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1. TOKI-EREMUAN HAURREZ ZENTZUZ ARDURATZEKO PROPOSAMENAK

Ez da erraza tokiko herritar diren haur guztientzako, haur-mota desberdinentzako arretari buruz eztabai-
da sortuko duen eta proposamen koherenteak ekarriko dituen dokumentu partekatu bat taxutzea. Kon-
tuan hartu beharreko aldagaiak gehiegi dira eta, batzuk bakarrik aukeratuz gero, kanpoan gera daitezke 
batzuentzat zein besteentzat garrantzitsuak diren hainbat alderdi. Gainera, badirudi haurrak, besterik 
gabe, adjektiborik gabe, guztion ardura eta inorena ez direla. Oraindik arazorik ematen ez badigute haiei 
arreta emateak, beharrezkoa izan gabe, muturra sartzea dirudi. Bere kabuz beren eskubideak erabili 
ezin dituztenez, haien kexen oihartzunik ez zaigu ia iristen. Gure gizarte gerontokratiko hauetan maila 
txikiko herritarrak dira. Jakina, esan dezakegu eskola edo osasun-sistema sistematikoki arduratzen direla 
haurrez eta, azken batean, gurasoen seme-alabak direnez, hauen heziketa-erantzukizunak guraso horiek 
beren gain hartu behar dituztela. Horregatik, nagusiki kezka bat da dokumentu hau zeharkatzen duena: 
toki-eremuan haurrenganako ardura esanguratsua, ordenatua eta denboran etenik gabea suspertzeko 
arrazoiak ematea.

Ongizate Gizartearen oinarrizko hiru sistema handiek (osasuna, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak) itxuraz hau-
rren alde egiten dutena alde batera utzita ere, ez da gutxi toki-eremuan egiten den guztia. Gainera, ez da 
beti programatua izaten eta bizitzako haurtzaro desberdinei eragiten die: haur-liburutegiak, eskola-kirola… 
Dena den, gerta daiteke jarduera horiek, adibidez, irakurketa suspertzeko edo gorputz-hezkuntzako ekintza 
gisa defi nitzea. 

Izan ere, haurtzaroko etapa desberdinak lehenik eta behin lur berri eta oso emankor bat bailitzan hartzen 
dira, musika nahiz guztiona den hizkuntza maitatzen hasteko. Horregatik, dokumentuak berez haurrena den 
diskurtso bat proposatu eta arrazoitu behar du, haiei arreta emateko arrazoiak eman behar ditu, hori egite-
ko modu egokiak, betiere eskubideen subjektu aktibo diren haur horien izaera oinarri hartuta. Hori dela eta, 
behin eta berriz azpimarratuko dugu haurren berezko diskurtsoa eta haiei arreta emateko modu egokiak 
taxutu beharra, betiere haurrak ardatz izango dituen logika erabiliz.

Ez da familia-multzorik gabeko haurrik, berdin dio benetan halakoa den ala ez, trebetasunez jarduten duen 
ala ez, gutxi gorabehera bakarrik sentitzen diren ala ez, guraso-zereginak betetzeko nahasiago dauden ala 
ez. Haurrak norbaiti axola zaizkion subjektuak dira beti, helduekin lotuta daude beti. Hala bada, dokumen-
tuak familia-multzoez nola arduratu ere lantzen du, horiek haurrez ardura daitezen.

Haur izatea jolastea da, mundua ezagutu eta bere egitea, besteak ezagutzea, nork bere lekua aurkitzea…; 
neurri handi batean jolas desberdinen, jarduera ludiko desberdinen bidez gertatzen da, askatasunez zein 
planifi katuta jolastuz, bakarka eta lagunekin jolas eginez. Haurrak, pixkanaka, etapa bakoitzaz jabetzen 
doaz, ikaskuntza-jardueren bidez edo denbora beste egin behar batzuekin betez. Horregatik testu honek 
ideia bat berreskuratzen du: izaera ludikoa duenak izan behar du haurrentzako arreta-proposamenen ardat-
za. Halaz ere, gehiegitan azpimarratu behar dugunez, kontua ez da astialdirako ekintzak antolatzea, hau-
rren denbora betetzea, aisia sortzailea, sozializatzailea eta gizatiartzen duena suspertu eta ahalbidetzea 
baizik.
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Haurrentzako arreta ezkutuan izaten diren bi aurreiritzik oztopatu ohi dute. Lehena da haurrak gutxi gora-
behera bakarrik hazten direla eta guztiek izan daitezkeena izaten amaituko dutela pentsatzea. Bigarrenak, 
aldiz, bi ideia nahasten ditu: bata, haurrak gurasoen kontua direla eta hor administrazioek ez dutela esku 
hartu behar, eta bestea, nolanahi ere gurasoek gaizki egiten dutenean edo neska-mutilek sistemetako ba-
tean trabaren bat eragiten dutenean bakarrik arduratu behar dela haurrez. Horregatik, testu hau aukerak 
sortzearen ideia ardatz hartuta egituratu da. Arreta egokia ematea beharrezkoak diren aukerak sortzea da, 
hau da, haur batzuek bakarrik ez, baizik eta guztiek haurtzaroa eta etorkizuna izan ditzaten aukera egokiak 
sortzea.

Proposamen hauek XXI. mendeko bigarren hamarkada hasiberria dela idatzi eta eztabaidatu dira. Une ho-
netan, gizartearen etengabeko aldaketa bizkorrek eragin garrantzitsua dute, etengabe, haurren izaera ire-
ki eta hauskorrean. Sozialki une honetan haurrak ez dira nabarmentzen beste lehentasun, zailtasun edo 
botere-talde batzuen atzean geratu direlako. Hala, oinarrizkoak diren beste bi ideiak ere zeharkatzen dute 
testu hau: haurrek beren lekua izan behar dute helduen munduan; eta arreta-proposamenek berritzaileak, 
dinamikoak, malguak eta moldagarriak izan behar dute.

Aldaketen artean (batzuk egiturakoak, beste batzuk kritikoak edo ziklikoak) hiru aipatu eta azpimarratuko 
ditugu: familia-multzoen eraketan izandako aldaketa sakonak; familietan loturen sorreran eta hezkuntza-
estimulazioei eusteko orduan izandako krisia edo hezteko denboraren pobretzea; eta depresio ekonomikoek 
haurrengan jarraian izandako eragin desberdinak, haur-pobrezia berriak eta zaharrak. Horregatik, UNICEFek 
dioen bezala, testu honetan gizarte aberatsen krisiak atzean uzten dituen haurrez arduratzeko premia az-
pimarratzen da. 

Gainera, behin eta berriz adieraziko dugu haurren denboraz arduratzea ez dela gurasoen denbora liberat-
zea, euren arteko harremanak aberastea eta haien eragina areagotzea baizik. Era berean, familia-multzo 
orotan maitatu eta hezi ahal izatea lortu nahi da. Kasu batean zein bestean, ez dugu ahaztu behar gure 
haur-izaera berriaren zati garrantzitsu batek sustraiak migrazio-prozesu desberdinetan dituela. Azkenik, 
une honetan sozialki aldaketa sakonak gertatzen ari dira jada lehen haurtzaroarentzako arretan; izan ere, 
hiru urtetik beherako adina duten haurren erdiak familiatik kanpo arreta jasotzen du. Badakigu lehen haurt-
zaroa funtsezkoa dela, gure jarduerak baldintzatzaileak izan daitezkeela, eta badakigu, era berean, jarduera 
horiek ez direla beti kalitatezkoak.

Dokumentu honen helburua ez da ohartaraztea, haurrak salbatzea, haietaz ongintzaz arduratzea. Haurrez 
arduratzea auzoa, herria, erkidegoa nahiz herrialdea haurrentzat antolatzea da, haien ikuspegia kontuan 
hartuz eta ikuspegi hori maiz gurearen berdina ez dela aitortuz. Udalerrien eta eskualdeen arteko desber-
dintasunak kenduta (bereziki inguruneari, biztanle-kopuruari eta haur-kopuruari dagozkienak) balio anit-
zeko zerbitzu baten proiektuan sartzeak, gutxienez, honako hau esan nahi du beti (landan nahiz hirietan, 
ingurune txiki nahiz handietan): 

• haurrak tokiko politikaren lehentasunen artean kokatzea.

• familia-inguruneak ematen dizkienaz gain, beste hezkuntza-aukera batzuk eskura izan ditzaten  
ahalbidetzea.

• desberdintasun sozialek beren bizitzetan duten eragina arintzeko jardutea.
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• tokiko komunitateak bere haurrenganako kezka koherente bat, gizartearen aldaketei egokitua, 
izan dezan suspertzea. 

Hala, hau bezalako dokumentu luze batean, batzuetan proposamenen sekuentzia orokorra lausotu eta 
irakurlea galduta gera badaiteke ere, hasieratik azpimarratu nahi da toki-eremuan haurrez arduratzeko 
proposamen bat dela, erabili den ikuspegia sustapenarena dela eta sustapen-jarduera horren zati bat hau-
rrentzako balio anitzeko sistema baten garapenean zehazten dela.

2. “SUSTAPENERAKO SISTEMAREN” PROPOSAMENETIK “HAURRENTZAKO BALIO 
ANITZEKO ZERBITZUARI” (HBAZ) BURUZKO OINARRIZKO DOKUMENTURA

2.1. Haurtzaroekin arituko den Sistemaren atala zehaztea

“Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema” dokumentuan orientazio eta irizpide batzuk 
sistematizatu eta fi nkatu ziren, bizitza-ziklo desberdinen arabera bertan iradokitako balio anitzeko hiru zer-
bitzuetako bakoitza gero zehazteko. Nerabezarora iritsi arteko haurtzaroari (0-11 urte) bakarrik dagokion 
zerbitzuaren oinarrizko dokumentu berri honetan, hasteko, Sistemak orokorrean dituen alderdi garrantzit-
suenetariko batzuk laburtuko ditugu, haur-izaerarekin lotuta (haien beharrak, haien bizitza-ziklo edo biziaro 
bakoitzaren idiosinkrasia, eta eman ahal zaien eta eman behar zaien arretak kontuan izan beharreko prin-
tzipioak eta baldintzatzaileak). 

Dokumentu honek erantzun koherente desberdinak eta malguak iradoki eta suspertzea du xede. Hainbate-
tan koherentziaren ideia azpimarratuko da, baina ez zerbitzu uniforme eta homogeneo bat eskatzeko, baizik 
eta tokiko eremuan ematen diren eta eman behar diren erantzun desberdinek haurrei dagozkien irizpideak 
parteka ditzaten, haien beharrei erantzun diezaieten, aukera desberdinak eskaini ditzaten eta helduen lo-
gikatik eta interesetatik abiatuta egindako unibertso paraleloak sor ez ditzaten.

Ondorengo orrietan dokumentuak Sistemaren diseinuan zehaztutako ideia bati erantzun nahi dio, alegia, 
oro har haurtzaroko lehen etapentzat izango den kontzeptuzko, metodologiazko eta antolaketako erreferen-
tziazko esparru baten iradokizunari. Oinarrizko dokumentu honek (jada sortuta dagoen Nerabeentzako Balio 
Anitzeko Zerbitzuari buruzkoak bezala) hiru ezaugarri ditu, bertan adierazitako guztia dagokion testuingu-
ruan koka dezan, irakurleari azpimarratu beharko zaizkionak:

1. Hasteko, proposamen orientatzailea da, “estandarrak” (HBAZ den zerbitzu orok ezinbestean 
aintzat hartu behar dituenak) zehazten ditu eta lehen haurtzaroko arretaren jarduera eta tes-
tuinguru desberdinak deskribatzen ditu ahalik eta modu zabalenean (toki-ingurunean lan-ibilbi-
de luzea dago gai honetan eta modu nahiz esperientzia desberdinak daudela onartzen da). 
Baina, tokiko eremu bakoitzean zehaztapen-modu desberdinak bultzatzeko proposamen bat da. 
Malgutasunez orientatzen eta iradokitzen du HBAZ batek nolakoa izan behar duen, formatu 
uniforme eta bakar bat zehaztu gabe. Toki bakoitzean zehaztu beharko da. Hori bai, bere osota-
sunean koherentzia izan beharko du, alegia proposamen guztiek haurren munduaren ikuspegi 
koherente bat izan behar dute.
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2. Oinarrizko dokumentu hau bi eratako proposamenen bide erdian dago; hau da, alde batetik, 
Sistema defi nitzeko dokumentuak egiten dituen proposamen orokorrak eta egiturari buruzkoak 
ditugu eta, bestetik, toki-eremuko HBAZ bakoitzak aldian behin egin eta berritu behar dituen 
defi nizio-dokumentu eta plangintza-dokumentu zehatzak. Batzuen eta besteen erdian kokatzen 
da esku artean dugun hau. Dokumentu honek esku-hartzeaz hitz egiten du, baina ez du jardue-
ren proiektu zehatz bat defi nitzen. Beste profesional batzuekin harremanak izateko moduez hitz 
egiten du, baina toki bakoitzean zehaztu beharko da harreman horiek zein motatakoak izan dai-
tezkeen. Dokumentuak irizpideez, arreta emateko moduez, aintzat hartu beharreko alderdi ze-
hatzez hitz egiten du, baina ez ditu ordezten tokiko deskribapen zehatzak ezta leku bakoitzean 
aldian behin egin behar diren plangintzak ere. Mugatu gabe iradokitzen saiatzen da.

3. Baina eztabaidarako dokumentu bat da, bereziki helduon kezken eta lehentasunen subjektu 
izateko haurrek helduon eztabaiden objektu izan behar duten une sozial honetan. Arduradunek 
eta profesionalek eztabaidatzeko dokumentu bat da, bertan agertzen denaz ikuspegi profesio-
nalak, norberaren istorioak eta jarduera-esparruak maiz inposatzen dizkiguten baldintzatzailerik 
gabe hitz egin ahal izateko. Gainera, dokumentu honek profesionalen artean trukeak egiteko 
eta laguntzeko sistemen oinarriak jarri nahi ditu, hausnarketa eta jardunbide egokien ezagutza 
partekatu ahal izateko.

Azkenik, dokumentu hau bera zati bat bezala ere irakurri behar da. Haurrentzako Sistemak zer izan behar 
duen zehazten duen dokumentua da, baina bertako iradokizunak eta proposamenak Sistema osoan kokatu 
behar dira. Testu honetan egindako zehaztapenak Nerabeentzako Balio Anitzeko Sisteman proposatzen 
denarekin (12-18 urte) lotzen dira eta jarraipen-ildoak erakusten dituzte harekiko.

Balio anitzeko zerbitzuak zehazteko proposamena zikloen arabera pentsatutako arretan oinarritzen da; hau 
da, lehen haurtzarotik gaztaroaren amaierarako bidean arreta ematea eta arduratzea, eta hori garapen-
aldien eta bizitza-zikloen arabera egitea. Proposamen honek hiru ezaugarri ditu etapa guztietan:

1. Beti, edozein ziklotan, pertsonak, herritar autonomoak, ez mendekoak ez adingabeak, eratzea   
sustatu nahi du. 

2. Kontuan hartzen ditu beti ziklo bakoitzaren ezaugarriak, behar, aukera eta suspergarri espezi-
fi koekin. Ez du bata bestearen propedeutikotzat hartzen, ez ditu tratatzen aurrekoa baino han-
diagoa eta ondorengoa baino txikiagoa balira bezala.

3. Proposamen honetan etapak ez dira hurrengorako trantsizioa, baina kontuan hartzen da batzuek 
besteak baldintza ditzaketela (bai xede nagusia ahanzten delako, bai pilatzen doazen gabezia 
eta zailtasunengatik). Horregatik trantsizioak errazten saiatzen da. 

Ondoren datozen orriek haurrei arreta emateko tokian tokiko praktika anitzen zentzu eta logika kontzeptua-
lak, teknikoak eta politikoak bateratu nahi dituzte, hiru helbururekin:

a. jada badiren edo garatzeko dauden ekintzei eta baliabideei haurren koherentzia ematea.

b. arretarako irizpideak eta moduak sistematizatzea, bertan esku hartzen duten profesionalek par-
tekatu ditzaten, erabili ditzaten eta egiten dutena ebaluatzeko orduan aipa ditzaten.
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c. halakorik ez dagoen tokietan edo egon arren oso partzialak diren lekuetan, arretarik jasotzen 
ez duten haurrei arreta emateko sistema bereziak abian jarri eta sendotu daitezen sustatu eta 
suspertzea. Hori guztia haien bizitzan eragina duten helduekin ere landuko da eta ez beraiekin 
bakarrik. 

2.2. Dokumentuko ideien eta egituraren jatorria

Testu honetan laburbildutako ideiek jatorri desberdinak dituzte. Asko profesionalekin izandako topaketa 
desberdinetan eta jarraipen-taldearen bileretan gertatutako elkarreraginen ondorioa dira. Beste batzuk 
dokumentuaren hasierako egileak haurren alde egindako lanean bereganatutako esperientzien laburpena 
dira. Beste asko dokumentuaren amaieran aipatzen diren dokumentu berrietatik datoz. Azken urteotan 
haurtzaroaren inguruko berrikuntza eta hausnarketa hedatzen ari dira; fenomeno honen jarraipena egin 
daiteke hainbat dokumentu adierazgarritan, bai eta administrazioek sortu dituzten dokumentu desberdine-
tan ere. Dokumentu honen izaera kontuan hartuta, aipamen zuzenak saihestu egin dira, ezinbestekotzat jo 
diren kasu zehatzetan izan ezik. Izan ere, haurrei arreta emateko moduari buruzko dokumentu bat idazteko 
nahikoa litzateke Europako erakunde desberdinek azken hamar urteetan egindako gomendio-kopuru itzela 
berreskuratzea. Halakoak maiz ezagutu gabe eta ahaztuta geratzen dira, baina koherentziazko politikak 
erabakitzeko abiapuntua izan daitezkeen jarduera-irizpide batzuk zehazten dituzte.

Azpimarratzekoa da, gainera, ideia horietako asko edo beren azken ikuspegiaren zati handi bat haurrek par-
te hartu duten prozesu mugatu baten ondorioa direla. Dokumentu osoarekin lotuta dauden gaien lehen pro-
posamen batetik abiatuta(1) partaidetzazko dinamika bat jarri zen martxan haur batzuekin, haien ahotsak 
jasotzeko eta, bereziki, haien ikuspegiak jasotzeko(2). Dinamika honek ikus-entzunezko dokumentu osagarri 
baterako bidea eman du. Honen bitartez agerian jarri nahi da haurrez arduratzeko orduan haien ikuspegiak 
kontuan hartu behar direla eta, gainera, adin guztietan parte-hartzea bultzatzea posible dela. Era berean, 
esperientzia honekin parte hartzeko modu berezi bat erregistratu nahi izan da. Esperientzia atipikoa da 
eta, lan honetarako egina bada ere, beste testuinguru eta egoera batzuetan ere errepika daiteke, tokiko 
eremuan partaidetza egin daitekeela egiaztatzeko.

Esperientzian jarraitutako dinamika II. eranskinean jasota dago. Haurtxoko eta ikastola (haurtxokora joaten 
ez zirenak) desberdinetako haurrekin lan egin zen fase desberdinetan. Lokaletan lan egin zen, baina inguru-
ne hurbilean ere ibili ziren, hari buruz hitz egin ahal izateko. Dinamikak era askotakoak izan ziren eta egoera 
nahiz une desberdinak erabili ziren. 

Horrez gain, hausnarketa-dinamika bat prestatu zen haur txikien (0-3) guraso-talde batekin, seme-alaben 
inguruan zituzten kezkak eta eskaerak zein ziren antzemateko. Bereziki, adin horietan heztearen konplexu-
tasunari buruz zituzten bizipenak ezagutu nahi ziren. Testuan zehar behin baino gehiagotan aipatuko ditugu 
esperientzia honen ekarpenak.

Irakurlea testu honetara presaka hurbiltzen bada, Balio Anitzeko Zerbitzua zer den azkar ulertu nahi badu, 
orri ugari topatuko ditu kontzeptuak eta irizpideak gogorarazten dizkiotenak, proposamen orokorrak egiten 
dizkiotenak, jarduera-ildoak proposatzen dizkiotenak, eta atzean dauden edo egon daitezkeen jarduera 

(1)  Ikus eranskina

(2) IKERTZEko taldeak burututako prozesua 
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ugariez jabetzera eramaten dutenak. Testuaren azken zatian zerbitzua zehatz-mehatz defi nitzen dugune-
rako, irakurlearen galdera batzuk argituta izango dira jada. Dena den, zerbitzuaren inguruan jarduera ugari 
jira eta bira dabiltzala konturatuko da; batzuk bertan integratuta eta beste batzuk bere kasa dabiltzanak, 
batzuek haurrak kontuan hartuko dituzte eta beste batzuek beste zenbait logikaren arabera funtzionatzen 
dute. Galderak are zailagoak izan daitezke egiten dituena tokiko eremuan lan egiten duen profesiona-
la bada eta gizarte-zerbitzuen jardueren edo eskola-kiroleko programen artean sartuta badago, edo bere 
ekintzak “gazteria” alorretatik planifi katzen, “sustapenaren” ikuspegia mantendu nahirik, eta haurren eta 
nerabeen balioaniztasunaz arduratzen ari bada. 

Azken zatiko orri horietara iritsi arte, aipatu berriak ditugun helburuen arabera, HBAZren muina, zeregin 
nagusia, hiru jarduera-motatara muga daiteke (ekintzak, baliabideak, guneak, etab. izango direnak).:

1. Udalerrian haur-munduaren erreferentzia izatea.

2. Udaleko jarduera guztiak haur-ikuspegira moldatzeko lan egitea.

3. Haurrek zuzenean beraiengan eragina duten gaietan eta komunitateko gai gehienetan parte 
hartzeko mekanismoak modu sortzailean garatzea.

Sarrera honetan laburbildutako logikari jarraituz, dokumentua hiru kapitulu handiren inguruan egituratu-
ta dago. Lehenengoa gaur egun haurrentzako dagoen arreta kokatzen saiatzen da. Horretarako, hasteko, 
haurrei buruz ditugun iritziak eta haiei arreta emateko partekatu behar ditugun arrazoiak eguneratzen dira 
bertan. Dena den, gure mundua etengabe aldatzen denez eta aldaketa horietako batzuek zuzenean haurrei 
eragiten dietenez, errealitate berri horiek nolakoak diren ere hausnartzen dugu. Azkenik, toki-mailako poli-
tikak haurrez kezkatu direnean, batzuetan koherentziaz besteetan ez, erantzun zehatzak eman dituzte eta, 
beraz, dokumentu honetan gaur egun gai honen inguruan egiten denaren alderdi nagusiak ere aztertuko 
ditugu.

Bigarren zatiak zer egin behar genukeen eta, bereziki, nola egin behar genukeen erabakitzeko kontzeptuak, 
irizpideak eta jarraibideak iradokitzen ditu. Beharren eta aukeren logika erabiliz,  eskubideak nola landu, 
haur-ikuspegia geure nola egin edo parte-hartzearen zeharkakotasuna proposatzen ditu. Irizpide horiez 
baliatuz iradokitzen dira, besteak beste, adin-taldeen banaketa, familia-multzoak aintzat hartzea, haurrei 
arreta emateko oinarrizko baliabideak edo horiek antolatu eta sendotzeko moduak.

Azken kapitulua zehaztapenak iradokitzeko da, lurralde bakoitzean Balio Anitzeko Zerbitzua gauzatu ahal 
izateko proposamen-laburpen moduko bat da. Jarduera-ildo batzuk iradokitzen ditu, lau jarduera-multzo 
proposatzen ditu; lurraldean oinarrituta, profesionalak antolatzeko eta lan egiteko modu koherenteak pro-
posatzen ditu, umeez behar bezala arduratzen diren edo arduratu behar luketen beste sistemekin lan egin 
ahal izateko. 
Zati bakoitza bakarka irakurri daitekeen arren, testu osoa orokorretik zehatzera doan kontakizun bat da. 
Errealitatearen azterketak eta arretarako irizpideen eztabaida partekatuak justifi katzen dituzte amaieran 
egiten ditugun proposamenak. Zer egin erabakitzeko, kontzeptuak kontuan hartzea komeni da. Praktikak 
egokitzeko, aztertu egin behar da egungo haurren premien artetik zeintzuk arreta jasotzen duten eta ze-
intzuk ez. 
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II. HAURREZ ARDURATZEA GAUR EGUN
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1. ZERI BURUZ ARI GARA HAURREZ HITZ EGITEN DUGUNEAN, GURE ARDURA IZATEA 
NAHI DUGUN HORIEZ HITZ EGITEN DUGUNEAN

“Haur” hitzaren eta kontzeptuaren atzean dauden defi nizioak eta kulturak ez 
dira homogeneoak, bereziki erantzunak emateko eta politikak zehazteko erabil-
tzen direnean; izan ere, batzuetan kontraesankorrak dira. Haur-izaera deitzen 
duguna eratze sozial eta kultural bat da, denboran aldatu egiten dena.  Komu-
nitate batek partekatzen duen neurrian, haur izateko modu batzuk edo besteak 
sortzen eta onartzen dira, eta haur horiek zer behar duten, zer egin behar du-
ten edo zer izatera iritsi behar duten zehazten da. Maiz psikologiak edo peda-
gogiak ematen dizkiguten azalpenetara jotzen badugu ere, gogoan izan behar 
dugu haurraren defi nizioa funtsean legezko kontzeptu bat eta, bereziki, akordio 
sozial bat dela. Hauek biak azaldu, partekatu eta defendatu egin behar dira.

Haurren Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentziotik,  hemezortzi urtetik be-
herako adina duen gizaki orok du haur-izaera.  Kontzeptu honek estatus sozial 
bereizi bat defi nitzen du, eta bertan helduei ez dagozkien hainbat eskubide eta 
erantzukizun eskatu eta erabil daitezke. Defi nizio hau oinarrizkoa dela pentsa 
daiteke, baina Konbentzioa sinatu genuenean haurrei helduenetatik bereizitako 
arretak eta erantzunak emateko konpromisoa hartu genuen eta, horrekin ba-
tera, erantzun horiek ematean lehenik eta behin haien interesak eta beharrak  
hartuko genituela kontuan beti. 

Kontzeptualizazio honi esker haurtzaroa bizi-etapa jakin batzuen multzoa dela 
esan daiteke; eta etapa horiek indar gizatiartzailea dutenez, ahalmenen garapenean eragina dutenez, eta 
pertsonak gizarteratzea eta komunitatean sartzea ahalbidetzeko gaitasuna dutenez, akordio soziala lortu 
behar dugu, herritar horien zerbitzura arreta eta suspergarri bereziak eta espezifi koak jartzeko prest egon 
gaitezen. Gainera, arreta eta suspergarri horiek, aukera horiek, eskubide gisa aldarrika daitezkeela, eta 
haurrek beraiek aldarrika ditzaketela ere esan nahi du kontzeptualizazio horrek. Haur-izaera ulertzeko eta 
aintzat hartzeko moduaren arabera ulertuko da, eta aintzat hartuko da hezkuntza. 

Haur-izaera errespetatzen duen ikuspegi batetik egindako lehen defi nizio operatibo batean, esan dezake-
gu pertsona horien egungo errealitatea eta beren eratzea, haien egungo izaera eta etorkizunekoa (beti 
biak), bizi ditzaketen esperientzien araberakoak direla, hau da, eskura dituzten esperientzien, izan behar 
lituzketen eta ez dituzten esperientzien, eta nahitaez bizi behar dituzten esperientzien araberakoak. Hau-
rra, bizi-esperientzien kateatze baten ondorioz, arian-arian eratzen den pertsona bat da. Hau da, eratze-
dinamika batean dago (honek ez du esan nahi beti egiteko dagoenik), eta garapen-prozesu bat baino gehia-
go jarraitzen du: heltzeko, aldatzeko, egokitzeko, eta abar. Dena den, heltzeko eta aldatzeko dinamika hau 
bere bizitzan gertatzen diren era askotako esperientziekin lotuta dago. Bere ahalmenen eta aurreikusitako 
garapenaren arabera arian-arian eginez doa, izanez doa, baina bere bizitzan gertatzen denak mugiarazi 
edo geldiarazi egiten dio, kate batean bezala: bizitako kate-maila bakoitzak hurrengoa erabakitzen du. Era 
askotako haurrak daude, guztiak eskura dituzten garapen-aukeren eta beren eguneroko bizitzaren testuin-

Haur-izaera deitzen duguna 
eratze sozial eta kultural 
bat da, denboran aldatu 

egiten dena; eta bereziki 
akordio sozial bat da

Konbentzioa sinatu 
genuenean haurrei 

helduenetatik bereizitako 
arretak eta erantzunak 
emateko konpromisoa 

hartu genuen, lehenik eta 
behin haien interesak eta 
beharrak kontuan hartuz
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guruen emaitza direlako: baldintza sozialak eta familiarenak, beren bizitzako 
zirkunstantzia zehatzak, beren haurtzaroko bizimoduak eta esperientziak.
 
Adin bateko (bizitzeko eta heltzeko garai bateko) subjektuak dira, eboluzio-
etapa batean daude (egiten dutenaren edo egitea interesatzen zaienaren zati 
bat bizi duten zikloaren barne-logikak azaltzen du), beren heltze-prozesu oroko-
rrean suspergarriak eta gabeziak metatzen dituzte, pozak, zoriona, frustrazioak 
eta horiei dagozkien egokitzapenak biltzen dituzte, eta helduok egunero pro-
posatzen diegun guztiarekiko sintonia- edo disintonia- maila desberdinak dituz-
te. Labur esateko: une bakoitzean inguruan dituen pertsona helduek eratutako 
aukeren, suspergarrien eta esperientzien emaitza da haur-izaera. Guk izatea 
ahalbidetzen diegun neurrian dira, izaten uzten diegun neurrian. Haur izan dai-
tezke hala izateko denbora bermatzen badiegu, gure produktua direla aitortzen 
badugu. Ideia nagusi hau ez dugu ahaztu behar, sarritan ez baita kontuan iza-
ten haurren inguruan sekulako aukera-desberdintasuna dagoela. 

Defi nizio operatibo honetan gogoan izan behar dugu, halaber, heltze- eta al-
daketa-garaiak bizi badituzte ere, inolaz ere ezin dugula pentsatu haurtzaroa 
betiko behin-behinekotasun aldia denik, itxaronaldi amaigabea denik. Ez dira 
“oraindik ez” bat. Haurrak haur dira (nerabe, horretara iristen direnean), ez dira 
ezeren proiektua, ez berea ezta gurasoena ere. Ez dira itxaroten bizi, eta ez 
dituzte gero izango dituztenak baino gaitasun gutxiago. Ezin da haurra “adinga-
be”(3) gisa defi nitu. Haren lehen eskubidea oraina bizitzeko eskubidea da, egu-
nean egunekoa onik eta goxo bizitzeko eskubidea. Ezin ditugu etorkizunerako 
prestatu beren oraina hipotekatuz. Gaurkoagatik balio dute, ez biharkoagatik 

bakarrik. Horregatik, nolakoak diren, nola bizi diren, nola sentitzen eta jarduten duten jakin behar dugu beti, 
igarotzen duten aldi ebolutibo eta pertsonal bakoitzean. 

Haurren etorkizuna beren orainaren mende dagoen arren, haien “hemen eta orain”-ak zentzua du eta 
errealitate praktikoa izan behar du arreta-politikak zehazteko. Ikuspegi honek uneoro haurren izaera des-
berdinak aintzat hartzera eta haiekin harremanak izateko gure moduak egokitzera behartzen gaitu (hezteko 
gure moduak, haien mundua ezagutu eta kontuan hartzeko ditugun moduak, beren interesak eta beharrak 
kontuan hartzekoak, etab.); helduok haurren une bakoitzeko errealitateari egokitu behar dizkiogu gure 
erantzunak. Era berean, ikuspegi horrek haur-izaera desberdinak praktikatzen, haurrei beren haurtzaroan 
aktibo eta arduratsu izaten uztera behartzen gaitu; guztionak diren gaietan modu desberdinetan sartu eta 
parte hartzen utzi behar diegu. 

Haur guztiak eskura 
dituzten garapen-aukeren 

eta beren eguneroko 
bizitzaren testuinguruen 

emaitza dira.

Une bakoitzean inguratzen 
duten pertsona helduek 

eratutako aukeren, 
suspergarrien eta 

esperientzien emaitza da 
haur-izaera

Haurraren lehen eskubidea 
oraina bizitzeko eskubidea 

da, egunean egunekoa 
onik eta goxo bizitzeko 
eskubidea. Ezin ditugu 

etorkizunerako prestatu 
beren oraina hipotekatuz

(3)3/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legek behin eta berriz dio, zioen adierazpenetik, ez 
dela adingabeez hitz egin behar, “haur eta nerabeez” baizik.
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2. BEREZKO DISKURTSOA DUTEN HAUR-POLITIKAK 

Haur-izaeraren kontzeptuak berak sozialki, politikoki eta profesionalki onarpen eskasa duen bezala, gauza 
bera gertatzen zaie hari arreta emateko moduei ere. Esku hartzeko proposamen profesional askok bezala, 
haurrekin zer egin, haien beharrei eta zailtasunei nola erantzun defi nitzean emandako irtenbideak  subsi-
diarioak izan ohi dira beti, hau da, beste diskurtso eta planteamendu batzuen mende egoten dira, eta ho-
rietan haurrak bigarren mailakoak izaten dira. Gauza bera gertatzen da datuekin, zifrekin eta adierazleekin: 
hauek zeharkako informazioa dira beti eta, haur-izaeraren azterketa-proposamen guztiek ondo azpimarrat-
zen dutenez(4), alde batera uzten dituzte haurren beraien ikuspegiak, bai eta haien bizitzan adierazgarriak 
diren hainbat alderdi ere, helduen begiradan bigarren mailakoak direnak.

“Diskurtso-mendekotasun” hauen, kontzeptualizazioaren, haurrak direnaren eta behar dutenaren defi ni-
zioaren arrazoi nagusia haurtzaroa ulertzeko modu jakin batekin lotuta dago: multzo garrantzitsu handiago 
baten zati txikia balitz bezala, pieza esanguratsu samarra den baina berezko zentzurik gabea, berez garran-
tzitsua den bizi-etapa bat ez baizik eta beste gauza garrantzitsu batzuentzako denbora egokia. Hau modu 
oso berezi eta sakonean gertatzen da familiaren eta haurren arteko erlazioarekin, neurri batean haurren 
eta genero-indarkeria edo berezitzat hartutako bestelako zailtasun batzuen arteko erlazioarekin, eta maiz 
eskola, kirola, musika… eta haurren arteko erlazioarekin ere. Subsidiariotasun horrek bestelako irakurketa 
batzuetara garamatza eta, are okerrago, beste arreta eta politika batzuekiko subsidiarioak diren arreta eta 
politiketara; adibidez, familia-politiken mendeko haur-politikak. Hala, familiari nola lagundu eta haren bitar-
tez haurrari nola lagundu zehazten dugu, haurrek beren familia-multzotik zer behar duten pentsatu ordez.

Testu honetan, halaber, beste diskurtso-mendekotasun batzuk ere aipatuko di-
tugu maiz: haurrei buruzko diskurtso orokorraren erreferentzia gisa salbues-
pen-egoerak erabiltzen dituztenak. Ezin dute haur-politikarik zehaztu, adibidez, 
babes-politikatik egiten ez badute. Arrisku-egoeraz hitz egitean ezin dituzte 
besterik gabe egungo aukera-gabeziatzat hartu eta etorkizunean izan ditzake-
ten ondorio kaltegarriak aipatu behar dituzte; egoera horiek berez haurrenak 
edo une honetan bizitzan ari diren haurtzaro eta haur-izaerenak ez diren arazo 
eta zailtasunekin lotzen dituzte.

Moda profesional nahiz teknikoek eta gizarte-aldaketek haurrekin egin behar 
dena haur-izaeraren ikuspegietan oinarrituta ez defi nitzea eragiten dute. Ez da 
arretari buruzko, gizarte-hezkuntzako esku-hartzeari buruzko diskurtso bat egi-
ten, haurren izaeran, eskubideetan eta beharretan oinarritutako gizarte-politika 
egokiei buruzko diskurtso bat. Bestelakoak dira defi nizio- eta planifi kazio-para-
metroak.

Aurrerago aipatuko ditugun familia-multzoetako aldaketek, adibidez, nahasmena sortzen dute profesiona-
lengan eta zalantzak politikarien kezketan. Hala, gorago esan dugunez, lehenik eta behin familia-politikak 
zehazten dira eta gero haietan kokatzen dira haurren beharrentzako irtenbideak. Baina zentzuzkoena litza-
teke haurrek familia-multzoan duten lekua nola aldatzen den eta, lehen buruan haiengan pentsatuz, beren 

(4) Ikus adibidez adierazleen sistema Unicefen Buletinetan (Report Card), edo EAEko Haur eta Nerabeen Behatokiaren proposamenak.

