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Joseba:
Zuri tokatzen zitzaizun 2019-2023 Herritarren Partaidetzako
Programa
aurkeztea,
zu
izan
zinelako
proiektu
honen
bultzatzailea, motorra eta sortzailea. Zure ahaleginak eta
dedikazioak bere emaitzak eman ditu. Zoritxarrez, ez zaude hemen
plana aurkezteko, eta pena izugarria ematen digu plana esku
artean
ez
edukitzeak,
«dotore»
jantzita,
zuri
gustatzen
zitzaizun
bezala,
horrenbeste
maite
izan
duzun
herriko
argazkiekin, zalantzarik gabe, lan handia egin baituzu herri
honen alde. Zure taldeak plan hau zuri eskaini nahi dizu osoosorik, zuk egindako lana zein ahalegina eta lankide zein lagun
zoragarria izan zarela aintzatesteko. Aitorpen gisa egiten dugun
aurkezpen
hau
irakurtzen
duten
pertsonek
ulertuko
dute,
horietako askok urte hauetan zehar ezagutu zaituztelako eta
guztiek merezimendua aitortzen dizutelako.
Beraz, plan hau errealitate bihurtu da, eta Gipuzkoa hobea
eraikitzeko beharrezko elementu guztiak bildu eta horiek kontuan
hartu
zein
ahalduntzeko:
herritarrak,
herritar
eta
udal
erakundeak, Erakunde arteko Espazioa eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko zuzendaritzak. Lortu duzu. Zorionak!
Bide luzea utzi diguzu, eta bide hori egiten eta zabaltzen
jarraitu beharko dugu; izan ere, bide horretan ez zara bakarrik
egin, eta zurekin egon garenok ere ez gara bakarrik egongo. Zure
izenean, bidezkoa delako eta hala gustatuko zitzaizulako, zure
taldeko kide izan garen guztiok bihotzez eskerrak eman nahi
dizkiegu programa hau egiten parte hartu duten guztiei.
Beti gure bihotzetan, aurrera egingo
bideari!!! Egun handira arte, Joseba!!!
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diogu

zuk

utzitako

SARRERA
ALDAKETAREN BEHARRA
Bizi dugun errealitate politiko, sozial eta ekonomiko konplexu,
dinamiko eta anitzak agerian uzten du administrazio publikoek
gaitasun mugatua dutela gizartearen arazo eta eskaerei erantzun
eraginkorrak eskaintzeko. Gizarte aurreratuetako ordezkaritzademokrazien
krisiak,
gizartearen
despolitizazio
gero
eta
handiagoak eta mundu osoan gertatzen ari diren aldaketa
ekonomiko eta politikoak erabakiak hartzeko eredu bakar baten
amaiera iragartzen ari dira, eta egungo politikaren eta
administrazio publikoen izaera aldatzen ari dela erakusten dute.

Bizi dugun errealitate politiko, sozial eta ekonomiko
konplexu, dinamiko eta anitzak agerian uzten du
administrazio publikoek gaitasun mugatua dutela
gizartearen arazo eta eskaerei erantzun eraginkorrak
eskaintzeko

GOBERNANTZA IREKIA ETA KOLABORATIBOA
Gobernantza
forma
berriak
irekiagoak,
gardenagoak
eta
kolaboratiboagoak dira. Balio publikoa eta soziala sortzeko
tresna bihurtu dira, politika publikoak diseinatzen, kudeatzen
eta legitimatzen laguntzen baitute,
eta,
modu
horretan,
gizartearen
“Gobernantza irekia
aniztasuna eta gizarte zibilaren
eta kolaboratiboa
papera
indartzen
baitute.
gobernuen eta
Gobernantza
forma
berri
horien
gizarte zibilaren
bidez,
erakunde
publikoen
eta
arteko harreman eta
gizartearen arteko harreman-eredua
lankidetza forma
aldatzea
proposatzen
da,
gai
publikoen
kudeaketa
gardenagoa,
berrietan
eraginkorragoa, efizienteagoa eta
oinarritzen da”
parte-hartzaileagoa izan dadin.
Gipuzkoa
gobernantza
ireki
eta
kolaboratiboaren
printzipioetan
oinarritutako kudeaketa-ereduaren aldeko apustu argia egin duen
erreferente instituzional bihurtu da. Hain zuen, gobernuen eta
gizarte zibilaren arteko harreman eta lankidetza forma berrietan
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oinarrituriko
Historikoak.

