3K
2015 PROGRAMA
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Sarrera
3K programa edo proiektua 2006ko uztailean sortu zen. Garai hartan, hiru Foru Aldundietako
kirol zuzendaritzetako, Eusko Jaurlaritzako eta EUSKALITeko kideek osaturiko lan talde bat jarri
zen martxan, kirol erakundeei beraien kudeaketa hobetzen laguntzeko.

Lan taldeak aurrera eraman zuen lehen lana, tresna xume eta praktikoa garatzea izan zen, Autoebaluazio Gida, kirol erakundeek beraien burua hobeto ezagutu dezaten, erakunde bateko
kudeaketako 5 ataletan egon daitezkeen jardunbide onak identifikatuz. Horrela, erakunde
bakoitzak bere puntu indartsuak eta hobetu beharreko alorrak identifika ditzan eta horrela, alor
horiei aurre egin ahal izateko plana martxan jarri ahal izango du.

Gida honek, beraz, bi erabilera nagusi ditu: kudeaketa “aurreratu” baten funtsezko alderdiak eta
jardunbide onak ezagutzea, eta erakundeak “txekeo” bat egitea, kudeaketa aurreratu batekin
alderatuz duten egoera ezagutzeko.

Oso garrantzitsua da gogoratzea Auto-ebaluazioa egitea ez dela nahikoa, berez, erakundea
hobetzeko. Beraz, aurreikusitako helburua benetan lortu ahal izateko, oso garrantzitsua da
honako fase hauek jarraitzea:

1. Oinarrizko prestakuntza, kudeaketaren hobekuntzarako dauden tresnen inguruan.
2. Auto-ebaluazioa zehaztasunez eta partaidetza handiarekin egitea. Ezinbestekoa da,
gutxienez, erakundearen zuzendaritza taldearen partaidetza, behar adina denbora
bideratu behar da horretara eta eztabaida aberasgarrirako guneak zabaldu behar dira.

2 / 10

3. Hobetu beharreko alorrei lehentasuna ematea: Orokorrean, ezinezkoa izaten da
identifikaturiko alor guztiak biltzeko adina baliabide izatea. Ondorioz, lehentasuna eman
behar zaie “ezinbesteko hobekuntza behar duten alor apurrei”.
4. Ekintza planak hedatzea, aukeraturiko alorretan esku hartzeko: planifikatuz eta ekintza
jakin batzuk martxan jarriz, baliabideak bideratuz, horiek burutzeko pertsona hoberenak
identifikatuz, muga epeak ezarriz, etab. Fase hori oso garrantzitsua da. Erakundeak ez
baditu martxan jartzen identifikaturiko hobekuntzarako ekintzak, ez du zentzurik autoebaluazio berria egiteak.
5. Auto-ebaluazio

ariketa

berriak

egitea,

era

sistematikoan,

erakundearen

egoera

ezagutzeko, aurreko auto-ebaluazioan identifikaturiko hobekuntzarako ekintzak martxan
jarri ondoren.

Tresna horren eta zenbait prestakuntza saioren bitartez buruturiko proiektuaren helburua, autoebaluazioaren ondorioz hobekuntzarako zenbait ekintza garatzea izan da.
2006. urtetik, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako ia 200 kirol-erakundek (klubak, lurraldefederazioak, udaletako kirol-patronatuak, kirol-enpresak) hartu dute parte programan.
Hiru foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak antolatu eta diruz laguntzen dute programa, eta
Euskalit-Kudeaketa Aurreratua arduratzen da programa koordinatzeaz. Hiru aldundiek eta
Eusko Jaurlaritzak egiten dute programaren zabalkundea, eta Euskalitek bere ezagutza eta
esperientzia jartzen ditu «Prestakuntza - Ekintza» eta «Kudeaketarako Tresnen Aplikazioa»
programak aurrera ateratzeko.
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3K Programa
3K

kirolen

arloko

prestakuntza-programak

3

urteko

iraupena

du.

Honen

ondoren,

programaren lehenengo urteko jarduerak eta alderdi nagusiak azaltzen dira.

1. urtea

Parte hartzeko baldintzak:
Eskuliburu honekin batera doan eranskinean zehazten da zer baldintza bete behar
diren 3K programaren lehenengo urtean parte hartzeko. Izena emateko, beharrezkoa
da eranskina irakurtzea eta, baldintzak onartu ondoren, erakunde antolatzaileari
(dagokion aldundia edo Eusko Jaurlaritza, kasuaren arabera) zuzen beteta bidaltzea.
Honako hau da lehenengo urteko programazioa:
Edukia: Erakundeek kirol-entitateetarako Autoebaluazio Gida bat jasoko dute (Euskaliten,
Eusko Jaurlaritzaren eta hiru foru aldundien artean egina); beraz, aukera izango dute
Autoebaluazio Gidaren 5 atalak landu eta haiei buruzko prestakuntza izateko:
o