Haurrekin egin behar dena 
ez da haur-ikuspegietan 

oinarrituta defi nitzen. 
Ez da arretari buruzko, 

gizarte-hezkuntzako esku-
hartzeari buruzko diskurtso 

bat egiten, haurren 
izaeran, eskubideetan eta 
beharretan oinarritutako 

gizarte-politika egokiei 
buruzko diskurtso bat
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beharrei nola erantzuten diegun  aztertzea. Aldaketa horiek familien mendeko den haurren arretako zatia 
beste modu batera zehaztera eraman behar gaituzte. Hala bada, ezer baino lehen haurrengan pentsatuz, 
familiaren zereginaz eman daitekeen defi nizio txarrenetako bat da  honek haurra “zaintzen duela” esatea, 
eta gainera adinagatik edo arazoak dituztelako ahulak eta mendekoak diren beste subjektu batzuen zaint-
zarekin lotzea: etxean dauden beste heldu batzuk (5). Gauza bera gertatzen da beste gizarte-politika, arris-
ku- eta prebentzio-politika edota hezkuntza-politika batzuekin ere; alde batera uzten dute haur-izaera bera, 
etorkizuneko zailtasunetan pentsatuz zehazten dute eta ematen diote arreta, eta ez lehentasuna haurrei 
beraiei emanez.

Adingabearen interes handienaren printzipioak, arreta guztietan lehentasun izan behar duenak, aplikazio 
teknikoa eta politikoa ere baditu. Aurrerago, jarduera profesionalez eskubideen ikuspegitik hitz egitean, 
irizpide hau nola aplikatu deskribatuko dugu. Orain, haurren eskubide azpimarratu nahi dugu: berezkoa eta 
autonomoa den diskurtso profesional, tekniko eta politiko bat izateko eskubidea. Diskurtso horretan irakur-
keta eta interpretazio jakin batzuek lehentasuna izango dute beste batzuen aldean. Edozein esku-hartzetan 
(helduen beste eskubide edo behar batzuen aurretik) lehenbizi interes handiena aintzat hartzea eskatzen 
den bezala, haurren mundua politikoki eta profesionalki defi nitzen dugunean ere haur-izaeraren irizpide 
espezifi ko batzuk hartu behar dira kontuan, beste analisi-parametro batzuk baino lehen (klinikoak, kudeake-
takoak, ongintzakoak, gizarte-eraginekoak, e.a.). Haurrak eta haur-politikak ezin dira helduen beste agindu 
batzuen mende egon. Kontua ez da diskurtso isolatu bat defendatzea, haurrak munduan bakarrik baleude 
bezala, baina bai berezko barne-koherentzia duen diskurtso bat aldarrikatzea. Diskurtso hori haur-izaerak 
berak zehaztu behar du, ez helduen beharrek edo zailtasunek, edo kategoria desberdinetako besteren ara-
zo edo patologiek. 

Berezko diskurtsoa da haurra, lehenik eta behin, haur-izaeraren beraren ara-
bera azaltzen duena. Esan bezala haurrak itxaronaldian dauden egoera-multzo 
bat ez diren bezala, direnaren eta behar dutenaren azterketak ere ez du izan 
behar helduen beste talde baten barruan direnaren azterketa, edo aurrerago 
izan behar luketenaren araberako azterketa. Ez dira nahastu behar haurrak 
bere eskubideak erabiltzeko helduen mende egon behar izatea (hori ahalbidet-
zen ez badugu, legez kontrakoa eta bidegabekeria bat da) eta haurrak mendeko 

subjektu izatea. Administrazioek eta profesional askok haurren beharrei ematen dizkieten erantzunetan 
haur-ikuspegirik ez dela ikusten dugu. Onartu egin behar dugu, sarritan, haurren mundua begiratu eta 
erantzun egokiak pentsatzeko izan behar genukeen moduak zerikusi gutxi duela gure heldu-ikuspegiarekin 
edo helduen erakundeen funtzionamenduak duen logikarekin.

Haurrentzako Balio Anitzeko Zerbitzu bat proposatzean agerian jarri da, lehen-lehenik, badela haurrei 
buruzko eta haien eskubideei erantzuteko modu egokiei buruzko diskurtso politiko berezi bat. Gainera, na-
barmena da herritar-multzo horren arretak toki mailan lehentasuna duela. Haur-izaeraren berezko diskurtso 
bat eginez, familiez arduratzen gara hauek ere haurrek helduekin lotuta dituzten eskubideen zati bat dire-
lako. Honek zerikusia du haurren eskubide batekin: umeez arduratuko diren, haiekin loturak sortuko dituz-
ten, eta haiek behar dituzten suspergarriak eta laguntzak emateko gai diren gurasoak edo helduak izateko 
eskubidearekin. Ongizate-politika onak ez dira familia-politikak, baizik eta haurrek familia izatea eta beren 
familiek “haurrenganako funtzioak” sakon eta egoki betetzea ahalbidetzen duten haur-politikak. 

Berezko diskurtsoa da 
haurra, lehenik eta behin, 

haur-izaeraren beraren 
arabera azaltzen duena

(5) Hala gertatzen da, adibidez, duela gutxi ebaluatu den EAEko Familiei Laguntzeko Erakundearteko II. Planean (2009), “adingabeentzako 
eta mendeko pertsonentzako arreta-zerbitzuaz” hitz egiten duenean.
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Hasteko, haur-izaera azaldu dezagun haur-izaeran oinarrituta; haurrez haurrak 
direlako arduratuko gara, baina haur guztiez, ez ahulak direnez bakarrik.

Guztiok haur-izaeraren kontzeptu bera badugu, eta profesionalek eta politika-
riek haurrei buruz dituzten diskurtsoetan haurrek bereziak izateaz gain lehen-
tasuna badute, “haur-kultura” bat eratu eta hedatu behar dugu. Zer diren, zer 
egiten duten eta zer behar duten ulertzeko, azaltzeko, zentzua emateko eta za-
baltzeko modu bat eratu eta hedatu behar dugu; eta modu hori oso desberdina 
izango da helduen beste errealitate batzuk azaltzeko balio digutenekiko. Azken 
batean kontua da haurren munduak ulertzeko modu bat eratzea eta partekat-
zea; hala, helduon munduan eta bertan ematen dizkiegun erantzunetan (alegia 
haiengan eragina duten politiketan) haurrei lehentasunezko leku egonkor eta 
koherente bat eman ahal izango diegu. 

3. PENTSA DEZAGUN HELDUON MUNDUAN HAURRENTZAKO LEKUA UZTEA

Gaur egun ustez garatua eta modernoa den gure munduan badirudi nagusitu direla eraginkortasun-eza, 
erakundeen tratu txarrak, gure gatazken eraginez haurren interesak eta ikuspegiak guztiok ahaztuta gerat-
zea, edo helduok gure bizimodua antolatzen dugunean haiek baztertuta uzteko joera. 

Badirudi, nahasmenaren erdian, batzuek eta besteek ez dugula asmatzen egungo haurrak non kokatu, be-
ren behar eta eskubideen eta helduon egonezinen arteko tentsioek haurrak erraz ahaztera garamatzatela, 
haiengan larrialdian eta babesteko bakarrik pentsatzera bultzatzen gaituztela. Gorago azpimarratu denez, 
Konbentzioa onartu zela hogei urte baino gehiago badira ere, haur-izaera ulertu eta aintzat hartzeko mo-
duak gero eta ahulagoak dira eta gero eta mendekotasun handiagoa dute helduen ikuspegiekiko.

Gizarte aldakor, konplexu, arriskutsu, digital, sareko, mestizo eta bazterkeria-
dosi handiak dituen honek etengabeko egokitzapen-prozesu handiak eskat-
zen dizkie pertsona helduei; baina zailtasun gehiagoz edo gutxiagoz aldaketa 
horien dinamismora moldatzen diren heldu horiek ez dituzte kontuan hartzen 
aldaketa eta egokitzapen horiek haurrengan duten eragina. Ondo dakigu al-
daketa-ugaritasun hori bestelako haurrak sortzen ari dela, oinarrizko prozesu 
psikologikoak beste modu batera bizitzen ari diren haurrak; eta prozesu psiko-
logiko horiek eragina dute  haien mundua ulertzeko eta interpretatzeko modue-
tan eta pertsona gisa antolatzeko dituzten moduetan. Helduon puzzleak berriz 
osatzean, ordea, haurren piezak soberan daude edo ez dugu uzten tokirik haiek 
kokatzeko.

HBAZri buruzko hausnarketa eta proposamen guztiek gune hori deskribatu, partekatu eta mantentzearekin 
dute zerikusia. Hausnarketa eta proposamen horien guztien oinarrian dago haurra eskubideak dituen sub-
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mestizo eta bazterkeria-
dosi handiak dituen 

honek ez ditu kontuan 
hartzen helduon aldaketek 
haurrengan duten eragina
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jektu aktiboa dela onartzea, beste adin bat, beste ikuspegi bat eta bestelako logikak dituen herritarra dela 
onartzea, eta ez heldu izateko zain dagoen adingabea. Haiek ulertzean, haientzako aukerak sortzean, ez 
diegu ezer oparitzen, beren bizitza aktibo eta arduratsuak ahalbidetzeko dugun betebeharra betetzen dugu 
besterik gabe.

4. HAURTZAROAREN ERREALITATE ETA LEHENTASUN BERRIAK EGUNGO MUNDUAN

Sarreran azpimarratu dugunez, haur-izaera aldaketa sakonak bizitzen ari da eta bizi ditu, neurri handi ba-
tean gure gizartearen aldaketa bizkorren eta aldizkako krisien ondorioz (6). Balio Anitzeko Zerbitzuko arreta-
ren diseinuan, defi nizioan eta eraikuntzan eragin zuzena duten lau alderdi nabarmenduko ditugu. 

1. Aldaketa hauek eragina dute haur-izaeran eta honen defi nizioan. Diren kopuruaren, jaiotzen di-
ren tokiaren edo haur izateko duten denboraren arabera, haurrek entitate bat zein bestea dute. 

2. Haurtzaroak bereziki sentiberak dira pobreziarekiko, larriagotutako desberdintasunekiko, eta 
gizartean parte hartzeko zailtasunekiko. Labur esateko: kontuan hartu behar dugu haurrengan 
nolako eragina duten “hipoteka” desberdinek. 

3. Aldaketa askok familia-multzoen osaera berriekin dute lotura eta, beraz,  
 etengabe esango dugu haurtzaroko familia-eremua bermatu egin behar  
 dela familiako lotura eta harreman berrien bidez. 

4. Azkenik, aipatzekoa da sarean dauden gizarteek edo komunikazio 
 gizarteek hezkuntza-eragin ugari sortzen dituztenean, hezkuntza-nahas  
 menak agertzen direla.

Zeharka bada ere, alderdi horietako batzuk nahastu egiten dira gure bizimo-
du kolektiboen, gure erritmo eta denboren, gure erloju eta kronometro desber-
dinen, eta gure eguneroko bizitza kaotikoen arteko kontraesanekin; eta hala, 
haurren harmonia eta egonkortasuna baztertzen dituzte, haurrak beren biktima 
bilakatuz.

4.1. Demografi a, lurralde-banaketa, jatorriak… Haurtzaroa auzoen araberakoa da

Azken bi hamarkadetan, bi esalditan laburtu daitekeen joera bat indartu da gure artean: haur gutxiago ditugu 
(migrazioaren eragina alde batera utzita, ugalkortasun-tasa nekez iristen da emakume ugalkor bakoitzeko 
seme-alaba bakarrera); lehenengoz guraso direnen adina sistematikoki igo da. Haurrek eremu demografi ko 
txikia betetzen dutela esan dezakegu, eta arreta sozialaren eta politikoaren eremu txikia hartzeko arriskuan 
daude. Amatasunaren eta aitatasunaren erronkak adin zaharragoetan daude orain, helduen bizitza-ziklo 
desberdinetan (gurasoek pertsona gisa, lanean eta sozialki errealizatzeko dituzten une desberdinetan). 

Gure bizimodu kolektiboek, 
gure erritmo eta 

denborek, gure erloju eta 
kronometro desberdinek, 
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dituzte eta, hala, beren 
biktima bilakatzen dituzte

(6) Aldaketa horietako asko puntualki aipatzen dira Sustapen Sistemaren dokumentu orkorrean (5. or. eta hur.)
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XXI. mendearen bigarren hamarkadaren hasiera honetan Gipuzkoak 86.000 bat 
herritar ditu jaio eta 11 urte artekoak (% 12 baino zertxobait gehiago). Haur 
guztien artean (0-18), lautik bat lehen haurtzaroan (0-3) dago. Gutxienez bi 
etxetik batean 15 urtetik beherako seme-alabak dituzte. Baina aldeak handiak 
dira udalerrien eta auzoen artean. Batzuetan biztanleen % 10 eskasera iristen 
dira adin hauetan eta beste batzuetan, aldiz, bikoiztu egiten da. Auzo batzuek 
haurrak dituzte eta beste batzuetan ez dira nabaritu ere egiten. Dena dela, to-
kiko politikez hitz egiten ari garenez, datu orokorrek ez dute askorako balio eta 
komunitate bakoitzeko haurrek nola eboluzionatzen duten sistematikoki aztertu beharko dugu beti. Gaine-
ra, haien kopurua kontuan hartu gabe eta auzoak beste arrazoi sozial batzuengatik kezkatzen gaituen ala 
ez alde batera utzita arduratu beharko dugu haur horietaz. 

Dena den, gogoan hartu behar da azken bost urteotan (ikus eranskina) hau-
rren kopuruak gora egin duela pixka bat, bai Euskadin bai eta Gipuzkoan ere. 
Adituek azpimarratzen dutenez,  ordea, igoera horrek lotura du migrazio-pro-
zesuak bizi izan dituzten emakumeen amatasunarekin, neurri handi batean 
(2009an jaiotako haurren % 13,5ek ama atzerritarra zuen, Gipuzkoan atzerrita-
rrak biztanleen % 6 bakarrik diren arren). Haurrei buruzko diskurtsoak kontuan 
izan beharko ditu hainbat desberdintasun zahar eta berri, haurrez hitz egitean 
haur etorkinei buruz hitz egitea edo eskubide desberdinak dituzten kategoria 
edo kolektiboekin deskribatzea ekidin beharko du beti. 

Gainera, immigrazio latinoan eta Europar Batasunaz kanpokoan  emakumeak 
gizonezkoak baino gehiago dira eta, horren ondorioz, beste jatorrietako ama-
tasun-tasak oraingoz igotzen ari dira. Horrek, bestalde, hausnartu beharreko 
elementu berriak sartzen ditu hazkuntza-ereduetan eta gurasoen gaitasunen 
defi nizioan. Gainera, Euskadin pertsonak zaintzeko eta etxeko lanetarako langi-
le-beharrak areagotu egin dezake nagusitasun hau.

4.2. Ekonomia-krisiak, gizarte-krisiak eta haurtzaro-motak. Haur pobreak herrialde aberatsetan

Gure gizarteak ez dira bidezkoak izaten eta, garai guztietan, biztanleriaren se-
ktore batzuetan maila batean zein bestean  eragiten duten desberdintasunak 
gertatzen dira. Talde adierazgarri bat haurrak dira. Biziaro-multzo honetan 
kanpoko eraginak (gero aztertuko ditugun aukerak) erabakigarriak izan dai-
tezke, etorkizuneko gizakia eta bere emaitza soziala baldintza ditzakete neurri 
handi batean. Krisi ekonomikoetan murgildurik gaudenean, batez ere hauek be-
reziak direnean, kontuan hartu behar dugu horiek  haurrengan sortzen dituzten 
eraginak: haurrei haur izatea, etorkizun on bat izatea eragozten dieten haus-
kortasun sozialak eta pertsonalak nola sortzen dituzten. Ekonomiak erortzen 
direnean haurrak bereziki hauskor bilakatzen direla kontuan hartu behar dugu. 
Haurrek berez duten etengabeko hauskortasuna kalteberatasun bilakatzen dela 
jakin behar dugu. 

Auzo batzuek haurrak 
dituzte eta beste batzuetan 
ez dira nabaritu ere egiten.
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XXI. mendearen bigarren hamarkada hastean gure haur asko familia-ingurune 
pobreetan bizi dira (orain krisi-egoerek erabat aldatu duten pobrezian) eta, 
horren ondorioz, lehentasuna du oinarrizkoenak diren premien arretak. Gai-
nera, oso bizkor aldatzen diren gizarte konplexu hauetan gure arazo eta krisi 
ekonomiko askok nabarmen eragiten dute haiengan. Egungo egoeran  haur eta 
nerabe asko familiaren baliabideen murrizketa gogorra (eta  familiako kideen 
hezkuntza-bitartekoena) jasaten ari dira, eta horrekin batera familiako harre-
manetan tentsioak areagotzean, giro zapuztuak eta hauskorrak sortzen dira. 
Familiaren diru-sarrerek eragin zuzena dute hezkuntza-aukeretan eta  gaita-
sunetan; lotura zuzena dute ezagutza-gaitasunen garapenarekin, hezkuntza-
alorreko lorpenekin, jokabide sozial egokien ikaskuntzarekin.

Haur bat behartsu-egoeran dagoela irizten da bere ahalmenez baliatzeko eta bere gaitasunak garatu eta 
erabiltzeko aukera gutxiago duenean. Desabantaila jaiotzako gorabeherek bizitzako aukerak izugarri mu-
gatzen dituztenean gertatzen da. Trebetasun naturalak ausaz banatuta egoten dira eta ematen diren erant-
zunak nahiz politikak dira, azkenean, horiek mugatzen dituztenak, hau da, populazio batean zein bestean 
zeharkako ebakiak eragiten dituztenak.

Kopuruak aldagarriak diren arren eta zailtasunak modu homogeneoan banatuta ez dauden arren, 2008an 
Euskadiko etxeen % 6 inguruan oinarrizko premiak asetzeko arazo larriak zituzten haurrak zeuden. Hama-
rretik bi ongizaterik gabeko egoeran bizi ziren eta hirutik bat etxebizitzarekin arazoak zituen familia batean 
zegoen.

Gizarteratzeko jada arazoak dituzten edo bazterketa-arazoak dituzten gurea 
bezalako gizarteetan prozesu horiek nola sortzen diren eta bizitza-etapa bakoi-
tzean, haurtzaroko une bakoitzean, nola fi nkatzen diren aztertu behar dugu. 
Haurtzaroko ibilbideak bazterketa-ibilbide bilakatzea nola ekidingo dugun 
hausnartu behar dugu. Haurrez kezkatzen diren nazioarteko erakundeek aspal-
ditik azpimarratzen dute gure ekonomia garatuak haur horietako asko(7) “at-
zean uzten ari direla”. Erakunde horien proposamenak haurrak oso goiz atzean 
gera ez daitezen lan egin behar dela nabarmentzen dute. Izan ere, herrialde 
bateko haur-politiken egokitasuna neurtzeko adierazle nagusi bat da bertako 
administrazioek umeak txikiak direnean desabantailak lehenbailehen murriz-
teko zer nolako ahalegina egiten duten aztertzea.

Desabantaila sozialak ugariak dira eta elkarri eragiten diete. Etorkizunean de-
nak konponbidea izan behar duen arren, haurrek beren garapenerako garran-
tzitsuak eta egokiak diren uneak bizi dituzte eta orduan bermatu behar diegu 

laguntza eta suspergarri egokiak eskura izatea. Aurretik suspertu eta orekatu behar ditugu, desabantailak 
bere ondorioak eragitea itxaron gabe. Horretarako, ez dira etorkizuneko arazoak arrazoitzat jarri behar, 
aitzitik, berdintasunaren legezkotasuna eta bidezkotasuna agerian jarri behar dira, berdintasuna haur guz-
tientzat bideragarria izateak izan behar du arrazoia.
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jasaten ari dira, eta 
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zapuztuak eta hauskorrak 
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(7) UNICEF. Report Card nº9
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4.3. Desberdinak, aldakorrak, maiz hauskorrak diren familia-multzoen mundua. Seme-alabe-
kiko harremanen zentzua eta loturak sortzeko zailtasunak

Familia-multzoek aldaketa handiak izan dituzte eta, ondorioz, gauza bera ger-
tatu da haurren bizitzaren eta haien hezkuntzaren oinarrizko testuinguru asko-
rekin ere. Era berean, aldaketa horiek  eragina izan dute haurren eskubide na-
gusietako batean: suspertzeko eta maitatua sentitzeko oinarrizko talde egonkor 
bat izateko eskubidea. Hemen aztertu ezin ditugun era askotako prozesuek fa-
miliak eraldatu eta horietan bizi diren haurren harremanak izateko eta hezteko 
moduak aldatu dituzte: esate baterako, bi soldatako familiak orokortzea (kide 
batek baino gehiagok egin behar du lan bizirauteko edo bizitza-estandar eta 
bizimodu berrien arabera bizi ahal izateko), emakumeek gizartean beren funtzio aktiboa lortzea (seme-
alaben zaintzan gizonezkoek haien lekua hartu gabe), edota errealizazio pertsonala eta bizitzan nahiz gi-
zartean arrakasta lortzeko norberaren eta familiaren grinak.

Familia-multzoen ardatza jada ez dira haurrak, elkarrekin bizitzearen zentzua 
eta arrazoia jada ez da ugaltzea. “Familia” izateko arrazoia ez da umeak izatea 
elkarbizitza baizik, hau da, gutxienez bizitzaren zati bat egonkortasuna izateko 
borondate aktiboaz partekatzea. Hala ere, familiaren dinamikan haurrek ga-
rrantzi handia izan dezakete eta, maiz, gehiago dirudi moda bat edo kontsumo- 
eta arrakasta-behar bat. Horrekin batera, Unicefek adierazi duenez, historian 
lehenengoz belaunaldi bateko haur gehienak etxetik  kanpo arreta jasotzen ari 
dira hiru urte bete aurretik. Gaur egun badakigu, behin betiko, etxean nahiz 
kanpoan urte horiek funtsezkoak direla eta helduekiko harremanak maitasunezkoak, egonkorrak, seguruak 
eta suspergarriak izatea behar dutela. Halaz ere, helduon bizitzako kontraesanek haurrentzako zerbitzu 
gehiago, anitzagoak, ordutegi zabalago eta malguagoa dutenak neurririk gabe eskatzera garamatzate. 

4.4. Haurrek beren familiez dituzten ikuspegiak. Ohar txiki bat

Familien errealitatea deskribatzeko haurrek topaketetan esandakoaz baliatzen bagara, esan dezakegu haien 
unibertsoa oraindik ere aita-amek, aitona-amonek eta anai-arrebek osatzen dutela (txakurren batekin). Gai-
nera, beren etxeetan gertatzen dena gertatzen dela ere, gurasoez hitz egitean guztiek “jatorrak” eta “onak” 
direla esaten dute, haurrek dituzten itxaropenen unibertsoan kontrakoak lekurik ez duela aditzera emanez. 
Era berean, anai-arrebak izatea ona da, baina “astunak” edo “gogaikarriak” izaten jarraitzen dute.

Familiako kide desberdinak eta beren zereginak deskribatzean bitxia da funtzio batzuk nola aldatu diren eta 
beste batzuk genero bakoitzarentzat mugatuta nola geratu diren ikustea. Haurrek diotenez, zenbait lan biek 
egiten dituzte, baina batzuk aitek bakarrik egiten dituzte eta beste batzuk amek bakarrik. Hau laburtuko 
duen eskema honako hau izan daiteke:

Familiak eraldatu eta 
horietan bizi diren haurren 

harremanak izateko eta 
hezteko moduak 

aldatu dira

Historian lehenengoz 
belaunaldi bateko haur 

gehienak etxetik  kanpo 
arreta jasotzen ari dira hiru 

urte bete aurretik
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Anai-arreben mundua deskribatzean, txikiak negar egiten duten pertsonaiak direla esaten dute eta zaharra-
goak gauza txarrak egiten dituzten edo beste mundu batzuetan dauden (logela, lagunak, ordenagailua edo 
lanak) subjektuak direla. Neskak badira, oraindik bereizgarri moduan eransten dute amari laguntzen diotela 
eta panpinekin ondo pasatzen dutela.

4.5. Guztiek nahi dute aitaren edo amaren dosi handiagoa

Familia-multzoetan izandako aldaketa batzuek, antza, zenbait arrisku ekarri diete haurrei. Adibidez: 

•  Seme-alabak izateko arrazoien artean gero horiek hezteko asmoak izan behar duela ahaztea.

• Seme-alabak izatean familia-gunearen bizimoduak aldatzen direla ez onartzea.

• Seme-alabek ingurune onuragarri bat izateko duten eskubidea alde batera uztea.

Adibidez, eskolaz kanpoko jardueren eskaera askok bizimoduen eta familia-
ereduen arteko disfuntzioetan dute jatorria. Biziaroen kudeaketak baztertu egi-
ten du haurtzaroa. Beste batzuetan eskaera horiek baliabideen gabeziarekin 
eta beharrezkoak diren suspergarriak familia-gunetik bakarrik eman ezinare-
kin dute lotura. Lanaldiak orokorrean luzeagoak izateak (edo helduek jarduera 
gehiago izateak) haurrak zereginez hiperokupatuta egotea ekarri du, kasu as-
kotan; gehiegizko estimulazioa dute eta beren haur-izaera eta beren beharrak 
errespetatzen ez dituzten jardunaldiak eta ordutegiak dituzte. Horrez gain, as-

Helduon bizitzako 
kontraesanek haurrentzako 

zerbitzu gehiago, 
eta hauetan ordutegi 

zabalagoa eta malguagoa 
neurririk gabe eskatzera 

garamatzate

DIRUDIENEZ AMENAK 
BAKARRIK DIREN LANAK

Arropak prestatzea

Bazkaria prestatzea

DIRUDIENEZ AITENAK 
BAKARRIK DIREN LANAK

Deskansatzea

Siesta egitea

Sofan alferrarena egitea

Ordenagailuan jolasean aritzea

Etxeko gauzak konpontzea

Afaria prestatzea

DIRUDIENEZ BIENAK DIREN 
LANAK

Etxeko lan desberdinak, baina 
amek egiten  dituztenak 

gehiago dira. 

Anai-arreba txikiez arduratzea, 
pixoihala aldatuz.

Telebista ikustea

Dutxatzea

Etxetik kanpo lan egitea
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pertzea eta bakarrik egotea edo kalean eta merkataritza-guneetan noraezean 
ibiltzea ere ekarri die. Gure artean haurrek eskubideetan, bizi-baldintzetan ira-
bazi dute, baina beren bakardadea ere areagotu egin da. Haur askoren defi zita 
da beren bizitzako une eta esperientzia askori aurre bakarrik egin behar izatea, 
atzean haien bizitzaz kezkatzen diren helduak dituztela sentitu gabe.

Familien bizimoduen aldaketak, gainera, eragina izan du familiek elkarrekin 
egoteko eta aisialdia bizitzeko duten moduan ere. Haurren aisiaz arduratzen di-
ren profesionalek adierazten dutenez, haurrentzat astebururako ekintzak pro-
posatzea zentzua galtzen hasi da, une horiek baitira familiak elkarrekin egote-
ko aprobetxa ditzakeenak. Dena den, kontua da familiarekin egiteko ekintzak 
proposatzea. 

Familia-dinamiken aldaketek zerbitzuen eskaintzak, hauen zentzua, funtzio suspergarria edo ordezkapen-
arriskua berriz pentsatzera behartzen gaituzte. Behin eta berriz azpimarratuko denez, haurra ardatz hartuta 
pentsatu behar ditugu, eta ez helduen presioetatik; arreta jasotzeko zein modu berri behar dituzten jakin 
behar dugu.

Izan ere, haiei galdetzean guztiek gurasoekin denbora gehiago pasatu nahi dutela egiaztatzen da, ondo 
pasatzen dutelako, jolastu eta barre egiten dutelako. Egiten duten guztitik gehien gustatzen zaiena zer den 
galdetzen zaienean, ia aho batez erantzuten dute: gurasoekin egotea.

4.6. Familientzako laguntzaren konplexutasuna

Hemen ez gara ari familiez eta haietan izandako aldaketez HBAZ familientzako 
baliabide bilakatzeko, baizik eta agerian jartzeko haurrez arduratzeak ondoan 
guraso-funtzioak behar bezala beteko dituzten helduak izateko eskubidea be-
tearaztea dakarrela. Familia bat genero bereko nahiz desberdineko bi pertsona-
ren arteko itun ekonomiko eta maitasunezkoa dela esan dezakegu. Bi pertsona 
ados jartzen dira beren bizimoduak eta beren sentimenduak egonkortasunez 
partekatzeko eta, hala badagokio, biek batera beren gain hartzen dute seme-
alabak hezteko erantzukizuna. Zenbaitetan elkarrekin eratzen duten nolabai-
teko bizitza-proiektu bat dutela, eta proiektu horretan seme-alabek toki berezia dutela erantsi dezakegu.

Zer bermatu behar du familia-multzo orok? Suspergarrien, segurtasunaren eta maitasunaren iturri egonko-
rra izatea. Haurrek behar dutena da beren autonomia eratzen duten bitartean babestuak, estimatuak eta 
lagunduak sentiaraziko dien ingurune onuragarri bat (gainerako guztia, beste garai batzuetan garrantzitsua 
zena, erlatiboa, ulergarria eta ordezkagarria da).

Gaur egungo familia-multzoen konplexutasuna eta haurrengan duten eragina aztertzeko, gutxienez hiru 
ikuspegi erabil daitezke (ikus 1. grafi koa). Lehenik eta behin, seme-alabatasunaren jatorrian eta zentzuan 
izandako aldaketak; gero, familia-gunearen egituran izandakoak; eta azkenik, familia-testuinguru zahar eta 
berrien dinamika eta hezkuntza-zailtasunak.
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zereginez hiperbeteta 

daude, gehiegizko 
estimulazioa dute, eta 

beren bizitzako une eta 
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1. grafi koa
Familia-multzoen aldaketak aztertzeko hiru ikuspegi

 

Azaletik bada ere, gogora ekarri behar dugu ez dagoela haurrentzat eta hauen hezkuntzarentzat hobea edo 
txarragoa den familiarik. Argi utzi behar dugu seme-alaben ongizate psikikorako garrantzitsuena ez dela 
familia-mota, familia-bizitzaren balioa (nolakoa den) baizik. Familia-eredu jakin batzuk erreferentzia gisa 
hartuta, haur baten bizitzari eta hazkuntzari buruz zehaztasun gabe hitz egiten denean zentzurik gabeko 
eztabaida sortzen da. Familia-harremanen balioari eta familia-multzoak beste ingurune zabalago batzuekin 
dituen harremanei eskaini behar zaie arreta.

Familia-multzo zehatz bakoitzean, haren osaera ere kontuan hartuta, seme-alabei nola lagundu pentsatzeko 
gutxienez honako hauek hartu beharko ditugu kontuan: 

•  Harremanak nola eratzen diren.

•  giro emozionalak.

•  egonkortasun-dinamikak.

•  bere helduen hezkuntza-ahalmena.

•  gertakari kritikoak izateko aukerak.

•  seme-alabak izatearen edo nahi izatearen balorazioa eta zentzua (edo funtzioa).

•  elkarrekin duten bizitzaren balioa, etab. 

Guraso bakarra

Kulturala

Biologikoa

Familia “zabala”

Genero desberdineko gurasoak

TAMAINA

SEME-A
LABATASUNA

E
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Genero bereko gurasoak
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Familia desberdin guztietan seme-alabak ondo eta gaizki egon daitezke, bai-
na familia bakoitzak ditu, bere ezaugarriekin, dinamika jakin batzuk, sendota-
sun eta ahultasun batzuk, elementu babesle batzuk eta haurrentzat arriskut-
suak izan daitezkeen beste batzuk. Familien aldaketekin batera ez dugu bilatu 
hezkuntza-alorreko kezka-mailari eta harremanen kalitateari eusten lagunduko 
digun formularik. Haurrez kezkatzeko kultura oraindik ez zaie egokitu errealita-
te berriei. Horren adibide garbia izan daiteke seme-alabez arduratzeko lanaldi-
murrizketa edo ordutegi-aldaketa nork eskatzen duen. EAEn 2009an eskatu zi-
ren lanaldi-murrizketen % 6,28 bakarrik izan ziren gizonezkoenak. 

4.7. Familia-ingurunearen zenbait hauskortasun aintzat hartzea

Familia-multzoak aztertzeko hiru ardatzekin batera, kontuan hartu behar dugu, 
gainera (nola osatuta dauden eta harremanak nola sortu diren alde batera utzi-
ta), etxe bakoitzaren egonkortasuna edo hauskortasuna. Zenbaitetan familia-
multzoak modu normal samarrean osatzen eta birmoldatzen dira, eta haurrek 
gune desberdinetan eta segidako familiatan ikasten dute bizitzen. Beste bat-
zuetan, hausturak izan ala ez, giroa ezegonkorra da etengabe, garrantzitsu edo 
maitatu sentitzeko behar den, haur izateko aukera ematen duen segurtasunik 
ez dago. Beste askotan hausturak gatazkatsuak dira eta hala jarraitzen dute 
denbora luzean, eta helduen arteko borrokak biktima bihurtzen du haurra. Hau-
rrez hausnartzeko kontuan hartu behar da hausturen erdiak haurtzaroan dau-
den seme-alabak dituztela.

Labur bada ere aipatu beharreko familia-multzoak dira, haurrei dagokienez, bakarrik hezi behar dutenena: 
hau da, seme-alabekin bizi den eta haien hezkuntza-zeregin gehienak bere gain bakarrik dituen heldu bat 
(Euskadin seme-alabak dituzten etxeen % 3 inguru guraso bakarrekoak dira). Bereziki guraso bakar iza-
tea norberaren erabakia izan ez denean, alegia krisiek eta hausturek eragina denean, heldu bakar batek 
hezkuntza-funtzio guztiak bete behar ditu, baliabide gehiago izan behar ditu, ezin du zamaren zati bat 
bestearen esku laga, gatazken kudeaketa ezin du banatu beste “guraso” batekin. Ziur asko halako fami-
lia-egoerek pertsona heldu malguagoak eta moldagarriagoak behar dituzte, seme-alabekiko hezkuntza-
elkartasun handiagoa, norberaren bizitza-proiektuko alderdi batzuei besteek baino gehiago uko egitea. 
Era berean, hezkuntza-alorreko tresna batzuk edo profesionalek eman behar dizkieten laguntzak beste era 
batekoak izan behar dira halakoetan.

Baina jatorri bateko zein besteko guraso bakarreko familia-multzo askotan agertzen den lehen eragozpena 
ekonomikoa izan ohi da. Bakardadeak, hasieratik aukeratua izan nahiz berehalakoan gertatutakoa izan, 
arazo ekonomiko handiagoak ekartzen ditu eta, jada pobreak diren familietan, seme-alabei arreta emateko 
aukerak murrizten ditu. Halakoetan ekonomikoki produktiboa den lanari denbora gehiago eskaini behar 
zaio eta, ondorioz, gutxiago seme-alaben zuzeneko zaintzari. Guraso bakarreko familia-multzoetan bizi di-
ren haurrez hitz egitean lehenik eta behin pobrezia ekiditen nola lagundu pentsatu behar da eta, gainera, 
familiaren hezkuntza-ekintza osatzen, hezkuntza-estimulazioa indartzen eta krisialdietan ordezten lagundu 
dezaketen zerbitzu eta laguntza profesionalak pentsatu behar dira. 

Familien aldaketekin batera 
ez dugu bilatu hezkuntza-
alorreko kezka-mailari eta 

harremanen kaliteateari 
eusten lagunduko digun 

Familia-multzoak modu 
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osatzen eta birmoldatzen 
dira eta haurrek gune 

desberdinetan eta segidako 
familiatan bizitzen ikasten 

dute. Beste batzuetan, 
hausturak izan ala ez, giroa 

ezegonkorra da etengabe
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Familia-moten aniztasuna lasaiki zabaltzen ari da, baina haurtzaroaren erdiko adin hauetan oraindik zail 
egiten zaie hausturako edo bakardadeko errealitate bat deskribatzea. Konplexuagoa da “batzuetan aitare-
kin eta anai-arrebekin eta beste batzuetan amarekin eta anai-arrebekin” bizi direla adieraztea. Pixkanaka 
ikasten dute beren bizitza bi segurtasunen artean dabilela noraezean, segidako bi teilatupetan, haurren 
batek oso ondo marraztu zuen bezala:

 

Ezegonkortasun ekonomikoko egoerak eta familiako bi kideen lan egiteko beha-
rra elkartzen baditugu, familiaren pobrezia desabantaila bikoitz bihurtu ohi da: 
amak askoz ere lehenago itzuli behar du lanera eta hau ezegonkorra da; inork 
ezin du seme-alaba behar bezala zaindu, edo hark kalitate gutxiko arreta jaso-
tzen du denbora luzean. Familia-multzoak bereziki sentiberak dira beren tes-
tuinguru sozialen kalitatearekiko eta beren ezegonkortasunak harremanetarako 
zailtasunak eta ingurunearekiko loturarik eza dakartza, neurri handi batean. 