ereduaren

alde

egin

du

Gipuzkoako

Lurralde

Hala, lurraldearen etorkizuna modu partekatuan eraikitzearen
aldeko lanean pauso bat aurrera emateko, Etorkizuna Eraikiz
proiektua jarri da martxan Gipuzkoan: gizarteko eragileak agenda
publikoari
buruzko
hausnarketa
eta
lanketa
estrategikoan
engaiatzeko
GFAk
hartu
duen
konpromiso
instituzionalean
oinarrituriko eredua

HERRITARREN PARTAIDETZA
“Herritarren partaidetza da herritarrek gobernu eta
administrazio funtzioekin loturiko erabakietan aktiboki
parte hartzeko duten gaitasuna”

Gobernantza ireki eta kolaboratiboa gehien ezaugarritzen duten
dimentsioetako bat herritarren partaidetza da, herritarrek
gobernuaren eta administrazioaren funtzioei buruzko erabakietan
aktiboki parte hartzeko duten gaitasun gisa ulertzen dena.
Hori dela eta, gobernantza-eredu ireki
eta kolaboratiboagoaren alde egindako
apustu horren barruan, Gipuzkoako Foru
Aldundia lanean ari da herritarren
partaidetzaren
instituzionalizazio
gero eta handiagoa lortzeko, hala,
herritarren partaidetzak leku zentral
bat
izan
dezan
botere
publikoen
jardunean.

“GFA lanean ari da
herritarren
partaidetza gero
eta gehiago
instituzionalizatz
eko bidean pausoak
emateko”

Hain zuzen, GFA 2010ean hasi zen
partaidetzaren
alde
lanean.
Urte
horretan, Herritarren Partaidetzari buruzko 2010eko uztailaren
8ko 1/2010 Foru Araua onartu zen, eta, ondoren, Herritarren
Partaidetzarako Zuzendaritza sortu zen. Araudiaren ikuspegitik,
Herritarren Partaidetzari buruzko 2018ko azaroaren 12ko 5/2018
Foru Araua izan zen beste mugarri garrantzitsu bat. Foru Arau
horren bidez, aurrekoa aldatu zen (1/2010 Foru Araua). Hain
zuzen, prozesu parte-hartzaile baten bidez egin ziren 1/2010
Araua eguneratzeko proposamenak. Prozedura horretan parte hartu
zuten pertsonek hizkuntza argiagoa eta ulergarriagoa eskatu
zuten, eta aukera teknologiko berriak txertatzea, foru- eta
udal-administrazioko partaidetzarako sare komun bat martxan
jartzeko. Arau berri horretan, berdin mantendu ziren herritarren
partaidetzarako arkitektura, tresnak eta prozedurak. Hala eta
guztiz ere, zenbait aldaketa egin zitzaizkion aurreko testuari.
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Horrez gainera, 1/2010 Foru Arauan, genero-berdintasunaren
helburuak gidaturiko herritarren partaidetza bultzatu nahi izan
zen.
Lehenengo Herritarren Partaidetzarako Programa, “Orain Zu.
Herritarren Partaidetza” izenekoa, 2015-2019 legealdian sortu
zen,
herritarrekin
harreman
irekia
finkatzeko
eta
partaidetzarako eta komunikaziorako bide berriak irekitzeko
helburuarekin. Horretarako, 92 ekintza diseinatu ziren, lau
jarduera-ardatzetan sailkatuta (INDARTU, HEDATU, ERRAZTU ETA
ZABALDU).
2015-2019rako Herritarreko Partaidetzarako Programaren bidez,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiak
ikuspegi
horizontal
eta
deszentralizatuagoa lortu zuen gai publikoen kudeaketan. Hala,
alde batetik, herritarrak ahaldundu ziren politika publikoen
esperimentazio kolektiboaren eta sorkuntza partekatuaren bidez,
eta, bestetik, lan- eta komunikazio-espazioak sortu ziren
gizarteko talde antolatuekin.

