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1. TALDE SUSTATZAILEA GIDA

Gida honetan udalerria lagunkoi bihurtzeko lan egingo duen 
Talde Sustatzaile bat osatzeko gakoak ematen dira.

Hemen azaltzen dira Talde Sustatzaileak
zer eginkizun duen proiektuan, zer ezaugarri dituen 
eta bere lana errazteko gomendioak ematen ditu.

2. Diagnosia

1. Talde sustatzailea

3. Ekintza plana 

4. Praktika onak 

5. Landa inguruneak

5

Zer aurkituko duzu gida honetan?

Zertarako balio digu?

Lagunkoitasun proiektua garatzen laguntzeko
Euskadi Lagunkoia Sarea osatzen duten udalerrietan
gida batzuk egin dira aholku, gako eta tresna erabilgarriekin.

Sailak 5 zenbaki ditu eta hau da lehena.



Gida hau egin da, 2012an proiektua hasi zenetik
eta Sareko udalerrietan urte hauetan bizitako esperientzia 
eta ikaskuntzetatik jasotako informazioarekin.

Eskerrak ematen dizkiegu talde sustatzaileei eta udalei
hauek partekatzeagatik.

Irura

Lasarte-Oria

Legazpi

Ordizia

Orio

Ormaiztegi

2020an sareko udalerri parte hartzaileak:

Araba

Antzuola

Aretxabaleta 

Azkoitia

Beasain

Bergara

Donostia

Eibar

Elgoibar

Eskoriatza

Hondarribi

Idiazabal

Irun

Gipuzkoa

Urnieta

Urretxu

Zaldibia

Zarautz

Zestoa

Zumarraga

Alegria-Dulantzi

Amurrio

Bernedo

Campezo

Gasteiz

Añana

Armiñon

Berantevilla

Erriberagoitia

Gaubea

Iruña Oka

Kuartango

Lantaron

Zambrana

Agurain 

Leza

Maeztu 

Villabuena

Bizkaia

Getxo

Gizaburuaga 

Igorre

Ispaster 

Larrabetzu 

Lekeitio

Abadiño 

Abanto-zierbena

Amoroto

Arrigorriaga

Balmaseda

Barakaldo

Basauri 

Bermeo

Bilbo

Durango

Ea

Ermua

Mendexa

Mungia

Munitibar

Muskiz

Portugalete 

Santurtzi
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2. EUSKADI LAGUNKOIA 

Parte hartzea, hau posible egiteko bide gisa 

Euskadi Lagunkoia Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia
eta Gizarte Politiketako Sailak sustatu
eta Matia Institutuak abian jartzen du.

Zein da bere helburua?

Helburua da adinekoen eta orokorrean herritarren
parte hartzea sustatzea,
Euskadiko herri eta hirietako auzoak eta inguruneak hobetzeko.
Horrela, zahartuz goazen neurrian 
ahalik eta bizitzarik onena lor dezagun.

*Parte hartzea pertsona guztien eskubide bat da.
Baita *Zahartze Aktiboaren zutabeetako bat ere.
Proiektu honetan TALDE SUSTATZAILEA (TS) da
parte hartzeko bideetako bat.

Parte hartzea:
Inklusioa da.
Denon helburu edo asmoa lortu nahi du.
Hori lortzeko ekintza multzo batez osatuta dago.
Batasuna eta antolamendua behar ditu eraginkorra izateko.
Etengabe aldatu eta aurrera egiten du.
Sortzen den uneari eta testuinguru sozialari lotuta dago. 

*PARTE HARTZEak zerbaiten parte izatea esan nahi du,
gizarte-bizitzan presente egotea eta komunitatean zeregin aktiboa izatea.
PARTE HARTUZ GERO, gure auzoa, herria edo hiria alda dezakegu, gure 
bizitza eta gainerako pertsonena hobetuz.

*Zahartze aktiboa: Pertsonari bizitzan zehar, ongizate fisiko, sozial eta 
mentala lortzea baimentzen duen prozesua. Helburua zahartzaroan bizi 
itxaropena eta kalitatea handitzea da. 
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Nortzuk gaude?

Nortzuk? 

Talde sustatzaileak
Tokiko taldeak eta 
adinekoez osatuta 
nagusiki.

Zer egiten duten? Nola?

Proiektuko
 liderra dira.