Azkenik, lurralde bateko haurrenganako kezkak, orokorrean hartuta, ezin ditu 
alde batera utzi nerabeen amatasunak, nerabeaz kezkatzen delako eta harre-
manen nahiz zaintzaren hauskortasunak bizitzako eta hezkuntzako aukerak 
nola bermatu pentsatzera behartzen gaituelako. (Euskadin, 2008ko datuen ara-
bera, 15 urtetik beherako adina zuten mila neskatatik bi ama izan ziren).

Krisialdi ekonomikoaren eragina aztertzean ingurune behartsuek haurrengan 
duten eragina arintzeko moduak bilatu beharra azpimarratu badugu, familia-
multzoetan izandako aldaketa sakonak aztertzean agerian jarri nahi dugu hau-
rrentzako arretaren zati bat aitatasun eta amatasun eraginkorrak ahalbidetzera 
bideratu beharko dela.

Familia-multzoak bereziki 
sentiberak dira beren 
testuinguru sozialen 

kalitatearekiko eta 
beren ezegonkortasunak 

harremanetarako 
zailtasunak eta 
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4.8. Hezkuntzaren konplexutasuna era askotako eraginak jasaten dituen mundu batean

Guraso gehienentzat hezkuntzari dagokionez hauek nahasketa-garaiak dira; 
batzuetan seme-alabekin zer egin galdetzera garamatzaten atsekagabe-ga-
raiak. Ez dira beste batzuk baino garai hobeak edo okerragoak; konplexuagoak 
iruditzen zaizkigu, ziurgabetasun handiagokoak, besterik ez. Lehen-lehenik non 
hezten den eta non ez teorizatzea jada ezinezkoa delako. Ezin da hezkuntzaren 
eremua familiarentzat gorde, guztiak eragin anitzeko testuingurutan hazten eta 
bilakatzen direlako, eta haur baten bizitzan garrantzitsuak diren pertsonek bes-
te funtzio batzuk dituztelako, besteak beste: suspergarriak eta era guztietako 
eraginak harremanen loturak ematen dituen maitasunaren eta segurtasunaren 
bitartez integratzea. Hezkuntzaren formak eta edukiak aldatu eta zabaldu egi-
ten dira ezinbestean. Hezten ikasteko bestelako laguntza batzuk behar dira. 
Gai hauei buruzko eztabaidan parte hartu zuten haur txikien gurasoek argi eta garbi laguntzak eskatzen 
zituzten nola hezi jakiteko (zaintzarako zein elikadurarako), haurrek eskolan ikasten dituzten eta beraiei 
ihes egiten dieten gaietan partaide izateko.

Gizarte globalizatu, multimedia, sareko, konplexu eta oso bizkor aldatzen ari den honetan, batzuetan, gura-
soek beste era bateko laguntza eskatzen dute; beste batzuetan, haurrek bestelako hezkuntza-moduak be-
har dituzte. Aitzitik, berriz agertzen ari dira hezkuntza-paradigma zaharrak, erraz erabili eta gutxi ñabartzen 
diren esaldi eta kontzeptuak (merezimendua, esfortzua, mugak, gehiegizko babesa, etab.), batzuek zein 
besteek egin behar luketenari eta egiten ez dutenari buruzko salaketak ikusten ditugu (eskolak familiari eta 
familiak eskolari, edo biek administrazioari), besteren esku lagatzea edo besteren esku lagatzeagatik kexak 
entzuten ditugu. Bitxia bada ere, dibertitzea eta ondo pasatzea jainkotzat duen gizarte honetan haurrei 
beren bizitzako alderdi nagusienetako bat kentzen zaie: jolasa. Beren bizitzako alderdi horri hezkuntzako 
edukiak kentzen zaizkio edo, berriz ere, balio gutxiko estereotipoak erabiltzen dira hura defi nitzeko (mugi-
mendu gutxikoa, geldoa, indibidualista, kontsumista, etab.).

Gaur egun haurrez arduratzeko, guztiok hezten dugula onartu behar dugu eta hezteko moduak berriz haus-
nartu behar ditugu, modu horiek era askotakoak eta anitzak direla eta testuinguru oso desberdinetan ema-
ten direla onetsi behar dugu. Tokiko administrazioaren proposamen guztien helburua da heztea eta besteek 
hezi ahal izan dezaten laguntzea, besteak hezteko gai izan daitezen lan egitea.

Egungo haurren errealitateak ezagutu ondoren, Balio Anitzeko Zerbitzuaren proposamena berriro zehaztu 
behar da:

• Haur-izaera desberdinez arduratu behar du.

• Haurrez arduratzea familia-multzoez arduratzea da.

• Haurtzaroko lehen urteen arretak lehentasuna izan behar du.

Ezin da hezkuntzaren 
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4.9. Haurren denborak eta helduen denborak

Neurri batean aldagai hauen guztien eraginaren ondorioz, baina baita beste konplexutasun sozial batzuen 
ondorioz ere, haurren denborak eta haurren lekuak guztiz aldatzen ari dira. Arraroa da astialdiaz, eskolaz 
kanpoko denboraz, aisialdiaz, eta abar hitz egitea. Lekua eskolakoa izan daiteke baina eskolakoa ez den 
zerbait egiten da bertan edo, alderantziz, eremu ludikoetan eskolaren errefortzua egiten da. Ingurunea fa-
miliarena izan arren, egoera bakardadekoa izan daiteke. Eguerdia elikadurarekin lotzen dugu, baina haurra 
eskolan zurtz senti daiteke. Haurren denborak esaten dugu, baina berez helduen denborak dira. Haurren 
ordutegiak eta egutegiak helduen ordutegien eta egutegien luzakinak dira. Helduen ordutegiak haurren 
ordutegiak erabiliz antolatzen dira. Gurasoek adierazten dutena jada ez da denborak uztartzeko beharra 
bakarrik, denbora horiek berriz bateratzeko beharra baizik.

Eskola amaitzean egiten dutena nahiko adierazgarria da (jakina, ez da estatis-
tikoki Gipuzkoan gertatzen denaren adierazgarri). Hasteko, haurrak eskolatik ir-
tetean jasotzen dituzten helduek senide-sorta edo, batzuetan, bakardade-sorta 
zabala osatzen dute. Etxera iristen direnean harrera egiten dieten pertsonen 
unibertsoak bi joera ditu: “amarekin eta anai-arrebekin, aita lanetik beranduago 
iristen delako”; ”zaintzailearekin”. Azken irudi honek, hain zuzen ere, ingurune 
hezigarri zabal eta desberdina osatzen du eta arreta berezia merezi du.

Familiek haurrak hartzeko (edo jasotzeko) denborak luzatu egiten dituzte, eta 
haiek ahalik eta denbora gehien zainduko dituzten erakundeak eskatzen dituz-
te. Haurrak zaintza kateatu baten mende geratzen dira, egunean zehar hainbat 
jarduera eta erakunde igarotzen dituzte elkarren segidan. Tokiko eremuan haur-
politiketan egiten den guztiaz edo egin behar litzatekeenaz hitz egiteko, argi 
utzi behar da helduen eskaera nagusia zaintza-denborak luzatzea dela. Tokiko 
politikatik emandako erantzun asko “zaintza-denboretako asistentzialismo hezi-
garri” bilaka daitezke azkenean. Haurren behar nagusia da garapen-proposa-
men koherente bati erantzungo dioten berezko denborak izatea; denbora horie-
tan haur izaten uztea, ardatza jolasa izatea, partekatu, esploratu eta menturatu 
ahal izatea.

Haurren arabera, eskola amaitzean joaten diren tokien laburpena honako hau 
izan daiteke:
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Haurrak zaintza kateatu 
baten mende geratzen dira, 
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4.10. Bakarrik egotea. Elkarrekin egotea

Azkenean etxean daudenean, haurrek etxeko lanen, jolasaren eta ezer egitearen edo 
telebista ikustearen inguruan biltzen den errealitate bat deskribatzen dute. Beraiek 
bakarrik egiten badute, deskribatzen duten errealitateak ñabardura gutxi ditu. Konta-
kizuna aberastu egiten da gurasoekin edo anai-arrebekin egiten dutenaz hitz egiten 
badute. Etxeko lanen mundua ere zertxobait desberdina da aitarekin zein amarekin 
egiten badituzte edo bakarrik egiten badituzte. Gurasoekin jolasteak, adibidez, barre 
egitea (edo bestelako osagarriak, esate baterako, kilimak egitea) barnean hartzen du.

Azpimarratzekoa da, gainera, haurrek deskribatzen dituzten egoera batzuetan gurasoek ez dutela ezer egiten beraie-
kin. Ez da ezer egin gabe egoten direla, baizik eta ez dutela ezer egiten haiek lagun dituztela. Jardueretan oraindik des-
berdintasunak izaten dira aitarekin daudenean (partidak edo lasterketak ikusi, pintxo bat jatera joan) eta amarekin dau-
denean (hitz egin). Asteguneko berezko errealitatea eta astebururako deskribatzen dutena nahiko desberdinak dira.

Denboren gai hau laburtzeko, adierazi behar dugu dokumentu honen zati handi bat haurren eskura jarri be-
harreko denborei buruzkoa izango dela; hau da, haurren izaerarekiko koherenteak, koordinatuak, malguak, 
haien interesak eta beharrak kontuan hartzen dituztenak eta aukerak emateko pentsatutako denborak. 
Dokumentu honen azken zatian haurtzaroan nagusitzen den denborarekin eta lekuarekin, alegia eskola-
rekin, duten harremanaz hitz egingo dugu. Orain agerian jarri behar dugu denboren eta lekuen aldaketa 
horien ondorioz, bereziki beharrezkoa dela haurtzaroko denbora guztiak barnean hartuko dituen eta kohe-
rentzia emango dien erakunde bat. Neurri handi batean “erakunde” hori Balio Anitzeko Zerbitzua izatea 
nahi genuke.

Haurtzaroko denbora 
guztiak barnean hartuko 

dituen eta koherentzia 
emango dien erakunde bat 

behar da

A “etxea” Norberarena
 

Aitona-amonena

Guraso baten lantokia

Leku edo baliabide publiko batera etxeko lanak 
egitera

Liburutegia

Laguntza-zerbitzuak

Kirola egiteko tokietara Entrenatzera

Jolastera 

Hainbat jarduera burutzeko lekuak • Kristau-ikasbidea
• Musika
• Koroa
• Dantza
• Ingelesa
• Pianoa
• Marrazketa

Jolasteko hainbat leku Jolastokia

Parkea, mendia

Haurtxokoa
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5. LURRALDEAN BADIRA ETA IZAN DAITEZKE HAURREI ARRETA EMATEKO MODU 
DESBERDINAK

Haurrez eta hauek jasotzen dituzten arretez hitz egitea oraindik eskolaz hitz 
egitea da, neurri handi batean. Haurrak zeharo eskolatuta ditugu eta, maiz, 
bertan egiten dutenaren arabera defi nitzen ditugu; bertan egiten dutena bene-
tan behar dutenetik urrun badago ere. Izan ere, haurren errealitatearen alderdi 
bat aldatzen den bakoitzean eskaera berri bat asmatzen dugu eskolari egiteko. 
Hala, egungo eskolak, salbuespenak salbu, haurrentzat ia onurarik ez duten 
hiru ezaugarri areagotu ditu, neurri handi batean gure gizarteetan gertatzen 
diren mugimendu kontrajarriei jarraiki: bere akademizismoaren alderdi batzuk 
areagotu ditu, pertsonaren eta hezkuntzaren beste dimentsio batzuk alde ba-
tera utzita; familiaren beharrak ase behar dituen zerbitzu-enpresatzat hartzen 
duen gizarteak egindako eskaeren mende dago; lurraldetik urruntzen ari da, 
hezkuntza ahalbidetzen duen komunitatea baztertzen ari da. 

Horregatik, tokiko eremuan haurrengan pentsatzen denean edo haiengan era-
gina duten helduen eskaerez hausnartzen denean, HBAZ batek izango dituen erronketako asko agertzen 
dira: esate baterako, haur diren aldetik beren izaeraren eta beren garapenaren beste alderdi garrantzitsu 
batzuek beste modu bateko arreta jaso dezaten saiatzea; eskolak bere denborak eta bere jarduerak zabalt-
zeko familiek egiten dituzten presioei eta haurrak eskolaren esku lagatzeari zentzuzko irtenbideak bilatzea; 
hezkuntza-erakundea haurrei arreta emateko proiektu zabalagoetan sartzeko lan egitea. 

5.1. Udalak “eskaintza” zabaltzen ari dira

Gaur egun, jada aztertu dugunez, inguruneetan, familia-multzoetan eta eskola-
erakundean eragina duen presiozko eta aldaketazko dinamika horretan, toki-
administrazioek haurrei ematen dizkieten arreta desberdinek hiru ezaugarri eta 
hainbat anbibalentzia eta kontraesan dituzte. Lehen-lehenik, esan dezakegu 
modu klasikoago batean tokiko eremuan garatu diren jarduerek haurrei eskolak 
eskaintzen ez zizkien, edo intentsitate gutxirekin eskaintzen zizkien estimulazio 
hezigarriak eta ikaskuntzak eskaintzen zizkietela. Udalerrietan eredu desberdi-
nekin garatzen diren bi adibide adierazgarrienak kirola eta musika dira.

Gipuzkoan 40 udal musika-eskola daude (arte eszenikoenak gutxiago dira) eta, 
batez ere, 4tik 12 urtera bitarteko 13.000 haur hartzen dituzte. Eskolak baztertu 
samar uzten duen musika-prestakuntzako eskaintzaren eta, bereziki, haurrek 
musikaren bitartez landu ditzaketen garapenaren funtsezko alderdietan sent-
sibilizatzeko eta hezteko beharraren artean dago, orokorrean, hauen jatorria. 
Honen azpian dagoen kezka nagusia honako hau da: haurrei ezin dizkiegu ken-
du ikaskuntzako eta garapeneko beste egoera batzuen ondoriozkoak bezain 

Eskolak bere denborak eta 
bere jarduerak zabaltzeko 

familiek egiten dituzten 
presioei eta haurrak 

eskolaren esku lagatzeari 
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garrantzitsuak edo garrantzitsuagoak diren suspergarri hauek. Eskola hauen etengabeko kontraesana da 
musikan oinarritutako garapen pertsonal eta soziala ardatz duen haur-eremu bat izatearen, edo irakaskunt-
za eta ikaskuntza diren bestelako gauza ez arautuak irakasten dituen beste eskola bat izatearen artean 
ibiltzea (Araudi nagusiak, 1992 Dekretuak, honela defi nitzen ditu: Musika Eskolen helburu orokorra izango 
da jatorri tradizionaleko musikan eta dantzan prestakuntza praktikoa eskaintzea). Gaur egun toki-eremuan 
dugun erronka da musika-eskolak batez ere haurrentzako benetako baliabide izatea, haurren zerbitzura 
egotea. Izan ere, badira zenbait esperientzia ildo horretan, hau da, txikienentzat (0-3) “musika-guneak” 
planteatu dituztenak.

Kirolaren kasuan haur askorengan (8tik 12 urtera bitartean, bitik bat) eragina duten jarduerak dira, eta 
hauen lehen helburua da, hezkuntza integrala erraztea, haurren garapen-prozesuan eragin onuragarria 
izatea. Izan ere, tokiko kirol-proposamenetan funtsezkoak diren zenbait alderdi uztartzen dira: jolasa, as-
tialdiko hezkuntza, garapen psikomotorra, taldeko eta bizikidetzako dinamikak, bizitza osasungarria, natu-
rarekiko elkarreragina eta haren kontserbazioa, etab.

Kontraesanak eta anbibalentziak, kasu honetan, era askotakoak dira. Izan ere, 
jardueren izen orokorra “eskola-kirola” da, eskola-adinean daudenek egiten 
dutelako eta eskola-inguruneko profesional batek koordinatzen duelako. Ez 
da “haur-kirol” moduan defi nitzen eta aintzat hartzen. Zaila da kirola kudeat-
zen duten toki-erakundeen artean beren helburuetan eta beren misioan kirola 
ardatz hartuta haurrenganako kezkari garrantzia ematen diotenak aurkitzea. 
Gehienetan haur hitza agertu ere ez da egiten. Ez dirudi kirol-proposamenak 
haurrentzako jarduera guztiekin lotzen dituen zeharkako inolako mekanismorik 
dagoenik. Ereduaren tentsioek neurri handi batean “kirol-arloko” presio sozia-
letan dute jatorria, hitza zentzu murriztaileenean hartuta,  alegia proposamen 
pedagogikoei, hezigarriei kontrajarrita. Eskola-kiroleko oinarrizko dokumen-
tu batean ageri denez: Eredu hauek eskola-haurren kirol-prestakuntzari kirol-
errendimendu hutseko parametroei jarraiki ekitera bultzatzen dute. Horren ondorioz datoz, goiz atzematea, 
txiki-txikitan espezializatzea, hasiera-hasierako hastapenetatik emaitzak lortu nahi izatea, eta abar. Hain 
zuzen ere, halakoak nekez uztartu daitezke hezkuntza integralaren ikuspegitik lehentasuna duten baloreen 
prestakuntzarekin, esate baterako, autokontzeptuaren garapen eta hobekuntzarekin, autoeraginkortasuna-
rekin, gizarte-trebetasunekin, etab. edota ludikoagoa den eta lehiaketari bakarrik begiratzen ez dion kirola 
egiteko moduarekin(8).   

Antolaketan eskasiak dituzten arren, tokiko kirol-jarduerek gaur egun eragin handia dute haurrengan, gu-
txienez gizarte-harremanen alorrean. Toki-eremu bakoitzean esparru hori berriz zehatz daiteke, pedago-
gikoa denari, jarduerei eta baloreei nolabaiteko garrantzia emanez.

5.2. Udalak denborak luzatzen ari dira

Tokiko dinamikaren eta herritarren eskaeren bigarren ezaugarri bat da hauek ez dutela eskola osatzeko 
helburua, neska-mutilek denbora zerbait egiten emateko ordutegia zabaltzea baizik. Horren paradigma 
“eskolaz kanpoko jarduerak” dira. Proposamen desberdin hauetan nahasi egiten dira eskaintza pribatuak, 
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haurrentzako jarduera 
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(8) Eskola-kiroleko kirol-irakaskuntzaren kualifi kazioari buruzko txostena.
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guraso-elkarteen ekimenak eta udalaren eskaintzak; nahasi egiten dira eskola gehiago (hizkuntzak, infor-
matika, etab.), kontrolpeko jolasa (ludoteka), eta kirol-jarduerak, hau da, orokorragoak edo zehatzagoak 
izan daitezkeen astialdiko hezkuntza-proposamenak. Kiroletik dantzara, hizkuntzen ikaskuntzatik eskola-
errefortzuko tailerretara doan multzo bat da, eta jolasean eta bizi duten haurtzaroaz gozatzeko plazerean 
oinarritzen diren hezkuntza integratzaileko proposamen orokorrekin nahasten da.

Gaur egun haurrentzako arreta-proposamen koherenteen arabera aztertu eta bideratu behar diren alderdi 
desberdinak nahasten dira. Eskolarik ez dagoenean zerbait egiteko proposamen eta eskaera asko, jada 
esan dugunez, familien exijentziekin lotuta daude: haurren ordutegiak lanarekin uztartzeko eremu segu-
ruak nahi dituzte. Hezkuntzaren aldetik ludikoenak diren proposamen asko lurraldean lan-ibilbide luzea 
duten astialdiko hainbat hezkuntza-entitate eta –mugimenduri dagozkie (berrogei baino gehiago dira). 
Hauek, zailtasun gehiago edo gutxiagorekin, haurrentzako arreta-proposamenei eusten diete eta, are ga-
rrantzitsuagoa dena, hezkuntzan eta haur-izaeran oinarrituta eta proposamen horietan parte hartzen duten 
helduen prestakuntza defendatuz aritzen dira. Astialdiko hezkuntza-mugimenduek ere jasan dute orain 
arte aipatu ditugun gizarte-aldaketen eragina. Haien ereduak krisian sartu dira neurri batean edo bestean, 
familia-estiloetan izandako aldaketekin eta aisia-moduen aniztasunarekin. Gainera, hauek ere familien pre-
sioa dute zerbitzuak emateko eta borrokan jarraitzen dute beren helburua gurasoek betetzen ez dituzten 
haurren denborak betetzea ez, baizik eta heztea dela ulertarazi ezinik. Entitate edo mugimendu hauentzako 
beste zailtasun batzuk sortu ziren denbora berrietara egokitu behar izatearen ondorioz, administrazioekin 
dituzten harreman konplexuen ondorioz eta administrazio horietatik lurralde bateko harrez arduratzeko 
enkarguak jasotzen dituzten entitate bilakatzearen ondorioz.

Dena den, haurrentzako tokiko arreta horretan baditugu oraindik garrantzi be-
rezia duten pieza batzuk: haurtxokoak. Batzuetan ludoteka gisa defi nitzen diren 
haur-toki hauek, era askotakoak dira eta ezegonkorrak dira neurri batean edo 
bestean. Tokiko administrazioak bultzatuta, haurrentzako denbora eta eremu 
hezigarriak eskaintzen saiatzen dira, aisia eta jolasa ardatz hartuta. Proposa-
men eta kezka publiko hauetan biltzen dira astialdiko hezkuntza-mugimenduek 
duten esperientziaren zati bat, haurrenganako eskolaz kanpoko kezkak, haurren 
denboretan tokiko hizkuntza eta kultura berreskuratzeko beharra, eta familien 
eskaerentzako erantzunak.

Haur-toki hauek era askotakoak dira (izan daitezke) eta hurrengo kapituluetan 
zehaztu egingo ditugu balio anitzeko zerbitzu bat diseinatzean guztientzat ber-
dinak izan behar luketen alderdiak; gainera, “haur-tokiaren” ideiak zentzuz bildu 
behar dituen proposamen anitzak deskribatuko dira. Gaur egun 47 haurtxoko 
ditugu 23 udalen mende (lautik bat eta ez dira biztanleria gehien dutenak) (ik. 
eranskina). Proiektu berezia duten auzo batzuetan izan ezik, bi orduz eskaint-
zen dute zerbitzua, eskola ondoren, aste barruan, eta hezitzaile gisa aritzen den 
profesionalen bat izaten dute.
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5.3. Haurtzaroko lehen urteekiko ardura fi nkatzen ari da

Orain arte haurrentzako arreten alorrean egin eta eskaini behar denarekin eta denborak eta ordutegiak 
zabaltzeko moduarekin lotutako ezbaiak, aldaketak eta proposamenak aipatu ditugun bezala, beste hiruga-
rren ezaugarri edo dimentsio bat ere identifi ka dezakegu adinekin, haurrez arduratzen hasteko unearekin 
eta toki-eremutik arduratzen hasteko unearekin zerikusia duena. Gaur egun lehen haurtzaroaren ezaugarri 
nagusietako bat da haur gehienak etxetik kanpo edo gurasoak ez diren pertsonengandik arreta jasotzen 
aritzea. Errealitate horrek adin horiez arduratu behar dugula justifi katzera eramango gaitu gero; haur txi-
kien hurbileko arreta komunitario, kalitatezko batek, alegia haurren beharretatik, eta ez helduen eskaere-
tatik, sortutako arreta batek zein ezaugarri izan behar dituen aztertu eta deskribatzera eramango gaitu. 

Arreta horien zati bat eskolaren luzapena balitz bezala defi nitzen da maiz (haur-hezkuntzako lehen zikloaz 
hitz egiten ari gara eta estatistikek ere, askotan, adin hauetako eskolatze-tasez hitz egiten dute), baina 
unibertsalki onartuta dago gizatiartzearen, pertsonalizazioaren eta komunitate baten zati izateko bizipena-
ren funtsezko etapa bat dela eta, beraz, edozein eratako erantzunek ez dute balio. Datuak bat ez badatoz 
ere(9), 2009-2010 ikasturtean, Gipuzkoako lurraldeetan urtebetetik beherako haurren % 29rentzako plazak 
zeuden (beste batzuen arabera % 33 Euskadi osorako) eta hiru urtetik beherakoen % 52rentzat (% 63 Eus-
kadi osorako. Haur-eskolen Partzuergoak kudeatzen dituen haur-hezkuntzako baliabideen begirada azkar 
batek erakusten duenez, tamaina eta ezaugarri oso desberdinak izan arren, 68 udalerrik dituzte 0-3 urte 
bitartekoentzako halako baliabideak. Haur-hezkuntzako gune guztiek partekatzen duten Hezkuntza Proiek-
tu orokorrean ageri denez, haien helburuak dira “haurrei hezkuntza-arreta integrala ematea… eta familiei 
gizarte-arreta ematea, bereziki familia-bizitza eta lana uztartzeko”. 

Pentsa daiteke hezkuntza-sistemarekin eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sai-
larekin zerikusia duen lehen haurtzaroko arretaz ari garela, baina HBAZren eta 
hezkuntza-sistemaren arteko harremanen defi nizioa gerorako utziko dugu. Ora-
in azpimarratu behar duguna da 0tik 3 urtera bitarteko haurrentzako hezkunt-
za-erantzun askok jatorriz tokiko eta udal-izaera zutela. Dirudienez, Partzuer-
goan sartuta egon arren, erantzun horiek era askotakoak dira eta, dokumentu 
honetan zehazten den ikuspegitik, lurraldean haurrei eman beharreko arretaren 
diseinu orokor baten barnean pentsatu eta gainbegiratu behar dira. 

Neurri askoz ere txikiagoan, gaur egun udaletan badira familiei familiak direlako arreta emateko baliabi-
deak ere badira; hau da, familiei arreta ematen diete, baina ez arazoak agertzen edo susmatzen dire-
nean. Batzuetan aita eta ama diren aldetik beren zalantzak eta esperientziak partekatzeko gurasoentzako 
laguntza-taldeak dira. Beste batzuetan seme-alabez arduratzeko familia-multzoen sareak antolatzen dira. 
Horiez gain, seme-alaben heziketari buruzko informazio garrantzitsuak lortzeko komunikazio-eremuak eta 
ekimenak ere badira.

5.4. Hezkuntza-alorreko eta departamentu arteko arreta

Azkenik, toki-eremuko haurrentzako arretari buruzko hausnarketa orok kontuan hartu behar ditu beti (haur-
txokoez hitz egitean adierazi dugunez) astialdiko hezkuntza-mugimendu desberdinak. Hauek ekimen pu-

Lehen urteak 
gizatiartzearen, 

pertsonalizazioaren eta 
komunitate baten zati 

izateko bizipenaren 
funtsezko etapa bat dira 

eta, beraz, edozein eratako 
erantzunek ez dute balio

(9) Familiei Laguntzeko Erakundearteko II. Planaren ebaluazioak (2009) datu batzuk ematen ditu eta Haurren Behatokiko Adierazleen 
Sistemak beste batzuk.
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bliko asko garatzea eragin zuten suspergarri askoren atzean daude. Historia desberdinekin, batzuk desa-
gertuta, besteak indargabetuta, beste batzuk bereziki aktibo, eta guztiak aipatu ditugun bidegurutze sozial 
berrietan berriz kokatzeko zailtasunekin, haurrentzako arretarako ekimen sozial garrantzitsuak dira denak. 
Administrazioek bere egin zuten hauek proposatzen zutenaren zati bat. Entitate batzuek administrazioek 
beraiek eskatuta ematen dute arreta hori. 

Entitateen eta administrazioen artean sortzen diren harreman-dinamika des-
berdinetan mesfi dantzak sortu dira eta, horren ondorioz, Udalak ematen dituen 
“zerbitzuak” eta entitateek haurra ardatz hartuta antolatzen dituzten arretak 
kontrajarri egiten dira; entretenitzeko tokiak eta bizitzarako hezteko tokiak kon-
trajartzen dira. Entitate batzuk kexu dira administrazioen erantzun batzuek –
baliabide batzuk nolabait egonkortzea ekarri badute ere  azkenean proiekturik 
gabeko ekipamenduak edo hezigarria, planifi katua eta sustatua dena bigarren 
mailan jartzen dituzten ekipamenduak eragin dituztelako.

Dena den, tokiko eremuko haurrentzako arretak departamentu arteko arretarik 
ez izatearen zailtasunak pairatzen ditu. Arlo batzuek ez dute ezagutzen bes-
teek egiten dutena eta udal-egiturek eragotzi egiten dute irizpide partekatuen 
arabera aritzeko aukera. Hala ere, geroagoko bizi-etapetan baino askoz ere ge-
hiago, haurrak subjektu bakarrak dira, ez dakite zatietan eta behar bereizietan 
banantzen; haurtzaroan dauden pertsona moduan arreta jasotzea behar dute.

 

Areagotu egiten da 
entretenitzeko tokien 

eta bizitzarako hezteko 
tokien arteko tentsioa, eta 

entitate batzuk kexu dira 
administrazioen erantzun 
batzuek –baliabide batzuk 

nolabait egonkortzea ekarri 
badute ere  azkenean 

proiekturik gabeko 
ekipamenduak eragin 

dituztelako
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III. BALIO ANITZEKO ZERBITZUA ZEHAZTEKO 
KONTZEPTUAK ETA IRIZPIDEAK
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1. ABIAPUNTUA

1.1. Beharretatik aukeretara

Dokumentu honetan proposatzen den guztiaren sintesia, funtsezko mamia, honako grafi ko honetan labur 
daiteke:

2. grafi koa
Abiapuntua

 

Haurrentzako Balio Anitzeko Zerbitzua hainbat administraziotan nagusi diren haurrentzako arretaren bi 
ikuskeraren kontrakoa da: 

• Haurrei arreta ematea, gurasoek beren denborak kudeatu eta haurrenganako betebeharrak bete 
ahal izateko zenbait zerbitzu antolatuz. 

• Haurrei arreta ematea, oraingo edo etorkizuneko arazoak ekiditeko. 

HBAZ, Sistemaren oinarrizko dokumentuan ondo zehaztuta dagoenez, funtsezko hiru kontzeptu edo ideia-
ren inguruan eratzen da: 

• haurren beharrak, 

• aukerak sortzea, 

• sustapenean oinarrituta jardutea. 

Haurrez arduratzea da haien beharrak ezagutzea, behar horiei erantzuna emango dieten aukerak sortzea, 
eta hori guztia haurren oraina eta etorkizuna sustatuz egitea. “Arian-arian autonomia-kuotak (erabakietan 
eta erantzukizunetan) lortzen dituzten neurrian pertsonek bizi eta partekatzen duten ibilbide horretaz ardu-
ratzen gara espezifi koki, pixkanaka emantzipatzen doazen neurrian” (7. or.).

SUSTAPENA

ESKUBIDEAK

BEHARRAK AUKERAK
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Hiru ideia hauekin batera ekintza-irizpide komun bat azpimarratu behar da: es-
kubideak. Haurrek beren beharrak behar bezala aseak izateko eskubidea dute; 
aukerak izateko eskubidea dute. Haurrei jaramon egiteko edozein moduk es-
kubideak aintzat hartu behar ditu, hau da, eskubideen subjektu aktiboak direla 
kontuan hartu behar du. Kontzeptu eta ideia hauek guztiak dokumentuaren atal 
desberdinetan landuko ditugu.

Aurrerago hobeto zehaztuko dugun arren jada azpimarratu dugunez, haurrek 
behar-multzo dinamiko bat dute (biologikoak, afektiboak, errealitatea ulertze-
koak eta sozialak), eta horiek arreta behar dute, oraina izateko eta etorkizuna 
izateko. Sistemaren lehen defi nizio orokorrean egindako deskribapenari jarrai-
ki: “Beharrez hitz egiten dugunean pertsonaren eta bere ingurunearen arteko 
mendekotasun-harremanaz ari gara eta, aldi berean, norbanakoak ingurune 
hori eraldatzeko duen ahalmenez.”(21. or.). Jada nabarmendu dugu haur-izaera 
haien inguruko helduek sortzen dituzten aukeren, suspergarrien eta esperien-
tzien emaitza dela. Haur dira hala izatea ahalbidetzen diegun neurrian, haur 
izaten uzten diegun neurrian. Haur izan daitezke, horretarako denbora bat ber-
matzen badiegu, neurri handi batean gure produktu bat direla aitortzen ba-
dugu. Haurrez arduratzeak aukerak sortzeko bada bakarrik du zentzua. Balio 
anitzeko zerbitzua haurrei aukerak ematen eta sortzen dizkieten tokiko kezkak 
bermatzeko baliabide bat da.

Aukerez hitz egitean beren bizitzako une eta egoera desberdinetan pertsona 
gisa garatzeko erabakigarri izango duten guztia sortzeaz ari gara; beren beharrei erantzungo dien guztiaz, 
haiek aseta egotea ahalbidetuko duenaz. Aukerak suspergarri esan nahi du (une bakoitzean garapen-proze-
suak eragiten duen guztia). Afektuak izatea esan nahi du (norbaiti lotuta sentituz norberaren segurtasuna 
garatzea ahalbidetzen duen guztia). Etxebizitzaz hornitzea, bizitza-esperientzia onuragarriz hornitzea (bizi-
pozak sentitzen eta autoestimua lantzen laguntzen duen guztia). Ikasteko, gaitasunak, ezagutzak, jakintza, 
kulturak, eta abar barneratzeko aukerak esan nahi du (egungo gizartean beste pertsona batzuekin bizitzeko 
behar den guztia).

1.2. Sustapena egiten dugu

Haurrentzako arreta koherentziaz antolatzeko (koherentziaz zehaztutako arretak), baliabideen eta zerbit-
zuen plangintza egiteko eta abian jartzeko motorrak sustapena izan behar du. Sustapenaren kontzeptuak 
arraro samarra dirudi, eduki anbiguoa du, inork ez du zehazten, eta araudietan zioen azalpeneko errefe-

rentzia besterik ez da. Baina Konbentzioaz geroztik garrantzi berezia hartu du 
eta aukera ematen du haurrei arreta emateko egin behar dugun guztia, haurrek 
haurtzaroa izateko lortzeko eskubidea duten guztia behar bezala kokatzeko. 
Sistemaren dokumentuan jada honela azpimarratuta dago: “Sustapenaz hitz 
egitea laguntzaz, dinamizazioaz, ikaskuntzaz, garapenaz, loturaz eta abarrez 
hitz egitea da” (8. or.).

Haurrez arduratzea da 
haien beharrak ezagutzea, 

behar horiei erantzuna 
emango dieten aukerak 
sortzea, eta hori guztia 

haurren oraina eta 
etorkizuna sustatuz egitea

Balio anitzeko zerbitzua 
haurrei aukerak ematen 

eta sortzen dizkieten 
tokiko kezkak bermatzeko 

baliabide bat da

Aukerez hitz egitea beren 
bizitzan pertsona gisa 

garatzeko erabakigarri 
izango duten guztia 
sortzeaz aritzea da

Sustatzea da haur gisa, 
pertsona eta herritar gisa, 

familia-testuinguruetan eta 
komunitate-inguruneetan 

duten garapena bermatzea
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Zer egiten dute tokiko administrazioek haurren alde? Haur-izaera sustatzen dute. Hau da, haur gisa, pert-
sona eta herritar gisa, familia-testuinguruetan eta komunitate-inguruneetan duten garapena zaintzen dute. 
Eta horretarako eskubideen subjektu aktibotzat hartzen dituzte, haurrek eskubide horiek erabili ahal izatea 
modu desberdinetan sustatuz. 

Adostu egin behar dugu sustapenaz hitz egitean zertaz ari garen:

• Haurrez arduratzen gara oraina izan dezatela bermatzeko, ez etorkizunean arazoak izatea ekidi-
teko. 

• Arreta ematen diegu izateko behar duten guztia eskura izan dezaten. Ez zaie jaramon egiten 
dituzten edo izan ditzaketen zailtasun edo arazoengatik.

• Haur-izaera ahalbidetzen diegu, alegia beren biziaroak guztiz bizi ahal izatea.

• Sustatu egiten ditugu, mugiarazi egiten diegu, arian-arian, autonomiaz eta bidean behar bezala 
lagunduta beren bizitzaren ardura beren gain hartu ahal izaten laguntzen diegu.

Sustapena da, halaber, haurrei arreta honako hauek kontuan hartuta ematea:

• haur bakoitzak pertsona gisa duen berezitasuna errespetatzea,

• haren ahalmen guztien garapena ahalbidetzea,

• pertsona gisa eta besteen ondoan aukerak eta bizitza-proiektuak, 
etorkizunerako proiektuak, izan ditzaten ahalbidetzea.

Haur-politiken asmoa da haurren behar guztiei erantzuna ematen diegula bermatzea. 
Baina kasu guztietan ez dugu indar berdina jartzen. Beren beharrentzako erantzun gu-
txien duten haurren aukerak areagotu nahi ditugu. Ingurune eta haur guztiak berdinak 
ez direnez, haien beharrei eta zailtasunei ematen dizkiegun erantzunak homogeneoak ez izatea, era askotakoak iza-
tea, bermatu behar dugu. Erantzun horiek desberdinak izan behar dute haurren hazteko, sozializatzeko eta gizatiart-
zeko testuinguruen arabera. 