2019-2023 LEGEALDIA
Oraindik
ere
gainditu
beharreko
oztopoak
dauden
arren,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoaren
arabera,
legealdi
honetako
lehentasun
handietako
bat
da
gobernantza kolaboratiboko eredua finkatzea;
lankidetza eta sorkuntza partekatua politika
“GFAk 2019publikoen esparru guztietara eramango duen
2023rako
eredua: GFAko zuzendaritza politikoaren eta
Herritarren
talde
teknikoen
eta
gizarteko
talde
Partaidetzar
antolatuen
eta
gainerako
sistema
ako Programa
instituzionalaren arteko lankidetza. Aktiboki
sortu du,
entzutea, dimentsio etikoa indartzea eta
Gipuzkoako
herritarren etengabeko ahalduntze kolektiboa
gizartean
helburu duen erronka da..

parte
hartzeko
kultura
finkatzeko
asmoz”

Halaber, herritarren partaidetzarako kultura
zabaldu eta finkatzea da plan horren helburu
estrategikoetako
bat
(17.
helburu
estrategikoa): “herritarrekin harreman irekia
finkatzea
eta
parte
hartzeko
eta
komunikatzeko bide berriak irekitzea, GFAren
politika publikoak egitean eta ebaluatzean
herritarren
partaidetza
ohiko
zerbait
bihurtuz”.

Helburu estrategiko hori betetzeko, GFAren
Herritarren
Partaidetzarako
Zuzendaritzak
2019-2023ko
Herritarren Partaidetzarako Programa diseinatu du, Gipuzkoako
gizartean partaidetzaren kultura finkatzeko, 4 ildo estrategiko,
12 alor, 49 ekintza eta 3 euskarri-tresnaren bitartez.
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Hain zuzen, plan berriaren aurkezpena eta helburuak jasotzen
dira dokumentu honetan. Horrez gainera, programaren egitura,
ildo estrategikoak, alorrak eta ekintzak deskribatzen dira, eta
programa kudeatzeko euskarri gisa erabiltzen diren tresnak.
Amaitzeko, proposatutako ekintzen gutxi gorabeherako egutegia
eta amaierako aurrekontua zehazten dira.
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HERRITARREN PARTAIDETZARAKO
PROGRAMA 2019-2023
AURKEZPENA
Herritarren
Partaidetzarako
Programa
GFAren
Herritarren
Partaidetzaren
Zuzendaritzak
egindako
gida
bat
da,
gipuzkoarrekin harreman irekia finkatzeko eta parte hartzeko eta
komunikatzeko bide berriak irekitzeko estrategiak eta ekintzak
zabaltzea helburu duena. Hala, GFAren politika publikoak egin
eta ebaluatzeko orduan herritarren partaidetza ohikotasunez
txertatzeko tresna bat da programa.
GFAren
2019-2023rako
Herritarren
Partaidetzarako
programa
diseinatzeko orduan, honako dokumentu hauek aztertu dira:
a) Orain
Zu.
Herritarren
Partaidetza
Herritarren Partaidetzarako Programa).
b) Herritarren
Gutuna.

Partaidetzarako

(2015-2019ko

Zuzendaritzaren

Zerbitzu

c) Herritarren Partaidetzari buruzko 2018ko azaroaren 12ko
5/2018 Foru Araua.
d) Foru-zuzendaritzak herritarren partaidetzarako egindako
jarduera-memoria (2015-2019).
e) GFAko
Herritarren
Partaidetzarako
Zuzendaritzak
zuzendaritza guztiekin egindako bileretako aktak.
f) GFAko zuzendaritzek
egindako fitxak.

partaidetza-proiektuak

definitzeko

Herritarren Partaidetzari buruzko 2018ko azaroaren 12ko 5/2018
Foru Arauari jarraiki, Partaidetza Programa hau Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko
eragileek
onartu
zuten
eta
haien
ekarpenekin osatu zen.
Lehenik
eta
behin,
Herritarren
Partaidetzarako
Gizarte
Kontseiluaren aurrean aurkeztu zuten dokumentua, kontseiluko
kideek proposamenak eta ekarpenak egin zitzaten. Gipuzkoarrek
aukera izan zuten, hilabete bateko epean, programari iruzkinak
eta oharrak egiteko. Azkenik, Gipuzkoako diputatu nagusiak
Batzar Nagusietan aurkeztu zuen ekarpen guztiak biltzen zituen
dokumentua, azken onarpena emateko. Ondoren, eta Herritarren
Partaidetzari buruzko 2018ko azaroaren 12ko 5/2018 Foru Arauan
ezarritakoa betez, Partaidetza Programaren eguneraketa urtero
onartu beharko dute Batzar Orokorrek eta argitaratu egin beharko
da (36. art.).
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ZEHARKAKOTASUNA
GFAren Herritarren Partaidetzarako Programan, hainbat ekintza
jasotzen dira, herritarrekin eta herritarren talde antolatuekin
lankidetza egonkorra finkatzeko, eta, hala, foru-erakundean edo
gizartean sortzen den ekimen orori buruzko eztabaidak eta
proposamenak egin ahal izateko. Modu horretan, herritarrek
gaitasun handiagoa lortzen dute Gipuzkoako Foru Aldundiari
dagozkion
gobernu
eta
administrazio
funtzioei
buruzko
erabakietan
aktiboki
parte
hartzeko.GFArentzat,
kudeaketa
publikoan herritarren parte-hartzea sartzea lagungarria da:
•