Prozesu osoan zehar laguntzen 
dute, jarraitasuna eta 
sendotasuna ematen diote.

Udalak. Beren udaleko 
eskumenetan 
lagunkoitasunaren 
alde lan egiteko 
konpromisoa 
hartzen dute.

TSari ekintza gauzatzen 
laguntzen diote.

Euskadi Lagunkoia 
Sarea.

Prozesuan 
premiaren arabera 
laguntzen eta 
aholkatzen dute.

Baliabideak eskaintzen ditu 
emateko (gidak, bideoak, 
jardunaldiak, tailerrak…).
Koordinazio teknikoa:
Matia Institutua.

Euskadiko adinekoen 
elkarteen 
mugimendua.

TSetan modu aktiboan parte hartzen dute. 

EUSKOFEDERPEN.
Arabako Erretiratuen Elkartea (Las cuatro torres). 
Gipuzkoa (AGIJUPENS).
Bizkaia (Nagusiak), Nagusilan eta besteak.

Bizkaia Lurralde 
Lagunkoia Sarea.

Bizkaiko Foru Aldundiak (BFAk) sustatutako
talde eragilea.
Bizkaiko udalerri lagunkoi batzuetako adinekoez osatua.

Hiri eta Erkidego 
Lagunkoien Sare 
Globala.

MOEk (Munduko Osasun Erakundeak) koordinatua. 
Hortik sortu da lagunkoitasunaren aldeko mundu 
mailako mugimendua.

Adinekoekin lagunkoiak 
diren hiri eta erkidegoen 
Iberoamerikako Sarea.

IMSERSOk koordinatzen du eta Espainiako eta 
Latinoamerikako ekimen guztiak biltzen dira.

Erakunde pribatuak. Proiektuaren garapen teknikoa bultzatzen dute.



3. TALDE SUSTATZAILEA 

Pertsona talde bat helburu beragatik elkartuta:
bizi diren lekuak
ondo zahartzeko lekuak izan daitezela.

Taldeak detektatzen du zertan lan egin behar den
komunitatea hobetzeko (auzoa, herria, hiria, eskualdea…),
baita irtenbide posibleak ere.
Lan hori lankidetzatik eta partaidetzatik egin behar da.

Udalerriko *lagunkoitasuna prozesuaren liderra izatea.

Horretarako, talde sustatzaileak egin behar du:

Proiektua ezagutzera 
eman herritarren artean.

Mota guztietako pertsonak prozesuan 
parte hartzera bultzatu.

Prozesu osoan modu aktiboan parte hartu:

Udalerriaren diagnosian: zer behar den eta zer 
hobetu daitekeen.
Ekintza zehatzak abiarazten.
Prozesuaren ebaluaketan eta emaitzetan.

01

02

03

*lagunkoitasuna: Oztopo �sikorik eta pertsonen arteko eragozpenik gabe 
bizitzea. Autonomia zailtzen duten oztopoak ezabatzea, hiri espazio eta 
tokiak pertsonen beharretara egokituz. Baita pertsonen arteko, 
komunitateko harremanak sustatzeko lan eginez ere. 

Zein da bere eginkizuna?

Zer da?
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Zer behar da taldea sortzeko?

Zenbat pertsona?

TSaren papera oso garrantzitsua da lagunkoitasun proiekturako.
*Erantzunkidetasunez lan egin behar du.

Taldekide guztiek eskuragai egonez 
eta konpromisoarekin jokatu behar dute,
ikuspegi ezberdinekiko jarrera irekia eta harkorrarekin. 
Ez da hobekuntzak eskatzea bakarrik,
irtenbideak sortu eta hauen parte izatea da.

10 eta 12 arteko pertsona gomendatzen da.
Zabala hainbat pertsona-motari lekua emateko
eta mugatua ondo funtzionatzeko eta eraginkor izateko.
Pertsona-kopurua handiagoa edo txikiagoa izan daiteke.
Garrantzitsuena antolaketa on bat da.

Presarik gabe. Beharrezkoa den denbora hartuko da taldea sortzeko.
Funtsezkoa da ekimena ondo garatzeko.

Talde sustatzaile horietako batzuk nolakoak diren ezagutzeko, 
ikusi bideo hauek Euskadi Lagunkoiaren Youtubeko kanalean.

6 pertsonako TS batzuk daude 
eta beste batzuk 20 pertsona baino gehiagokoak.
Asko direnetan, azpitaldetan antolatzen dira 
eginkizun zehatzetarako.