Sustapenaz hitz egitean haurrei jaramon egiteko modu desberdinez ari gara, betiere haien haur-izaera kon-
tuan hartuta, desberdintasun-egoerak ahaztu gabe, eskubideen urratzeak ezkutatu gabe eta arreta orok 
eskubideak kontuan hartu behar dituela azpimarratuz.

Tokiko haur-politikek haurren suwstapena eta arreta emateko modu desberdinak izan behar dituzte erre-
ferentzia, haurren aniztasuna eta jaiotzeko nahiz eboluzionatzeko dituzten egoera desberdinak kontuan 
hartuz, eta lehenik eta behin bizitzeko dituzten egoera desberdinak aintzat hartuz. Berezitasuna kontuan 
hartuta eta diskriminazio positiboa erabiliz aplikatutako arreta proaktibo, unibertsal, orokor eta normalizatu 
honen ondorioz, gainera, prebentzioa sortzen da.

Koherentzia bilatzeak prebentzioa sustapena eginez eta sustapen bereizia eginez egiten dela esatera ga-
ramatza. Hau da, sustatzea ez da ekintza unibertsal homogeneo eta zehaztugabe bat. Bereizita egiten da 
hainbat alderdi kontuan hartuta: esate baterako, haur-izaera eratzen den herriaren, testuinguruaren eta 

Beren beharrentzako 
erantzun gutxien duten 

haurren aukerak areagotu 
nahi ditugu

Prebentzioa sustapena 
eginez eta sustapen 

bereizia eginez egiten da
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inguruneen aniztasunak, talde edo adin baten berezitasunak, etab. Haurrak sustatzeko beharrezkoa da 
sustapena doitzea, bereiztea eta zehaztea. 

1.3. Eskubideak ardatz hartuta

Konbentzioa onartu zenetik, haurrentzako arreta-proposamen orok haien es-
kubideak argudiatzen ditu justifi katzeko. Proposamen gehienek gogoratzen di-
gute, gainera, haurrak eskubideen subjektu aktibo direla eta eskubide horiek 
pertsonalak, subjektiboak eta administrazioei eskatu beharrekoak direla.

Gorago adierazi dugunez, haurrak ez dira mendeko subjektu bilakatzen beren 
eskubideak eraginkor izatea lortzeko helduen beharra dutelako. Helduak dira 
beren gain betebeharrak hartzen dituztenak, beren bizitzak haurren eskubideak 
ahalbidetzera bideratu behar dituztenak. Eskubideen erabilera gure esku ego-
teak ez gaitu haurren eskubideak babesteko kudeatzaile bihurtzen. Subjektu 
aktibo badira, beren iritziak, irizpideak, bizipenak eta interesak dituzte. Dena 
dela, helduok haiek azalarazi, suspertu eta ahalbidetu behar ditugu, baina ez 
ditugu eskubideak erabiltzeko ordeztu behar. Haur-izaera etengabeko behin-be-
hinekotasun egoera delako usteak, haurrei etorkizun perfektuak bermatu nahi 

dizkieten ikuspegi protekzionistek, haien gaitasun desberdinak alboratzeko nahiek, haurrak helduen irizpi-
deekin ulertzera eta haiei arreta ere irizpide horiekin ematera eramaten gaituzte, haiei ez entzutera, beren 
ordez erabakitzera eta subjektu aktiboen izaera ukatzera. 

Testu honek etengabe gogorarazten digu haurrentzako den edozein arreta-pro-
posamen gutxienez utziezinezko bi irizpidetan oinarritzen dela. Bata, oraintxe 
deskribatu dugu: haurrez arduratzea haien beharrei erantzungo dieten aukerak 
sortzea da. Bestea da edozein erantzun, edozein baliabide, edozein arreta ze-
haztean eskubideen subjektu aktibo baten aurrean gaudela pentsatu behar dela 
beti. Ez dugu benefi zentzia egiten, ez gara ari mendekoak eta jasankorrak diren, 
alegia babestuak izateko prest dauden subjektu batzuentzat lanean. Eskubideak 
aktiboki bermatuz aritzen gara; eskubide guztiak bermatuz, bizirauteko eskubide-
tik hasita (bizitza duin eta osasuntsua), baina bizirauteko eskubidea bakarrik ez. 

Haurrek beren eskubideak erabiltzeko baliabideak eta zerbitzuak diseinatzeko, antolatzeko eta haien esku-
ra jartzeko, honako hauek egitera behartuta gaude: 

1. Errealitateari haurren begiekin begiratzea. Gure begirada bakarra edo haurrena baino hobea 
dela ez pentsatzea. Beti dago aintzat hartu beharreko haur-ikuspegi bat. Haien bizitzako es-
perientziak kontuan hartzen ditugunean, baita haien sufrimenduaz arduratzen garenean ere, 
bizitzea tokatzen zaien guztia nola bizi duten jakin behar dugu.

2. Honaino adierazi dugun irizpide nagusiaren arabera, baliabide orok, jarduera orok, aukera bi-
hurtu behar du, haurren bizitzarako suspergarri eta aukera izan behar du. Beren beharrentzako 
aukerak (erantzunak) sortu behar ditugu modu aktiboan.

Helduak dira beren gain 
betebeharrak hartzen 

dituztenak, beren bizitzak 
haurren eskubideak 

ahalbidetzera bideratu 
behar dituztenak

Subjektu aktiboak badira, 
beren iritziak, irizpideak, 

bizipenak eta interesak 
dituzte

Edozein erantzun, edozein 
baliabide, edozein arreta 

zehaztean eskubideen 
subjektu aktibo baten 

aurrean gaudela pentsatu 
behar dugu beti
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3. Haurren inguruneak haien ahotsekiko entzungor izateko joera duenez eta erakundeetan haien 
iritzia alboratu egin ohi denez, arreta-proposamenek eta esku-hartze profesionalek haur horien 
ahots izan behar dute, haurren ahotsen oihartzun izan behar dute helduen munduan.

4. Haurren izenean erabakirik ez hartu. Adinaren edo heldutasunaren aitzakia ez erabili mugak 
jartzeko irizpide gisa. Suspertu egin behar dugu, adin eta egoera bakoitzean erabaki ahal izate-
ko eta haien izenean hartzen ditugun erabakiak ulertu ahal izateko baldintza egokiak sortu. 

5. Autonomiaren lorpenean oinarritutako funtzionamendu-proiektuak izan behar ditugu. Subjektu 
berezi izatea, pertsona gero eta autonomoagoak izatea eragozten dieten helduenganako men-
dekotasunak eta sinbiosiak ezabatu (murriztu). Hala badagokio, jatorrizko kulturaren eta familia-
ren itxialditik eta mugetatik askatzeko, berezi izatea eta aniztasunean gizarteratzea eragozten 
dieten presioetatik askatzeko oinarriak jarriko ditugu.

6. Loturak sortu. Familia-multzoan segurtasunezko harremanak eratu. Familia osatu edo ordeztuko 
duten profesionalekiko eta komunitatearekiko bestelako lotura batzuk sortu behar ditugu. 

7. Besteak ezagutzen lagundu. Desberdinen artean gizarteratzen lagundu. Munduan leku bat, be-
ren lekua, topatzen lagundu behar diegu.

8. Tratu txarrik eman gabe babestu. Gure erantzunekin beraiek ez duten arazorik ez sortu. Eskuz 
esku ez ibilarazi, baliabidez baliabide, arreta jasotzeko beste heldu batzuekin etengabe lotzera 
eta deslotzera ez behartu.

9. Gure mutur-sartzeak mugatu, heldurik gabeko haur-denborak eta haur-guneak ahalbidetu. Esku-
hartze profesionalentzako amaiera bat planifi katu. Arrakasta, haiek haur izateko baldintzak sor-
tuta, haien haurtzarotik noizbait desagertzea eta ezinbesteko izateari uztea dela pentsatu behar 
dugu.

10. Haurren interesekoa dena, haurraren interes handienekoa den guztia zehaztu eta aplikatu. Har-
tutako erabakietan hori zehazteko, irizpide profesionalak izan behar ditugu, helduen interesekoa 
izatea saihestuz.

2. FUNTSEAN DIREN KONTZEPTUZKO AKORDIO BATZUK

2.1. Haur-ikuspegian oinarritutako tokiko politikak

Haur-politiken berezitasun eta lehentasun gabeziarekin batera, are hedatuago 
dago haiengan helduen logikaz, helduon ikuspegiaz, pentsatzeko modu bat. 
Haurrak eskubideen subjektu direla aitortzen badugu eta beren biziaroek zent-
zua, etorkizunari begira ez, baizik eta berez dutela onartzen badugu, helduena 
ez den herritar-maila batekoak direla pentsatuko dugu, alegia errealitatea ulert-
zeko eta interpretatzeko berezko moduak dituztela.

Haurrak helduena ez 
den herritar-maila 

desberdin batekoak dira, 
errealitatea ulertzeko eta 

interpretatzeko berezko 
moduak dituzte
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Haur-politikak, halakorik badago, helduen logikatik egindako proposamenak dira maiz. Haur-ikuspegia hart-
zeak lehenik eta behin esan nahi du haien lekuan jartzea eta errealitateari haien begiekin begiratzea. Gene-
roaren ikuspegia aintzat hartzeko, gizonak eta emakumeak ikuspegi (ulertzeko, interpretatzeko, sentitzeko, 
lehenesteko eta baloratzeko modu) desberdinak dituzten herritarrak direla aitortzeko gai izan garen bezala, 
gauza bera egin behar genuke haurrekin. Maiz aipatzen den adibide bat erabiliz, lan-orduak eta familia-
orduak uztartzeko sindikatuek honako hau eskatzen dute: helduen ikuspegitik, lanean haurtzaindegia edo 
eskola-ordutegia zabaltzea; haur-ikuspegitik, guraso batentzako lan-ordutegi malgua eta gure denborak 
haurren denboren arabera berrantolatzea. Haur-ikuspegiak haien denborak kontuan hartzera eta lehenes-
tera eramaten gaitu; helduen ikuspegiak, aldiz, gure ordutegi konplexuak konponduko dituzten arreta-mo-
duak bilatzera.

Haurrek izan behar dute egiten duguna zehaztuko duen parametroa, haiei arre-
ta emateko eta komunitate osorako egiten duguna zehaztuko duen parametroa. 
Aurrerago azpimarratuko ditugu entzutea eta parte hartzea. Orain nabarmendu 
nahi duguna da haur-ikuspegiak (hau da, haurrak badirela eta aintzat hartu be-
har direla) tokiko politika gehienetan eragina izan behar duela, eta haur-politika 
guztien abiapuntua izan behar duela.

Haur-ikuspegia erabiltzeak aniztasun handi batetik abiatzea esan nahi du: hel-
duen eta haurren artean dagoen aniztasun handia abiapuntu hartzea. Aniztasun hori kontuan hartzen badu-
gu, era berean aintzat hartu beharko dugu haurren aniztasuna. Politika, hiria, haurren aniztasunari egokit-
zea pentsatzen badugu, aniztasunerako hiri bat egin beharko dugu. Hau da, haurrak parte hartzera bultzatu 
nahi baditugu, herritarren parte-hartzea eguneroko praktika bilakatu behar dugu. 

Haurrei arreta emateko tokiko proposamenek, gainera, haurtzaroaren pribatizazioa saihestu nahi dute; bes-
te modu batera esanda, familia barneko gai bat dela eta komunitateak zeresanik ez duela pentsatzea ekidin 
nahi dute. Komunitateko haur desberdinen artean elkarreragina izatea bermatzen ahalegintzen dira, haien 
mundua familiara eta eskolara mugatuta gera ez dadin. 

Haurren behar batzuek eta haurrentzako arretaren helburu batzuek soziabilitatearekin eta gizarteratzeare-
kin zerikusia dutenean, erantzuteko modu bakarra da ingurune desberdinetan elkarri eragitea. Era berean, 
helburua beren komunitatea, auzoa edo herria ezagutzea denean, hori lortzeko nahitaezkoa da haurren 
elkarreraginak mugatuta ez egotea, bereizketarik ez izatea. 

Elkarrekin hezten dira elkarrekin bizi behar dutenak. Balio anitzeko zerbitzu 
baten proposamen publikoak familia edo eskola bakoitzak aisiarako bere jar-
duerak, bere kirola, bere elkarbizitza antolatzea ekiditen du. Zerbitzuak guz-
tiontzako diren guneak eta denbora partekatuak eskaintzen ditu. Horrez gain, 
haurren beharrak kontsumoak eskaintzen dituen negozio ez bihurtzea ahalbi-
detzen du.
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2.2. Hezteko pentsatutako politikak

Haurrentzako arretan pentsatzen denean, heztea hitza erabiltzeak zenbait arrisku izan ditzake. Hitz horren 
interpretazioak kontrako jarrerak eragin ditzake edo proposatzen dugunaren izaera hezigarria ukatzea ere. 
Batzuetan, erreakzio sinplifi katzaileena ustezko zeregin hori familiara mugatzen duten proposamenetan 
dago, haurrek bizi dituzten gainerako estimulazioek, esperientziek eta harremanek beren bizitzetan eragin 
hezigarria izango ez balute bezala. 

Beste batzuetan, hezkuntzaren ideia ikaskuntza-prozesu batzuetara murrizten da eta, ondorioz, heztea hau-
rrak ikastera joaten diren erakundeen zeregina da. Zenbaitetan, ideia honi haurren zeregin nagusia jolasa 
dela kontrajartzen zaio, jolasaren kontzeptua eta proposamenak, baina eragin hezigarri zuzenik gabe. Erre-
dukzionismo horiek areagotzeko, batzuen ustez administrazioak ez du arduratu behar inolaz ere hezteaz, 
eta are gutxiago tokiko administrazioak.

Agian hitza bera da, hainbeste erreferentzia semantiko eta erabilera desberdin eta kontrajarri dituenez, 
jarrera horiek hartzera bultzatzen duena. Testu honetan hezkuntzaren ideia erabiltzean honako hau esan 
nahi da:

Heztea harremana sortzea da, estimazioa sentitzea segurtasuna sentitzeko, 
emoziozko segurtasun-inguruneak sortzea da. Heztea garapena suspertzea 
da, baliabide pertsonalak garatu ahal izateko suspergarriak ematea, ezagutu, 
ulertu eta jakin ahal izateko gaitasunak lortzeko aukera ematea. Heztea haurt-
zaroko etapa edo haur-denbora bakoitza bizitzen uztea eta erraztea da. Heztea 
bestea ezagutzeko aukera ematea da, nork bere burua besteekin (haurrak, hel-
duak) harremanetan eratzeko aukera ematea, bakarrik ez gaudela eta beste 
pertsonak ere badirela konturatzeko aukera ematea, norberaren esperientziak 
eta ikaskuntzak besteekin partekatu ahal izatea. Heztea, gainera, norberaren 
asebetetzea atzeratzea da, azturak barneratzen eta mugak egiaztatzen lagunt-
zea. Hezteak komunitatean bizitzen ikasten laguntzea esan nahi du, haren di-
namikak ezagutzen eta giltzarri kulturalak ulertzen laguntzea. Azkenik, heztea 
askatasuna eta zoriona ahalbidetzea da, haurrei eguneroko esperientzia pozga-
rriak bizitzeko eta pixkanaka subjektu autonomo gisa aritzeko aukera ematea.

Balio anitzeko zerbitzua hezigarria dela diogunean, azken batean, honako hau esan nahi dugu: hemen deskribatu duguna 
bezala eragin anitzekoa den testuinguru batean, komunitateak hezten du. Hobeto esanda, haurrek komunitatea beren 
hezkuntzaz arduratzea behar dute. Haurrentzako arretak komunitatearen hezkuntza-proiektua izan behar du beti. 

Era berean, agerian jarri nahi dugu hezkuntza-eragin asko, errealitatea ulertzeko eta errealitate horretan 
kokatzeko prozesu asko, jolasaren bidez bizi dituztela haurrek. Hobeto esanda, prozesu horiek ingurune lu-
dikoetan gertatzen diren esperientziekin eta suspergarriekin lotuta daude. Era berean, haurrentzako arreta 
beharrak/aukerak dinamikan kokatzean, zerbitzuak haur gehienentzako bermatu nahi ditu, era desberdi-
netan, beren ingurumenak beti eman ezin dizkien aukerak. Azkenik, hain zuzen beren bizitzan gurasoak 
funtsezkoak direla uste duelako, zerbitzuak seme-alabei loturak dituztela sentitzen eta gurasoei guraso izan 
nahi eta ahal izaten lagundu nahi die. 

Balio anitzeko zerbitzua 
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eragin anitzeko testuinguru 
batean, komunitateak 
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2.3. Haurrak eta beren familia-multzoak

Familia-multzoekiko kezka haurrek inguruan heldu onuragarriak izateko duten eskubidearen testuinguruan 
kokatu dugu jada. Lehenbizi haurren berezko diskurtsoa defendatzean eta gero haur-ikuspegia azpimarrat-
zean ere adierazi dugu haurrez arduratzen garelako arduratzen garela familia-multzoez. Familia-politikak 
haur-politikak dira, baina ez haurrenak bakarrik, beste helburu eta asmo batzuei ere erantzuten diete, esate 
baterako: jaiotza-tasa, bizikidetza eta familiaren inguruko gizarte-antolakuntza, edota helduen bizitzako 
beste beharren erantzunak eta asebetetzeak. Baina familientzako arretaren alderdi horiek zerikusi handirik 
ez dute haurrekin eta are gutxiago udal-mailarekin. Hemen oro har eta funtsean gurasotasunaren ariketa 
onuragarriari laguntzea esaten denaz ari gara. 

Geroago aipatuko ditugun haurren beharren ikuspegitik, agerian jarri nahi dugu 
haurrek guraso onuragarriak izatea zertan datzan jakin eta bizi behar dutela. 
Esperientzia horrek berekin dakar, haiekin elkarreraginak izatea, bizitzaren za-
tiren bat partekatzea, gurasoak beren alde daudela jakitea, beren helduengan-
dik zer espero dezaketen eta zer ez bereiztea. Haurren eskubidea da gurasoek 
oinarrizko hezkuntza-gaitasun batzuk lortzea eta komunitatearen baliabideak 
erabiltzeko gai izatea, beraietaz arduratu ahal izan daitezen.

Dena lotura-lanarekin hasten da, gurasoen eta seme-alaben bizitzak aktiboki lo-
tuta egotea eta familia-multzo osoa ingurunearekin lotuta egotea lortzearekin. 
Normalean, lotura bat eta bestea elkarrekin doaz. Guraso gisa hobeto sentit-
zeak esan nahi du seme-alaba bere ingurunearekin konektatuz hobeto sentit-
zea. Jada aipatu ditugun egungo munduaren konplexutasunetan maiz agertzen 
dira helduen bi jarrera, haurrentzat kaltegarriak direnak. Alde batetik, gure es-
tualdiez harantzago, haurtzaroko oinarrizko esperientziak isolatu eta murrizten 
dituzten segurtasun handiko inguruneak bilatzen dira. Bestetik, seme-alaben 
presentzia azkenean gure eguneroko dinamika aldatzen duen karga moduan 
bizitzen dugun neurrian, haiekin dugun elkarreragina etxeko une batzuetara 
murrizten da; ez diegu uzten gure eguneroko jarduerak eta harremanak parte-
katzen (gogaikarriak dira). Hala, haurren mundua eta helduen mundua banan-
dutako bi errealitate bilakatzen dira. 

Beste batzuetan lotura-zailtasunak alderantziz gertatzen dira: familia-inguruneak ito egiten du, ez dio uz-
ten haurrari subjektu desberdin sentitzen, subjektu seguru baina autonomo sentitzen. Arretak banantzen 
laguntzeko balio du; gurasoei eutsiz eta haurrak suspertuz era askotako harremanak sortzen eta bestelako 
esperientzietara eta taldeetara irekitzen laguntzen die.

Gurasoek ikasteko, prestatzeko, nola hezten duten pentsatzeko eta beren zalantzak argitzeko aukera izan 
behar dute. Horretarako, informazio baliagarria eskura izan behar dute eta, bereziki, beren esperientziak 
beste guraso batzuekin partekatu ahal izan behar dituzte. Batzuetan baliagarria da profesional batek proze-
su horiek dinamizatzea eta beraiekin batera guraso izaten jakite hori lantzea. Hori guztientzat bermatu nahi 
da, gaitasuna hobetu eta, hala badagokio, osatu. Babesik gabeko egoera batzuetan, beste sistema batzue-
tatik ordeztu beharko da aldi batez. Kasu askotan gurasoei benetan laguntzeko gizarte-sare lagungarriak 
sortu behar dira, partekatu eta elkar sendotu ahal izateko. 
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Gurasoek seme-alabekin duten elkarreraginaren zati bat baliabide desberdine-
tan gauzatu ahal izan behar da: aurreikusi gabeak eta irekiak direnetan (par-
keak), nahiz egituratuenetan (haurrentzako jolasgune planifi katuak). Gurasoak 
haurrentzako arreta-proposamenen zati bat dira.

Familia-multzoentzako laguntzak garrantzi berezia du guraso onuragarri izateko 
zailtasunak dauden une batzuetan. Hala gertatzen da, zenbaitetan, lehen ama-
tasun eta aitatasunekin, ia beti gurasoak nerabe direnean, baita kultura-giltza-
rriek egungo testuinguruetarako gutxi balio duten hazkuntza-ereduak dakartza-
tenean ere, zailtasun sozialak hezkuntza-gabezia bilakatzen direnean, eta abar. 
Gauza bera gertatzen da krisi-egoera desberdinetan, familia-multzokoak izan 
nahiz kanpoko krisi ekonomiko eta sozialen ondoriozko izan. Tokiko eremua ego-
kiena da haurrengan gabeziak eta ahultasunak sortzen dituzten familia hausko-
rren egoerak sistematikoki identifi katzeko. 

3. GAUZA GUZTIETAN PARTE HAR DAITEKE 

Herritar diren haurrak edo bere haurrak kontuan hartzen dituen gizartea

Parte hartzeak parte izatea esan nahi du, entzuna izatea eta proposatu ahal 
izatea. Eskubideen subjektu aktibo izatea da parte hartzea, erabakitzea, norbe-
rarena den horretan eta partekatua den horretan ere, norberarengan eragina 
duenean eta besteengan eragiten duenean ere, zuzenean inplikatzea. Parte-
hartzea norberaren bizitzan eta bizi garen komunitatearen bizitzan eragina du-
ten erabakiak partekatzeko prozesua da. Ezin dira haurrentzako baliabideak 
defi nitu parte-hartzea sartu gabe. Balio anitzeko zerbitzu guztien (bereziki hau-
rrena) logika nagusia parte-hartzea da. 

Halaz ere, haurren inguruko kontzeptu eta irizpide guztien artean, agian parte-hartzearena da, kontuan 
hartzen bada behintzat, praktikan azkenean garrantzi gutxien hartzen duena eta, izatekotan, egitura “for-
maletara” (batzordeak, ordezkariak, eta abar) murriztuta geratzen dena. Parte-hartzea ez da lehenta-
sunezko jarduera espezifi ko bat, jarduera, baliabide edo arreta orori atxikitako praktika bat baizik. Dena 
den, hasteko onartu egiten du haur bakoitzak esateko zerbait duela, ahalmen bat duela, bizikide izan eta 
partekatu nahi duela, inguratzen duen munduari ekarpenak egin nahi lizkiokeela.

Haurrak berdinekiko eta helduekiko elkarreraginaren bidez beren identitatea, beren esperientzia sortzen 
duten subjektu aktiboak dira. Parte-hartzeak gertatzen zaien guztian eragin ahal izatea esan nahi du, in-
guratzen dituzten giro eta inguruneetan esku hartu ahal izatea, beren iritziak, aintzat hartuak, estimatuak 
eta errespetatuak izan daitezen lortzea. Haurrak kontuan hartzen badira, aktiboki serio hartzen badira, 
beren iritziak aintzat hartzen badira, beste batzuk ere badirela eta beraiek beste horiek ere kontuan hartu 
behar dituztela konturatzen dira. Haurrei entzuten badiegu, haien argudioak aztertzen baditugu, eta beste 
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ikuspegi batzuk kontuan hartzen laguntzen badiegu, beren autonomia sendo-
tuko dugu, eta erabakitzeko eta erantzukizunak beren gain hartzeko gaitasun 
handiagoak izango dituzte. 

Baina haurrak parte hartzeko dinamiketan inplikatu ahal izateko, haien adie-
razpen-moduak kontuan hartu behar ditugu, helduenetara murriztu nahi izan 
gabe. Parte-hartzeak duen lehen zailtasuna haurrei begiratzen eta entzuten ez 
jakitea da, ez baitakigu. Haurrek beti “hitz egiten” dute; helduak gara ez “entzu-
teko” joera dugunak. Ia adin guztietan haurrek badute zer esana helduok beren 

bizitza antolatzeko ditugun moduez eta jarduerez. Entzuten jakitea da zaila, entzun ahal izateko baldintzak 
sortzea eta, bereziki, haurren emoziozko, jarrerazko edo gorputzezko iritziak baliorik ez duela pentsatzeari 
uztea. Garbi izan behar dugu haurrei buruz ez dakigula dena eta, jada azpimarratu dugunez, gure ikuspegia 
mugatua dela. Hasteko, baliabide edo erakunde bakoitzean haur-ikuspegiak ezagutzeko mekanismoak jarri 
behar ditugu; gero horiek kontuan hartu eta arreta eman behar diegu.

Haurrei arreta emateaz hitz egiten denean, parte-hartzetik abiatuta aritzen bagara, honako hauek ahalbi-
detuko ditugu beti:

• Gorago adierazi dugunez, eskubideetan oinarritutako praktika profesionalak garatzea; hau da, 
haurrekin harremanak dituzten profesionalek haiek eskubideen subjektu aktibo direla pentsat-
zea, eta ez babestu beharreko edo bide egokitik eraman beharreko objektu direla.

• Haurrak beraiengan eragina duten erabakietan inplikatzea. Are gehiago, egoera askotan legalki 
eta profesionalki ezinezkoa izan behar luke erabakiak haurrak alde batera utzita hartzea. Hau-
rrek ikusten dutena, beren mundua, ezagutzea ahalbidetzeko, behatu eta entzuteko testuin-
guruak eta praktikak sortu behar dira. Gurasoei lagundu behar zaie, familia-ingurunean parte 
hartzeko errealitateak gara ditzaten. 

• Haurrak joaten diren, beren bizitzako zati bat igarotzen duten baliabideen eta zerbitzuen fun-
tzionamenduan (aldez aurreko diseinuan eta ebaluazioan) inplikatzea.

• Komunitatearen bizitzan inplikatzea. Inguruko errealitatea ezagutzeko jarduerak abian jartzea, 
jarrera kritikoak edo iritzia azaltzeko aukerak erraztea.

Parte-hartzearen oinarriak dira: helduen eta haurren arteko etengabeko elka-
rreragina, ikuspegi desberdinen errespetua, haurren gaitasuna onartzea, hartu-
tako erabakietan eragina izan dezaketela aitortzea, eta dena normaltasunez eta 
artifi ziorik gabe bizitzeko aukera ematen duen ingurune hurbilean parte hartze-
ko prozesuak eratzea. Parte-hartzea herritartasuna onartzea eta herritartasuna 
ikastea da. Era berean, Philipe Meireu-k azpimarratu ohi duenez, parte-hartzea 
haur bakoitzak noizbait bere bizitza sinatu ahal izatea da. 
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4. TOKI-EREMUAN SORTZEN DIREN GALDERAK ETA NOLA ERANTZUN DESBERDINEK BA-
LIABIDE BATZUK ZEIN BESTEAK ERAGITEN DITUZTEN

Bere haurren (edo maiz, ustez bere haurrek sortuak diren) beharrei, zailtasunei eta arazoei arreta emateko 
udal bakoitzak abiarazten dituen erantzunen atzean beti daude galdera batzuk, inplizituak edo esplizituak, 
arduradun batek (profesionala izan daiteke edo ez) planteatu dituenak. Haurrekin lotutako baliabide eta 
jarduera guztiak aztertzen baditugu, esan dezakegu haien aniztasunak eta lehentasunek ondoren deskri-
batuko ditugun galdera inplizitu nahiz esplizituetako bati erantzuten diotela (ingurune bakoitzaren egoerari 
erantzuteaz gain). Haurrentzako toki-mailako proposamenak planifi katzea edo erabakitzea lehenago edo 
beranduago agertzen diren zalantzen eta hautaketen zerrenda bat da honako hau. Galdera bakoitzari erant-
zun koherente bat ematen zaio, baina ez da proposamenik egiten. Halakoak gero etorriko dira.

a. Oro har haurrei edo haur batzuei bakarrik eman behar diegu arreta?

Arazoak dituzten (edo orain nahiz etorkizunean arazo-sortzaile diren) haur jakin 
batzuez bakarrik arduratu nahi dugula esatea ondo geratzen ez denez, progra-
men eta baliabideen justifi kazio orokorrek, arauetako zioen azalpenek eta ardu-
radunen adierazpenek nabarmendu egiten dute arduren eta arreten hartzaileak 
haur guztiak direla. Baina, normalean, ez dira pasatzen lehen adierazpen-maila 
honetatik. Gero, arauek eta laguntzek irizpide honekin zerikusirik ez duten de-
fi nizioak eta zehaztapenak izaten dituzte. Kanpoan uzten dituzte batzuk zein 
besteak, arazo baten inguruan defi nitu direnak edo arazorik sortu ez eta ba-
liabideei distortsiorik gabe funtzionatzen uzten dietenak. 

Ez da oso urrutira joan behar helburuen eskizofrenia hau egiaztatzeko. Nahikoa 
da arau batzuk berriz irakurtzea: hasteko, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta 
Babesteko 3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, eta ondoren Gizarte Zerbitzuei 
buruzko 12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa. Haurren legearen arabera, toki-
administrazioek: “Haurrei eta nerabeei bermatu behar diete… Konstituzioak, Haurren Eskubideei buruzko 
Nazio Batuen Konbentzioak, Haurren Eskubideei buruzko Europako Gutunak”... aitortzen dizkieten eskubi-
deak. “Aukera berberak eskaini behar dizkiete... haur eta nerabe guztiei, horretarako, desabantaila ekono-
miko, sozial, kultural edo pertsonalak dituztenen alde diskriminazio positiboko ekintzak, erabakiz, gizarteak 
bere baitan har ditzan”. “Zerbitzuen antolakuntza eta funtzionamendua arreta jasotzen duten haurren eta 
nerabeen beharretara eta haien familietara egokitzea”. Hemendik aurrera ere irizpide eta enkargu hauek 
hartuko ditugu kontuan arretaren eta balio anitzeko zerbitzuaren etorkizunerako, gero guztia neurri handi 
batean gizarte-zerbitzuen legearen erreferentziek eta arau horietan udalen eskuetan uzten diren haurrent-
zako eta familientzako arretek baldintzatuko badute ere.

Oro har, lurralde-mailan haurrez hitz egiten denean, tokiko administrazioei “arriskuan dauden haurrez” ar-
duratzeko eskatzeko da, era askotako gatazkak dituzten haurrei arreta eman diezaieten eskatzeko. Horrez 
gain, babesten laguntzeko eta, nolanahi ere, babes-sistemarako sarbide izateko eskatzen zaie. Beste ikus-

Haurren legearen arabera, 
toki-administrazioek 

Aukera berberak eskaini 
behar dizkiete… haur eta 

nerabe guztiei.
Zerbitzuen antolakuntza 

eta funtzionamendua 
arreta jasotzen duten 
haurren eta nerabeen 
beharretara eta haien 

familietara egokitu behar 
dituzte
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pegian, era askotako baliabideak eta jarduerak nahiz zerbitzuak eskaintzeko ikuspegian, haurrentzat edo 
haien familia-multzoentzat jarduera edo ekintza ugari antolatzeko eskatzen zaie edo halakoen antolaketa 
errazteko, baina jarduera eta ekintza horiek ez dira egoten haur-irizpideen arabera diseinatuta edo anto-
latuta. Dena den, beti agertzen dira sustapen eta sentsibilizazioko jarduera orokorrak eta haurrek beren 
eskubideak benetan erabiltzeko jarduera orokorrak Foru Aldundiaren edo Udalen eskuetan uzten dituzten 
lege-erreferentziak. 

Jada aipatu dugunez, dokumentu honen asmoa da haurrak eta beren beharrak ulertzeko moduan eta auke-
rak emateko edo erantzunak sortzeko moduan zenbait koherentzia iradokitzea. Proposamen honek lurralde 
bateko haurrentzako jarduerak antolatzen eta fi nkatzen, politikak zehazten eta arretak planifi katzen lagun-
du nahi du. Halaber, haurren arreta guztietan egoerak eta beharrak nola bereizi, intentsitateak eta lehenta-
sunak nola defi nitu zehazten lagundu nahi du.

b. Zein biziaroz arduratu behar dugu?

Logika eta historia oso desberdinetatik abiatuta, haurrentzako toki-mailako arretek adin oso desberdinent-
zako baliabideak zabaldu dituzte udalerrietan. Batzuetan herrikoen eskari zehatzen erantzunak dira, baina 
beste batzuetan etorkizuneko gaitzak saihesteko irizpideak dira, adibidez, lehen haurtzaroaz arduratzea 
eragiten dutenak. Beste batzuetan etapa sentikorrenei ematen zaie lehentasuna; dirudienez, etapa ho-
rietan dirudienez erabakigarriagoak dira aukerak eta suspergarriak. Zenbaitetan komunitatearen bakea 
hausten duten gatazkak murrizteko jarduten da (NBAZri buruzko dokumentuan nerabeei buruz adierazten 
den bezala). 

Baina haurrentzako arreta-proposamenek ezin dute alde batera utzi etapa bakar bat ere, ez lehen urteak, 
ez tarteko haurtzaroa, ezta azken haurtzaroa ere. Aurrerago azalduko denez, erantzun koherente bat eman 
behar zaie eta erantzun horretan baliabideek, arretek, haurtzaroko etapa guztiak hartu behar dituzte kon-
tuan, nabarmen desberdinak izan behar dute etapa horietako bakoitzarentzat. 

Proposamen hauek bi irizpide errespetatu behar dituzte:

• eboluzio-aldi bakoitzak logika bat eta barne-koherentzia bat duela gogoan izatea (horregatik 
eskola, adibidez, ziklotan antolatzen da); baina sozialki eratutako zikloak direla ahaztu gabe, 
hau da, denboran aldatzen doazen eta baldintza sozialen araberakoak diren aukerei eta susper-
garriei lotuta daudela ahaztu gabe. 

• haurren beharrak aztertzea eta etapa bakoitzak horiek asetzeko eskura izan behar dituen auke-
ra desberdinak sortzea.

c. Haurrez edo beren helduez arduratu behar dugu?

Haurrentzako egungo baliabideak aztertuta, garbi geratzen da arreta askoren subjektu zuzena ez dela hau-
rra bera. Koherentzia izan ala ez, arauek familiez eta haurren inguruko beste heldu batzuez ere hitz egiten 
dute. Era berean, familiekin erlazioren bat duten profesionalek haurrei behar bezalako arreta emateko sus-
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pergarriak eta laguntzak proposatzen dituzten jarduerak eta praktikak aurki daitezke.
Galdera honen erantzun koherentea da, jada azpimarratu dugunez, haurren eskubide asko helduen mende 
daudela, haurren eskubide nagusietako bat pertsona bilakatzeko aukerak ahalbidetuko dizkieten helduak 
gertu edukitzea dela. Erantzun koherenteak familia-multzok haurrenganako dituzten egitekoak errazteare-
kin lotuta daude. Haurrez arduratzea haien familia-multzoez arduratzea da;  familiei suspergarri eta lagunt-
za desberdinak emanez bidean laguntzea, ez familietan esku hartzea.

Horrez gain, haurrez arduratzea da: haien eskubideak kontuan hartuko dituzten profesionalen esku-hart-
zeak erraztea, profesional desberdinek haur-izaeraren antzeko irakurketak eta kulturak partekatzea, era 
guztietako profesionalen arreta jasotzean arreta hori desegokia izateko arriskua ez handitzea. Erantzun 
koherenteak haurrez, familia-multzoez, profesionalez eta komunitateaz arduratzen dira.

d. Haurrez arduratzen diren edo arduratu behar luketen beste sistema batzuekin lan egitea?

Aurrerago antolaketa eta lan-egitura partekatuei buruzko iradokizunak egingo ditugu, baina haurrei arreta 
nola eman galdetzean, modu inplizitu nahiz esplizituan, sistemen arteko, zerbitzuen arteko eta profesiona-
len arteko erlazio-motei buruz galdetzen ari gara. Era berean, Gizarte Segurantzaren, hezkuntza-arloaren, 
osasun-arloaren eta osasun mentalaren arteko erlazio-dinamikak zehazten saiatu behar duten erantzunak 
eta proposamenak behar ditugu. Eta baita inolako sistematan sartuta ez dauden arren, haurrengan eragin 
handia duten bestelako elementu batzuekin izan beharreko erlazioa argituko digutenak ere: esate baterako, 
denbora eta eremu ez formaletan, aisian, denbora hutsetan hezteko baliabideak, estimulazio goiztiarrare-
kin lotutako baliabideak, eta abar.