Estrategia

o

Bezeroak

o

Pertsonak

o

Sozietatea

o

Berrikuntza

o

Emaitzak

Egitekoak:

Gida

erabilita,

erakundearen

benetako

autoebaluazio

bat

egingo

da;

autoebaluazioak hobekuntza-plan bat jasoko du, eta, plan horretan, bi hobekuntza-ekintza
egin beharko dira. Gainera, presentziazko saioen artean, egiteko batzuk zehaztu dira;
egiteko horiek amaitu egin beharko dira, urteko azken saioan aurkezteko.
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Iraupena: Guztira, presentziazko 5 saio izango dira, bakoitza 3,5 ordukoa, eta martxotik
irailera egingo dira (ikusi datak beheko koadroan).
Egunak, ordutegia eta irakaslea:
•

DATAK:
Presentziazko 5 saio,
ordutegi honetan:

•

09:30-13:00

PRESTATZAILEA:

Azken

ebaluazioa:

•

BIZKAIA-1 MULTZOA:
o MARTXOAK 23
o APIRILAK 20
o MAIATZAK 11
o EKAINAK 1
o IRAILAK 7
BIZKAIA-2 MULTZOA:
o MARTXOAK 26
o APIRILAK 23
o MAIATZAK 14
o EKAINAK 4
o IRAILAK 10

•

GIPUZKOAKO TALDEA:
o MARTXOAK 27
o APIRILAK 24
o MAIATZAK 15
o EKAINAK 5
o IRAILAK 11
ARABAKO TALDEA:
o MARTXOAK 24
o APIRILAK 21
o MAIATZAK 12
o EKAINAK 2
o IRAILAK 8

DANIEL ORTEGA

Lehenengo

urteko

azken

ebaluazioa

irailean

izango

da,

eta

horretarako kontuan hartuko da ea bete diren behean zehazten diren baldintzak.
Lehenengo urtea gainditzeko baldintzak:
•

Prestakuntza-saioetan agindutako lanak ezarritako epeetan egitea.

•

Arlo bakoitzeko autoebaluazioa egitea «Autoebaluazio Gida» erabilita, eta plana
diseinatzea bi hobekuntza-jarduerarekin.

•

Erakundearen arduraduna azken saiora joatea (baldin eta saioetara
joaten den pertsona ez bada) eta lehenengo urtean egindakoaren berri
ematea.

•

Erakundearen arduradunaren lidergoaren bidez, 3K programan garatzen diren
kudeaketa-tresnak partekatu eta aplikatzea.

•

Eskolen % 80ra joatea, hau da, 4 saiotara.

Egiaztapena:

Lehenengo

urtea

gainditzen

duten

erakundeek

aprobetxamendua

egiaztatzeko ziurtagiri bat deskargatu ahal izango dute, prestakuntza jasotzen duena,
eta aukera izango dute programaren 2. urtea egiteko.
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Parte-hartzaileen konpromisoak
Programa honetan parte hartzea onartzen duten kirol-erakundeek eta haien pertsonek
baldintza edo konpromiso hauek bete beharko dituzte:
• Gutxienez ere presentziazko saioen % 80ra joatea. Parte-hartzaileak saioetara
joateko arazoren bat badu, erakundeak konpromisoa hartuko du erakundeko beste
pertsona bat bidaltzeko. Bestela, ez joateak programatik kanpo geratzea ekarriko du.

• Irakasleak ezarritako datetan egitea saioen artean agindutako lanak: erakundeak konpromisoa
hartuko du lanak irakasleak ezarritako egunerako egiteko; bestela, lanak ez egintzat joko dira, eta
parte-hartzaileak ezin izango du programan jarraitu.

• Erakundean jakinarazi eta zabaltzea: Erakundearen arduradunaren lidergoaren
bidez, 3K programan garatzen diren kudeaketa-tresnak partekatu eta aplikatzea.
• «Txokoa» aplikazioaren erabilera: webeko aplikazio hau programa honetarako
sortutako web atal pribatu bat da, aukera ematen duena dokumentazioa eta
erakundeen praktika onak partekatzeko eta parte-hartzaileen jarraipena egiteko.
Programan parte hartzen duten erakundeek konpromisoa hartzen dute programa
honetarako diseinatu den aplikazio hau erabiltzeko.
• Programan parte hartzen duten erakundeen artean lanak eta praktika onak
partekatzea. Erakundeek konpromisoa

hartzen

dute eginiko lanak «Txokoan»

argitaratzeko eta gainerako parte-hartzaileekin partekatzeko.