*Erantzunkidetasuna: zerbaiten edo norbaiten gaineko erantzukizuna 
banakakoa ez denean erabiltzen da, baizik eta beste pertsona edo erakunde 
batzuekin partekatzen denean.

10

3. TALDE SUSTATZAILEA 



*Dibertsitate funtzionala: desgaitasunari erreferentzia egiteko beste 
modu bat da (�sikoa edo kognitiboa). Adibidez, aniztasun funtzional 
mentala edo psikikoa nahasmendu mentalekin eta adinak eragindako 
trebetasun-galerarekin lotzen da.

Talde sustatzaileak aniztasun hori islatu behar du
eta pertsonak barne hartu hauek kontuan hartuta:

Sare soziala: bakarrik bizi diren pertsonak, beste batzuekin bizi 
direnak, zahar-egoitzetan bizi diren pertsonak…

Egoera sozioekonomikoa: denak desberdinak, denak garrantzitsuak.

Bizi den lekua: erdigunean, kanpoaldean, baserri batean… 
esperientzia desberdinak.

Sorlekua: betidanik udalerrikoa izatea, iritsi berria izatea…

Erabili ohi den hizkuntza: Euskadik aberastasun linguistikoa du.

Prestakuntza, lan esperientzia, osasuna, belaunaldi desberdinak, 
gutxiengoan dauden taldeak...

Adina: erretiroa hartu berri dutenak, lanean jarraitzen dutenak, 
ehun urte bete dituztenak…

Generoa: denok parte har dezakegu.

Laguntzaren beharra edo dibertsitate funtzionala: indar 
handiago edo txikiagoarekin, nork ez du laguntzarik  behar?

Zer motatako pertsonak? 

Batez ere adinekoak, baina gazteagoak ere elkar daitezke.
Adinekoengan pentsatuta, kontuan hartu behar da
adinekoak talde anitza direla eta bizitza, 
interes, behar eta esperientzia desberdinak dituztela.
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TSko kide baten bidez gonbidapen pertsonala egitea,
pertsona horiek erakartzeko modurik eraginkorrena da.
Garrantzitsua da zugan pentsatu dutela 
eta lagundu dezakezula sentitzea.
Pertsona guztiek ezin dute edo ez dute nahi
parte hartu edo modu berean konprometitu;
parte-hartze maila desberdinak egon daitezke
Talde Sustatzailetik harago, adibidez:

Errazena da elkarteetako 
edo zentroetako pertsonei parte hartaraztea.
Erronka da horietatik kanpo edo horrelako prozesuetan 
esperientziarik gabeko beste pertsonak sartzea.
Pertsonen pro�lak identi�katu behar dira taldea aberasteko
eta haiengana iristeko moduak probatu.
Baina zapuztu gabe.

Haien iritziak 
jasotzea diagnosi 
fasean.

Haiekin elkarrizketan 
jardutea, eztabaidatzen 
ari den gaiaren arabera.

Haiei galdetzea 
ekintzak 
proposatzeko fasean.

Nahiz eta adinekoak beti protagonistak izan,
talde batzuek udaletako pertsonak ere (teknikariak, politikariak…) 
batu dituzte eta taldean parte hartzen dute.
TS bakoitzak erabakiko du modurik egokiena, 
herritarrak bakarrik edo mistoa.

Talde sustatzaile batzuetan adinekoek bakarrik parte hartzen dute, 
baina beste batzuetan parte hartzen dute ere  udal-egoitzako 
langileek, emakume elkarteek,  zinegotziek, gizarte langileek….
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Zein helbururekin?

Taldeko pertsona guztiek partekatzen dute 
ingurunea hobetzen laguntzeko nahia 
ondo zahartzeko lekurik onena bihur dadin.

Pertsona bakoitzaren eta taldearen interesak lotu behar dira.
Helburu orokorra definitzeko, komeni da pentsatzea,
adibidez prozesuaren hasieran, hausnarketa pertsonal bat:
zerk bultzatu nau parte hartzera?, zer lortu nahi dut?

13
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4. MARTXAN JARTZEKO

Prozesua hasteko modu desberdinak daude:

Kasu batzuetan elkarte batek interesa duelako ekin zaio 
proiektuari, beste batzuetan elkarte batzuk bildu dira eta 
beste batzuetan Adineko Pertsonen Kontseilutik edo Gizarte 
Ongizateko Batzordetik etorri da ekimena.