Erantzunen koherentzia antolaketari dagozkion bi irizpiderekin lotuta dago:

• Baliabideetara iristeko sistema ireki eta anitzak sortzea (zentrorik gabeko sare-sistema batek 
berezko dituenak; hala erantzuna ibilbide desberdinak eginez lor daiteke),

• harreman profesional eragingarriak sortzea; profesionalen artean, haurrei arreta emateko be-
netan baliagarriak diren eta haiei bizitzan benetan eragin diezaieketen moduetan oinarritutako 
harremanak sortzea.

e. Zein egituratatik (antolaketa, erantzukizun politikoa, arreta-sistema) arduratu behar dugu 
haurrez?

Toki-mailan haurrez nola arduratu pentsatzean edo udalerrien artean esperientziak trukatzean, zalantza 
bat sortzen da: zein “egiturak” izan behar du ardura horren euskarri? Gaur egun garatzen diren haurren-
tzako arretako politika eta praktika on asko udaletako atal desberdinetan sartuta daude. Beste batzuetan 
erreferentzia-esparrua antolaketa eta planifi kazio partekatua edo departamentu artekoa duten instantziak 
dira, hau da, tokiko atal eta baliabide desberdinak sartuta daude. Batzuk, gainera, zenbait administrazioren 
arteko lankidetzatik sortu dira. Euskaditik kanpo, udal batzuek haurrenganako ardurari lehentasuna ema-
nez, haurren zinegotzigoak sortu dituzte.
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Baina, haurrenganako kezka non atxiki edo atal batean zein bestean kokatzeari buruzko galderak ez du 
erantzun sinple bat, ezta udal batek baino gehiagok partekatutako arrazoi-multzo bat ere. Beste baliabide 
eta zerbitzu askotan bezala, ardura horren kokapenak zerikusia du une historikoekin, sentsibilitate politiko 
eta profesionalekin. Zenbaitetan erantzuna borondate normalizatzaileen araberakoa da. Beste batzuetan 
arauek zehaztutako betebeharrei eta eskumenei emandako erantzunak dira. 

Aurrerago funtsezko irizpideak adostean ikusiko dugunez, ardura eratzeko 
moduak eta arreta antolatzeko moduak ere garrantzia dute. Baina ez ditu-
gu baztertzaileak diren erantzun batzuk eta integratzaileak diren beste bat-
zuk. Gizarte-zerbitzuak ez dira baztertzaileak eta hezkuntza-arloa hezitzailea. 
“Hezkuntzan” haurrentzako arreta batzuek segregazioa dakarte (adibidez, fa-
milia “zailetako” seme-alabentzako eskola-arreta defi nitzen dugunean). Gizar-
te-zerbitzuetan ematen diren erantzun batzuk integratzaileak dira (adibidez, 
hezkuntza-arazoen historiak errepika ditzakeen familia baten lehen hilabetetan 
guraso-loturei arreta ematea). 

Nolanahi ere, haurrez arduratzeko proposatzen den antolaketa-egiturak lotura 
du, funtsean, batetik toki-eremuan haurrenganako ardura aitzindari izatea bermatuko duten moduak bilat-
zearekin eta, bestetik, tokiko dinamismo desberdinak kontuan hartuz, ikuspegi orokorrak eta profesionalen 
artekoak nagusitzearekin. Toki-eremuan hori guztia antolaketa-modu desberdinetan zehatz daiteke.

5. JARDUERAK ZEHAZTEKO ADINAK

Gaur egun, orain arte oro har sustapeneko (edo gazteriako) baliabide gisa identifi katu ditugunetatik adin 
batzuez edo besteez arduratzeko jarraitu ditugun irizpide askok, antolaketa-pragmatismoari erantzuten 
diote nolabait. Adin oso txikietan antolaketa, jardueren estiloa eta profesionalen arduraldiak konplexua-
goak dira eta, ondorioz, tarteko adinez arduratzeko erabakia hartzen da (zenbaitetan 4 urtetik gora, baina 
gehienetan 6 urtetik gora). Hamar urtetik aurrera, berriz, beste proposamen batzuk nagusitzen dira, esate 
baterako kiroletakoak eta, gainera, haurren denborak jarduera ugariz gainezka egon ohi dira; beraz, propo-
samen ludikoenak eta bizikidetza gehien sustatzen dutenak izugarri murrizten dira (oporraldietako propo-
samenak izan ezik).

Guk eskaintzen duguna edo abian jartzen duguna zein adinetako haurrentzat izango den du baldintzatu 
behar haurrek eskaintza horretara moldatzeko duten aukerak. Benetako balio anitzeko zerbitzu batek haur 
guztiez arduratzen dela pentsatu behar du. Gure kasuan 0tik 11 urtera arte beteko da hori, nerabeentzat 
beste zerbitzu bat baitugu defi nituta. Proposatzen dugun etapa bakoitzak baldintzapen batzuk ditu haurrak 
bizi diren garapen-unearen eta jasotzen dituzten kanpoko eskarien ondorioz. Halaz ere, gure proposame-
nean arreta-modu desberdinak behar dituzten haurtzaroak direla azpimarratu nahi izan dugu. Horrez gain, 
gaur egun ematen ditugun erantzun askok ez dituzte desberdintasun horiek kontuan hartzen eta, ondorioz, 
jarduera batzuk (adibidez kirola) etapa batean kontzentratzen dira eta beste batzuk, aldiz, jarduera horiek 
erakargarriak ez diren etapetan eskaintzen dira.

Kontua da toki-eremuan 
haurrenganako ardura 

aintzindari izatea 
bermatzea eta, tokiko 

dinamismo desberdinak 
kontuan hartuz, ikuspegi 

orokorrak eta profesionalen 
artekoak nagusitzea
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Arduratzeak ez du esan nahi haurrei arreta beti zuzenean ematen diegunik, ezta adin guztietan gauza 
berberak egiten ditugunik. Adin batzuetan arreta gurasoengan jarriko dugu, eta beste etapa eta egoera 
batzuetan lehentasuna haurrentzako arretari emango diogu. Kasu guztietan bi alderdiez arduratuko gara 
(elkarrekin edo bananduta). Haur guztientzat proiektuak egingo ditugu, haur-kultura sortuko dugu, eta ko-
munitatean haurrenganako kezka suspertuko dugu.

Baina haurtzaro luze horretan aldi oso desberdinak daudenez, garapen-etapak 
eta beste sistema batzuek sozialki bereizitako etapak daudenez, balio anitze-
ko zerbitzua defi nitzean kontuan hartu behar dira aldi edo etapa desberdinak. 
Adostasuna erabatekoa da “txikienen haurtzaro”, eta batzuetan “lehen haurt-
zaro” (hemen nahiago dugu izen hau hurrengo urteetarako gorde), izenez be-
reizitako aldi bat (0-3 urte) zehaztean. Eboluzioaren ikuspegitik, adituek aldi 
horretan (0-3) hiru etapa desberdin ere bereizten badituzte ere, hemen arreta-
ziklo uniformetzat hartzen dugu. Uste dugu aldi hau funtsezkoa dela; izan ere, 
bertan nagusi dira haurrak bere helduekin dituen harremanak, guraso-haurren 
arteko lotura eta elkarreragina jolasaren eta ikaskuntza partekatuaren bidez 
sendotzeko lehen elementuak, eta beste sistema batzuetatik (bereziki hezkunt-
za eta osasuna) ahalbidetzen diren haurrentzako arretaren zeregina osatu eta 
indartzeko erantzunak.

Hurrengo urteetan (4-11), oraindik beste hiru talde ere bereiz daitezke, eta ho-
rientzako arreta-proposamenek ere desberdinak izan behar dute. Lehen multzo 
batek txikienen haurtzaroaren ondorengo bi edo hiru urteak hartuko lituzke (7 
urtera iritsi arte). Lehen haurtzaroaren garaia da zentzu hertsienean. Haurren autonomia gero eta handia-
goak arretak bereizteko eta jada beraientzako bakarrik izango diren gauzak egiteko aukera ematen digu, 
gurasorik gabe. Etapa honen berezitasunak haurrei entzuteko eta haien parte-hartzea dinamizatzeko modu 
desberdinak pentsatzera behartuko gaitu.

Aurrenerabezarora hurbildu arte haur-heldutasuneko aldi batean egongo dira (11 urtera iritsi arte). Hau ba-
liabide gehienetako arretaren ardatza defi nitzeko erreferentzia izan ohi da, haurrek etapa hau intentsitate 
handiz bizi dutelako eta helduekin komunikatzeko erraztasun handiagoa dutelako. Proposamenak askoz ere 
homogeneoagoak izan daitezke eta haurrei jaramon egiteak indarra hartzen du.

Kasu gehienetan nerabezaroan sartzen hasi ez badira ere, hamaika urteko adina berezia dela pentsatu 
behar dugu. Pixkanaka atzean uzten ari direnetik oso desberdin sentitzen hasten dira eta, gainera, guk 
etorriko diren trantsizio desberdinak prestatzen hasi behar dugu: nerabezarora sartzea, eskola-etapaz iga-
rotzea, Nerabeentzako Balio Anitzeko Zerbitzura pasatzea.

Benetako balio anitzeko 
zerbitzu batek haur guztiez 

arduratzen dela pentsatu 
behar du.

Arduratzeak ez du esan 
nahi haurrei arreta beti 

zuzenean ematen diegunik, 
ezta adin guztietan gauza 

berberak egiten ditugunik.
Proiektuak ere egiten 

dira, haur-kultura sortzen 
da, eta komunitatean 
haurrenganako kezka 

suspertzen da
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1. taula
Eboluzio-zikloak eta horien inguruan dagoen gizarte-antolaketa kontuan hartuta a

dinak multzotan banatzeko proposamena 

6. BALIO ANITZEKO ZERBITZUA ETA AUKERAK SORTZEA

6.1 Aukerak zein beharrentzako?

Jada azaldu dugunez, HBAZ funtsean, aukeren sorrera sustatuz haurren beharrei erantzun publiko, egitu-
ratu eta koherentea eman nahi dien toki-eremuko baliabidea da. Behar eta aukera horiek haur gisa duten 
orainarekin dute zerikusia, eta orain horrek, hasteko, zoriontsu izateko eta beste haur batzuekin harrema-
netan bizitzaz gozatzeko aukera eman behar die. Baina HBAZk etorkizuna ere kontuan hartu behar du hura, 
ahalbidetzeko eta beharrezkoak dituen osagarri pertsonal eta sozial onuragarri ahalik eta gehienak dituela 
bermatzeko. Dena den, zein beharrentzako sortu behar ditugu aukerak? Sistemaren defi nizioan laburbiltzen 
direnak kontuan hartuta (22. or.), oinarrizko premiak alde batera uzten baditugu (neurri batean bakarrik 
baztertuko ditugu, jada azpimarratu baitugu krisiek haurrentzat oinarrizkoa den horretan duten eragina), 
panorama sinplifi ka dezakegu haurrek hiru behar-multzo handi dituztela esanez:

a. Hezkuntza-estimulazioko beharrak

b. Lotura-beharrak

c. Babes-beharrak

Haurtzaroko etapa desberdinetatik behar bezala pasatzea eta pertsona gisa garatzea ahalbidetzearekin lo-
tutako beharrak dituzte. Behar horiek bizitza-baldintza duinekin zerikusia dute eta, aldi berean, eboluzionat-
zen eta garatzen laguntzen dien estimulazioarekin lotuta daude. Behar horiek ikaskuntzei (era askotakoak 
eta bizi-esperientzia anitzen bidez barneratuak), gaitasunak eskuratzeari, eta pertsona izateko aukera ema-
ten dien eta gizarte konplexuetan bizitzen laguntzen dien guztira “iristeari” eta guztia “menderatzeari” 
dagozkie. Haurren adinari eta haur-izaerari dagokien guztia bizitzearekin lotutako beharrak dira.

0 -3 Txikienen 
haurtzaroa

Ez da ziklo homogeneoa.
Arretetan nagusitzen dena da haurren lotura-beharrei erantzutea eta familiaren 
suspergarriak osatuko dituzten oinarrizko estimulazioetara iristea.

4 -6 Lehen 
haurtzaroa

Familia-multzoa pixkanaka banandu egiten da. Erantzunetan haurrak gizarteratzea eta 
guraso-gaitasunei laguntzea nagusitzen dira. 

7 -10 Haur-
heldutasuna

Autonomia-maila handia. Erantzun askoren ardatza funtsean haurrak dira, haiek bizi diren 
errealitatea ezagutzea.

11- 12 Nerabezarorako 
trantsizioaa

Erritmo oso desberdinekin haurtzaroko segurtasuna galtzen hasten dira eta zalantzaz 
betetako garai berri bat ezagutzen. Arreten xedea da zubi-lana egitea eta behar eta 
eskaera berriak ulertzen laguntzea.
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Aspalditik dakigu haurrentzat afektuak bitaminak baino garrantzitsuagoak direla. Haien lehen behar handia 
norbaiti axola zaizkiola sentitzeari dagokio, elkarrenganako afektuek lotuta daudela sentitzeari, beraient-
zat bereziak diren pertsona helduek estimatzen, baloratzen eta inolako interesik gabe maitatzen dituztela 
sentitzeari. Behar hauek “familiarrak” direla esan dezakegu. Lehenik beren familia-multzoko helduengandik 
sentitu behar dituzte afektu horiek, baina ez haiengandik bakarrik. Lotura horiek beren bizitzan agertzen di-
ren beste heldu batzuekin ere sortu behar dira, familia-multzoarekiko loturak osatu, orekatu edo ordezteko. 
Era berean, lotura hori bereziki sortu behar da beste haurrekin ere. Maitatuak eta onartuak direla jakin eta 
sentitu behar dute, bereziak eta desberdinak direla, baina beste haur batzuekin batera. Harreman-beharrak 
dira, “soziabilitate-beharrak”. Gainera, partaide izateko beharrak dituzte, hurbileko talde edo guneak baino 
harago doan lotura kolektiboa izateko beharrak. Gizarte-loturako beharrak dira, “sozializazio-beharrak”. 
Behar horiek zerikusia dute hurbileko talde emozional baten barnean sentitzearekin, berdinen taldeetan 
onartuak izan eta aktiboki sartuta egotearekin, beraiek partaide diren gizartea ulertzearekin”.

Babes-beharrez hitz egiten dugunean “berme-beharrez” ari gara. Behar hauek berez ez dira haurrenak, 
baina haien bizitzan agertzen dira, arreta egokirik ez izateaz gain, haurrek beren haur-izaera edo beren 
garapena eragozten dituen ingurune kaltegarri edo suntsikor batean bizi behar dutenean. Berehalakoan 
gertatutako behar horiek, aukeretan pentsatzen badugu, bi alderdi dituzte. Alde batetik, helduek emandako 
aukerak, erantzunak, behar dituzte helduek beraiek emandako sufrimenduak eta suntsiketak ekiditeko. 
Bestetik, aukerak, erantzunak, behar dituzte beren eskubideak urratzea ekiditeko. Haurrek beraien kasa 
erabili ezin dituzten eskubideak erabili ahal izateko aukera bereziak behar dituzte. 

Balio anitzeko zerbitzua, funtsean, lehen bi behar-multzoentzako erantzunak suspertzeaz eta ahalbidetzeaz 
arduratzen da. Haur guztiak hartzen ditu kontuan, horrez gain babestuak izateko beharra duten kontuan 
hartu gabe. Hori egitean, beste sistemetan ere ardurak eta erantzunak suspertzen ditu (batez ere hezkunt-
zako, osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako alorretan, hauek erantzukizun berezia baitute haurren behar 
egituratzaileetan), babes-sistemarekin elkartu arte. Hala, HBAZk haur guztiek beren eskubideak erabiltzeko 
moduak partekatzen ditu sistema honekin.

Beharrei erantzutea da haurrek beren hazkuntzako testuinguruak mugatuta 
edo pobretuta ez izatea, bizitzako esperientziak areagotu eta beren harrema-
nen esparrua handitu ahal izatea. Beharrak dinamikoak dira eta erantzunek ho-
rietara egokitu behar dute modu aktiboan. Haurrez haien beharren eta aukeren 
ikuspegitik arduratzeko, ezinbestekoa da haur guztiez arduratzeko asmoa iza-
tea: haur guztiengan pentsatuz planifi katzea, guztientzako eskuragarriak izan-
go diren baliabideetan pentsatzea; haietaz beren osotasunean arduratzea eta 
ez alderdi batzuez bakarrik. Baliabideak diseinatzean beti gogoan izan behar 
da erantzuna zein beharri ematen ari zaien eta, ondoren, jarduerak testuinguru 
bakoitzean eta adin-talde bakoitzarentzat sortu behar diren aukeren arabera 
antolatuko dira. Hori guztia, gainera, adin-talde bakoitzarentzat, aipatu berri 
ditugun eboluzio-denbora bakoitzarentzat pentsatu behar dugu.

Baliabideak diseinatzean 
beti gogoan izan behar 

da erantzuna zein beharri 
ematen ari zaien eta, 

ondoren, jarduerak 
testuinguru bakoitzean eta 
adin-talde bakoitzarentzat 
sortu behar diren aukeren 

arabera antolatuko dira
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2. taula
HBAZ-K HAINBAT MODUTAN ASE DITZAKEEN HAURREN BEHARREN LABURPENA

6.2. Balio anitzeko zerbitzuak osatu eta konpentsatu egiten du

3. grafi koa
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Erredukzionismo bat bada ere, haurrentzako arreta bi ardatzetatik abiatuta deskribatzen saia gaitezke. 
Horietako batean gizartean, familietan eta hezkuntzan izaten diren desberdintasun-mailak jarriko ditugu. 
Bestean, arretaren intentsitatea, hau da, haurrek haur izateko eta etorkizuna izateko behar dituzten auke-
ren maila, kopurua, kokatuko dugu. Zenbait maila dituzten aldagai jarraituak izan arren, beren elkarreragina 
lau egoeratara murriztu dezakegu. Honela identifi katuko ditugu:

• Aparteko desberdintasun soziala bizi duten haurrak eta hezkuntza aldetik defi zitarioa den ingu-
rune familiarra eta soziala dutenak (goiko ezkerraldeko koadrantea). Egoera honek, gutxienez, 
haur izatea ahalbidetuko dieten oinarrizko aukerak bermatzeko modua pentsatzera garamatza.

• Beste aldean (beheko eskuinaldeko koadrantea), desberdintasuna arina denean eta ingurunea 
hezkuntza aldetik onuragarria denean, laguntza-proposamenak osagarriak dira. Nolanahi ere, 
beharrezkoak dira komunitateak bere haurrak kontuan hartzeko.

• Gabeziako bi egoeretan (beste bi koadranteak), suspergarriak hobeak izan arren gizarte-bal-
dintzak pobretuta daude edo gizarte-baldintzak onak izan arren suspergarriak urriak dira. Bi ka-
suetan falta dena ahalbidetzeko arituko gara, baina batean erantzunaren indarra (intentsitatea) 
oinarrizko beharretan jarriko da eta bestean, aldiz, hezkuntza-aukerak sortzean. 

“Konpentsatu” eta “osatu” kontzeptuak bereizi nahi ditugu. Lehenarekin azpimarratu nahi da egoera bat-
zuetan haurrentzako baliabideek konpentsatu egiten dutela, haurrek beren beharrentzat familia-inguru-
nean lortu ezin dituzten erantzunen oinarrizko alderdiak ahalbidetu behar dituztelako. Haurren gabeziak 
konpentsatu behar dituzte, eta haien esperientzia kaltegarriak modu onuragarrian konpentsatu.

“Osatzeaz” hitz egiten dugunean haur guztiek eskura izan behar dituzten suspergarri, hezkuntza-proposa-
men eta bizipen pozgarriez ari gara, baina horiek guztiak jada familia-ingurunean jasotzen dituzten oinarri-
zko arreten gainean fi nkatzen dira. 

Balio anitzeko zerbitzuak barnean hartuko lituzke funtsean (familiaren eta sistema desberdinen) osagarrit-
zat har ditzakegun jardueretan bildutako ekimen, ekintza, zerbitzu eta baliabideak. Hauek proposamen kon-
pentsatzaileak ere badira, osagarritasun horren bidez desberdintasun-egoeran dauden haurrei lehentasuna 
ematen eta modu berezian mesede egiten saiatzen garelako. HBAZren abiapuntua da haur guztientzako 
oinarrizko arreta-gune bat zehaztu eta bermatzea eta, arreta guztientzat baliagarriak izango diren irizpide 
batzuk partekatuz, beste baliabideak estimulatzea beste arreta egituratzaile batzuk berma ditzaten. 

6.3. Lurraldeko haurrentzako oinarrizko arreta-baliabide batzuk

Balio anitzeko zerbitzuak toki-eremuan haurrentzako hainbat arreta egituratuko dituen elementu nagusia 
izan nahi duen arren, horrek ez du esan nahi egiten den guztiak berekin zerikusia izan behar duenik. Au-
rrerago zehaztuko dugunez, artikulatzeko proposamen bat da, ez integratzeko. Dena den, deskribatu ditu-
gun beharrak kontuan hartuta, eta HBAZk zehazki egin behar lukeenaz eztabaidatzeko iradokizun praktiko 
moduan, egokia iruditu zaigu haurrentzako toki-eremuko politikak zehaztean, beti aintzat hartu behar li-
ratekeen oinarrizko arreta batzuk identifi katzea, zein sistemak bermatuko dituen alde batera utzita. Gutxi 
batzuk aipatu behar baditugu, honako hauek izango dira udalerri orok era desberdinetan haurrentzako izan 
behar dituen arreta-baliabideak:
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1. Haurren pobreziari, haurtzaro desberdinetan pobrezia-egoerek duten eragi 
 nari (oinarrizko beharretan duten eragina, baina baita baliabideak eskurat 
 zeko edo sistema desberdinetan, hasteko eskolan, bizikidetza-moduak lort 
 zeko aukeretan duten eragina) aurre egiteko programa bat.

2. Haurtzaroko lehen urteetan haurrentzako eta haien helduentzako eremu  
 ludiko desberdinak, familiako estimulazioa edo hezkuntza-esparru arautue 
 tan ematen dena osatzeko.

3. Lehen urte horietan, jarduera desberdinak bilduko dituen programa bat,  
 haurrek beren familia-multzoko helduekin loturak sortzeko.

4. Halaber, lehen haurtzaro horretan, garapen-gabeziak, harremanei eta gi 
 zarteratzeari dagozkienak barne, garaiz suspertzeko edo hasieratik kon  
 pentsatzeko arreta-proposamen bat.

5. Haurtzaro desberdinetarako, egoera desberdinetarako, proposamen anitza, 
gurasotasun eraginkorra errazteko, etapa bakoitzean beharrezkoak diren gaitasunak lortzen eta 
mantentzen laguntzeko.

6. Aisia sortzailean eta erreferentziazkoak diren hezkuntza-irudi garrantzitsuekin dituzten harrema-
netan oinarrituta, haur-eremu hezigarriak bilduko dituen sistema integratzaile bat. Hezkuntza-
irudi horiek erreferentziazko heldu onuragarriak izango dira haurrentzat eta etxean edo eskolan 
dituztenen osagarri izango dira.

7. Lurralde-mailan eskolaren bidelagun izango den programa anitz bat, komunitateak hezten duela 
egi bihurtzeko. Programa horrek barnean hartuko ditu egoera zailentzako erantzun bereziak ere.

8. Lurraldeko haurrei hezkuntza-alorreko bide-laguntza ahalbidetuko dien sistemen eta baliabi-
deen arteko sistema partekatu bat, intentsitate-maila desberdinak izango dituena (egoeren eta 
adinen arabera).

9. Familia-multzoetako gatazkei eta hauek haurrengan duten eraginari aurre egiteko bitartekotza-
sistema bat.

Horietako batzuek bakarrik, edo ia guztien zati batzuek, osatzen dute Balio Anitzeko Zerbitzu gisa defi nituko 
dugun hori, baina irudi orokor eta zabalago bat behar dugu, zerbitzu honek egingo duen ekarpen berezia 
zein izango den eta beste sistema eta baliabide batzuei gehituko dizkien ñabardurak eta osagarriak zein 
diren jakiteko. Gainera, zeharkako ikuspegiak eta praktikak ere erantsi beharko ditugu, esate baterako: 
parte-hartzea, haur-ikuspegia, haurrentzat pentsatutako udalerria, eta abar.

Izan ere, Unicefen azken txostenek hemen azaldutako zerbitzuen proposamen orokorrean jasotako adie-
razleak erabiltzen dituzte, herrialde (aberatsetako) batek haurrentzako arreta ona duen ala ez zehazteko. 
Haur-pobreziaren tasa (% 10etik gora onartezina da) eta haur-osasunaren arreta unibertsala den ala ez 
aztertu ondoren, haurtzaroa eta arreta egokiak izateko aukerarekin lotutako erantzunak aipatzen dituzte. 
Hala, besteak beste aipatzen dituzte haur txikienei eta lehen haurtzaroan daudenei eskainitako barne-pro-
duktu gordinaren portzentajea; edo adin horietan haurren kopuru handi batek, oztopo ekonomikorik gabe, 
profesionalen eskuetan diren eta arreta-ratio mugatuak dituzten kalitatezko hezkuntza-baliabideetara iris-

Balio anitzeko zerbitzuak 
toki-eremuan haurrentzako 
hainbat arreta egituratuko 

dituen elementu nagusia 
izan nahi du.

Baina artikulatzeko 
proposamen bat da, 
ez integratzeko, eta 

toki-eremuko politikak 
zehaztean beti aintzat 
hartu behar liratekeen 

oinarrizko arreta batzuk 
iradokitzen ditu
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teko aukera izatea. Baina, horiez gain, aintzat hartzen dituzte aitatasunagatik lanean baja hartzeko aukera 
eta guraso izateko laguntza-sistemak ere. 

7. HAURRENTZAKO ARRETA PLANIFIKATU ETA ANTOLATZEKO MODUAK

Haurren behar batzuk eta horiei erantzuna emateko sortu behar diren zenbait 
aukera azaldu ditugu. Baina tokiko politiketatik biziaro baten arabera defi ni-
tutako herritar-taldeei arreta ematen ahalegintzean, zailtasunak izaten dira 
antolaketa-sistemak zehazteko, batez ere eboluzio-ziklo horrek edo horiek zen-
tzu eta esanahi desberdinak badituzte, alegia beste denbora baterako prope-
deutikoak edo amaierakoak ez badira,. Zein da balio anitzeko zerbitzua lurral-
deko haurrez behar bezala arduratzea ahalbidetzen duen antolaketa-logika? 
NBAZ zehazten duen dokumentuan jada ohartarazi zenez, “Zerbitzu baten eta 
honek gizarte- eta hezkuntza-esparruan eskainitako jardueren defi nizioak aur-
kitzen duen lehen eragozpena da zerbitzu hori kokatzeko konplexutasuna (zer 
egiten duen, zeinez arduratzen den, nola aritzen den, zein eskumenekin, zein lege-esparrutan, eta abar). 
Eta bereziki zaila da hezkuntzaren logikan eta sozializatzearen logikan oinarritutako biziaroentzako (hau-
rrak, nerabeak) baliabideen kasuan”.

7.1. Non kokatu sustapena?

Agerian jarri ditugu, alde batetik, lurralde bakoitzeko haurrentzako baliabideak garatzea bultzatu duten lo-
gika historikoak eta eskaera zirkunstantzialak eta, bestetik, administrazioetan departamentu arteko logikak 
aplikatzeko zailtasunak. Halaz ere, haurrentzako arretak eta Gaztematikaren sistemak berak jardueren no-
labaiteko integrazio funtzionala behar dute, gutxienez jarduerei testu honetan eskatzen den koherentzia 
emateko eta koherentzia horri eusteko. 

Gure inguruneko herrialdeak aztertzen baditugu, ez dago sobera azken urteetan haurrez arduratu diren 
Europako Zuzentarau ugariek adierazten dutena gogoan izatea. Hauek, izan ere, lau alderdi azpimarratzen 
dituzte:

a. komunitatea haurrentzat eta haurrekin eraiki behar da.

b. agintariak benetan kezkatu behar dituena haurren egunerokotasunaz arduratzea da.

c. kontua ez da haiek zaintzea, proiektu estrategikoak izatea baizik, asmo eta helburu partekatue-
ki.

d. badirudi giltzarria tokian tokiko agintariak haurren alde mobilizatzea dela.

Tokiko antolaketa-egitura desberdinetan, non kokatu behar da Balio Anitzeko Zerbitzuak ekarriko duen 
haurrak sustatzeko proposamena? Erantzuna era askotakoa izan daiteke, baina badirudi baliozkoa izateko 

Haurrentzako arretak 
eta Gaztematikaren 

sistemak berak jardueren 
nolabaiteko integrazio 

funtzionala behar dute, 
gutxienez jarduerei 

koherentzia emateko eta 
koherentzia horri eusteko
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gutxienez bi ezaugarri izan behar dituela: pertsonak hezi eta arreta emateko ingurune politiko batean koka-
tuta egotea; eta bere funtzio nagusia haurrez arduratzea izatea, haur guztiez eta ikuspegi normalizatzaile 
batetik arduratzea (Nerabeentzako Balio Anitzeko Zerbitzuan jada zehaztu zen bezala: haurren erreferen-
tzia nagusia izatea).

Batzuetan, erantzuna antolaketa-proposamen batek ematen du: jada aipatu du-
gunez, badira baita “haurren zinegotzigoak” ere, baina hezkuntza-arloan edo 
“gazteria-arloan” ere (izena aldatuta) ondo funtzionatzen du, edo baita arlo 
zabal bateko atal berezi gisa ere. Beste kasu batzuetan, egiten den guztiari 
multzo-izaera emango dion aterki egituratzaile bat bilatzen da, eraginkortasun 
gehiago edo gutxiagorekin. Adibide orohartzaileena “haur-hiriaren” proposame-
nak dira. Haurren eta beren logiken presentziari lehentasuna haiek arreta jaso-
tzen duten eremuetatik harago emateko modu bat dira; beren haur-izaeratik 
abiatuta haiei jaramon egiteko moduak. Beste proposamen orohartzaile batzuk 
“hiri hezitzaileen” logikaren inguruan egituratu dira, ñabardura batzuekin. Hau-
rrak komunitatearen ardura direla eta haien hezkuntzan guztiok eragiten dugu-
la azpimarratzen dute.

Zerbitzu bat abiarazi edo garatzea suspertu eta ahalbidetzeko helburua duen dokumentu batetik espero 
da antolaketa-egitura bat proposatzea, organigrama bat, funtzioen defi nizio bat zehaztea. Baina hori ezi-
nezkoa da HBAZrekin. Haur guztiak gogoan izateko antolatzeko moduaz ari gara: etapa eta biziaro desber-
dinetan, komunitatean jardunez, familia-multzoei arreta emanez, etab. eta beti funtsean haurren sustapena 
egiten dugula ulertuz. Proposamen horrek antolaketa oso desberdinak izan ditzake eta beste modu batean 
koka ditzake HBAZren logika eta hartaz arduratzen diren profesionalena.

7.2. Lau dimentsiotatik abiatuta antolatzea

Hala ere, edozein antolaketak balio ez duenez, eta jada badirenak antolatzeko erabili ziren irizpideak ez 
homogeneoak ezta koherenteak ere ez direnez, HBAZk eskainiko dituen erantzunak eta baliabideak aztertu 
eta antolatzeko proposamenek lau ardatz izatea proposatzen dugu (NBAZrako proposatu zenaren antzera, 
baina desberdintasun bakar batekin: nerabeen zerbitzuan biziaro bakar batez arduratzen ginen). Era ho-
netako proposamen batek aukera ematen digu egiten ari garenaren, ditugun hutsuneen eta multzo osoak 
behar duen antolaketa-koherentziaren ezaugarriak sistematizatzeko.

Proposatutako lau dimentsioak honako hauek izango lirateke:

1. Haurtzaroa, gure arretaren hartzaile den eboluzio-zikloa.

2. Asetzen dugun behar-mota nagusia.

3. Bizitzeko testuinguruak, gure jardueran erabili edo eragingo ditugun haien bizitzako elemen-
tuak.

4. Esku hartzeko testuinguruak (neurri handi batean arreta-mota esan dezakegu), adin jakin bate-
ko haur baten beharrei jaramon egiteko lantzen diren arreta-moduak.

Balio Anitzeko Zerbitzuak 
pertsonak hezi eta 

arreta emateko ingurune 
politiko batean kokatuta 
egon behar du, eta bere 

funtzio nagusiak haurrez 
arduratzea izan behar du, 
haur guzitez eta ikuspegi 

normalizatzaile batetik
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Lehen bi dimentsioekin bi sarrerako koadro bat egin dezakegu, ardatz batean behar garrantzitsuenak azpi-
marratuz, eta bestean, zein adin-tartetan jardungo den.
 

2. koadroa
 1. eta 2. dimentsioak: ARRETAK ANTOLATZEA NAGUSIKI ERANTZUNA EMATEN ZAIEN ADINA 

ETA BEHAR-MOTAK KONTUAN HARTUTA

    
    

Arreta-proposamen batzuk ala besteak zehazteko, sortu nahi diren aukerak zein ziklorentzat eta zein erant-
zun-motarentzat izango diren hautatu behar da. Hala, adibidez, guraso izan berri diren aita eta amekin 
jarduera bat abian jartzea erabakitzen badugu, haur txikienei arreta ematen diegu eta, aldi berean, lotura-
behar batzuei erantzuten diegu. Udal-instalazioetan jolaserako eta kirola egiten hasteko gune bat sortzen 
badugu, haur-helduenei arreta ematen diegu eta, bide batez, hezkuntza-estimulazioko eta babes-faktoreak 
eskuratzeko beharrei erantzuten diegu. Eta abar. 

Gorago adierazi dugunez, haurrez arduratzea haien egunerokotasunaz, bizi dutenaz eta bizi dezaketenaz, 
haurrak garatzen diren eguneroko testuinguruez arduratzea da. Horregatik ematen diogu garrantzia tes-
tuinguruen ardatzari. Bizitzeko testuinguru batean, gainera, lekuak (fi sikoak, materialak), esparruak edo 
inguruneak (ez bakarrik non, baizik eta zein giro eta zein dinamika) eta harreman-elementuak (norekin) 
bereiz ditzakegu. 

Artifi zial samarra da haurren bizitzeko testuinguruak zatitzea, oso erlazionatuta daudelako eta hezkuntza-
zereginaren zati handi bat haurrei horietako bakoitzean kokatzen laguntzea delako. Halaz ere, proposamen 
txiki bat egingo dugu, egin ditzakegun ekintzak edo dimentsio honetan HBAZk izango dituen osagaiak an-
tolatzen eta egituratzen laguntzeko. 
 

Txikienen haurtzaroa 
0-3

Lehen haurtzaroa
4-6

Haur-heldutasuna
7-10

Nerabezarorako 
trantsizioa

11-12

Hezkuntza-
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beharrak  
  

Lotura-beharrak 

Babes-beharrak, 
berme-beharrak
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3. koadroa
3. dimentsioa: ARRETAREN TESTUINGURUAK

Haurtzaro jakin bateko eta bizitzeko testuinguru zehatz bateko behar jakin batzuei erantzuteaz gain, modu 
desberdinetan aritzen gara, jarduera desberdinak ditugu. Egiten duguna zein arreta-motari dagokion zehaz-
teko, jarduera horietako bakoitzean ematen diren edukia eta dinamika deskribatu behar genituzke. Seguru 
asko, arreta bat ere ezingo da kokatu hemen laburbildu ditugun kategorietako bakar batean, baina agian 
baliagarria izan daiteke jarduera-multzo bakoitzaren edukia adostasunez defi nitzea. Horretarako, arreta-
modu nagusiak laburbiltzen dituen honako koadro hau proposatzen dugu.
 