Konfiantza sortzea gobernuak indartzean

•

Politika publikoak legitimatzea,

•

Gizartearen aniztasuna integratzea,

•

Interes sozialak agenda publikoan txertatzen bultzatzea,

•

Herritar
engaiatzea
bizitza
publikoa
antolatzeko
prozesuetan eta gizarte zibilaren funtzioa indartzea.

Herritarren
partaidetza
bultzatu
eta
instituzionalizatuz,
aurrera egiten dugu gipuzkoarrei foru-administrazio moderno,
garden eta irisgarriagoa eskaintzeko bidean.
GFAk herritarren parte-hartzea gizarte zibilaren inplikazio
proaktiboa errazten duen tresna gisa ulertzen du sektore
publikoaren zereginean, gizartearen kohesioa bultzatzen duen eta
balio demokratikoak defendatzen dituen tresna (besteak beste,
tolerantzia, gizartearen kohesioa, aniztasunean elkarbizitzea,
kulturarteko
elkarrizketa,
berdintasuna,
errespetua,
konpromisoa,
erantzukidetasuna,
konfiantza,
integrazioa,
inklusioa
eta
elkartasuna),
eta
jarduera
politiko
eta
administratiboaren eraginkortasuna eta legitimitatea bultzatzen
duen tresna.
Lurraldeko gizarte zibila kudeaketa
zenbait neurri hartzen dira kontuan:

publikoan

inplikatzeko,

●

Gizarte-ekintzan sakondu, migrazioarekin loturiko eremuen
garapen soziala, ekonomikoa eta kulturala bultzatzeko.

●

Gizarte eta kultur aniztasunean lan egiten duten erakunde
eta giza baliabideen sareko jarduera hobetu.

●

Foru-administrazioari
dagokion
egiturazko injustizia minimizatzeko
diseinatu eta legeria onartu.

●

Herritarren sektore desberdinen partaidetza sustatzeko
beharrezkoa den borondatea, ezagutzak eta gaitasunak
izateko
konfiantza-giroa
sortu,
belaunaldien
arteko
elkarrizketa eta lankidetza espazioak sortuz.
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eskumen-esparruan
politika publikoak

●

Ongizateko
gizartea
partaidetza sustatu.

eraikitzeko

laguntasuna

eta

●

Bizitzako etapa bakoitzera egokitutako gobernantza-eredu
berri bat eraiki, eta etapa horien ikuspegi eraikitzaile
eta positiboa bultzatu.

●

Herritarren partaidetza pertsonen garapenerako oinarrizko
ardatz gisa hartu − adina edozein izanik −, bizitzako etapa
bakoitzeko behar berezietara egokitzen diren modalitateak,
kanalak eta helburuak zehaztuz.

●

Emakume-elkarteekin elkarrizketa bultzatzen duten neurriak
bultzatu, batetik, emakumeen lidergoa sustatzeko alor
politikoan,
ekonomikoan,
sozialean,
zientifikoan,
kulturalean eta mediatikoan eta, bestetik, laneko bizitza
eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko, emakume eta
gizonen
erantzukidetasunaren
eta
genero-indarkeriaren
aurreko zero tolerantziaren ikuspegitik.

●

Ondasun komuna bultzatu eta behar duen lehentasuna ematen
dioten
aitortza
sozialerako
dinamikak
sortu,
kasu
bakoitzean jokoan dauden interes legitimoei arreta jarriz.

●

Politika publikoen bidez, bazterketa sozial, ekonomiko,
politiko
eta
kulturalerako
mekanismoak
ezabatu
eta
kulturarteko elkarrizketa bultzatzeko eta sexu-, kultura-,
erlijio-aniztasuna eta aniztasun ideologiko-politiko edo
funtzionala aitortzeko proposamenak landu.