“Behetik”: talde bat kontzientziatua dagoenean

Udalak egiten ditu TSa eratzeko urratsak.
Hedapenerako eta erakartzeko abiapuntuetako bat
adinekoen elkarteak dira.

Badira programa batzuk egokiak direnak lanean hasteko, 
adibidez Agenda 21, Hiri Hezitzailea, herritarrek parte hartzeko 
prozesuak partaidetzako aurrekontuak bezalakoak.

“Goitik”: talde kontzientziaturik ez dagoenean

Edozein kasutan, lan hau elkarlan bat da
herritarren eta Udalaren artean

Herritarrak proiektuan lidergoa dira eta parte hartu behar dute
eta Udalak, beharrei lagundu eta erantzun.
Bi eragileen arteko komunikazio ona oso garrantzitsua da.
Hainbat modutan gerta daiteke (lan bateratua edo paraleloan)
edo une ezberdinetan, prozesuaren fasearen arabera.

Zenbait udalerritan une jakin batzuetan bakarrik biltzen dira 
Udalarekin, beste batzuetan etengabeko komunikazioa dago 
WhatsApp edo posta elektroniko bidez eta beste batzuetan 
Udala Talde Sustatzaileko kidea da eta bileretan parte hartzen du.

Bidearen zati bat eginda dago eta egiteko hurrengoa da
pertsona gehiago sartzea taldea anitzagoa egiteko,
aurretik emandako gakoak kontuan hartuta.

14
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Nortzuk?

Adinekoak.

Non aurkitu pertsona horiek? Nola jakinarazi?

Adinekoen elkarteak, Adinekoen 
Zentroetako Batzordeak, zentro 
horien jardueretako parte 
hartzaileak edo adinekoei 
zuzendutako beste programa 
batzuetakoak…

Informazio saioa  
proiektuaren ezaugarri 
nagusiak eta TSaren 
funtzionamendua 
ezagutarazteko

Adinekoen 
ordezkaritza handia 
duten beste elkarte 
batzuetako kideak.

Kultura, auzo, emakume, 
festa… elkarteak.

Zahartzearekin lotura 
handia duten 
taldeetako kideak.

Zaintzaileei laguntzeko taldeak, 
etxez etxeko langileak, adinekoen 
zentroetako langileak…

Informazio eskutitzak 
edo aurrez aurre.

Hedapen kanpaina orokorrak, 
iragarkiekin tokiko prentsan, 
kartelak udalerrian, liburuxkak, 
udal aldizkariaren bidez…

Udalerriko eragile aktibo 
eta nabarmenak.

Irakasleak, hautatutako 
kargudun ohiak…

Herritarrak oro har. Leku guztietan!

PERTSONA INTERESDUNAK INFORMAZIO SAIOA

Mezua

Proiektua abian jarri dela.
Nork hasi duen.
Zertan datzan udalerri lagunkoia izatea.
TS bat sortzeko beharra proiektua zuzendu eta garatzeko.
Informazio saio bat egitea, informazio gehiago emateko.

Oso garrantzitsua da modu labur eta argian komunikatzea: 

Informazioa nori zuzendu eta nola jakinarazi 
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Hedapenerako tresnak 

Prentsa: herritar guztiek ekimenaren berri izan dezaten.
Udalerriko komunikazio kanal guztiak erabili behar dira:
prentsa ohar bat bidali komunikabideetara,
Udalaren baliabideak erabili (udal aldizkaria, bandoak, 
aurkezpen bideoak edo webeko berriak, sare sozialak…).

  Ikusi txantiloia 1.1. Eranskinean: Prentsa oharra.

Posta elektronikoa: udalerriko elkarte guztiei 
posta elektronikoaren bidezko bidalketa orokorra egitea 
ezagutzera emateko modu egokia izan daiteke. 

    Ikusi txantiloia 1.2. Eranskinean: Elkarteentzako eskutitza.

Posta elektronikoa: Adinekoen etxeetara eskutitzak bidaltzea ere
haiengana iristeko modu egokia izan daiteke.  

   Ikusi txantiloia 1.2. Eranskinean: Elkarteentzako eskutitza.