A. LEKUAK (haurrak garatzen diren eremu fi sikoak)

1. Etxea, familia-eremuak

2. Haurtzaindegia, haur-eskola, eskola

3. Jolas-lekuak, haurren eta familien topalekuak

a. parkeak, kalea

b. haurrentzako leku instituzionalak

B. HARREMAN NAGUSIAK

1. Helduekiko erlazioak

a. Familia-multzoko edo -multzoetako kideak.

b. Haurrez arduratzen diren profesionalaks

c. Herritar helduak (haurrei buruz berezko ikuspegiak eta sorkuntzak 
dituzten herritarrak)

2. Beste haur batzuekiko harremanak, haur-izaera desberdinekin dituztenak.

C. INGURUNEAK. LURRALDEAK (berezko harremanak eta giroak dituzten eremuak)

1. Familia-inguruneak eta -giroak

2. Eskola-eremuak eta haurrentzako baliabide desberdinen eremuak (eskolara edo baliabide 
desberdinetara joan eta bertan egotearen inguruko harremanak eta giroak)

3. Beste batzuekin jolasteko eta bizikidetzarako eremuak

4. Ingurune birtualak. Komunikazioaren gizarteko eraginen eta ikaskuntzen testuinguruak.
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4. koadroa
4. dimentsioa: ARRETA-MODU DESBERDIN BATZUK

Gure lurraldearen eta bertako haurren aniztasuna kontuan hartuta, HBAZk ez du baztertzen antolaketaren 
lau ardatzek eskaintzen dituzten aukeretako bat ere, baina horietako batzuk lehenesten ditu (etapa batzuk, 
behar batzuk, testuinguru batzuk edo ekintza-mota batzuk). “Testuinguruen” artean lehentasuna ematen 
die ezaugarrien artean ludikoa izatea dutenei. Behar guztiei egiten die jaramon, baina nagusiki soziabilita-
teaz eta gizarteratzeaz arduratzen da, edo beste testuinguru batzuetan arretarik jaso ez dutenak indartzen 
ditu. Subjektu bakoitzak eta talde bakoitzak bizi duen errealitatearen eta unearen arabera (beste baliabide 
batzuekin batera, lehentasunezko elementu gisa edo osagarri gisa), arreta-mota ia guztietan du eragina, 
baina modu oso desberdinetan eta intentsitate aldakorrekin.

1. Haurrak, familiak eta beren gizarte-ingurunea aztertu eta 
aktiboki ezagutzea.    

2. Komunitatean esku hartzea, honek bere haurren ardura har 
dezan.

3. Haurrei arreta emateko plataforma partekatuak diseinatu eta 
abian jartzea.

4. Haurrek erakundeetan eta komunitatean parte hartzea.

5. Haurrek beren eskubideak erabiltzea.

6. Haurra suspertzeko esku hartzea, hezkuntza-jarraipena egitea 
eta haren berezko ingurunean bide-laguntza ematea.

7.  Hezkuntza-jarraipen pertsonalizatua egitea.

8.  Baliabideetara iritsi dadin ahalbidetzea

9.  Haurra eta haren helduak hezkuntzarako eta gizartearen 
partaide izateko oinarrizko informazioa eskura dezaten erraztea

10.  Jolasa abiapuntu hartuta egoera eta ingurune hezigarriak 
sortzea.

11.  Familiei laguntzea. Guraso-gaitasunen inguruko jarduerak 
burutzea.

12.  Txikienen haurtzaroan eta lehen haurtzaroan hezkuntza-
erakundeek ondo funtziona dezaten inplikatzea.

13.  skolatzean bide-laguntza ematea: familia-suspergarriak 
ordeztu eta babestea, hezkuntza-prozesuan absentismoari eta 
zailtasunei aurre egitea. Haurren ingurunean eskola txertatzen 
laguntzea.

14.  Beste arreta batzuk (beste profesional eta baliabide batzuei 
dagozkienak) osatuko dituzten arretak eta laguntzak ematea.

15. Gatazka-egoeretan bitartekotza egitea.

16. …
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Gure jarduerak lau dimentsioetako bakoitzaren atal desberdinei jarraituz antolatzeak aukera ematen digu 
zein testuingurutan esku hartzen ez dugun eta egin behar genukeen jakiteko, zein behar asetzen ditugun 
eta zein ez argitzeko, eta zein modutan arduratzen ari garen ezagutzeko. Zehaztapen horrek zer egiten 
dugun, norengana iristen garen eta haurren bizitzei ekartzen dieguna benetan garrantzitsua den jakitea 
ahalbidetuko liguke. Proposamen honek zein pieza falta diren eta tokirik zeinek ez duten argituz diseinatzen 
du arretaren puzzlea.

7.3. Gutxieneko antolaketa-proposamen bat

Arreta orain arte deskribatutako asmoekin antolatu eta egituratzeko aukeratzen dugun formula edozein 
izanik ere, Balio Anitzeko Zerbitzuaren proposamenak bermatu egiten du, gutxienez, honako hau egin ahal 
izatea:

1. Lurraldeko haurren errealitatea eta jardueren eragina aztertzeko sistema bat izatea, arreta guz-
tiekin sortu behar diren aukerak eta lortu behar diren helburuak planifi katzeko sistema bat. 
Sistema horrek aldian behin aztertuko du emandako erantzunak zein neurritan dagozkien hau-
rren beharrei, eta aukerarik sortu gabe geratzen ari diren behar garrantzitsurik (zaharrak nahiz 
berriak) ba ote dagoen. 

2. Beste sistema batzuekin eta haurrez arduratzen diren profesional desberdinekin sare-lanerako 
sistema eraginkor bat sortu eta partekatzea.

3. Aurrekoa ahalbidetzeko, nolabaiteko koordinazio-egitura bat antolatzea: toki-eremuko haur-ma-
haiak, haur-koordinakundeak, auzoko haur-plana, etab.

4. Tokiko baliabideak haurra oinarri hartuta pentsatzeko eta haurrentzako arretak eskubideak oina-
rri hartuta berrikusteko erreferentziazko egitura izatea, haurren parte-hartzea kontuan hartuz.
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IV. ZERBITZUA GARATZEKO ETA 
FINKATZEKO ZEHAZTAPEN BATZUK
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Balio Anitzeko Zerbitzua zehazteko, bere asmoak eta helburuak zein diren azaldu behar dugu lehenik eta 
behin. Asmo eta helburu horiek beharrekin erlazionatuz, haiei aukerak sortu, loturak egin eta partaide izatea 
erraztu nahi diela esango dugu. Beste arreta-sistema batzuekin lotura estua duen zerbitzu bat denez, zer-
bitzuaren ardatz nagusia edo logika zein den azpimarratu beharko dugu. Horregatik, enfasi berezia jarriko 
dugu ludikoa zer den defi nitzeko orduan. Azkenik, HBAZ batek bereziki zer egiten duen edo zer egin behar 
duen galdera zehatzari erantzun beharko diogu. Aldez aurretik, testuaren atal txiki batean agerian jarriko 
dugu HBAZk, batzuetan, dinamizatu egiten duela, beste batzuetan besteak arduratzera bultzatzen dituela, 
zenbaitetan jarduerak osatzen dituela, eta proposamen eta jarduera batzuetan arduraduna dela. Nolanahi 
ere, lurraldean haurren (profesionalen eta komunitatearen) erreferentzia garrantzitsua izaten saiatzen da 
beti. Hemen egindako zehaztapen guztiak beste kapitulu batzuetan defi nitutako kontzeptu eta irizpideekin 
lotuta daude, eta bereziki gogorarazten digute gure asmoa heztea dela eta, horretarako, bertan esku hart-
zen dutenen artean planifi kazio zorrotza eta gaitasun profesionala behar-beharrezkoak direla.

1. DINAMIZAZIOTIK ERANTZUKIZUNERA

HBAZren alderdi desberdinak gehiago zehaztu ditzakegu, zerbitzuaren arreta-proposamenek eta lan egite-
ko moduek lau atal handirekin zerikusia dutela argi uzten badugu:

a. Lehenik eta behin, Balio Anitzeko Zerbitzuak bere haurrenganako interesa piztu behar 
 du komunitatean eta, guztien artean adostutako irizpideei jarraituz, haur horiengan 
 eragina duten baliabideak eta erantzunak dinamizatu eta orokortu behar ditu. Adibidez: 
 kezka berezia izango du haurrak hirigintza-erabakietan edo zerbitzuen ordutegien 
 antolaketan kontuan hartuak izan daitezen.

b. Ondoren, kezka orokorrago bat du: lurraldean aritzen diren sistema, baliabide eta 
 zerbitzu desberdinek haurrentzako oinarrizko aukeren sorkuntza berma dezaten.
  Adibidez: 0-3 urteko etapan aktiboki inplikatzen da toki-eremuko arretak defi nitu eta 
 ebaluatzean.

c. Bere proposamenen bidez haurrentzako aukerak osatzen ditu. Adibidez: jarduera 
 ludikoak proposatzean loturak sortzea eta guraso-gaitasunak hobetzea eragiten du.

d. Sistema bakar bati ez dagozkion edo sistema baten ardurapean ez dauden jarduera 
 garrantzitsu zehatzak abiarazten eta koordinatzen ditu. Jarduera horiek zerbitzuak 
 defi nitu eta funtzionarazi behar ditu arduradun nagusi moduan. Adibidez: arreta 
 hezigarrirako gune ludikoak jartzen ditu martxan, haurrentzako komunitate-mailako 
 proposamen bat dinamizatzen du edo kontsultarako eta partaidetzarako sistemak 
 bultzatzen ditu.

Herri edo auzo bakoitzean HBAZ proportzio eta intentsitate desberdinekin arduratzen da atal hauetako 
bakoitzaz, baina guztietan lau ataletan aritu behar litzateke. 
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2. DIMENTSIO LUDIKOA ELEMENTU NAGUSI

Toki-eremuan, honako defi nizio hau adostu dezakegu, guztiok Haurrentzako (haurrei arreta emateko) Balio 
Anitzeko Zerbitzua osatzen duten elementu komunei buruzko erreferentzia bera izateko:

Ez dira programa edo plan batean elkarrekin jartzen diren jarduera batzuk; aitzitik, egunerokotasunean pla-
nifi katu, adostu eta landutako nolabaiteko erlazioa (sinbiosia, osagarritasuna, antzeko irizpideen araberako 
diseinua, kudeaketa partekatua, eta abar.) duten baliabide, zerbitzu eta jarduera desberdinak dira. 

Proposatu diren lan egiteko lau modu handiek ikuspegi desberdinak izan ditzakete eta, modu batean zein 
bestean, beste sistema batzuek ere parteka ditzakete. Baina HBAZren dimentsio nagusia, jarduera guztiak 
egituratzen dituena, harreman ludikoa da (baliabide eta jarduera desberdinek beste dimentsio batzuk ere 
badituzten arren eta guztia harreman ludiko horretara mugatzen ez bada ere). 

Harreman ludikoa dimentsio gisa hartuta honako hau da:

• Haurren jolasen munduan (betebeharren edo ikaskuntza arautuen, eskolaren eta etxearen mun-
duak bezalakoak ez direnak) pentsatuta, eta errealitatearekiko, beste munduekiko eta beste 
pertsonekiko erlazioan pentsatuta antolatzea.

• Haurrari garatzen, ikasten, inguruko munduaz jabetzen eta haren partaide izaten laguntzen dio-
ten asebetetzeak bereizgarri dituen harremana izatea.

Partaidetzazko prozesuan parte hartu zuten haurrek garbi utzi zuten jolasa be-
ren mundua zela eta mundura hurbiltzeko zuten oinarrizko modua jolasa zela. 
Leku eta denbora desberdinetan, beste haur batzuekin daudenean, etxean, par-
kean edo ludotekan, beren bizi-erreferentzia jolasa da. Aktiboak eta pasiboak 
dira, mundu errealean eta sinbolikoan jolasten dira. 

Sortzailek esan nahi du sortu egin behar duela, ez dela denbora-pasa hutsa, 
asmoak dituela, bere helburuak espero izan eta ebaluatu behar diren emait-
zekin zerikusia dutela. Orain arte argudiatu dugunetik ondoriozta daitekeenez, 
bereziki haurren beharrak laburtzean, gutxienez honako hauek asetzeko balio 
izatea espero dugu:

Ez dira programa edo 
plan batean elkarrekin 
jartzen diren jarduera 

batzuk; aitzitik, 
egunerokotasunean 

planifi katu eta landutako 
nolabaiteko erlazioa duten 

baliabide, zerbitzu eta 
jarduera desberdinak dira

Elkarren artean erlazionatuta dauden eta harreman ludikoa ardatz nagusi duten hainbat ba-
liabide eta jarduerak osatutako multzoa da Haurrentzako Balio Anitzeko Zerbitzua. Harreman 
ludiko hori modu desberdinetan adierazten eta antolatzen da eta honako hauek sortzen edo 
eragiten ditu: a) loturak (familia barnean eta berdinen artean), b) sozialki partaide izatea 
(komunitate hurbilean eta gizartean) eta hezkuntza-aukerak izatea (garatzeko eta hezteko 
suspergarriak); parte-hartzea sortzen du eta parte-hartzean oinarritzen da jarduteko, hau-
rren bizitzako eguneroko jardueren bidez.
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• Norbaiti axola zaiela jakin, sinetsi eta etengabe sentitzeko beharra (familia-multzoarekiko lotu-
rak); beste batzuen laguntzarekin eta beste batzuei haur izaten lagunduz eratzen direla jakin 
eta sentitzeko beharra (soziabilitatea eta berdinen arteko loturak).

• Familiaz harago, berak parte hartzen duen eta bera kontuan hartzen duen hurbileko giza talde 
baten barruan dagoela jakiteko, partaide izateko beharra; bizi duen mundua, bere inguruko kul-
turak eta baloreak, giza eta gizarte-aniztasuna, eta abar pixkanaka ezagutzeko beharra.

• Bere ahalmenak garatzeko eta ahalik eta gaitasun gehien lortzeko, bere premientzako erantzun 
desberdinak eskura izateko eta aprobetxatu ahal izateko beharra.

Dokumentu honetan behin eta berriz aipatzen denez, jarduerak eta proposamenak haurrei beren bizitzako eta 
beraiek partaide diren bizitza kolektiboko elementu aktibo izatea ahalbidetzen dieten eskubideen ikuspegitik 
egiten dira. Balio Anitzeko Zerbitzua parte-hartzez eginiko eta parte-hartzea sortzeko proposamena da beti. 

Defi nizio hau ondoko eskemak zehazten du:
4. grafi koa

HBAZren lehen deskribapen bat
 

Modu desberdinetan adierazita eta 
antolatuta

Haurren bizitzako eguneroko 
jardueren bidez

Zer da HBAZ?
Haurrei arreta emateko baliabide 

eta jarduera batzuk, elkarren artean 
erlazionatuta daudenak. Hauek: HARREMAN LUDIKOA dute 

ARDATZ NAGUSI

PARTE-HARTZEA

LOTURAK SOZIALKI PARTAIDE IZATEA
HEZKUNTZA 

AUKERAK
(garatzeko 
eta hezteko 

suspergarriak)

BERDINEN 
ARTEAN

GIZARTEAN

KOMUNITATEAN
FAMILIA BARNEAN

(gurasoekin)

Honako hauek soru edo 
eragiteko:
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3. HAURRENTZAKO BALIO ANITZEKO ARRETA-ZERBITZU BATEN PROPOSAMENAREN OI-
NARRIZKO OSAGAIAK

3.1. Sintesi-proposamen bat

Aurreko eskemaren bidez Balio Anitzeko Zerbitzuaren logika nagusia zein den azaldu nahi izan dugu (ludikoa 
dena) eta, horrekin batera, zerbitzuak zein asmo eta helburu dituen (aukerak, loturak, partaide izatea). Ora-
in, HBAZ batek bereziki zer egiten duen edo zer egin behar duen galdera zehatzari erantzun behar diogu.

Haurren eta haiengan eragina duten toki-eremuan antolatutako jarduera eta baliabide desberdinen errea-
litate aldakorra deskribatu dugu neurri batean. Toki-mailan haurrez kezkatzeak zentzua duela justifi katu 
dugu. Bizitzako lehen etapentzat funtsezkoak diren irizpideak eta arreta-moduak sistematizatu ditugu. Hau-
rrek dituzten behar batzuk eta aukerak sortzeko zenbait modu identifi katu eta hautatu ditugu. Zerbitzuaren 
jardueraren alderdi orokor batzuk iradoki ditugu, gehienez eta gutxienez izan behar dituzten ezaugarriekin. 
Orain, hori guztia gehiago zehaztuz, Haurrentzako Balio Anitzeko Zerbitzu batek lau jarduera-multzo handi 
izan behar dituela iradokitzen dugu (jarraian zehaztasun handiagoz deskribatzeko).

Zertaz arduratu behar du zerbitzuak? Zein jarduera lehenetsi behar ditu? Zerk ematen dio zentzua? Ondoko 
sistemak deskribatzen dituen lau multzo handietan pentsatzea proposatzen dugu.

5. grafi koa
HBAZ BATEKO JARDUERA-MULTZO NAGUSIAK

 

l.

HAURREK PARTE HARTZEKO 
MODU ZEHATZAK SUSPERTU ETA 
EGITURATZEA

lll.

HAURRENTZAKO EREMU LUDIKOEN 
SORRERA AHALBIDETZEA, 
HORIETAKO BATZUK BULTZATU ETA 
KUDEATZEA

ll.

HAURTZARO DESBERBINENTZAKO 
JARDUEREN ESKAINTZA ANTOLATU 

ETA ZENTZUZ HORNITZEA

ll.

FAMILIA-EREMUEN, GURASOEI 
BEREN FUNTZIOETAN LAGUNTZEKO 

TESTUINGURUEN SORRERA BULTZATZEA

HAUR-IKUSPEGIAREN 

ESKUBIDEETAN OINARRITUA
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Lehen jarduera-multzoak parte-hartzearekin du zerikusia, hauek erakunde, baliabide eta zerbitzuetan siste-
matikoki sartzearekin, komunitatean parte hartzeko egiturak sortzearekin. Bigarrenak iradokitzen du, Balio 
Anitzeko Zerbitzuak toki-mailan haurtzaroak betetzen dituzten jarduerak eskaintzeko logika partekatu eta 
koherente bat proposatzeaz arduratu behar duela, bere diseinuak eta bere lehentasunek nagusiki haurren 
denborekin izan behar dutela zerikusia, eta ez helduenekin. Balio Anitzeko Zerbitzua ez da haurtxokoen ku-
deatzaile hutsa. Hezkuntza-ikuspegitik defi nitutako eremuak sortzen eta kudeatzen ditu, baina beste eremu 
batzuk sortzea ere errazten du, eta haurrek esparru publikoan presentzia izateaz arduratzen da. Behin eta 
berriz adierazi dugunez, haurren eskubide eta aukera batzuk familia-multzoaren baitan ematen dira, eta ho-
rregatik bere ahaleginen artean familia-multzoa osatzen duten helduekiko loturaz eta haien eraginkortasun 
hezigarriaz arduratzen da, modu askotan. 

Jarduera guztietan haur-ikuspegia aplikatzen du eta haurrak eskubideen subjektu aktibotzat hartzen ditu. 
Komunitateaz arduratzen direnek herritar haurrak badirela aintzat hartuz begiratzea, planifi katzea eta jar-
dutea bermatzen saiatzen da. Era berean, hori guztia haurrak kontuan hartuta egiten dela bermatzen ere 
saiatzen da. 

Lau multzo hauekin zentzuz eta koherentziaz hornitzen dira Gaztematikak Balio Anitzeko Zerbitzu guztient-
zat proposatzen dituen sei ekintza-arloak. Parte hartzen duten haurren proposamenarekin koherentzia ema-
ten zaio adierazpenerako eta partaidetzarako bideei dagokien guztiari eta baita sorkuntzarako laguntzen 
zati bati ere. Orientazioa eta bide-laguntza familiei laguntzeko sistemen parte bat dira, eta baita haurren 
eremu eta lekuen antolaketarena ere. Aisia hezigarria jardueren eta guneen eskaintzaren ardatza dira. In-
formazioa lau multzoen zati bat da eta, bereziki, toki-eremuan haurren eta haurrekiko komunikazio-esparru 
bat eratzean.

3.2. Parte hartzen duten haurrak

Balio Anitzeko Zerbitzua egituratzen duten ardatzetako bat komunitateak (udal-arduradun politikoak, pro-
fesional desberdinak, herritarrak) bere haurrenganako izan behar duen kezka eta konpromisoa suspertzea 
izatea proposatu badugu, arrazoizkoa dirudi lehen jarduera-multzoa parte-hartzea izatea. Azaldutako iriz-
pideen arabera, HBAZk parte hartzeko praktika desberdinen dinamizatzailea izan behar du. Funtsean, hiru 
modutan egin dezake eta egin behar du:

1. Profesional desberdinen artean partaidetzazko kultura sortuz eta zabalduz.

2. Haurren bizitza garatzen den erakunde desberdinetan partaidetzazko egiturak bultzatuz.

3. Komunitateko edo auzoko gai desberdinetan parte hartzeko proposamen zehatzak (egitura 
fi nkoa dutenak edo aldakorrak) eginez.

Profesionalak, oro har, ez dira asko arduratzen haurrak beraiengan eragina duten erabakietan inplikatuta 
egoteaz. Horri aurre egiteko, zerbitzuak kultura sortu behar du, praktika desberdinei buruz hausnartzen 
lagundu eta jada funtzionatzen dutenak hedatu behar ditu. Haur-kultura sortzea partaidetzazko kultura 
sortzea da. Aipatu ditugun koordinazio-egituretan HBAZ erreferentzia izan daiteke entzuteko moduarentzat, 
haur bakoitza kontuan hartzeko moduarentzat eta haur bakoitzari inplikatzen utziz hari interesatzen zaiona 
kontuan hartzeko moduarentzat.
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Haurren parte-hartzea oso desberdina da erakunde bakoitzean. Adibidez, es-
kolan parte hartzeko eta entzuteko praktika batzuei buruz galdetzen diegu-
nean, apenas agertzen dira funtzio garrantzitsuak dituzten ordezkariak edo 
tutoretza-ordua, halakorik badago, “fi txak betetzeko” erabiltzen da. Baina ba-
dira halako inplikazioak dituzten eskolak ere, eta horietan “tutoretza-saioak 
oso garrantzitsuak dira gure arazoak konpontzeko”.

Ez dagokio Zerbitzuari eskolako parte-hartzea garatzea, baina bai hura ahalbi-
detzen laguntzea edo sustatzea, hau da, inguruko eskolei parte-hartzea izan 
daitekeela eta izan behar duela gogoraraztea. Kasu zehatz batzuetan inplika-
zio hori badago (esate baterako, Agenda 21). Toki-eremutik hezitzaileei lagun-
du egiten zaie ingurunea ezagutzeko prozesuan, tokiko agintariek entzutea 
errazten da, eta haien ekarpenen jarraipena egiten da.

Zerbitzuak eragin zuzena izan dezake, ordea, haurrak joaten diren tokiko 
erakunde bakoitzean (entitateak, zerbitzuak, baliabideak) benetan parte hart-
zen utz diezaieten, haurrek normaltasunez parte hartzeko antolaketa-moduak 
pentsa ditzaten. Jakina, bereziki HBAZren ardurapean dauden gainerako 
eremu hezigarri eta ludiko guztietan parte-hartzeak izan behar du egituratuko 
dituen ardatza. Parte-hartzerik gabe antolatuko den haurren topaleku batek 
ezinezkoa izan behar du. Jolaserako eta denbora-pasarako besterik ez den le-
kua haur-eremu hezigarri batetik benetan bereizten duena parte-hartzea da, 
plangintza edo heldu hezitzaileen presentzia bera baino gehiago. Bere egin 
dezaketen eremu bat, testuinguru bat da, beraiekin diseinatzen dena eta, na-
gusiki helduen ikuspegietan oinarritzen ez diren irizpideei jarraituz, haien adie-
razpenetan oinarrituta ebaluatzen dena.

Irizpideen kapituluan jada adierazi dugunez, familia-multzoekin lan egitean Ba-
lio Anitzeko Zerbitzuak lagundu egin behar die, hezkuntza-jarraibideen artean, 
guraso-gaitasunen artean, haurrei entzutea eta taldeko erabakietan partaide 
izaten uztea barnera ditzaten. Helduek beren haurrei zein gairi buruz edo zein 
kontutarako kontsultatzen dieten jakiten saiatzean, ikusi dugu galdera horiek 
oso gutxitan izaten direla zer jan nahi duten, zer jantzi edo astialdian zer egin 
baino zerbait gehiago. Halaz ere, guztiek diote gustuko dutela beraiei galdet-
zea, beren iritzia ematea. Era horretako harremanak ondo sentiarazten ditu.

Jarraibide egoki horiei laguntzeko partaidetzazko hezkuntza-estiloez baliatu behar dugu. Loturak sendot-
zean familia-sentimenduak sortu behar dira, beraiek ere garrantzitsuak izango diren bizikidetza-modu gisa. 
Familian parte-hartzearen logika erabiltzen hasteko, aldi berean beste erakunde batzuetan ere nola parte 
har dezaketen pentsatu behar da: eskolan edo baliabide desberdinetan. Hala, haurrak beren gurasoak ere 
komunitatearen zati direla ohartzen dira. 

Haurrei entzuteko eta beren inguruko errealitateaz dituzten ikuspegiak ezagutzeko gai garenean, sorpresa 
bitxiak izan ohi ditugu. Gorago adierazi dugunez, egindako partaidetzazko ariketan haurrak beren auzoan 
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ibili ziren, garrantzitsua iruditu zitzaiena adierazi zuten, beren munduarekin erlazionatu zuten, eta aginta-
riez hitz egin zuten. Jakina, beren herriak hondartza izatearekin amets egin dezakete, itsasoa urruti egon 
arren, baina horrekin batera esaten dute garrantzitsua dela gozoki-denda ludotekatik hurbil egotea, edo 
helduenarekin ia bat ez datorren leku garrantzitsuen kategorizazio bat egiten dute. 

Garrantzitsua dirudi haurrek beren udal-agintariei buruz ezertxo ere ez jakitea. Adierazgarria ez bada ere, 
testu hau ilustratzeko, haur parte-hartzaile batek egindako alkatearen marrazkia jarri nahi izan dugu. Parte 
hartu ala agindu?

Demokraziak herritarrek gertakarietan eragina izan eta al-
daketak eragin ahal izatea dakar. Hala izan behar du haurren-
tzat ere, eta helduek ez dute haien parte-hartzea bigarren 
mailako demokraziatzat jo behar. Berriro diogu, haurrentzat 
parte hartzea da gaitasunak eta trebetasunak dituztela eta 
gai askotan ekarpenak egin ditzaketela konturatzea; horrez 
gain, guztiokin partekatutako erantzukizunak dituztela kon-
turatzea eta komunitatearen barnean duten bizitza ulertzea 
ere. Gainera, parte-hartzeak, haur guztiengan eragina duen 
neurrian, taldean sartzea eragiten du, haurren artean ez du 
desberdintasunik markatzen.

HBAZk auzoetan parte hartzeko egiturak garatzeko enkargu 
berezia izan dezake. Era askotako formatuak probatu dira, 
Kontseilu egonkorrak nahiz auzoko gai zehatzak lantzeko di-
namizatutako egiturak. Komunitate jakin bateko haurrei arreta emateko egingo dugunaren diseinuak bar-
nean hartu behar ditu etapa bakoitzean parte hartzeko praktika erreal batzuk; haurren ingurunearen zati 
bat ezagutu eta bertan eragina izateko jarduerak; zerbitzuak pentsatu eta planifi katzeko jarduerak; zuze-
nean haurrekin zerikusia duten gaiez hitz egin eta eztabaidatzeko eremu demokratikoak.

Azkenik, gogoan izan behar dugu ez dela nahikoa kontsulta-prozesuak abian 
jartzea, prozesu horietan haurren ikuspegiak ezagutu besterik ez baitugu egi-
ten. Helduek proposatutako prozesuak ere sartu behar ditugu, haien irizpideak 
kontuan hartzeko eta erabakietan eragina izateko, alegia haiei boterea aitort-
zeko. Baina, horiez gain, parte hartzeko prozesu autonomoak, haurrek berezko 
dituztenak, beraiei irteten zaizkienak eta helduen laguntza dutenak, dinamiza-
tu behar dira. Haurren parte-hartzea sustatzeak haiek berezko interesak, lehen-
tasunak eta estrategiak dituztela onartzea dakar. 

3.3. Jardueren eskaintza koherentea

Jada deskribatu dugunez, haurtzaroak kontraesan hirukoitz baten mende daude: helduek beraientzat den-
bora gutxi izatea, beren denborak betetzen dituzten zerbitzu publiko eta pribatuen eskaintza handia (“ikasi 
beharreko” gauza ugari dutelako edo seme-alabak zaintzapean izateko beharra dagoelako) eta azkenik 
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pribatizaziorako joera, hau da, komunitatearen, auzoaren eta herriaren dina-
mikatik kanpo dauden haurren bizitza banantzeko joera. Testu honen lehen 
orrietan adierazi dugunez, horren emaitzak dira, laburbilduta, haurren denbora 
desberdinen garrantzia nahastea, hiperokupazioa, eta eskainitako jarduerek 
benetako hezkuntza-edukirik ez izatea.

Eztabaidarako proposamen gisa, HBAZko jarduera batzuek toki-eremutik bult-
zatzen denari, horiek garatzeko jarraitzen diren irizpideei, eta beti proposatzen 
saiatu behar diren proposamenei koherentzia emateko balio izan dezakete. 
Haurren denborak eta jarduera-proposamenak era askotakoak dira. Psikomo-
trizitatea nahiz eskola-kirola, ipuin-kontalaritza nahiz antzerkigintza, musika-
jolasa nahiz musika-eskola, tailerrak nahiz eskola-errefortzuak, ludoteka nahiz 
udako ekintzak… mundu ugari daude: denborak, administrazioaren inplikazio-
mailak, haurren benetako beharrak, hezkuntza-asmoak, eta abar. Denborak 
eta jarduerak kontuan hartzen dituzten adibideak pentsatzeko, honako eredu 
hauek iradokitzen ditugu:

5. koadroa
Jarduerak antolatzeko proposamena

Maiz, jardueren proposamenaz hitz egitean bi sarrerako koadro batean laburtzen da artifi zialki guztia: ar-
datz batean eskolakoa dena eta ez dena bereizten dira eta, bestean, eskolan eskaintzen dena (erakundeak 
edo Guraso Elkarteak) eta udalak edo astialdiko hezkuntza-entitateek eskaintzen dutena bereizten dira. 
Baina goiko koadroak islatzen duen errealitatea zabalagoa da eta gehiago dira zehaztu eta planifi katu behar 
diren osagaiak.
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Balio Anitzeko Zerbitzu batek, lehenik eta behin, udalaren proposamen desberdinak irizpide jakin bat-
zuen arabera integratzeko modua iradoki behar du. Gero, komunitatearekin, eskolarekin eta familiekin lan 
egitean, haurrek behar dutenari buruzko irizpide baliagarriak hedatu behar dituzte, batzuen gogaitasuna 
ekiditeko nahiz besteen suspergarrien eta aukeren eskasia gutxitzeko. HBAZk iradokitzen, estimulatzen, 
lehenesten duenean, beste departamentuek egiten dutena koordinatzen duenean, eta haurtzaro desber-
dinentzako jarduerak antolatzen dituenean, aintzat hartu behar ditu orain arte adierazi ditugun irizpideak, 
indarra bereziki honako hauetan jarriz:

a. Haurren beharrekiko koherenteak izatea.

b. Deseskolatzeko logikari jarraitu, eta ez eskola-denborak areagotzeko logikari.

c. Adin bakoitzari egokitzea. Ahaztuta dauden adinekin ahalegin berezia egitea: hasierako haurt-
zaroa, trantsizio-urteak.

d. Helduen gainerako helburu edo asmoen gainetik, ludikoa denak ardatz izaten jarraitzea (jada 
azaldu denez, dimentsio utziezina baita).

e. Gorago deskribatu den hezkuntza-kontzeptuaren arabera, haurren garapen integralean eragina 
izan nahi izatea.

Batzuetan, HBAZk nolabaiteko ordena jartzeak esan nahiko du esperientzia 
jakin batzuk sorraraztea, egiteko modu batzuei baliabideak jarri eta saritzea. 
Udalerri txiki askotan ordena jartzea izango da jarduerak ez abiaraztea helduen 
eskaerei erantzuteko bakarrik, jada egiten dena kontuan hartuta, haur-ikuspegi 
batetik erantzuteko modurik onena zein den guztion artean adostu gabe. 

Ludikoa dena ardatz izateak, berriro diogu, ez du esan nahi haurren jolasa anto-
latzea. HBAZk haurrenganako duen kezkaren isla haurrak jolasteko modu des-
berdinen artean garatzea izan behar du. HBAZk ahalbidetu egin behar ditu jolas 
librea eta ikuskatua, bakarkakoa eta lagun artekoa, suspertua eta planifi katua, 
gurasoekin eta haiengandik aske jolastua, ahalbidetu behar ditu. Balio Anitzeko 
Zerbitzuak jolasa berreskuratu behar du funtsezko hezkuntza-modu gisa, baita 
gaur egungo gizartean ere, eta baita plazerari eta asebetetzeari eutsi behar 
dien teknologia berriez betetako jolasa ere. Jolasa norberaren eta taldearen 
garapenerako, jolasa ikaskuntza-prozesu gisa; hala, jolasean lantzen duten sor-
kuntza hori  eguneroko arazoak konpontzeko ere erabili ahal izango dute. 

Proposamen desberdin horietan, tokiko administrazioa, Zerbitzuaren bidez, haurtzaroa izateko modu ho-
rietaz eta aukera desberdinen garapenaz arduratzen da. Gainera, proposamen ludiko horietako batzuetan, 
batez ere “haur-eremuei” lotutako proposamenak direnean, ludikoan oinarrituz hezitzaile-lanean arituko 
diren profesionalak mantentzen dira.
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3.4. Hezkuntza-asmoa duten eremu ludikoak

Jarduerez hitz egitean eremu batzuez hitz egin behar da, baina haur-eremuez hitz egitean beste zerbaitez 
hitz egiten ari gara. Aztertutako esperientzia desberdinek eta gure taldeetan izandako eztabaidek gogora 
ekarri digute, lehenik, haurrentzako eremuen kontua hirigintza-gai bat dela: haurrak egon eta jolastu ahal 
izateko guneak sortzea. Kontua ez da aurrena ludotekak irekitzea, eremu horiek haurrak eta beren gurasoak 
busti gabe edo hotzik pasa gabe egon eta jolastu ahal izateko leku gisa sortzea baizik.

Edozein auzotan Balio Anitzeko Zerbitzuak lehenbizi pentsatzen duena da hau-
rrak eta beren gurasoak elkarreragin onuragarri batean non egon daitezkeen 
(haurrak beste haurrekin eta gurasoak beren adinkideekin), etxean sartuta ge-
ratu gabe eta pantaila baten bidez bakarkako aisia sortu gabe. Askotan, kon-
tzientziatuta dauden guraso-taldeen lehen eskaera beren ume txikiekin joateko 
gune bat izan ohi da. Espazioaren arazoak haurrak besteekin egon eta jolastu 
ahal izateko lekuak bilatzera garamatza; lagunekin libreki jolasteko lekuak bi-
latzera, hain zuzen(10).

Adin-ziklo bakoitzean, espazioak –irekienak nahiz lokal berezi batean instituzio-
nalizatuta dagoenak– bere ezaugarriak izango ditu eta behar desberdinei erant-
zungo die. Lehen urteetan espazio nagusia gehiago edo gutxiago estalitako 
haur-parkea izango da, baina haurren heldutasunean kaleko lanak zentzu ge-
hiago izango du. HBAZk okupazio ludikoa eta gehiago edo gutxiago ikuskatu-
tako jarduerak suspertuko ditu. Esparru publikorako eta beren haur-mundua 
kalean bizitzeko joera dutenentzako proposamenak egingo ditu (bereziki beste 
sistemekin batera).

Toki-eremuan haurrez arduratzea ez da haurtxoko bat izatea, baina haurrez 
aktiboki arduratzeko gune berezi bat izatea Balio Anitzeko Zerbitzuaren alderdi 
adierazgarri bat da. Nolanahi ere, zertaz hitz egiten ari garen zehaztu behar 
dugu. Profesional guztiek onartuko duten izen bat ere ez dugu. Batzuetan erre-
ferentziazko hitza “ludoteka”(11) da, baina egiten denaren egin behar denaren 

edukiak termino horren erreferentziak gainditzen ditu. Zenbaitetan, literaturan “astialdiko zentroak” edo 
“astialdiko hezkuntza-zentroak” aurkitzen ditugu, testuinguru batzuetan “zentro irekiez” hitz egiten da. 
Haurrei buruzko legeak kontzeptu hori berreskuratu (43. art.) eta “eguneko arreta-zentroak” aipatzen ditu 
“familiari laguntzeko haurrentzako arreta-zerbitzuen eta -programen” barnean (informazio-zerbitzuekin ba-
tera eta integraziorako eskubidearen barnean); dena den, ez dirudi inon garatu denik.

Guk “haurtxokoez” hitz egitea iradokitzen dugu: jarduera ludikoetan oinarrituta eta hezkuntza-asmo zehat-
zekin, haurrez aktiboki arduratzeko defi nitutako eta diseinatutako gune fi sikoak.