HELBURUAK
Herritarren Partaidetzarako Programa honen helburu estrategikoa
da herritarrekiko harreman irekia finkatzea eta parte hartzeko
eta komunikatzeko bide berriak irekitzea, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren politika publikoak prestatzeko eta ebaluatzeko
lanetan herritarren parte-hartzea txertatuz.
Helburu estrategiko hori ildo estrategiko gisa proposatzen diren
helburu operatiboen bidez garatuko da, adibidez, hauen bidez:
●

Gobernantza
bultzatu.

ireki

eta

kolaboratiboko

●

Ezagutza sortzeko jarduerak diseinatu eta gauzatu.

●

Partaidetza
bideak
digitalak sortu.

●

Herritarren
partaidetza
bermatu
eta
sustatzeko
beharrezkoak diren organo, egitura eta araudiak ezarri eta
bultzatu.

zabaltzeko
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eredua

tresna

eta

garatu

eta

ekipamendu

EGITURA
Dokumentu hau 4 ildo estrategikotan, 12 eremutan, 49 ekintzatan
eta 3 euskarri-tresnatan egituratzen da.
1. Ildo Estrategikoak: Herritarren Partaidetzarako 2019-2023
Planak eduki beharreko estrategia zehazten dute.
planteatutako
ekintzak
biltzen
2. Esparruak:
ezaugarri komunak identifikatzen dituzte, eta
helburua hobeto ulertzen laguntzen dute.
3. Ekintzak:
2019-2023
legealdian
garatu
partaidetza jarduerak biltzen dituzte.

nahi

dituzten
ekintzen
diren

4. Euskarri tresnak: zeharka lan egiten dute, Herritarren
Partaidetzako 2019-2023 Plana kudeatzen laguntzeko.
Lehen mailan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 legealdirako
Plan Estrategikoan jasotako lau ildo estrategikoak identifikatu
ditugu. Bigarren mailan, proposatutako ekintzak multzokatzen
diren hamabi eremuak osatzen dute lau ildo estrategiko horietako
bakoitza.
Hirugarren
mailan,
legegintzaldi
honetarako
proposatzen diren 49 ekintzak identifikatu dira. Ekintza horiek
2019-2023 aldiko Herritarren Partaidetzarako Programaren funtsa
dira. Azkenik, hiru euskarri tresna aurkezten dira, hain zuzen
ere ildo estrategiko guztietan zeharkako moduan funtzionatuko
dutenak.
Hauek
dira
tresna
horiek:
egikaritze
egutegia,
komunikazioa eta sozializazioa zein monitorizazioa.

Jarraian 2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programaren ildo
estrategikoen, eremuen, ekintzen eta euskarri tresnen egitura
xehatua aurkezten da.
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1. esparrua. HAUSNARKETA ETA
ERABAKIA HARTZEA

1. ildo estrategikoa
HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO
ESTRATEGIAK ETA
MEKANISMOAK