Ahoz aho: Proiektuaren eta bilera dataren berri 
ematen duen gonbidapena eskura ematea lagungarri izan daiteke 
pertsona horiek ekimena gogoan izan dezaten.
Modurik eraginkorrena da haiengan pentsatzerakoan 
pertsonak partaide eta aintzat hartuak sentitzeko.

   Ikusi txantiloia 1.3. Eranskinean: Gonbidapena.

Aurretik TSa badago, taldekide bakoitzak konpromisoa 
har dezake proiektuan interesa izan dezaketen 2 pertsona 
gutxienez gonbidatzeko.
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Udalerriaren ezaugarriaren arabera, batzuk edo besteak erabil daitezke.
Dokumentu honen   1. eranskinean   txantiloiak ikus daitezke.
Tresna horiek erabiltzea errazten dute.



Informazio saioa

Lagunkoitasun proiektua.

Talde sustatzailearen papera.

Jarraituko den metodologia.

Proiektuan interesa duten pertsonak inplikatzea lortzeko,
batez ere, elkarte-mugimendukoak ez direnak,
saio ireki bat antolatzea proposatzen da
lehen eskuko informazioa emateko, zalantzak argitzeko eta azaltzeko:

 Kontuan hartu beharreko gauzak

Aurkezpena lankidetzan egiten da:

Laguntzeko gogoa duten adineko pertsonekin, 
 beraien paper ikusgarri batekin.

Beste udalerri batzuetako beste TS batzuetako kideekin, 
beren esperientzia konta dezaketenak.

Udaleko ordezkariekin, ikusgarri eginez udalaren 
konpromisoa eta nola sustatuko duten.

Leku irisgarri batean: 

Espazioa eta bere esanahia garrantzitsuak izan daitezke.
Pertsona askok erabili ohi duten leku irekia da aukerarik onena:
kultur etxea, entro soziala, liburutegia…
leku ez oso o�ziala eta jende asko hurbiltzen dena.
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 Kontuan hartu beharreko gauzak: 

Asistentzia erraztuko duen ordua: 

kontuan hartu behar dira ordu desberdinak eta 
zein den onena pertsonen pro�laren arabera.

Horietako batzuei galdetzea asmatzeko modu ona izan daiteke.

Saioan zehar: 

Garrantzitsuena da pertsona guztiek sentitzea 
ekarpena egin dezaketela eta haien inplikazioa 
ezinbestekoa dela proiektua martxan jartzeko.
Nahi dutenek hitz egin dezatela eta 
ikuspegi eta ekarpen desberdinak ezagutu eta balora ditzatela.

Saioan zehar:  

Talde Sustatzailea martxan jartzeko proposamena egingo da.
Parte hartu nahi dutenei 
hurrengo hitzordura joateko gonbita luzatzen zaie:
TSaren lehen bilera izango dena!

Harremanetarako pertsona bat izendatzeak lagun dezake 
zalantzak dituzten pertsonek bileraren ondoren 
harengana jo ahal izateko.

Kafe batekin amaitzea  

Giro hurbila eta kon�antzazkoa sortzeko 
eta gaiari buruz modu informal batean hitz egiten jarraitzeko.
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4. MARTXAN JARTZEKO



Behin TSa martxan dagoenean,
taldeak nola antolatuko den erabaki behar du. 

Erabakiak eta zereginak:

Nola hartuko diren erabakiak.
Nork hartuko dituen erabakiak.
Nor arduratuko den zeregin bakoitzaz.

Taldekideek konpromiso hauek hartzea:

Beren iritzia askatasunez adieraztea.
Gainerakoen iritziak errespetatzea.
Arretaz entzutea.
Gogoko ez duen iritzi bat kritikatu baino lehen, 
iritzi hori hobeto ulertzeko gutxienez galdera bat egitea.
Ekarpenak egitea, eraikitzea…
Ados jartzea eta taldean lan egitea - jardutea.
Ondo pasatzea.

Joko arauak

Udalerri batzuetan ezartzen da Talde Sustatzaileko kide 
batek taldea uzten duenean, beste pertsona bat proposatu 
behar duela bere ordez sartzeko.

Ezartzen du pertsona bat taldera nola elkartzen den eta nola uzten duen.

Kidetza edo partaidetza protokoloa

2.1. Eranskina: Adostutako arauak.

2.2. Eranskina: Kidetza protokoloa.

Komunikazio ona eta talde-lana lortzeko jarraibideak
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5. TALDEAREN FUNTZIONAMENDUA



Gai eta erabaki nagusiak aktan jasotzea.
Aldez aurretik erabakiko da nork egingo duen saio bakoitzean. 