Kontua ez da aurrena 
ludotekak irekitzea, eremu 

horiek haurrak eta beren 
gurasoak busti gabe edo 

hotzik pasa gabe egon eta 
jolastu ahal izateko leku 

gisa sortzea baizik.
Espazioaren arazoak 

haurrak besteekin egon eta 
jolastu ahal izateko lekuak 

bilatzera garamatza

(10) Gurasoek eztabaida-taldean egindako eskaeren artean argi eta garbi nabarmentzen ziren harremanak lasai lantzeko eta jolasteko par-
ke egokiak izateari zegozkienak. Era berean, eskasia garaietan aurreko guztia ahalbidetzeko leku estalien beharra azpimarratzen zuten. 

(11) Dokumentu honen zirriborroei buruzko lehen eztabaidetan egiaztatu ahal izan denez, haurren gaietako profesionalek eta toki-ardura-
dunek ez diete eduki berbera ematen eta ez dituzte berdin erabiltzen “haurtxoko” eta “ludoteka” hitzak. Ez dugu hizkuntza bateratu nahi, 
baina argi utzi behar dugu, bata zein bestea erabili, topaketarako haur-eremu gisa defi nitu den eta hezkuntza-asmoak dituen baliabidea 
dela beti, eta ez zaintza hutserako. Baliabide horretan arreta ikuspegi ludikotik ematen da, baina ez da jolasteko eta jostailuak nola erabili 
irakasteko bakarrik; aitzitik, bertako profesionalak erreferentzia bilakatuko dira bai haurrentzat bai eta haien helduentzat ere.
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Hala, haurrentzako pentsatutako eremuez ari gara; bertan pasatzen dituzte be-
ren eguneroko bizitzako denbora batzuk. Eremu horietan denbora hori egonean 
igarotzeko aukera ematen zaie, libreki eta planifi katuta, bakarka eta taldean 
igarotzeko aukera. Eremu horretan beti daude profesional espezializatuak es-
timulatu eta dinamizatzeko, proposamenak egiteko, iradokizunak jasotzeko, 
jarduerak partaidetzaz planifi katzeko, baloratuak eta onartuak sentitzeko be-
har duten segurtasuna emateko, familiari dagozkion segurtasunak osatu edo 
ordezteko.

Egungo ludotekaren batean izandako esperientzia baloratzeko eskatu zitzaien 
haur guztiek oso gustura zeudela adierazi zuten. Dirudienez, esperientzia on 
hori ez dago lotuta egiten dutenarekin bakarrik, leku hori bere sentitzearekin, bertan gustura egotearekin 
ere lotuta dago. Haurrei galdetu zieten haurtxokoak oso desberdinak dira baliabideei eta jarduerei dagokie-
nez, baina ez dirudi haientzat erakargarriena jolas eta jostailu asko izatea denik, aitzitik, besteekin jolastu 
ahal izatea, elkarrekin ekintzak burutu ahal izatea azpimarratzen dute. Haurtxokoek duten dohain handiena 
da “ondo jolastea”, “elkarrekin jolastea”. “lagunei laguntzea” ahalbidetzen dietela, hori egunero praktikan 
jartzea erraza ez bada ere. Halaz ere, “hobeto bizitzen da lagun artean”.

Era berean errealitatearekin konektatzen dituen jolasaren alderdi hori ere azpimarratzen dute, bereziki 
sukaldea. Beren ametsezko ludotekari buruzko eskaeretan era guztietako jolasak agertzen dira, aire zaba-
lekoak nahiz teknologia berriekin eta jolasteko modu berriekin lotuak. 

Behin eta berriz aipatzen ari bagara ere, ludikoa dena ardatz hartzeak ez du 
esan nahi egiten den guztia jolasetara eta jostailuetara mugatuko denik (ho-
rregatik da kontzeptualki mugatua “ludoteka” hitza). Eremu horietan garape-
na suspertzen duten, inguruneaz jabetzen laguntzen duten eta asebetetzea 
errazten duten beste proposamen eta interesgune batzuen bidez ere lantzen da 
alderdi ludikoa (derrigorrezkoa ez dena, instrumentala ez dena). Haurrak leku 
hori haurrentzat dela sumatzen du, bere sentitzen du; bertan dauden jarduerek 
eta baliabideek garrantzia ematen diote haurtzaroan bizi den subjektu gisa, 
haurtzaroa bizitzen uzten diote. Ez da gurasoek kalean ez egoteko bidaltzen duten leku bat; ez da joan be-
har duen leku bat, joan nahi duen leku bat baizik. Han, taldeko etengabeko dinamikan eta elkarreraginean 
besteez ohartzen da. Izateko eta era ludikoan egoteko topaleku bat da, auzoko haur-mota desberdinekin 
batera egin eta parte hartzeko toki bat da.

Haur-txoko horiek hezigarriak dira, gainera, adin bakoitzaren arabera suspergarriak eta aukerak ahalbidet-
zeko eremuak direlako. Haur bakar batentzat ere ez da nahikoa bere familia. Hezkuntza guztiak ezin du izan 
eskolakoa ezta ikaskuntza-mota jakin batzuetakoa ere. Haurrentzako toki-eremuko guneak proposatzean 
familia-multzoa eta eskola osatzea proposatzen ari gara. Orain arte azaldutako beharrei eta aukerei buruzko 
irizpideei jarraituz, haurtxoko horiek desberdintasunen ondorioz haur batzuek falta dituzten aukerak eta 
suspergarriak konpentsatzeko pentsatuta ere badaude. 

“Haurtxokoak” ere behar 
ditugu, alegia jarduera 
ludikoetan oinarrituta 
eta hezkuntza-asmo 
zehatzekin, haurrez 
aktiboki arduratzeko 
defi nitutako eta 
diseinatutako gune fi sikoak

Ez da gurasoek kalean ez 
egoteko bidaltzen duten 
leku bat; ez da joan behar 
duen leku bat, joan nahi 
duen leku bat baizik.
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Horregatik, hezkuntza partekatzeko lekuak, familia-multzoaren edo eskolaren zeregina indartzeko tokiak 
ere badira. Leku horietan beste heldu batzuk inplikatzen dira haurren hezkuntzan. Aurrerago, nerabezaroan 
sartzen direnean, Gaztelekuko hezitzaileak nerabe askoren erreferentzia heldu nagusia izatera iritsiko dira. 
Orain, beren haurtzaroko une desberdinetan, gurasoak edo irakasleak bezala beraietaz kezkatzen diren 
beste heldu batzuk ezagutzen dituzte. Familiaren aldetik bakarrik dauden edo une larriak igarotzen ari den 
familia batean baztertuta dauden zenbait haurrek sentitzen dute beste pertsona batzuek jaramon egiten 
dietela eta ez dira hasten arazo sentitzen.

Horrez gain, hezitzaileek haurren dinamikak behatzeko, haur bakoitzaren bide-laguntza hezigarriaren al-
derdi batzuk partekatzeko eremuak ere badira. Bertan, gurasoei lagundu diezaiekete edo beste profesional 
batzuen lana indartu dezakete hauek beren kargura bizitzeko zailtasunak dituzten haurrak dituztenean. 
Aurreko kapituluan fi nkatu berriak ditugun helburuak ahalbidetzeko pentsatutako lekuak dira: loturak, par-
taide izatea, aukerak. 

Haurtxokoa orain arte zehaztu ditugun asmoen eta helburuen arabera diseinatu eta planifi katutako baliabi-
de bat da beti, eta bost ezaugarri nagusi izan behar ditu:

a. Arkitektonikoki, adin desberdinetako haurren ezaugarrien arabera eta funtzionatzeko proiektu 
baten arabera diseinatuta eta antolatuta dagoen gunea izatea.

b. Jolasak eta jostailuak eta, bakarka nahiz taldean, jolasten aritzeko tokia izatea. 

c. Jarduera-proposamen zabala izatea, horietan oinarrituta haurrekin eguneroko aisia-proposame-
nak adosteko.

d. Auzoa ezagutu eta bertan integratzeko proiektu bat izatea. Baliabide gisa lurraldeko ehundura 
sozialaren partaide izatea.

e. Bere funtzionamenduaz arduratuko den hezitzaile-talde bat izatea.

Eremu horietako gehienak haurtzaro ertaineko haurrentzat badira ere (4tik 11 
urtera bitartean), haur txikienentzat ere bestelako batzuk izan behar dira edo, 
besterik ez bada, horien zati bat beste era batera antolatuta. Haur txikien ezau-
garriak desberdinak dira eta berriro aipatuko ditugu batzuk HBAZren laugarren 
erantzukizun-multzoaz hitz egitean. 

Haur txikienentzat, bizitzako lehen urteetan daudenentzat, jolasa eta jolasean 
oinarritutako lotura ere funtsezkoak dira. Urte horietarako aukerak sortzea elka-
rreragin ludikorako guneak sortzea ere bada. Gatozen berriro izenen arazora: 
haur txikienentzako ludoteka, umetxo-leku, familia-eremu, eta abar. “Familia-
eremu” terminoaren alde egin beharko dugu, baina garbi utziz haur-eremuak di-
rela, haur txikiek haurtzaroa beren heldu nagusiekin bizitzeko eremuak alegia. 
Bertan jolastu egiten dira, ipuinak eta bizitzako kontakizunak entzuten dituzte, 

beste ume batzuekin harremanak dituzte, eta beste guraso batzuez ohartzen dira bereak ondoan dituztela. 
Gainera, aurrerago azpimarratuko dugunez, bide batez beren gurasoek beraiekin jolasten eta beren zoriona 
partekatzen ikasten dute. Batzuek zein besteek beren jolasen, jostailuen eta aisia hezigarriaren erreperto-

Haur bakar batentzat 
ere ez da nahikoa bere 

familia. Hezkuntza guztiak 
ezin du izan eskolakoa 
ezta ikaskuntza-mota 

jakin batzuetakoa ere. 
Haurrentzako toki-eremuko 

guneak proposatzean 
familia-multzoa eta eskola 

osatzea proposatzen 
ari gara
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rioa handitzen dute. Jada esan dugunez, suspergarrien gabeziak eta sozializa-
zio eskasak adin txikienetan sortzen dituzte desberdintasunak. Gainera, adin 
horiek jolasteko, jolasten hazi eta ikasteko dira eta, beraz, konpentsazioa topa-
leku horietan egin behar da neurri handi batean. 

3.5. Gurasoak behar dituzten haurrak

Balio Anitzeko Zerbitzurako jarduera-proposamenen azken multzoa familia-
multzoarentzako laguntza desberdinak dira. Kezka horren garrantzia justifi kat-
zeko, lau arrazoi-multzo azaldu ditugu:

• Haurrek beraietaz arduratuko diren helduak izateko duten eskubidea bermatzea. Helburu horrek 
lotura-prozesuak suspertzera eta gurasoei beren funtzioetan laguntzera garamatza.

• Haurrek heziak izateko beharra dutela eta, lehenik, beren gurasoen erantzukizuna direla 
transmititzea. Horretarako, gurasoei beharrezkoa duten informazioa eskuratzen eta dagokien 
hezkuntza-gaitasuna lortzen eta mantentzen lagundu behar diegu.

• Haurtzaroko lehen urteen garrantzia azpimarratzea. Horregatik iradoki dugu 0-3 urtekoentzako 
toki-eremuko arreta koherentziaz eta kalitatez arrazionalizatzea eta eremu ludiko partekatuen 
garapenarekin osatzea.

• Gaur egun heztea zein konplexua den eta helduen bizimoduen eta haurren beharren artean no-
lako kontraesanak dauden nabarmentzea. Hori horrela, gurasoei beren denbora haurren presen-
tzia gogaikarria gabe kudeatzeko zerbitzuak eskaintzea baino zerbait gehiago proposatu behar 
dugu. 

Proposamen-multzo hau bi jarduera handiren inguruan defi ni dezakegu: familia-
eremuak eta informazio-jarduerak. Banaketa hori faltsu samarra da: izan ere, 
kasu guztietan arreta guztia haurrengan jartzen dugu, beren helduen ondoan 
haur izaten aritzea nahi dugu, hala elkarri lotzea lortu nahi dugu eta gurasoek 
beren gaitasunak hobe ditzaten saiatzen gara, gehiago jakinez, praktika berriak 
ezagutuz, eta hori guztia komunitateak beren haurrengan duen kezkari gehituz.

“Familia-eremu” izena erabiltzea erabaki dugu, jada fi nkatuta dagoen nolabai-
teko literatura profesionala duelako. Baina jada ohartarazi dugu “haur txikie-
nen eremua”, “txikienen haurtxokoa”, “gurasodun ludoteka” dela. Honek ere 
ludikoa dena du ardatz, baina garrantzi berezia ematen die loturak sortu eta 
sendotzeari, bai eta hurbileko helduekin harreman ludikoa izateari ere. Horiek, 
ordea, jolasten diren gurasoak dira. Halako edozein eremuren logika eta dina-
mika ere taldean oinarritzen da eta lau osagai ditu beti: guraso desberdinen arteko elkarreragin partekatua, 
haurren arteko elkarreragina beren helduen aurrean, zuzendaritzakoak ez diren profesionalen presentzia 
guraso-lanak egitearen esperientzia eta zalantzak partekatzeko, eta gizarte-loturak eta komunitate-lagunt-
zako sareak ahalbidetzea guztionak diren haurrez arduratzeko. .  

Haur txikienentzat, 
bizitzako lehen urteetan 
daudenentzat, jolasa eta 
jolasean oinarritutako 
lotura ere funtsezkoak dira. 
Urte horietarako aukerak 
sortzea elkarreragin 
ludikorako guneak sortzea 
ere bada

Beren helduen ondoan haur 
izaten aritzea nahi dugu, 
hala elkarri lotzea lortu 
nahi dugu eta gurasoek 
beren gaitasunak hobe 
ditzaten saiatzen gara, 
gehiago jakinez, praktika 
berriak ezagutuz, eta hori 
guztia komunitateak beren 
haurrengan duen kezkari 
gehituz

(12) Gurekin hitz egin zuten haur txikien gurasoek argi eta garbi azpimarratu zuten, berne eskaeren artean, familian jolasteko eta haurrak 
gurasoekin daudela estimulatzeko (psikomotrizitatea, harremanak, ahozkotasuna, eta abar) eremu horien beharra.
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Proposamen honen arabera Balio Anitzeko Zerbitzuak, neurri handi batean, bigarren ataleko 6. kapituluan 
defi nitu ditugun beste sistema batzuekin partekatu eta eratzeko funtzioa bete behar du. Haurren bizitzako 
lehen hilabeteetan ezer gutxi egin dezake; izatekotan, gurasoen eta umetxoen arteko erlazio-eremuak 
bultzatzeko, osasun-sistema eta honen pediatriako baliabideak estimulatzea, haiek guraso senti daitezen 
eta hobeto egiten ikas dezaten. Gero, zerbitzuaren jarduera batzuek toki-eremuan haur-hezkuntzako pro-
posamen gisa egin behar litzakeenari jarraipena ematearekin eta osatzearekin izango dute zerikusia. Fami-
lientzako laguntzen atalean laguntza horietako batzuk ekarriko ditu, baina batez ere beste sistema batzuek 
familia-multzoan orientazioa, bitartekotza edo esku-hartze terapeutikoa egitea lortu beharko du. Zent-
zuzkoena litzateke HBAZk haur txikientzako arreta-proposamen guztiak eskema koherente batean sartzen 
laguntzea, denborak uztartzeko proposamen hutsa eta besterik gabeko zerbitzuen eskaintza gaindituz.

Eskemetara itzuliz, berriz esan dezakegu, hurrengo grafi koan adierazten den 
bezala, “familia-eremua” lurraldeko haur-hezkuntzarekin konektatzen duen eta 
zereginak partekatzen dituen proposamena dela beti, eta familientzako lagunt-
zarekin zerikusia duen proposamena dela beti. Osagarri gisa, haurren eremue-
tan eta testuinguruetan irekiak eta formalizatu gabeak diren beste jarduera eta 
eremu batzuk agertzen dira. Bestalde, ez dugu ahaztu behar bizitzako lehen 
urteetan dauden haurrak haurtzaindegira eramatea ez dela aukera unibertsa-
la. Eta aukera horrek, gainera, ez du izan behar nahitaez egun osorako eta 
egunero eramateko. Horregatik, jarduera ludikoak, eremuak eta orientazioak 
haur-hezkuntzako tokiko baliabideekin partekatuko dituzten erdibideko beste 
familia-eremu batzuk ere defi nitu behar ditugu.
 

6. grafi koa
Familia-eremuak nola kokatu

 

Zentzuzkoena litzateke 
HBAZk haur txikientzako 

arreta-proposamen 
guztiak eskema koherente 
batean sartzen laguntzea, 

denborak uztartzeko 
proposamen hutsa eta 

besterik gabeko zerbitzuen 
eskaintza gaindituz

HAURREN EREMUAK ETA TESTUINGURUAK

HAUR-HEZKUNTZA
Haur-jarduera 
desberdinak

Eremu 
informalak

FAMILIA-EREMUAK

FAMILIE LAGUNTZEKO 
SISTEMAK
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Informazioko jardueren ikuspegitik aztertzen badugu, jarduera horiek haurrak lurraldeko informazioaren di-
namikan sartuta egotea lortzeko modu bat direla ikusiko dugu berriro. Hau da, udal-aldizkariak, herriko irra-
tiak edo telebistak, edo Udalaren web-orriak beren ohiko gaien artean haurren mundua izatea lortu behar 
dugu. Gainera, jada aipatu ditugun partaidetzazko dinamikek ere badute isla informazioan: komunikazio-
eremuetan haurren ahotsak agertu behar du; haien iritziak entzun eta kontuan hartu behar dira.

Informazio-jardueren alderdi garrantzitsu batek familientzako laguntzekin du 
zerikusia. Laguntza horietan oinarrizkoena gurasoei seme-alaben hazkuntzari 
eta hezkuntzari buruzko oinarrizko informazioa helaraztea da. Toki-eremuan ez 
da izaten orokorrean haurrekin erlazionatutako informazioa, ezagutzak, praktika 
onuragarriak, eta abar sortzeko gaitasunik. Baina sarea eta loturak sortzeko, 
jakiteko jakin-mina suspertzeko, hezkuntza-alorreko kezkei erantzuteko mo-
duak bilatzeko gaitasuna du. Esan dezakegu Balio Anitzeko Zerbitzuak kezkak 
suspertzeko eta horiei erantzuteko kanalak, haurren ikuspegitik zehaztutako 
informazio onarekiko konexioak errazteko helburua izan behar duela. HBAZk, 
adibidez, haurrez arduratzen diren profesional desberdinekin batera informazio 
garrantzitsua jasoko duen web-orri bat sor dezake, haurrenganako kezka kole-
ktiboa hobetzeko eta gurasoen gaitasunak hobetzeko baliagarria izango dena. 

Azkenik, informazio-jarduera batzuek zerikusi zuzena dute haurrekin. Toki-eremuan pentsatu behar da nola 
lortu haur guztiek gauzak ondo ez doazenean edo beren eskubideak nahiz beren berdinenak urratzen ari 
direla uste dutenean nora jo jakitea. 

Baliabideetan, haur-eremuetan, zeregin bat da haiei jolasteko modu berriak 
edo beste jostailu batzuk ezagutzen laguntzea. Jada esan dugunez, lanaren 
zati bat haurrak inguratzen dituen errealitatea harreman ludikoetan oinarrituz 
ezagutzea da. Era berean, gogoan izan behar da haurrak ere sarean bizi direla 
eta belaunaldi digital berriek “konektatuta” bizi dutela beren haurtzaroko zati 
handi bat. Dela komunikazioa, dela jolas birtuala, dela horiek sorkuntzarako eta 
adierazpenerako erabiltzea, arreta hezigarri ludikoa komunikazioaren gizartean 
nola kokatzen den jakin behar dugu. Ezin ditugu haurrak nolabaiteko landako 
idealismo batetik eta naturaren etengabeko hurbiltasunetik ikusi, ezta ere haur 
horiek jaiotzen direnetik murgilduta dauden (edo egon ahal izan behar lukete) 
komunikazioaren teknologiek haien haur-izaerak galtzera eramaten dituztela 
pentsatu. 

3. 6. Dinamika profesionala HBAZn

Zerbitzu baten zehaztapenak islatzen saiatzean dimentsio hirukoitz batera jotzen dugu beti (hala egin ge-
nuen NBAZrekin), nolabaiteko errealismo-sentsazioa emateko. Zer egiten den, nork egiten duen eta nondik 
egiten duen argitu nahi da. Dokumentu osoan zehar argudiatzen saiatu garenez, hemen ere hala egitea 
erredukzionismoan erortzea litzateke. Jardueren eta ekintzen oinarrizko proposamenak era askotakoak dira; 
testuinguruak eta ekintza-lekuak batzuk zein besteak izan daitezke, besteak beste, adinaren edo desber-

Helburua da haurrak 
lurraldeko informazioaren 
dinamikan sartuta egotea 
lortzea, komunikazio-
eremuetan haien ahotsa 
agertzea, haien iritzia 
entzuna eta kontuan hartua 
izatea

Toki-eremuan pentsatu 
behar da nola lortu haur 
guztiek gauzak ondo ez 
doazenean edo beren 
eskubideak nahiz beren 
berdinenak urratzen ari 
direla uste dutenean nora 
jo jakitea
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dintasunen arabera; proposamenak oro har diziplinartekotasuna eta enkargu 
anitzak izatea behar du. Halaz ere, argi geratu behar du denak ez duela balio, 
eta profesionalik gabe ezin dela egin. Horregatik, HBAZk behar dituen jarduera 
profesionalen gutxieneko batzuk zehaztu egin behar ditugu, eta berriz diogu, 
gutxieneko batzuk.

Orain arte Balio Anitzeko Zerbitzuari buruz aipatu diren irizpideek eta hel-
buruek, bai eta jarduera-proposamenek ere, iradokitzen dute udalerri (edo 
udalerri-multzo) guztiek profesional kualifi katu (teknikari) bat izan behar dute-
la, haurren arretaz arduratzeko enkargua izango duena. Haurrenganako ardura 
berezia izan behar du enkargu esplizitu baten bidez, globalizatzeko eta elkarri 
lotuta lan egiteko asmoekin, haurrentzako jarduerak eta arretak antolatzen di-
tuzten zerbitzu desberdinetan ikuspegi-aldaketak bultzatuz.

Helburua haurrentzat jarduera gehiago antolatzea ez bada, baizik eta haietaz, 
haien beharrez arduratzea bada, toki-eremuan lan-egitura partekatuak, haus-
narketa-eremuak eta sare-lana sortu behar dira. Komunitatea bere haurrenga-
nako kezkan inplikatu nahi denez, HBAZk auzoko entitateak dinamizatzen eta 
haiekin haurrentzako komunitate-mailako planak lantzen lagundu behar du. In-
plikazioak, laguntza-sareen eraikuntzak, boluntario-lanak ez du inolaz ere esan 
nahi haurrekin denak balio duenik. Bere inplikazioaren truke ordainsaria jaso ala 
ez, haur-jarduera bakoitzak erreferentzia profesionalak izan behar ditu atzean.

Toki-eremuko teknikari honen ondoan haurrenganako arduran adituak diren 
profesional tituludunak izan behar dira. Dokumentu honetan egiten diren jar-
duera-proposamen guztietan pentsatzen da atzean haurren mundua eta haien 
beharrei erantzuna emateko modu egokiak ezagutzen dituen profesional titu-
ludun bat dagoela. Jarduera horietako bakoitzean desberdina izango da profe-
sionalaren jarduteko modua; baina guztietan, esku hartzen duten profesionalek 
beste profesional batzuekin koordinatzeko gaitasunak izan behar dituzte, haur-
multzoen errealitateak eta dinamikak aztertzeko ezagutzak eta ahalmenak izan 
behar dituzte eta, horrez gain, beren arreta hartzen duten haurren eboluzio- eta 
hezkuntza-prozesuen zati batean bidean laguntzeko eta, jarduera batzuetan, 
haien familia-multzoei laguntzeko ezagutzak eta gaitasunak, partaidetzazko 
prozesuak dinamizatzeko ahalmenak.

Jarduera hutsez ez, baizik eta proposamen “hezigarriez” hitz egitean esan nahi duguna da kontua ez dela 
zaintzeko eta entretenitzeko begiraleak jartzea; aitzitik, haurren munduan jarriko ditugun heldu horiek fa-
miliaren eraginaren osagarri izango dira, haurrentzako erreferentzia garrantzitsu bilakatu ahal izango dira, 
batzuentzat funtsezko irudi izatera iritsiko dira, eta lurraldearen eta arreta ematen dioten haur bakoitzaren 
errealitatea aztertzeko gaitasuna dute. Ez gara ari “ludotekariak” izateaz, testuinguru ludikoetan haurrekin 
modu hezigarrian erlazionatzen diren haurrentzako arretaren profesionalak izateaz baizik. 

Udalerri (edo udalerri-
multzo) guztiek profesional 

kualifi katu (teknikari) bat 
izan behar dute, haurren 

arretaz arduratzeko 
enkargua izango duena, 
profesional desberdinen 

arteko erlazioa dinamizatu 
ahal izango duena eta 

jarduera-eskaintza 
desberdinen artean 

koherentzia 
estimulatuko duena

Inplikazioak, laguntza-
sareen eraikuntzak, 

boluntario-lanak ez du 
inolaz ere esan nahi 

haurrekin denak balio 
duenik. Haur-jarduera 

bakoitzak erreferentzia 
profesionalak izan behar 

ditu atzean

HABZk aztertzeko, 
bidean laguntzeko, 

haurren erreferentzia 
izateko eta parte-hartzea 

dinamizatzeko gaitasunak 
dituzten profesionalak 

behar ditu
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Lurralde batek HBAZrako proposatu den atal bakoitzean izango duen jarduera-
antolaketak zehaztuko ditu zenbat profesional behar diren, bai eta haurrentzako 
arretan beste atal batzuetakoak inplikatzeko eta lan egiteko era partekatuak 
sortzeko modu zehatzak zein izango diren ere. 

4. HBAZ eta HAURREZ ARDURATZEN DIREN BESTE SISTEMAK

Testu osoan zehar azpimarratu dugu haurren beharrei erantzuna ematen die-
ten aukera asko ongizate-sistemen multzoak sortzen dituela edo sortu behar 
dituela. Ez dugu eskatu Balio Anitzeko Zerbitzurako zerbitzu berri batean inte-
gratzeko ahaleginik egitea. Hemen azpimarratu dira, hori bai, hark bereizgarri 
dituen hiru alderdi berezi: Balio Anitzeko Zerbitzua komunitateak haurrengan 
duen kezkaren toki-eremuko erreferentzia nagusia izan daiteke; haurrez ardu-
ratzean (bai eta beste batzuk arduratzea lortzeko ere) ez da abiatzen aldez 
aurreko etiketa, diagnostiko edo desbideratze batetik, bere hartzaileak haur 
guztiak dira; bere ekintzaren ardatza beti ingurune ludikoak dira, haurtzaroa 
izateko posibilitate gisa eta hezkuntza-aukera gisa hartuta.

Baina horrez gain esan dugu haur guztiez arduratzea ez dela behar duten guztia emateko ardura hartzea. 
Alderantziz, hori ahalbidetzea da beste sistema batzuekin lan egiteko modu egoki bat bilatzea, betiere toki-
eremuko logika eta haur-ikuspegia erabiliz. 

Hemen lan profesionalez hitz egiten ari bagara ere, ez dago soberan haurrek dituzten ikuspegi erlaziona-
tuek eta bizitza globalizatzeko dituzten moduak gogora ekartzea. Kontsulta-prozesuan ludoteka (ludikoa 
denaren ardatz-izaera) erreferentzia gisa hartu zen, eta inguruan izan nahi lituzketen leku garrantzitsuenak 
aipatzeko eskatu zitzaien. Horietako bat ikastola da.

Ez dute uste eskolak deskonektatuta dagoen zerbait izan behar duenik eta, harekin duten esperientziaren 
arabera, toki batean egiten dituzten gauzak bestean ere egin daitezkeela iradokitzen dute. Nabarmenena 
da, esate baterako, sorkuntza-jarduerak berdinak izatea edo jarraipena izatea eskolatik ludotekara nahiz 
alderantziz.

Zeharkakotasunaren eta koordinazioaren logika haurrek bizitza ulertzeko duten moduaren parte bat da. 
Batzuekin zein besteekin egiten dutenak ez du desberdina eta deskonektatua izan beharrik. Uzten bazaie, 
beren etxea, hondartza, ludoteka, ikastola, medikua eta parkea hari ludikoz josteko gai dira.

Kontua ez da zaintzeko eta 
entretenitzeko begiraleak 
jartzea; aitzitik, haurren 
munduan jarriko ditugun heldu 
horiek familiaren eraginaren 
osagarri izango dira

HBAZ haurren toki-eremuko 
erreferentzia da, bere 
hartzaileak haur guztiak 
dira, eta bere ekintza-
ardatza ingurune ludikoak 
dira, hezkuntza-aukera gisa 
hartuta
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4.1. Hezkuntza-sistemarekin lan egitea

Oro har, dokumentu hau lantzeko prozesuan parte hartu duten profesionalek 
azpimarratu dute hezkuntza-sistemarekiko erlazioaren giltzarria dela eskola 
lurraldeko haur-proiektuetan sartzea. Beste era batera esanda, eskola-logikak 
toki-eremuko haur-logikaren eragina izatea.

0-3 adineko hezkuntzaz hitz egitean hiru alderdi azpimarratu dira jada: haurrei ematen zaizkien arreten 
kalitateak haientzat duen funtsezko garrantzia; adin-tarte horretako hezkuntzaren tokian tokiko bereizga-
rriak; eta arreta guztiek haur-logika partekatu bati erantzuteko beharra, hau da, helduen denbora-beharrei 
emandako erantzun hutsa ez izatea. Arrazoi horiengatik badirudi Balio Anitzeko Zerbitzuarekiko harrema-
nak honako hauek bete behar dituela:

• Elkarrekin toki-eremuko “haur-eskola” eskola baino gehiago den zerbaiten moduan defi nitzea;

• Jarduera ludiko partekatu batzuk izatea;

• Hala badagokio, “familia-eremuak” partekatzea;

• Familientzako garatu behar diren laguntzak elkarrekin defi nitzea.

Eskolako gainerako hezkuntza-zikloei dagokienez, ikastetxeek beren hezkuntza-
proiektuan lurraldeko hezkuntza-proposamenak sartzea litzateke egokiena. Es-
kolako eta eskolaz kanpoko jardueren ikuskera hautsi behar litzateke, guztiak 
hezkuntza-jardueratzat hartzeko, baina logika eta testuinguru desberdinekin. 
Akademikoa ez denak, alegia curriculumean zehaztutako ikaskuntza ez den 
guztiak eskolaren, familien eta Balio Anitzeko Zerbitzuaren artean parteka-
tutako ekimen baten zati izan behar luke. “Haurrentzako eremuak” hurrengo 
egunean eskolara doazen haurrengan eragin berezia duten eremu hezigarriak 
direla pentsatu behar da.

Haurren denbora okupatzen duten jarduerak arrazionalizatzeko proposamena eskolekin eta familiekin ezta-
baidatu eta adostu behar da. Batzuek zein besteek haurren beharren logika ulertu eta onartu behar dute. 
Eskola batera edo bestera joateak inposatzen dituen harremanak bakarrik izan gabe sozializatu behar dute.

Balio Anitzeko Zerbitzuak, gainera, akordio batzuetara iritsi behar du eskolarekin, gurasoek hezkuntza uler 
dezaten eta haien hezkuntza-gaitasunak hobetu daitezen laguntzeko moduei buruz. Era berean, partai-

detzazko jarduera batzuk ere eskola-testuinguruan izan behar dira eta, beraz, 
adostu egin beharko da parte-hartzearen praktika nola erraztu eta nola indartu.

Azkenik, harreman hori hiruren artekoa izango dela garbi utzita ere (gizarte-
zerbitzuak, eskola eta HBAZ), lan egin beharko da eskolak Balio Anitzeko Zerbit-
zuaren proposamen asko familia-ingurune ahuleko haur batzuek behar dituzten 
hezkuntza-aukeratzat har ditzan eta haur horiek halakoak erabiltzea bultza de-
zan. HBAZren zenbait proposamenetan, erreferentzia onuragarria bilakatu diren 
hezitzaileek lagunduko dute haur batzuen hezkuntza-alorreko bide-laguntzan. 

Akademikoa ez denak, 
alegia curriculumean 
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4.2. Haurrak eta gizarte-zerbitzuak. Haurrak eta babes-sistema

Gizarte-zerbitzuen edo babes-sistemako baliabide baten arreta duten haurrak 
Balio Anitzeko Zerbitzuko haurrak ere badira. Legeek Sustapen Sistemak hau-
rrentzako arretari zer ekartzen dion kontuan hartzen ez badute ere, arau gehie-
nek Sistema zeharka aipatzen dute diskriminazio positiboa, jolaserako eskubi-
dea eta haur desberdinen arteko bizikidetza normalizatua aldarrikatzean.

Jada adierazi denez, Haurren Legeak enkargua ematen die udalei haurrek be-
ren eskubideak erabiltzea bermatzeko, haien garapen integrala babesteko, ga-
beziak haiengan eragina izatea ekiditeko, jardueren izaera hezigarria berma-
tzeko, eta abar. Legeak dioenez, toki-eremuan sortu behar diren erantzunen 
artean informazio-sistemak daude, haurrek beraientzako arretako baliabide, zerbitzu eta programetara nola 
iritsi jakin dezaten. Gizarte-zerbitzuen Legeari dagokionez, kontuan hartu behar ditugu bere komunitate-
izaera, gizarte-hezkuntzako esku-hartzea eta esku-hartze psikosozialaren sendotzea haurrentzat ere nagu-
sia izango den arreta-modu gisa, bai eta familia-multzoekin lan egiteko modu desberdinak ere. Nolanahi 
ere, legeak eta gizarte-zerbitzuak gaineztuta egon ohi dira beste arreta batzuekin eta, hala, haurrak biga-
rren mailan geratu ohi dira. Beraz, lan egin beharko dugu haurrak toki-eremuan lehentasuna izango duten 
kezka sozial bat izan daitezen. Arrisku-egoeran edo babesik gabe bizi diren  haurrei dagokienez, Babes Sis-
temaren lehentasunen artean dago familia-multzoekin lan egitea, loturak sortzeko eta gurasoen gaitasune-
tan hobekuntza garrantzitsuak lortzeko. Laguntza moduan, sistemak aisiako jarduerak eta eskola-laguntzak 
eskaintzen ditu. 

HBAZk gizarte-zerbitzuekin eta babes-zerbitzuekin duen harreman guztiak ados 
dauden irizpide batean oinarritzen da: haurren beharrei erantzuteko egitura eta 
praktika profesionalek haurrei beren ingurunean hazten eta garatzen diren bi-
tartean arreta hurbila ahalbidetzeko diseinatuta egon behar dute. Neurri handi 
batean Balio Anitzeko Zerbitzua da haurrek jasotzen dituzten erantzunak haien 
zailtasunak larriagotzeko ez izaten lagundu dezakeena. 

Balio Anitzeko Zerbitzuak, Sistema osorako fi nkatu diren irizpideei jarraiki, bere 
proposamenetan haurren aniztasuna kontuan hartzearen aldeko apustua egi-
ten du. Arrazoi desberdinengatik datozen, bizi-ibilbide desberdinak dituzten, 
eta gauza desberdinak ere egin ditzaketen era askotako haurrez arduratzea da auzoaren benetako aniz-
tasunari arreta ematea. “Haur-eremu” batera etorri behar dute (etortzeko aukera izan behar dute), esate 
baterako, familiak haur-ekintza jakin bat egiteko sartu dituenak; laguntzen ari zaion profesional batek aho-
lkatuta, amak ekartzen dituenak; nolabaiteko prozesu terapeutiko batean izanik, ekintza hezigarri trinko bat 
behar dutenak; beren lanetarako errefortzu bila tutoreak bidali dituenak; etxean denboraldi batean eragiten 
ari zaizkien hausturak eta krisiak dituztela konturatuta, profesional batek bidali dituenak; eta baita gizarte-
zerbitzuetako profesionalen gizarte-hezkuntzako ekintza baten eraginpean daudenak ere.

Baina halako proposamen batek lan-sistema partekatu bat behar du, Balio Anitzeko Zerbitzua haur ge-
hienentzat pentsatuta dagoela, baina bere zeregina beti osagarria izango dela uler dadin. Benetako bide-
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laguntza egiten duten erreferentziazko beste profesional batzuk behar ditu beti. 
Zerbitzutik haurrak eta bere familia-multzoa indartu eta normalizatu egiten 
dira, partzialki eta aldi batez bidean laguntzen zaie. Jada esan dugunez, HBAZ 
beste sistemek indartu eta baliagarri egin behar duten haurrentzako aukeren 
multzoa da. 