2. esparrua. PARTAIDETZAKO
AURREKONTUAK
3. esparrua. DIRULAGUNTZAK

4.esparrua. AHOLKULARITZA
5.esparrua. EBALUAZIOA

6. esparrua. PRESTAKUNTZA ETA
TREBAKUNTZA

2. ildo estrategikoa
EZAGUTZAREN
KUDEAKETA ETA
DIBULGAZIOA

7. esparrua. EZAGUTZA, HEDAPENA
ETA TRANSFERENTZIA

8. esparrua. AITORPENA

3. ildo estrategikoa
BERRRIKUNTZA
DIGITALA

9. esparrua. BERRIKUNTZA

10. esparrua. ORGANOAK

4. ildo estrategikoa
ORGANOAK,
EGITURAK ETA
ARAUDIAK

11. esparrua. PARTAIDETZA
ESPARRUAK
12. esparrua. ARAUDIEN GARAPENA

EUSKARRI TRESNAK

1. ekintza: Partaidetza tresnak sistematizatu
2. ekintza: Partaidetzako hausnarketa prozesuak
3. ekintza: Herri kontsultak
4. ekintza: : Arau aurreproiektuak sortzea
5. ekintza: Herritar panelak
6. ekintza: Herri epaimahaiak
7. ekintza: Bestelako partaidetza prozesuak
8. ekintza: Aurrekontu Irekiak
9. ekintza: Udalentzako eta erakunde txikientzako dirulaguntzak
10. ekintza: Herritar erakundeentzako dirulaguntzak
11. ekintza: Barne erakunde aholkularitza
12. ekintza: Udalentzako eta erakunde aholkularitza
13. ekintza: Herritar erakundeentzako eta herritarrentzako aholkularitza
14. ekintza: Ebaluazioa
15. ekintza: Herritartasun Irekiaren Gipuzkoako Eskola
16. ekintza: Erakundearen barne prestakuntza
17. ekintza: Udalentzako eta erakunde txikientzako prestakuntza
18. ekintza: Partaidetzako profesionalaren profila eta gaitasunak zehaztu
19. ekintza: Partaidetza akreditazioa
20. ekintza: Udako ikastaro parte-hartzaileak
21. ekintza: Txostenak eta sistematizazioa
22. ekintza: Gidak
23. ekintza: Newsletterra
24. ekintza: Gipuzkoako partaidetza esperientzien mapa
25. ekintza: Artikulu akademikoak
26. ekintza: Ekitaldiak
27. ekintza: OGP Euskadin parte hartu
28. ekintza: Sare akademiko profesionalak
29. ekintza: Herritar Erakundeen Erregistroa
30. ekintza: 5/2018 Foru Arauko II. Tituluan jasotako eskubideen berri eman
31. ekintza: Sariak udalei eta erakundeei
32. ekintza: Sariak bestelako eragileei
33. ekintza: Plataforma kolaboratiboa
34. ekintza: Adimen kolektiboko Software Sozial Laborategia
35. ekintza:: Sare Sozialak
36. ekintza: “Blockchain” proiektu pilotua
37. ekintza: Entzute aktiborako gailuen prototipoak egin
38. ekintza: Herritarren partaidetzako Buru Moldeen tresnak
39. ekintza: Partaidetza kolektiboko Innogida
40. ekintza: Herritarren Partaidetzako Gizarte Kontseilua
41 ekintza: Herritarren Partaidetzako Foru Batzordea
42. ekintza Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako Gipuzkoako Laborategia
43. ekintza: Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako Gipuzkoako Organoa
44. ekintza:: Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa
45. ekintza: Herritarren Partaidetzarako Alorreko Espazioetarako Gobernantza
Eredu bateratua zehaztu
46. ekintza: Elkarteen foroa
47. ekintza: GFAko departamentuekin lan egiteko lantalde teknikoa
48. ekintza: Araudien garapena
49. ekintza: Kode etiko bat garatu
1. euskarri tresna: Egikaritze egutegia
2. euskarri tresna: Komunikazioa eta sozializazioa
3. euskarri tresna: Monitorizazioa
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EKINTZEN KLUSTERIZAZIOA ETA LEHENESPENA
GFAren
2019-2023rako
ikuspegi sistemikoa du,
artean (aurreko irudian
ekintzak segmentatzeko,
alorretan bildu dira.

Herritarren
Partaidetzarako
Programak
eta ekintzek lotura handia dute elkarren
ikusten den moduan). Programan jasotako
4 ildo estrategikotan eta 12 ekintza-

Segidan ageri den irudian, programan jasotako 49 ekintzen arteko
harremanen mapa aurkezten da. Ekintza bakoitzak kolore bat du,
dagokion ildo estrategikoaren arabera: 1. ildo estrategikokoa
bada, horia; 2. ildo estrategikokoa bada, berdea; 3. ildo
estrategikokoa bada, urdina; eta 4. ildo estrategikokoa bada,
beltza.
Beheko irudian, Herritarren Partaidetzarako Programaren izaera
sistemikoa ageri da. Hala, 49 ekintzak elkarrekin lotuta ageri
dira, norabide bakarreko 408 konexioren bidez, eta ez dago
loturarik gabeko ekintza bakar bat ere.

Halaber, erlazio kopuru handiagoa eta txikiagoa duten ekintzak
agertzen dira irudi horretan. Honela labur daitezke erlazio
horiek:
●

14. ekintza, programaren ebaluazioari buruzkoa, erdigunean
dago, ekintza guztiak harekin lotuta baitaude. Halaber,
ekintza hauek zentralitate handia daukate: 21. ekintza
(txostenak
eta
sistematizazioa),
15.
ekintza
(herritartasun eskola) eta 35. ekintza (sare sozialak).