2.3. Eranskina: Aktaren txantiloia.

Argazkiak egitea, egiten ari dena dokumentatzeko.
Argazki horiek araudiaren arabera hedatu ahal izateko, 
udalerri batzuek irudia erabiltzeko baimena sinatzea eskatzen dute 
kide berriak sartzen direnean.

Lana ebaluatzea.
Bileraren bukaeran minutu batzuk hartzea saioa nola joan den komentatzeko. 
Fase edo jarduera bakoitzaren bukaeran egindako lana 
eta taldearen funtzionamendua ebaluatzea.

2.4. Eranskina: Bilerak ebaluatzeko galdeketa.

5. TALDEAREN FUNTZIONAMENDUA

Pertsona bakoitzak bere eginkizuna aurkitu 
eta betetzeko aukera izatea: 
batzuk proposatzen dutenak izango dira, besteak kritikoak, 
besteak liderrak eta besteak jarraitzaileak…
Guztiek egingo dituzte ekarpenak, baina komeni da 
jarrera kaltegarriak indargabetzea (saboteatzen, manipulatzen duena…).
Lidergo on bat funtsezkoa da.
Taldea bateratua egotea: agintea, erantzukizuna eta zereginak
banatuta egotea, informazioa ondo pasa dadila…
Emozioak adieraz daitezke  pertsonen artean ulermena errazteko. 
Horretarako, hauek ezagutzen eta bideratzen ikasi behar dugu,  proposatzen 
denaren zerbitzura jartzeko.

Jendeak gozatzea, ondo sentitzea proiektua garatzean.
Lorpenak ospatu, barrea eta umore ona sustatu, jai giroari bidea eman…
Nork ez du hobe lan egiten kafea... hartzen dituen bitartean.

“Taldearen osasunerako zaintzak”

Taldeak ondo funtzionatzeko, taldekideek sentitu behar dute
taldearen partaide, onartua, baliagarri eta arduratsu. Garrantzitsua da:
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etengabeko 
hobekuntzara

ko 4 fase

Prozesuaren liderra izateko ezagutzak

Taldea sortu eta funtzionamendu arauak ezarri ondoren, 
ezinbesteko gaiak daude ezagutzeko eta tratatzeko:

Zer da lagunkoitasuna eta nor ari da horretan lanean:

Ezagutu adineko pertsonekin inguru lagunkoiak izateko mugimendua, 
honen erlazioa Munduko Osasun Erakundearekin (MOE) 
eta zahartze aktiboa.

Ezagutu proiektuan esku hartzen duten eragileak, sareak eta haien funtzioak:
Euskadi Lagunkoia Sarea (Eusko Jaurlaritza), 
Bizkaia adin guztientzako Lurralde Lagunkoia (Bizkaiko Foru Aldundia),
Espainiako Hiri eta Erkidego Lagunkoien Sarea (Imserso). 

Metodologia MOEren ereduan oinarrituta:

Lagunkoitasuna

5. TALDEAREN FUNTZIONAMENDUA

 Ekintza Plana

Ekintzen 
ezarpena

Ebaluaketa

 DiagnosiaTalde 
Sustatzaile

2

0 31

4

21



8 lan arlo (ikerkuntza eta ekintza)

Aire zabaleko espazioak eta eraikin publikoak

Garraioa

Etxebizitza

Parte hartzea eta enplegua

Gizarte eta komunitate egitura 

Errespetua eta inklusioa

Komunikazioa eta informazioa

Gizarte eta osasun zerbitzuak
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5. TALDEAREN FUNTZIONAMENDUA

Lanerako tresnak

Galdeketak.

Herritarren taldeak edo topaketak.

Ebaluatzeko adierazleak.
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 5. TALDEAREN FUNTZIONAMENDUA

Udalerriko testuingurua

Lan egingo dugun udalerria ondo ezagutzea oso garrantzitsua da. 
Hasteko informazio eta datuak jasotzea komenigarria da: 

Biztanle kopuru osoa eta zahartze indizea 
(udalerrian bizi diren adinekoen ehunekoa).

Haien egoera (bakarrik bizi diren adinekoen kopurua).

Udalerria osatzen duten guneak, auzoak edo barrutiak.