Familiekin lan egiteko proposamenetan elkargune bat bilatu beharko da gizarte-
zerbitzuen, babes-sistemaren eta HBAZren jarduerentzako. Zentzuzkoena se-
kuentzia osagarri bat zehaztea litzateke. Eta honek kontuan izan behar luke, 
jada esan dugunez, gurasoei emandako laguntzaren eraginkortasuna beste gu-
raso batzuekin izandako elkarreraginaren araberakoa dela eta haurrek duten 
lotura-gabezia ez dela gurasoekin bakarrik gertatzen, baita komunitatearekin 
ere. Babes-sistemak seme-alabak familian mantendu ahal izateko tratatzen di-

tuen familia gehienetan, badakigu zein den zailtasun handiena: ezin diete eskaini beste heldu batzuekin 
edo beste haur batzuekin harremanak izatea. Komunitate-mailako proposamenekin Balio Anitzeko Zerbit-
zuak familiak lurraldearekin eta bertako baliabideekin lotzen lagundu dezake.

4.3 Haurrak eta osasun-sistema

Haurren gorabehera garrantzitsu askok osasun-sistemako baliabide eta zerbitzuekin zerikusia dute. Nekez 
defi ni daiteke lurraldeko haurrez arduratzeko arrazoizko modu bat, osasun-alorreko profesionalak koordina-
zioko eta plangintzako eremuetara, alegia sare-lanera, ekarri gabe. Jarduera jakin batzuetan erabakigarriak 
izan daitezke haurrengana eta hauen familiengana iristeko. Egoera jakin batzuetan haien proposamena 

izan daiteke jarduera baten ardatza.

Dokumentu honetan zehaztutako ikuspegietatik garrantzi berezia dute osasun-
alorreko profesionalekin harreman egonkorra izatea funtsezko duten hiru jar-
duera-motak:

a. Haurtzaroko lehen garaiekin eta helduekiko loturekin erlazionatutako jar 
 duerak.

b. Gabezia bereziko egoeran dauden haurren garapena suspertzera bideratu 
 ta dauden jarduerak.

c. Orokorrean osasun mentalekotzat har ditzakegun zailtasunen arreta.

Haurren bizitzako lehen urteetako arretari koherentzia emateko proposatzen 
denaren zati handi bat pediatriako eta familia-arretako baliabideekin lankidet-
zan egin behar da. Batzuetan jarduera elkarrekin sortzea bultzatuz, beste bat-
zuetan osasun-alorrean jada egiten dena indartuz, eta besteetan osasuneko 
profesionalak hezkuntza-proposamenei atxikiz.

Aukera-desberdintasunak, behin eta berriro adierazi dugunez, ahalmenen ga-
rapenean du translazioa. Osasun-alorrak HBAZko proposamenen laguntza izan 
behar du heltze-zailtasunak eta hezkuntza pobretzea ekiditeko.
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Haurrek une desberdinetan jasan ditzaketen desoreka emozional eta arazo psi-
kikoentzako erantzun askok HBAZtik egindako proposamenen normalizazioa 
behar dute. Era berean, baliabide eta jarduera desberdinetan aritzen diren pro-
fesionalek osasun mentaleko profesionalekin harremanak izateko sistema arin 
bat izan behar dute, arazo gehiago sortuko ez dituen sistema bat. Azkenik, 
osasun-baliabideek laguntza garrantzitsua eman diezaiekete familiei, haurtza-
roari amaiera ematen dion seme-alaben nerabezarorako trantsizioa ulertzeko, 
bereziki pubertaroarekin zerikusia duen guztia.

Desoreka emozional eta 
arazo psikikoentzako 
erantzun askok HBAZtik 
egindako proposamenen 
normalizazioa behar dute
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(13) Era berean, beste laburpen bat idatzi dugu aurkezpen-formatuan: “Toki-eremuan HBAZ zehazteko oinarrizko proposamen bat”. Honek 
ere ikuspegi orokor baina eskematiko bat izaten lagun dezake. 

IRAKURRIA GOGORATZEKO LABURPENA

Irakurritako testua luzea da. Kontzeptu eta proposamen batetik bestera doa. Irakurleak ziur asko azpimarra-
tu, nabarmendu, ezabatu eta hutsuneak aurkituko zituen. Horretarako idatzi da, eztabaidari bide emateko. 
Halaz ere, ezinbestekoa iruditu zaigu amaieran laburpen txiki bat idaztea. Ideiak gogoratzeko azterketa-txu-
leta moduko bat da eta, izugarri sinplifi katuta bada ere, bost talde handitan egituratu ditugu ideia horiek (13):

1. KOKATZEKO

• Dokumentu hau haurtzaroan (0-11) Gaztematikak izan behar duena zehazteko proposa-
men bat da.

• Toki-eremuan haurrentzako arreta-proposamen koherente bat lantzeko iradokizunen 
multzoa da. Ez da baliabideak eta jarduerak pilatzeko proposamena bat.

• Haur diren herritarrez arduratzen da. Herritar eta haur diren aldetik berezko diskurtso 
politiko eta tekniko bat izateko eskubidea dute, helduen logikatik egindako irakurketen 
eta kezken mende ez dagoen diskurtsoa alegia. 

• Proposamen honek gure gizartean gertatzen ari diren aldaketa sakonetara egokitu be-
har du –aldaketa horiek eragin handia baitute haurrengan- eta dinamikoa eta berritzai-
lea izan behar du.

2. KOHERENTZIA EMATEN DIOTEN IRIZPIDEAK

• Beharretatik abiatzen gara eta aukerak sortzen ditugu.

• Haurrek haurtzaroa izan dezaten eta etorkizuna izatea ez eragozten lagundu nahi da.

• Haur guztiez arduratu nahi dugu, sistema, baliabide eta profesional desberdinekin bate-
ra, osatuz eta konpentsatuz.

• Haurrez arduratzea haien familia-multzoez arduratzea ere bada.

• Eskubide batzuk dituzten subjektu aktiboak dira, eta horiek erabaili ahal izan behar di-
tuzte. Komunitate bateko partaide dira eta beti dute zerbait bertan esateko.

3. ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK

• Proposamen honen abiapuntua da haurrek edozein lurraldetan eskura izan behar dituz-
ten oinarrizko baliabideak zein diren aztertzea.
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• Toki-eremu bakoitzeko proposamen zehatza HBAZren inguruan egituratzea iradokitzen 
da. Izan ere, honen lehen zereginak toki-eremuan haurrentzako erreferentzia nagusi 
bilakatzea izan behar du.

• Proposamena egituratzeko kontuan hartu dira haurtzaro desberdinak, haurren behar 
desberdinak eta haien bizitzako leku, ingurune eta testuinguruak.

• HBAZren antolaketa desberdina izan daiteke lurralde bakoitzean, baina beti izan behar 
ditu haurrenganako kezkaren arduradun izango den teknikari bat, jarduera bakoitzak 
behar dituen profesional hezitzaileak eta komunitatearen kezka eta beste profesionalen 
inplikazioa ahalbidetuko dituen lan-sistema partekatu bat.

• HBAZk egituratzen, antolatzen edo kudeatzen dituen proposamenen ardatza dimentsio 
ludikoa da.

• Familiako eta gizarteko loturak, partaidetza sozialak eta hezkuntza-aukerak sortu edo 
indartu nahi ditu.

4. LAU EKINTZA-MULTZO

• HBAZ bereziki arduratzen da haurren parte-hartzea ahalbidetu eta gauzatzeaz

• HBAZk koherentzia orokorra eta haur-zentzua eman nahi dizkie toki-eremuko haurrent-
zako proposamen eta jarduera guztiei.

• HBAZk hainbat gune bultzatzen, sortzen eta, hala badagokio, kudeatzen ditu haurrak 
jolastea, jolastuz garatzea ahalbidetzeko.

• HBAZk familia-eremuak bultzatzen, dinamizatzen edo sortzen ditu, haurrek guraso tre-
beak izan ditzaten

5. PROFESIONAL DESBERDINEKIN BATERA

• HBAZk toki-eremuko erreferentzia nagusia izan nahi du, haur guztiez arduratzen da, 
horretarako ez da etiketa, diagnostiko edo desbideratzeetan oinarritzen, eta bere ekint-
zen ardatza ingurumen ludikoak dira, posibilitate gisa eta hezkuntza-aukera moduan 
hartuta. Baina haur guztiez arduratzeak ez du esan nahi behar duten guztia emate-
ko erantzukizuna hartzea. Hori guztia ahalbidetzeko, beste sistema batzuekin (eskola, 
osasun-sistema edo gizarte-zerbitzuak) lan egiteko modu egokia aurkitu behar du, beti 
toki-eremuko logikarekin eta haurren ikuspegiarekin.   
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I. ERANSKINA: HAURREK LANDU ZITUZTEN GAIAK

1. Etxean, norekin bizi zara?

2. Nolakoa da zure ama?

3. Nolakoa da zure aita?

4. Normalean, nork jasotzen zaitu eskolatik irtetean? (txikienei: nork jaso zaitu gaur?)

5. Etxera iristen zarenean, nor dago han?

6. Eskola amaitzean, zer egiten duzu? (bereizi etxean egiten dutena eta eskolaz kanpoko jar 
 duerak)

7. Eskolatik irtenda, non ibiltzen zara jolasean?

8. Egiten dituzun gauza guztietatik, zer da dibertigarriena?

9. Ludotekara edo haurrentzako kluben batera joaten al zara?

10. Zu etxean zaudenean, zer egiten du zure amak? eta aitak?

11. Amari zurekin egotea gustatzen zaiola uste al duzu? eta aitari?

12. Zer egiten duzu eskolarik ez duzunean? (asteburuetan, oporraldietan)

13. Egiten dituzun gauza guztietatik, zer da gehien gustatzen zaizuna?

14. Haurrek ba al dute eskubiderik?

15. Esan bat edo bi.

16. Helduek kontuan hartzen al zaituzte? Zure iritzia galdetzen al dizute? Zertan?

17. Zure gelan, ba al duzue ordezkaririk?

18. Zer egiten du ordezkariak?

19. Batzarrik edo gelako bilerarik egiten al duzue?

20. Ba al dakizu zure herrian nork agintzen duen?

21. Alkatea hemen izango balitz, zer esango zenioke? 
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II. ERANSKINA: PARTAIDETZAZKO DINAMIKAREN KONTAKIZUNA 

0-TIK 11 URTERA BITARTEKO HAURREKIN EGINDAKO PARTAIDETZAZKO KONTSULTA-PROZESUA

1. SARRERA
 1.2. LAN-PROZESUA: FASEAK ETA LANDU BEHARREKO GAIAK

2. LAN-PROZESUA: FASEAK ETA LANDU BEHARREKO GAIAK
 2.1. FASEA: IRITZIAK JASOTZEA

2.1.1. ONDOKOEI BURUZ HAURREK DUTEN IRITZIA ETA ESPERIENTZIA JAKITEKO GALDERAK
2.1.2. LUDOTEKETAKO PROGRAMA...
2.1.3. ESKOLETAKO PROGRAMA...
2.1.4. FAMILIEKIN...

2.2. FASEA: HAURTXOKOTIK HERRIRA
2.3. FASEA: HOBEKUNTZA-PROPOSAMENAK
2.4. FASEA: EMAITZEN AURKEZPENA

3. ESPERIENTZIA ERRAZTU DUTEN ELEMENTUAK

1. SARRERA

Haurrentzako Balio Anitzeko Zerbitzuaren defi nizioa lantzeko prozesuan, haurren ahotsa eta iritzia bertan 
sartzearen aldeko apustua egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria Zuzendaritza Nagusiak. Horrega-
tik partaidetzazko hezkuntza-proiektuak diseinatzen aritzen den Ikertze Kultura Elkartearekin harremanetan 
jarri ziren.

Guretzat pozgarria da egindako lana aurkeztea eta 0tik 11 urtera bitarteko haurrekin partaidetzazko kont-
sulta bat garatzeko aukera erreal bat erakustea. 

Parte-hartzaileak hautatzeko orduan lurraldeko esparru eta inguru desberdinetako haur-taldeak sartzea 
planteatu zen. Beharrezkoa iruditu zitzaigun testuinguru-errealitate desberdinak bizi dituzten pertsonekin 
lan egitea, HBAZk Gipuzkoako haur guztien beharrei eman nahi baitie arreta. Txikienen ahotsa ere entzun 
ahal izateko, saio bat antolatu zen 0tik 5 urtera bitarteko seme-alabak dituzten familiekin:
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1.1 Kontsulta diseinatzeko orduan kontuan hartu diren alderdiak

LUDIKOA
•• Gure abiapuntua izan da haurrek egoki planteatutako jolasarekin gozatu egiten dutela eta, zenbat 

eta lasaiago eta erlaxatuago egon, orduan eta gehiago inplikatzen direla eta elkarreraginean gehia-
go aritzen direla. Jolasa hazkuntza integralaren funtsezko alderdi bat da, trebetasun mental, sozial 
eta fi sikoen garapena ahalbidetzen du; haurrek beren sentimenduak, beharrak, lehentasunak, ga-
beziak, etab. berezko modu atsegingarri batean adierazteko erabiltzen duten baliabide naturala da 
jolasa. Onura hauek kontuan hartuta eta, besteak beste, pentsatzea eta elkarrizketan aritzea berez 
ludikoak izan daitezkeela sinetsita, haurren partaidetzazko prozesuek ludikoak izan behar dutela 
uste dugu.

ADIERAZPENA
•• Arteak, hizkuntza artistikoa erreminta gisa erabilita, hausnartzeko eta pentsatzen zutena adierazte-

ko aukera eman die, parte-hartzaileak eroso sentitzeko moduan.

 Kontsulta honetan ikus-entzunezko erregistroa eta hezkuntzako teknologia berriak erabili ditugu, 
eta horien bitartez haurrek aktiboki esku hartu dute, bai kameraren aurrean bai eta atzean ere, 
irudiaren eta soinuaren kalitatea zaintzeko material tekniko profesionala erabiliz. Horrek guztiak 
lankidetza sustatzen eta talde-lana errazten lagundu du.

TESTUINGURURA EGOKITZEA
••  Praktika garatuko den testuingurura egokitzea eta testuinguru hori ezagutzea garrantzitsua da 

planteamendu on bat egiteko orduan. Kontuan hartu behar da prozesua zein esparrutan burutuko 
dugun (gure kasuan aisia hezigarriko sareak eta eskola-sarea) eta baita parte-hartzaileen adina ere, 
jarduerak testuinguruan egoki kokatzeko eta zentzua izateko.

HBAZ DEFINITZEKO KONTSULTAN PARTE HARTU DUTEN TALDEAK

HERRIA LUDOTEKA ESKOLA FAMILIAK PARTE HARTZAILE 
KOPURUAK

ADINA

Arrasate X 10 9-11

Azpeitia X 24 6

Bergara X 9 6-8

Donostia X 9 9-11

Elgoibar X 18 10

Urnieta X 6 0-5

Zumaia X 12 6-8
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JARDUEREN METODOLOGIA
•• Haurren motibazioari jaramon egitea, jarduerak eta metodologia konstruktiboak izan daitezen saiat-

zea, pertsona kritiko eta parte-hartzaileak izateko entrenatzea, zer, zergatik eta zertarako egingo 
duten azaltzea, baliagarriak izango zaizkigu haurrei beren iritziei arreta jartzea eta denbora eskaint-
zea gustuko ditugula ohartarazteko.

AKTIBOKI ETA ERRESPETUZ ENTZUTEA
• Ikertzen era honetako prozesuetan lantzen dugun funtsezko beste osagai bat entzutea da: parte-

hartzaileen artean entzutea, baina baita jarduera zuzentzen duten pertsonen artean ere. Haurrei 
konfi antza eman behar zaie eta beren proposamenak eta iritziak errespetatu egin behar dira, diren 
bezala onartuz, gure iritzia eman gabe. Prestatuta egon behar dugu agian espero ez ditugun edo 
gure itxaropenak betetzen ez dituzten interesei arreta emateko. Kasu honetan helduon zeregina bi-
deak zabaltzea da, haurrek beren iritzia libreki osatuz eta emanez adierazteko aukera izan dezaten.

LANKIDETZA
•• Ludoteketako hezitzaileei eta ikastetxeetako irakasleei aldez aurretik informazioa eman zitzaien 

beren taldeekin garatu beharreko jarduerari buruz eta baita Ikertzen haurrekin lan egiteko dugun 
moduari buruz ere. 

2. LAN-PROZESUA: FASEAK ETA LANDU BEHARREKO GAIAK

LAN FASEAK PARTE-HARTZAILEAK SAIO 
KOPURUA

IRAUPENA

1. FASEA: 
Iritziak 
jasotzea

Ikastetxeak 2 1 ordu 15 
minutu saio 
bakoitza

Urnietako familiak 1 1 ordu 30 
minutu

Arrasate eta Donostiako 
ludotekak (9-11 urte)

1 2 ordu

Bergara eta Zumaiako 
ludotekak (6-8 urte)

1 1 ordu 30 
minutu

2. FASEA: 
Haurtxokotik 
herrira

Arrasate, Donostia, Bergara 
eta Zumaiako ludotekak

2 1 ordu 30 
minutu

3. FASEA: 
Hobekuntza-
proposamenak

Arrasate, Donostia, Bergara 
eta Zumaiako ludotekak

1 1 h 30 min

4. FASEA: 
Emaitzen 
aurkezpena

Ikastetxeak 1 1 ordu

Urnietako familiak 1 1 ordu

Arrasate, Donostia, Bergara 
eta Zumaiako ludotekak

1 1 ordu
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2.1. 1. Fase: iritziak jasotzea

Koadroan ikus daitekeenez, lan-prozesua lau fasetan antolatu zen. Lehen fasean HBAZ defi nitzeko proze-
surako garrantzitsuak diren gaiak eta galderak bakarrik landu nahi izan ziren: familia, astialdia eta jolasa, 
eskola, herria, ludoteka eta parte-hartzea. Horretarako kontzeptu bakoitzari buruzko puntu interesgarriak 
ardatz izango zituen galdera-bateria bat prestatu zen. Hala, dinamika egokiak erabiliz, galdera horien bidez 
haurrek beren iritziak eman eta beren esperientziak kontatu ahal izango zituzten. Kontsultan parte hartu 
zuten talde guztiekin egin zen lan, talde bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuz eta programak eta denbo-
rak haietara egokituz.

2.1.1. Ondokoei buruz haurrek duten iritzia eta esperientzia jakiteko galderak

FAMILIA-MULTZOA
Beren familien marrazkiak egiten dituzten bitartean…

- Etxean, norekin bizi zara?
- Nolakoak dira pertsona horiek?
- Ba al da norbait etxean zu iristen zarenean? Bestela, nor nahiko zenuke egotea? Zergatik?
- Gustatzen al zaizu familiarekin denbora pasatzea? Zer egiten duzue guztiok elkarrekin?   
  Nahiko al zenuke denbora gehiago pasatu haiekin? Zergatik? 
- Zu etxean zarenean, zer egiten dute besteek?
- Etxean zuk bakarrik zer egiten duzu? Zein da gustukoen duzun lekua?

ASTIALDIA / JOLASA
- Eskola amaitzean, zer egiten duzu? (bereizi etxean eta kalean egiten dutena eskolaz kanpoko jardueretatik)
- Eskolatik irtetean, non jolasten zara?
- Egiten dituzun gauza guztietatik zein da gehien gustatzen zaizuna? Zergatik?
- Zer egiten duzu asteburuetan edo oporraldietan eskolarik ez duzunean?
- Norekin jolasten zara eta zertan?
- Eskola amaitzean, zer egiten duzu? (bereizi etxean eta kalean egiten dutena eskolaz kanpoko 
jardueretatik)
- Eskolatik irtetean, non jolasten zara?
- Egiten dituzun gauza guztietatik zein da gehien gustatzen zaizuna? Zergatik?
- Zer egiten duzu asteburuetan edo oporraldietan eskolarik ez duzunean?
- Norekin jolasten zara eta zertan?

  
NIRE FAMILIA Familiaren marrazkia 

egin eta jartzen duteZer egiten dugun: 
Post-it batean
idazten dute

Beraiek bakarrik Beraien leku 
berezia
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ESKOLA
- Normalean nork jasotzen zaitu eskolatik irtetean? Nork jaso zaitu gaur?
- Zure gelan, ba al duzue ordezkaririk? Eta zer egiten du?
- Batzarrik, gelako bilerarik edo tutoretzarik egiten al duzue? 
- Normalean nork jasotzen zaitu eskolatik irtetean? Nork jaso zaitu gaur?
- Zure gelan, ba al duzue ordezkaririk? Eta zer egiten du?
- Batzarrik, gelako bilerarik edo tutoretzarik egiten al duzue? 

HERRIA
- Ba al dakizu zure herrian nork agintzen duen?
- Alkatea hemen balitz, zer eskatuko zenioke? =  Zerbait faltan botatzen al duzu zure herrian? Zer-
bait aldatuko al zenuke? Zergatik? 
- Zein toki ezagutzen dituzu zure herrian? (Argazkiak begiratzen ditugu eta panelean erantzuten 
dute)
- Zein dira gehien gustatzen zaizkizun tokiak? Zergatik? (Ezagutzen dituzten eta gehien gustatzen 
zaizkien tokiei gometxak jarriz erantzuten dute)

IRUDIAK

Eguzkia Post-itean idazten dute

Euria Post-itean idazten dute

Eskola Post-itean idazten dute

Haurtxokoa Post-itean idazten dute

Haurra bakarrik Post-itean idazten dute

Beste haurrekin Post-itean idazten dute

Gurasoekin Post-itean idazten dute

ESKOLAREN 
IRUDIA

ZER EGITEN DUGU?
Post-ita eta gometxak egitea gehien gustatzen zaigunari

BERGARA

- Bergarako argazkiak. Leku horiek ezagutzen ditugun begiratu eta ezagutzen ditugun beste batzuk idazten ditugu.

- Gometxak jartzen ditugu gehien gustatzen zaizkigun tokietan.
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HAURTXOKOA
Kamerarekin eta post-it berdeekin, gehien gustatzen zaienarentzat, eta laranjekin, gutxien 
gustatzen zaienarentzat.
- Pentsatu zer den haurtxokotik gehien gustatzen zaizuna.
- Nolakoa nahi zenuke izatea haurtxokoa? 
- Ikasten al dituzu 

AMAIERA – PARTE-HARTZEA
- Helduek kontuan hartzen al zaituzte? Zure iritzia galdetzen al dizute? Zertan?
- Egunean zehar egiten dituzun gauza guztietatik, etxean, eskolan, kalean, parkean… zer da gehien    
  gustatzen zaizuna? Zergatik?

2.1.2. Ludoteketako programa...

AURKEZPENA (1. saioa)
“Zuentzat dauden zerbitzuak eta baliabideak (adibidez, ludotekak, eskolaz kanpoko jarduerak, 
etab.) ikusten eta aztertzen saiatzen ari gara, hobeto antolatu ahal izateko. Horretarako, oso 
garrantzitsua da zuek pentsatzen duzuena, zuen iritzia ezagutzea. Horregatik gaude hemen; 
galdera batzuk eta panel hauek prestatu ditugu erantzunak jasotzeko. Gaiak zein diren ikusten 
duzue; familia, astialdia, eskola… Kamera ekarri dugu zuek grabatzeko, zuek elkar grabatzeko eta 
ematen dituzuen erantzun guztiak jasotzeko.
Beste herri batzuetara ere joango gara beste haur batzuek zer pentsatzen duten jakiteko. 
Grabatzen ditugun irudi guztiekin bideo bat egingo dugu eta jasotako informazio guztia liburu bat 
egiteko erabiliko da. Azkenean dena erakutsiko dizuegu, lagundu nahi al diguzue? Parte hartu nahi 
al duzue?”

GARAPENA
Kartulina zuriko tarjetoi batzuk banatzen dizkiegu eta beraiekin bizi diren pertsonen marrazkia 
egitea eskatzen diegu. Horretan ari diren bitartean galdera-bateriarekin lanean hasten gara. Gai 
bakoitzean, zati batean, beltzez markatutako galderei erantzun behar diete eta, mugimendua duen 
beste zati dinamikoago batean, urdinez markatutako galderak jasotzen dituzten panelak osatu 
behar dituzte (beraiek zuzenean idatz dezakete, hezitzaileen bidez, Post-itetan ordenatuagoa 
izateko…).
Panel bat amaitzean, ariketa jolas zinematografi ko bihurtzen da; beraiek dira kameraren atzean 
jarri eta lagunen erantzunak grabatzen dituztenak.

AMAIERA ETA AGURRA
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MATERIALAK
Panelak, errotuladoreak, post-itak, gometxak, tarjetoi zuriak, arkatzak eta pinturak.

 

2.1.3. Eskoletako programa...

Ikastetxean 10 urteko haurrekin egindako saioen garapena ludoteketan egindakoaren antzekoa 
izan da. Haurren eta haiek egindako ekarpenen kopurua askoz ere handiagoa izan zenez, saioa 
bitan zatitu zen astunegia izatea ekiditeko. Metodologian izandako aldaketak honako hauek izan 
ziren: herriaren gaia lantzean, haurrek gustukoen duten lekua marraztu egin zuten, eta bakoitzak 
tarjetoi batean idatzi zuen alkateari egindako eskaera. 

Beste ikastetxeko haurren adin txikia eta kopuru handia kontuan hartuta, programaren garape-
nean beste aldaketaren bat ere sartu behar izan zen:

6 URTEKO HAURREKIN EGINDAKO 1. SAIOAREN GARAPENA
- AURKEZPENA (ludoteketako programan azaldutakoaren antzekoa)
Ikasleak 6nako 4 taldetan banatzen dira. Hezitzaile bakoitza 2 taldez arduratzen da. Beraiekin bizi 
diren pertsonen marrazkia egiten ari diren bitartean hezitzaileek familiari buruzko galderak egi-
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ten dizkiete eta, ondoren, egitea gehien gustatzen zaiena marrazten duten bitartean, astialdiari 
buruzko galderak egiten dizkiete. 
Jarduera hau amaitzean ikasleak ilara batean jartzen dira, kameraren aurretik pasatzen dira beren 
marrazkia erakutsiz eta azalduz; bi taldek familiari buruzko marrazkia, eta beste biek egitea gehien 
gustatzen zaienari buruzkoa. 

- AMAIERA ETA AGURRA

6 URTEKO HAURREKIN EGINDAKO 2. SAIOAREN GARAPENA
- AURKEZPENA: Zer da aurreko egunean egin genuena? Zuen familiari eta astialdiari buruz hitz 
egin genuen, edo eskola ondoren egiten duzuenari buruz. Eta, nola izena du zuen herriak? Bada 
gaur zuen herriari buruz hitz egingo dugu. 
Dena den, galdera bat egin behar dizuet hasi aurretik; ni honaino kotxez etorri naiz, nire laguna-
rekin, eta zuetako batzuk nola etorri zareten ikusi dut… asto gainean! Baietz? Ah, ez! Itsasontzian 
etorri zarete… nork ekarri zaituzte? Nola etorri zarete? eta gero, nor etorriko da zuen bila?”.
Ikasleei eskatzen diegu U forman esertzeko aulkiekin eta mahaiekin. Talde osoari batera bateriatik 
aukeratutako honako galdera hauek egiten dizkiogu: nor da Azpeitiko alkatea? Zer da egiten due-
na? Zein da bere lana? Eta zuek, ba al duzue gelako arduradun edo ordezkaririk? Egiten al duzue 
tutoretzako saiorik? 
Haurrei orri bana banatzen diegu eta, pilot beltza erabiliz, alkatearen marrazkia egiten dute (nor 
den ez badakite, imajinatu egiten dute). Marrazki guztiak zirkuluan itsatsi eta honako hau galdet-
zen diegu... “Gure herrian gehien agintzen duen pertsona alkatea bada, eta gauzak nola egin eta 
nola antolatu berak esaten badu, zer eskatuko zenioke?” Erantzunak zirkuluaren erdian idazten 
ditugu. 
Ondoren, panel batean beren herriaren izena jartzen dute eta han zer dagoen esateko eskatzen 
diegu. Hezitzaileak erantzunak jasotzen ditu eta amaitzean, gehien gustatzen zaiena aukeratu eta 
lurrean jarri dugun zatar-paperean (horma-irudi kolektiboa) marrazten dute.
- AMAIERA ETA AGURRA
- MATERIALA: Orriak eta pilot-a, panel zuria alkatearen marrazkiak jartzeko, koloretako kartulina 
herriaren panelerako, zatar-paper zuria.
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2.1.4. Familiekin

Familiekin egindako saioaren helburua zen beren seme-alaben beharrei buruz eta horiei erant-
zuten dieten edo erantzun behar lieketen zerbitzu nahiz baliabideei buruz 0tik 5 urtera bitarteko 
haurren guraso edo tutoreek duten iritzia jasotzea. Kontsulta partaidetzazko dinamika baten bidez 
egin zen; hezitzaile baten galderei erantzunez, parte-hartzaileek edukiz hornitu behar zuten panel 
batean irudikatutako zuhaitz batean. Zuhaitzak hiru zati zituen bereizita: sustraiak, enborra eta 
hostoak edo fruituak. . 

2.2. 2. FASEA: HAURTXOKOTIK HERRIRA

Fase honetan sakontze-lan bat egin zen ludoteketako haurrekin, hura dagoen hiriaren edo auzoaren tes-
tuinguruan koka zezaten, eta bizikidetzari buruz eta ematea eta jasotzea gustatzen zaien tratuari buruz 
hausnarketa egin zezaten. Kontzientziazio-ariketa bat egin eta ikuskera eta ikuspegia zabaldu nahi ziren, 
gehiago doitu eta lehen faseko kontsultako erantzun batzuei zentzu handiagoa emateko. 
Hasteko ludoteketako haurrei ikus-entzunezko (bideo-kamera eta argazki-kamera) “erreportaje” bat egitea 
proposatu genien. Bertan ludoteka dagoen auzoa edo herria (tamainaren arabera) erakutsi behar zuten. 
Kalera irten ginen inguruan zein toki dauden ikusteko, gehien gustatzen zaizkienak zein diren eta gutxienak 
zein… 

  

-Zer proposatzen dute asetzen ez diren beharrei arreta 
emateko?
-Nola ulertzen dute gurasoak honetan inplikatzea?

- Zein baliabide edo zerbitzu daude behar horiei 
erantzuteko? Behar hauek ditugunean nork laguntzen 
digu?
-Benetako erantzuna ematen al dute?

- Zein behar dituzte 0tik 5 urtera bitarteko haurrek?
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LUDOTEKETAKO 3. SAIOAREN AURKEZPENA

GARAPENA 
6tik 8 urtera bitarteko taldeentzako jolas kooperatiboa: hiru talde osatzen ditugu haurren artean eta 10 
laranja erakusten dizkiegu. Pastel bat egitera goaz eta, horretarako, hiru osagai behar ditugu; talde batek 
hamar laranjetatik laranja-ura atera behar du, beste batek azala eta hirugarrenak mamia.
9tik 11 urtera bitarteko haurrentzako jolas kooperatiboa: Haurrak bikoteka jarri eta bikote bakoitza zatar-
paperezko zati baten gainean jartzen da (bi pertsona elkarrekin sartzeko moduan). Paper-zati bakoitzetik 
bestera metro eta erdiko distantzia uzten dugu. Hezitzaileak honako istorio hau kontatzen du: “Ibai oso 
arriskutsu batean zaudete, urlasterren, zurrunbiloen eta pirañen artean, txalupa txiki batzuetan. Txalupak 
zatar-paperezko zati horiek dira eta ibaia gelako lurra. Txalupa guztiei buelta ematea lortu behar duzue, 
bestela hondoratu egingo direlako, eta ezin duzue lurra/ura ukitu, pirañek kosk egingo dizuetelako.”
Jolasak amaitzean, taldearekin elkarrizketa bat izango dugu, honako galdera hauei jarraiki: Zer moduz irten 
da? Lortu al dugu helburua betetzea? Nola sentitu gara? Erraza izan al da taldean lan egitea? Zein arazo 
izan ditugu? Gure bizitzan oro har, ba al du zentzurik elkarrekin lan egiteak? Zergatik? Zertarako? Zer no-
lako bizikidetza nahi dugu? Zer nolako harremanak izan nahi ditugu gure artean?
Chaplinen “Suhiltzailea” fi lm laburra ikusten dugu eta, amaitzean, pertsonaiek ematen duten tratuari buruz 
eta sentitzen dutenari buruz hitz egiten dugu. 
Elkarrizketako azken galderari emandako erantzunak jasotzen ditugu (zein eratako harremana izan nahi 
duzue zuen artean? Nola gustatzen zaizue jolastea eta ondo pasatzea?...) eta haurrek plastilinaz egiten 
dituzten irudietan, pertsonaietan, animalietan… jartzen dituzte.

  

2.3. 3. FASEA: HOBEKUNTZA-PROPOSAMENAK

Ludoteketako laugarren saioan fase bakoitzeko ondorio nagusiak gogoratzen ditugu, elkarren artean lotu 
eta, hala, hobekuntza-proposamenak egiteko. 
Bi diapositiba prestatu ziren:
- Haur guztiek esan zuten asko gustatzen zaiela gurasoekin egotea eta jolastea, eta haiekin denbora gehia-
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go pasa nahiko luketela. Bestalde, egoteko gehien gustatzen zaien tokietako bat ludoteka dela esan zuten. 
Bi ideia horiek kontuan hartuta, lehen diapositiban familiekin ludotekan zer egin proposatu behar zuten 
(zutik, eserita…) edo ludotekan hasi eta gero etxean jarraitu zitezkeen ideiak pentsatu behar zituzten.

- Bigarrenean, inguruan gehien gustatzen zaizkien tokiei lotuta ludotekan antola daitekeenari buruzko pro-
posamenak egin behar ziren (leku horiek bigarren faseko bisitetan erakutsi zizkigutenak dira).

Saio hauen garapenean erabilitako metodologia eta dinamikak desberdinak izan ziren taldeetako haurren 
adinaren arabera: Zaharrenek proposamenak zuzenean Power Pointean idatziz egin zituzten. 6tik 8 urtera 
bitarteko haurren talde batekin ginkana bat prestatu zen; beren proposamenak egiteko ginkana gainditu 
behar zuten. Aldiz, 6tik 8 urtera bitarteko beste taldean proba batzuk egin behar zituzten zer bururatu zit-
zaien kamerari kontatu aurretik.
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2.4. 4. FASEA: EMAITZEN AURKEZPENA

Prozesuaren azken fasea parte-hartzaileei egindako lanaren emaitzak azaltzeko erabili zen.
Programaren aurkezpenean adierazi genienez, ludoteketara, eskoletara eta familia-multzoetara HABZ defi -
nitzen duen dokumentua eraman genuen eta, harekin batera, beraiekin burututako partaidetzazko kontsul-
ta-prozesua laburtzen eta azaltzen duen bideoa. Haurrekin egindako lana errepasatu genuen aurreko saioe-
tan zer egin genuen galdetuz. Gogorarazteko, bideoa ikusi genuen guztiok elkarrekin. Helduei (irakasle, 
hezitzaile, familiak) HBAZ defi nitzeko dokumentua erakutsi eta azaldu genien, eta haurrei beren ekarpenak 
jasotzen dituzten orriak erakutsi genizkien, proiektatuta. 
Saioa amaitzeko, balorazio txiki bat egin genuen irudien bidez:

• Nolakoa izan da prozesua orokorrean, eta zergatik? (aurpegi irribarretsu bat eta beste aurpegi tris-
te bat txikienentzat, eta meteorologia-sinboloen irudiak handienentzat (eguzkia, eguzki/hodeia, 
ekaitza).

• Zer da gehien gustatu zaizuna? Zer da gutxien gustatu zaizuna? (semaforo bat berdean eta beste 
bat gorrian).

3. ESPERIENTZIA ERRAZTU DUTEN ELEMENTUAK

• Proiektuaren helburuak azaltzea eta partekatzea.
• Proposatutako dinamiken eta jardueren aniztasuna.
• Ariketak taldeetara egokitzea.
• Ikus-entzunezko erremintak eta plastika erabiltzea adierazpenerako.
• Taldean hausnartu eta hitz egitea.
• Parte-hartzaile guztien artean aktiboki entzutea.
• Hezkuntzako teknologia berriak erabiltzea.
• Lan-proposamen ludikoak.

Amaitzeko, prozesuan parte hartu duten eragileen arteko talde-lana azpimarratu nahi genuke: bertan in-
plikatutako alderdi guztiek lana erraztu dute lankidetza-giroan. Erakundetik jasotako tratua gure proposa-
mena eta aritzeko modua erabat errespetatzekoa izan da, eta koordinazioa ezin hobea izan da; haurrekin 
egunero lan egiten duten hezitzaileek gure proposamenak aberastu dituzte beren ekarpenekin eta espe-
rientziarekin. 
Eta kontsultaren protagonistak, haurrak eta familiak, hau guztia ahalbidetu dute, haiek gabe ezinezkoa 
litzateke. Guztiek borondatea, gogoa eta interesa jarri dute proposatu zaizkien ekintzetan, parte hartzea, 
iritzia ematea eta prozesuen partaide aktibo sentitzea gustatzen zaiela erakutsiz.

Ikertze, Kultura Elkartea
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