●

Hauek dira erlazio gutxien dituzten ekintzak: 36. ekintza
(Blockchain proiektu pilotua), 43. ekintza (haurren eta
nerabeen
partaidetzarako
organoa)
eta
45.
ekintza
(gobernantza-eredu bateratu baten definizioa herritarren
13

partaidetzarako espazio sektorialetarako) eta 47. ekintza
(GFAko departamentuekin lan egiteko talde teknikoa).
Ekintzen lehentasun mailari dagokionez, GFAko Herritarren
Partaidetzarako
Zuzendaritzak
lehentasunezko
ekintzak
identifikatu
ditu.
Kontuan
izanik
Partaidetzarako
Zuzendaritzaren helburua Partaidetza Programa % 100ean betetzea
dela, 3 lehentasun maila ezarri dira:
●

Lehentasun handia. Nahitaez bete beharrekoak edo aurreko
programarekin jarraitzeko beharrezkoak diren ekintzak
dira, nagusiki.

●

Lehentasun ertain-handia. Interes handikoak edo aurreko
programarekin jarraitzeko beharrezkoak diren ekintzak
dira, nagusiki.

●

Lehentasun ertain-txikia. Interesekoak izanik ere, berriak
diren eta, beharrezkoa izanez gero, atzeratu daitezkeen
ekintzak dira.

Sailkapen horren arabera, honela banatu dira 49 ekintzak:
●

16 ekintzek lehentasun maila handia dute.

●

16 ekintzek lehentasun maila ertain-handia dute.

●

17 ekintzek lehentasun maila ertain-txikia dute.
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Lehentasun handiko ekintzak
Lehentasun
maila
handiko
16
ekintza
identifikatu
dira.
Horietatik, 7 ekintza 1. ildo estrategikokoak dira, 3 ekintza 2.
ildo estrategikokoak, ekintza 1 3. ildo estrategikokoa eta 5
ekintza 4. ildo estrategikokoak.
Ildo
Alorra
estrategikoa
1

1

2
3
5
6

2
7
3

4

9

10

12

Ekintza
A1. Parte hartzeko tresnen sistematizazioa
A4. Arau-aurreproiektuak egitea
A7. Beste prozesu parte-hartzaile batzuk
A8. Aurrekontu Irekiak
A9.
Udaletxeei
eta
erakunde
txikiei
zuzendutako diru-laguntzak
A10. Herritarren erakundeei zuzendutako
diru-laguntzak
A14.Ebaluazioa
A15. Gipuzkoako Herritartasun Irekiaren
Eskola
A21. Txostenak eta sistematizazioa
A27. OGP Euskadin parte hartzea
A33. Plataforma kolaboratiboa
A40. Herritarren Partaidetzarako Gizarte
Kontseilua
A41.
Herritarren
Partaidetzarako
Foru
Batzordea
A42.
Gipuzkoako
Haur
eta
Nerabeen
partaidetzarako Laborategia
A44. Herritarren Partaidetzarako Erakunde
arteko Espazioa
A48. Arau bidezko garapena
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Lehentasun ertain-handiko ekintzak
Lehentasun maila ertain-handiko 16 ekintza identifikatu dira.
Horietatik, 4 ekintza 1. ildo estrategikokoak dira, 8 ekintza 2.
ildo estrategikokoak, ekintza 1 3. ildo estrategikokoa eta 3
ekintza 4. ildo estrategikokoak.
Ildo
Alorra
estrategikoa
1

1
4

6

2

7

3

4

9
11
12

Ekintza
A2.
Deliberazio
parte-hartzaileko
prozesuak
A11.
Barne-mailako
aholkularitza
instituzionala
A12.
Udaletxeei
eta
erakunde
txikiei
zuzendutako aholkularitza
A13. Herritarren erakundeei eta erakunde
txikiei zuzendutako aholkularitza
A17.
Udaletxeei
eta
erakunde
txikiei
zuzendutako prestakuntza
A18.
Partaidetza
arloko
profesionalen
profilak eta eskumenak definitzea
A20.
Udako
ikastaroetako
saio
partehartzaileak
A22. Gidak
A24.
Gipuzkoako
partaidetzarako
esperientzia-mapa
A26. Ekitaldiak
A34.
Adimen
Kolektiboko
Software
Sozialaren Laborategia
A35. Sare sozialak
A37. Entzute aktiboko gailuen prototipoak
egitea
A46. Elkarteen foroa
A47. GFAko sailekin lan egiteko
teknikoa
A49. Kode etiko bat garatzea
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talde