Bertan lan egiten duten gizarte eragileen sarea 
(GKEak, elkarteak, fundazioak …)

Adineko pertsonek erabilgarri dituzten baliabide publikoak eta 
pribatuak.

Udalak abian jarritako zahartze politikak (planak, estrategiak, 
programak) eta parte hartzeko ekintzak.



Laburpen moduan fase bakoitzeko funtzioak jasotzen dira hemen:

Udalak TSarekin lan egin eta laguntzen 
dio prozesu osoan.

Priektuaren faseak

Diagnosia

TSaren eginkizunak

Informazioa biltzeko diseinua.

Diagnostikorako ekintzetan parte hartze aktiboa.

Txostena kontrastatzea.

Plana egitea
Hobekuntza proposamenen analisian parte hartzea.

Ekintza zehatzak berriro zehaztea.

Ekintzak ezartzea Diseinuan, martxan jartzean eta jarraipenean 
parte hartzea.

Ebaluaketa
Plana ebaluatzeko diseinuan parte hartzea.

TSa bera ebaluatzean parte hartzea.

Prozesu osoan zehar Mugarri edo faseak lortu direla hedatzea.
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6. TALDEAREN EGINKIZUNAK



7. TALDEAREN BESTE LAGUNTZAK

Teknikariak izan ohi dira Udalarenak edo kanpokoak.
Proiektuaren faseetan laguntza ematen diote TSari
lana errazteko bide gisa: taldearen sortzean, hasierako informazioa bilatzen, 
herritarren hausnarketarako moduak pentsatzen,
elkarrizketa bilatzen.

Laguntza teknikoa desberdina da profesionalena denean,
sakondu beharreko gai jakin batean adituak izateagatik 
kontsultatzen direnak (nahi ez den bakardadea,
kulturen arteko bizikidetza arazoak, genero desberdintasunak…).

Laguntza teknikoak ez die protagonismoa kendu behar
ideia bat ona edo posible den baloratzen dutenei,
TSko pertsonak direnak.

Udalerri batzuetan laguntzaile teknikoa iraunkorra da: 
bilera guztietara joaten da, 
aktak egiten ditu eta metodologiak zehazten ditu. 
Beste batzuetan, berriz, noizbehinka laguntzen du, 
adibidez diagnostikoaren txostena edo inkesta eginez…
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Pertsonal teknikoak



Pertsona eta talde osagarriak

Proiektuan interesa duten pertsonak ager daitezke
baina maiztasun edo intentsitate desberdinekin.
Horien eginkizun osagarria da, baina beste modu bat ere bada
proiektua garatzen laguntzeko.
Pertsona guztien indarra aprobetxatu behar da.

Pertsona horiek lantaldeetan antola daitezke ekintza zehatzekin 
eta zereginak, funtzioak eta bilerak de�nitu, 
haien interesen arabera.

Talde edo pertsona laguntzaile batzuek 
komunikazio jarduera guztien ardura hartzen dute, 
laguntzen dute kaleko inkestak egiten, espazioen 
erreserba kudeatzen… 
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Euskadi Lagunkoia Sarea

Lantalde teknikoak Sareko udalerri guztiei aholkuak eta laguntza ematen die.
Hauetan lagun diezaiokete TSari:

Sortzeko pro�lak eta metodologia zehazteko orientazioa eskaintzen.

Herritarrei informazioa emateko saioetan parte hartzen. 
Jardute egokiak eta hartutako esperientziak trukatzea errazten.

Udalerrien Sareko beste TS batzuekin harremanak bideratzen.

Lagunkoitasuna zer den eta haren metodologia 
azaltzeko saioetan laguntzen.

Martxan jartzeko lehen saioetan parte hartzen.

Martxan jartzeko eta gainerako faseetarako 
behar diren tresnak ematen.

Udalerri bakoitzarentzako identi�kazio logo bat ematen.

Ekimenaren hedapena bultzatzen www.euskadilagunkoia.net webgune, 
newsletter, sare sozial, blog eta ekitaldietan

Prozesuaren gainontzekoan hauetan lagun dezake

Fase guztiak (Diagnosia, Plangintza, Ekintzen ezarpena eta Ebaluazioa)  
diseinatu eta betetzen. 

Udalerri bakoitzean prestakuntza tailerrak 
eta saio pertsonalizatuak egiten. 