Parte-hartzaileen profila
Kirol-sektoreko erakundeak dira 3K programaren hartzaileak: klubak, ikastetxeak,
guraso elkarteak, lurralde-federazioak, udaletako kirol-erakundeak eta kirol-patronatuak,
eta kirol arloko enpresak. Presentziazko saioetara doan pertsonak ondo ezagutu behar
ditu kirol-erakundearen jarduera eta funtzionamendua; beraz, erakundearen arduraduna
edo teknikari bat izan daiteke.
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Nola eman izena
Programan parte hartu nahi duten erakundeek beren lurraldeko foru aldundiko kirol arloarekin
edo, Euskal Kirol Federazioen kasuan, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirolak
Zuzendaritzarekin jarri beharko dute harremanetan. Izan ere, erakunde horiek dira
programarako izen-ematea onartzeko arduradunak.
3K programan izena emanda dagoela baieztatzeko, kirol-erakundeek dokumentu bat sinatu
beharko dute; haren bidez, konpromisoa hartuko dute 3K Programaren Eskuliburuan ezarritako
baldintzak betetzeko.

Antolatzaileen
lanak
Hiru

Foru

Aldundiak

antolatzearen

eta

eta

Eusko

diseinatzearen

konpromisoa
Jaurlaritzak,
arduradunak,

Euskalitekin
eta

baita

batera,

dira

programaren

eta
3K

programa

hedapena

eta

berenganatzea egitearen arduradunak ere.
Programa %100ean diruz laguntzen dute hiru foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak, eta
erakundeek egin behar duten ekarpen bakarra beraien lana da.
Presentziazko saioak, Foru Aldundien esku dauden honako instalazio hauetan burutuko dira:
-

Araba: Kiroletxea Mendizorrotzako instalazioetan.

-

Bizkaia: Kiroletxea Miribillako instalazioetan.

-

Gipuzkoa: Kiroletxea (Anoeta).

Prestatzaileen konpromisoa eta
lanak
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Kirolen Ekintzarako 3K Prestakuntza programak, presentziazko saioak, burutu beharreko lanak
eta lanen trukaketa biltzen ditu. Programako prestatzaileak, kirol alorreko kudeaketa gaietan
espezialistak dira, eta beraiek dira presentziazko saioak ematearen, jarraipena egitearen, 3K
programako partaideak kontrolatzearen eta baloratzearen arduradunak. 3K programan egin
behar dutena honela zehazten da:
•

Presentziazko saioetan prestakuntza ematea.

•

Saioz saio lanak zuzentzea: lanak entregatzeko egunak jartzea.

•

Erakunde bakoitzaren jarraipena egitea: saioetara etortzea eta lanak ezarritako
egunetan egiten direla kontrolatzea, eta on-line egiten diren zalantzei edo kontsultei
arreta eskaintzea (lanei buruzko zalantzak). 3K programaren antolatzaileei erakunde
bakoitzaren egoeraren berri ematea. Ikasturte erdian erakunde bakoitzaren balorazio
ofiziala egitea eta partaideei horren berri ematea.

•

“Txoko”

aplikazio informatikoa

erabiltzea

partaideei

dokumentazioa

bidaltzeko,

saioetara etortzearen eta lanak burutzearen kontrola egiteko eta posta elektronikoen
bidalketa egiteko.
•

Dokumentazioa: proaktiboak izango dira beste kirol erakunde batzuen adibideak
eskaintzeko

eta

horiek

ezagutarazteko

Txokoa

erabiltzeko

orduan.

Sortutako

dokumentazioa eguneratzea eta hornituz joatea.
•

Diplomak banatzeko ekitaldira joatea.
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Esteka interesgarriak:
http://www.euskalit.net
http://www.gipuzkoaaldundia.net/es/html/30/319.shtml
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=291
http://www.alava.net
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-hasiera/es
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PARTE HARTZEKO ETA URTEA GAINDITZEKO BALDINTZAK ETA
BETEBEHARRAK
Parte hartzeko baldintzak:
-3K programaren hiru urteetan parte hartzeko nahia erakundeko arduradunaren konpromisoarekin.
-Erakundeko arduraduna edo izendatzen den pertsona, 3K Programan zehar landuko diren kudeaketarako
tresnak erakundean zabaltzen eta aplikatzen konprometitzen da eta erakundeko arduradunak guztiaren
berri izan beharko du.
-Beste erakundeekin praktika onak elkarbanatzea.
- Saio presentzialetara joatea
-Programan zehar landu behar diren gaiak egitea.
3K Programako 1go. urtea gainditzeko baldintzak:
-3K Programan zehar landu behar diren praktikak burutzea.
-Lehen autoebaluazioa burutzea programa bukatu orduko.
- Programaren azken saio presentzialera erakundeko arduraduna ere bertaratzea eta programan zehar
erakundeak landu duena azaltzea.
-Asistentziaren %80a bete.

Nik, …………………………………eta (erakundearen izena)ren arduradun bezala, aipatutako baldintzak ulertu eta
onartzen ditudala ziurtatzen dut 3K Programako 1go urtean parte hartu ahal izateko izateko eta urtea
gainditzeko.
Sinadura:

……….….......................n 2015eko …………................................ren …………..(an).
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