ugari izaten dituzte. Hala ere, gure ustez garrantzitsua da boluntariotzak gizarte mailan eta
erakunde bakoitzaren barnean duen errealitateari buruz gogoeta prozesuak egitea. Erakunde baten balioak,
printzipioak eta helburuak definitzea beharrezkoa den bezala, beharrezkoa da baita ere boluntariotzaren alde
egin nahi den apustua identifikatzea.
Bestalde, administrazio mailan ezagutu eta balioetsi beharreko parte hartzeko baliabideak eta esparruak
daude. Bide horiek politika publikoetan eragiteko aukera eman dezakete.
Azkenik, beharrezkoa da erakundeek boluntariotzaren aurrean duten eginkizuna aztertzea, pertsona boluntarioei
eskaintzen zaien arretaren ikuspegitik, bereziki. Azken aldian askotan entzuten dugu boluntariotzaren errealitatea
krisian dagoela. Beharbada errealitate hori aldatu egin da eta aldatzen ari da, eta garai kritikoak bizi ditu,
baina beharrezkoa da baita ere horren aurrean gure elkarteak zer egiten duen eta gure elkarteko boluntarioak
-iristen direnetik alde egin arte- nola zaintzen ditugun pentsatzea. Beharbada, azterketa horri esker gai horretan
gure zeregina berrorientatzeko zenbait gako aurkituko ditugu.
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gida hau erabili duzue?

kontatu zuen esperientzia

ERDU
Landatxo Gizarte Etxea
Santa Maria kalea, 4
01001 Vitoria-Gasteiz

Galdeketa helbide honetara: oficvoluntariado@vitoria-gasteiz.org edo faxez: 945 161952

1.- Oro har, gida baliagarria gertatu al zaizue? Zergatik edo zertarako?

2.- Gida honen lehenengo zatian azaldutako gogoetarako dinamikaren bat abiarazi
baduzue:
a.- Zein dinamika erabili duzue?

b.- Zenbat pertsonak hartu dute parte?

c.- Zer emaitza lortu dituzue?
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gida hau erabili duzue? kontatu zuen esperientzia
3.- Gidako bigarren zatiko informaziozko edukiak:
a.- Egokiak eta nahikoak irudi al zaizkizue?

4.- Gidako hirugarren zatiko tresnak:
a.- Gida irakurri ondoren tresnaren bat erabili al duzue?

5.- Proposamenak eta gomendioak:
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