Programaren garapenari buruzko informazioa zabaltzen
Sareko beste udalerri batzuetan.

Herrialde bakoitzeko udalerri guztiek parte hartzen duten 
Lurralde Batzordeetako lan saioak antolatzen.

Euskadi Lagunkoiaren esparruan sortutako gidak, 
tresnak eta baliabideak hedatzen.
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12 GALDERA NIRE TALDE SUSTATZAILEARI BURUZ

Talde Sustatzailea abian jartzea eta garatzea 
errazteko galderak:
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Hartzen ditugu kontuan pro�l desberdinak Taldean?

Bada elkarteen sarean parte hartzen ez duen pertsonarik?

Zer pertsona edo eragile izan daitezke gure aliatuak? 

Argi ditugu gure motibazio pertsonalak eta helburu kolektiboak?

Zehaztu ditugu joko arauak? 

Badakigu zertan diren proiektua, haren faseak, metodologia eta abar?

Zehaztu dugu Udalarekin nola koordinatuko garen? 

Badakite udalerriko herritarrek zer den proiektua eta zer egiten dugun?

Behar dugu laguntza teknikorik? 

Ezagutzen dugu beste udalerri batzuetako esperientziarik?

Ezagutzen ditugu Euskadi Lagunkoiaren laguntza baliabideak?

Eta, batez ere, pentsatu dugu nola gozatu eta ondo pasatu?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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9. ERANSKINAK

Jarraian, eranskin gisa, Talde Sustatzailearen informazioa zabaltzeko 
eta biltzeko erabili ahal izango diren hainbat material jaso dira.

Eranskin hauek Euskadi Lagunkoiaren webgunetik deskarga daitezke, 
argitaratu eta udalerri bakoitzaren beharretara egokitu ahal izateko.

Argibideak

!
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Deskargatu

Gida honetan, tituluaren 
eskuinaldean dagoen 
deskarga botoitik sar gaitezke.
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1.1 Eranskina. Prentsa-oharra

9. ERANSKINAK

Deskargatu

1. Eranskina: hedapenerako tresnak
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1.2 Eranskina. Elkarteetarako gutuna

9. ERANSKINAK

Deskargatu
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1.3 Eranskina. Gonbidapena

9. ERANSKINAK

GONBIDAPENA /  INVITACION 

FECHA DD/MM/AA
HORA: 00:00

Donostia - San Sebastián
LUGAR

Izen-ematea / Inscripción:

www.euskadilagunkoia.net

Para que XXX sea más amigable, 
necesitamos tu aportación

Hemos puesto en marcha una iniciativa, para que podamos 
seguir viviendo en XXX a medida que envejecemos 
¿Lo quieres conocer? 

¡Anímate a la sesión informativa! 

XXX lagunkoiagoa izateko zure 
parte-hartzea behar degu

HZahartzen goazen einean gure herrian bizi ahal izateko 
ekimen bat jarri dugu martxan Ezagutu nahi duzu?

Etor zaitez informazio bilerara! 

Deskargatu



Descripción información relevante o notas

DD / MM / AA

LEKUA / LUGAR
www.euskadilagunkoia.net

UDALERRIA / MUNICIPIO

DATA / FECHA

Donostia - San Sebastián

NOTA:

EKITALDIAREN IZENBURUA / TITULO DEL EVENTO

Ekitaldiaren deskribapena / Descripción del evento

Etor zaitez informazio bilerara!
¡Anímate a la sesión informativa! 
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1.4 Eranskina. A3 kartela

9. ERANSKINAK

Deskargatu



1.6 Eranskina. Lagunkoitasuna hitz gutxitan Bideoa
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1.5. Eranskina. Liburuxka

9. ERANSKINAK

Ikusi bideoa 

Deskargatu
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2.1 Eranskina. Adostutako arauak

9. ERANSKINAK

2. Eranskina: informazioa biltzeko tresnak

Deskargatu
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2.2 Eranskina. Kidetza-protokoloa

9. ERANSKINAK
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Deskargatu
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2.3 Eranskina. Aktaren txantiloia

9. ERANSKINAK

Deskargatu
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2.4 Eranskina. Bilerak ebaluatzeko galdetegia

9. ERANSKINAK
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Deskargatu
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2.4 Eranskina. Bilerak ebaluatzeko galdetegia

9. ERANSKINAK

Deskargatu
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www.euskadilagunkoia.net


