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Vitoria-Gasteizko Udalak, bere zeharkako planetako bitan –Haur eta
Nerabeentzako Udal Planean (2009-2013 ) eta Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako III. Udal Planean (2013-2015eko zirriborroa)–
zehazturiko helburueta k abiatuz, pertsona-, lan- eta familia- bizitzaren
kontziliazioari buruzko jardunaldi hau antolatu du, egungo ereduaren
beharrei eta mugei buruz gogoeta eginez alterna bak bilatzeko, gizarte
eragile guz ek erantzukidetasunez esku-har dezaten.
Errealitate bat da zaintza lanak -historian zehar emakumeek dohainik
egindako lana- ezinbestekoak direla gure gizartearentzat, nahiz eta sozialki
ikusezin eta balio gutxikotzat jotzen diren. Hortaz, kontziliazioaren
bideari, erantzukidetasunarena lotu behar zaio, berau jorratzeak eta
konpontzeak ez bai o bakarrik familiari eta norbanakoari eragiten, gizarte
osoari baizik.
Gaiari hainbat ikuspegita k ekin dakiokeen arren, jardunaldi honek interes
berezia du gogoetan eta abian jar daitezkeen alterna ba berrien
bilaketan, bai norbanakoaren eta familiaren eremu k, baita
hurbiltasunezko zerbitzu soziokomunitarioeta k, hezkuntzakoeta k eta
sozialeta k ere. Izan ere, kontziliazio erantzukidea errazte aldera eginiko
diseinuak eta planiﬁkazioak, eragin eta inpaktu handia daukate familia
bizitzaren hobekuntzan, eta noski, berori osatzen duten umeengan, eta
emakume eta gizonengan.
Kontziliazio erantzukidea bultzatzea, indarrean dagoen legediaren
aginduak bermatzeko giltza da, egungo gizarteko umeei eta nerabeei
kalitatezko arreta eskainiko bazaie, familia unitateak osatzen dituzten
emakumeek eta gizonek beraien norbanako-, familia- eta lan-funtzioak
berdintasun baldintzatan bete ditzaten bultzatzen duen heinean; halaber,
eginbehar hori, hurrengo arlo hauetan ere sustatu beharra dago:
administrazio publikoetan, enpresetan, hirugarren sektorean eta
gizartean, oro har.
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Jardunaldiaren inaugurazioa zinegotziaren esku k:
Ainhoa Domaica Goñi. Gizarte Gaien eta Adinekoen Saileko Zinegotzi
Ordezkaria.

09:15 - 10:45

Ponentzia
“Denbora-poli kak: Ongizateko poli kentzako erronka”.
Teresa Torns Mar ns. Soziologian Doktore. QUIT Eguneroko Bizitza
eta Lanaren Ikerketa Soziologikoen Zentroko kidea eta Seminari
d'Estudis de la Dona-SEDeko koordinatzailea da, bi taldeak
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Soziologia Sailearen mende
daude.
Moderatzailea: Zuriñe Elordi Romero, Vitoria-Gasteizko Udalaren
Berdintasun Zerbitzuko Burua.

10:45 - 11:15

Kafe-atsedenaldia

11:15 - 12:30

Ponentzia
“Kontziliazioa eta erantzukidetasuna: Esku-hartze
proposamen bat formulatzeko osagaiak”.
Ángel Rivero Recuenco . Gizarte antropologoa, Poli ken
Ebalulazioko Unibertsitate Espezialista Madrilgo Unibertsitate
Konplutense k. “Contexto, Analisis y Evaluacion SL” enpresako
Zuzendari bazkidea.
Moderatzailea: José Luis Pérez Gómez, Vitoria-Gasteizko Gizarte
Etxeen Zerbitzuko Burua.

12:30 - 14:00

Lan-dinamika
Aurkeztu diren ponentzietan sakontzeko hausnarketa taldeak.
(Geroago, ondorioak parte-hartzaileei bidaliko zaizkie).

14:00 - 15:00

Bazkari-atsedenaldia
Parte hartzaileen artean elkartzeko aukeraeskaintzeko asmoz,
jardunaldiaren antolatzaileek Montehermoso gunean bertan bazkariluntxa eskainiko dute.
Jardunaldian zehar Falerina Lorategian “Eta zuk baduzu zer esanik?”
ka n p a i n a r e n e m a i t za r e n e ra k u s ke t a e g i n g o d a , a u r t e n
erantzukidetasunari buruz jardun duena.

Egitaraua

15:00 - 17:00
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Mahaingurua
Prak ka onei buruzko gogoetak eta esperientziak,
kontziliazioa eta erantzukidetasuna bultzatzeko.
PPiiNA Plataforma (Plataforma por Permisos Iguales e
Intransferibles de Nacimiento y Adopción)
María Pazos Morán. PPiiNAko bozeramailekidea. Ikerketa Fiskalen
Ins tutuko Fiskalitatea eta Generoa ikerketa adarra koordinatzen du.

Eusko Jaurlaritza:
“Concilia+” programaren esperientzia. “Bateratu+” programa.
Programa, lan, pertsona eta familia bizitza bateragarri egitea
b u l t zat ze n d u te n n e u r r i e i b u r u z ko i nfo r m a z i o we b g u n e
elkarreragilea.
Elena Echeberria Ochoa de Alda. Eusko Jaurlaritzaren Familia
Poli karako eta Gizarte Garapenerako Zuzendaritzako teknikaria.

Vitoria-Gasteizko Udala:
"Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko
programa".
José Antonio Jimeno Caballero. Adinekoen Zerbitzuko Burua.
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila.

“Senidegune” programa. Lehen mailako prebentzio programa,
gurasoekin eta beraien seme-alabekin esku-hartze taldekakoa,
zuzena eta aldiberekoa biltzen dituena.
Elena Redondo Hermosa. Vitoria-Gasteizko Udalaren Haurtzaroa
eta Senitartea Zerbitzuko Aurrezaintza eta Balorazio Unitateko Burua.

Burgoseko Udala:
“Haurrak zaintzeko Udal Zerbitzua”: Haurrentzako Eguneko
Zentroak, Etxez etzeko zaintza eta Taldeko Zaintza.

Inmaculada Valderrama Alcalde. Burgoseko Udaleko Haurtzaroa
eta Senitartea Alorreko Teknikaria.
Moderatzailea: Loli Garcia García , Haurtzaroa eta Senitartea
Zerbitzuko Burua. Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila. VitoriaGasteizko Udala.

17:00 h.

Ondorioak
Pernan Goñirekin esku k, Jardunaldian zehar gertaturikoen gaineko
laburpena, Graphic Recording teknikaren bidez.

17:10 h.

Jardunaldiaren amaiera
Iñaki García Calvo . Vitoria-Gasteizko Berdintasun Zerbitzuko
Zinegotzi Ordezkaria.