Lehentasun ertain-txikiko ekintzak
Lehentasun maila ertain-txikiko 17 ekintza identifikatu dira.
Horietatik, 3 ekintza 1. ildo estrategikokoak dira, 9 ekintza 2.
ildo estrategikokoak, 3 ekintza 3. ildo estrategikokoak eta 2
ekintza 4. ildo estrategikokoak
Ildo
Alorra
estrategikoa

Ekintza
A3. Herri-galdeketak

1

1

6

2

7

8

3

9

10
4
11

A5. Herritarren panelak
A6. Herritarren epaimahaiak
A16.
Barne-mailako
prestakuntza
instituzionala
A19. Parte-hartzea ziurtatzea
A23. Newsletter
A25. Artikulu akademikoak
A28. Sare akademiko eta profesionalak
A29. Erakunde herritarren erregistroa
A30. 5/2018 Foru Arauaren II. tituluan
jasotako eskubideen dibulgazioa
A31. Udaletxe eta erakundeei zuzendutako
sariak
A32. Beste eragile batzuei zuzendutako
sariak
A36. “Blockchain” proiektu pilotua
A38. Herritarren partaidetzaren arloan
hezteko eredu metalen tresna
A39. Herritarren partaidetzarako innogida
A43.
Gipuzkoako
Haur
eta
Nerabeen
Partaidetzarako Organoa
A45. Herritarren partaidetzarako espazio
sektorialentzako
gobernantza-eredu
bateratu bat definitzea
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ARRISKUEN ANALISIA
COVID-19ren pandemiak Partaidetza Programa aurrera eramateko
orduan izan dezakeen eragina zehazteko eskaerari erantzunez,
GFAko
Herritarren
Partaidetzarako
Zuzendaritzak
arriskuen
analisia egin du.
Ondorioztatu denez, oro har, COVID-19ak bi eragin nagusi izan
ditzake programa aurrera eramateko orduan:
•

Finantza-inpaktua: Partaidetza Programa berriz diseinatu
beharra,
Partaidetzarako
Zuzendaritzaren
aurrekontua
murriztu delako eta, ondorioz, ekintza gutxiago egin
daitezkeelako.

•

Osasun-inpaktua. Ekintzak aurrera eramateko prozedurak
berriz diseinatu beharra. Kasu horretan, programa aurrera
eramateko modua aldatuko litzateke, baina ekintzen kopurua
ez litzateke hainbeste murriztuko.

Bestalde, lehenago aipatu bezala, ekintza partikular bakoitzaren
arriskuen analisia egin da. Analisi hori egiteko, honako galdera
honi erantzun zaio: COVID-19ak zer eragin izan dezake jarduera
aurrera eramateko orduan? Galderaren erantzunarekin, arriskuaren
matrize hau osatu da:
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Arriskuen analisiaren matrizetik honako hau azpimarra dezakegu:
●

Zortzi ekintzek arrisku handia dute Covid-19aren aurrean.
Arreta berezia jarri beharko zaio 42. ekintzari (Haur eta
Nerabeen Partaidetzarako Laborategia), lehentasun handiko
ekintza baita Herritarren Partaidetzaren Zuzendaritzarako.
Halaber, segimendua egin beharko zaie 2., 26. eta 46.
ekintzei (lehentasun ertain-handia dute).

●

Hamahiru ekintzak arrisku ertaina dute. Segimendu berezia
egin beharko zaie 4, 7, 8, 9, 10, 27 eta 44 ekintzei,
arrisku
ertain-handikoak
baitira
Herritarren
Partaidetzarako Zuzendaritzarentzat.

●

Hogeita zortzi ekintza arrisku txikikoak dira.

Monitorizazioaren
euskarri
lanetarako
tresnaren
diseinuari
dagokionez, kontuan izango da aipaturiko arrisku-analisia,
Herritarren Partaidetzarako Programan desbideraketarik egon ez
dadin hartu beharreko neurriak identifikatzeko.
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1.ILDO ESTRATEGIKOA
HERRITARREN PARTAIDETZAKO
ESTRATEGIAK ETA MEKANISMOAK
Gobernantza ireki eta kolaboratiboko
eredua garatu eta bultzatu
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1.ESPARRUA. HAUSNARKETA ETA ERABAKI
HARTZEA
1. EKINTZA. Partaidetza tresnak sistematizatu
Deskribapena. Ekintza honen bidez, Herritarren Partaidetzako
Foru Arauan xedatutako partaidetza tresna bakoitzaren lan
prozesua garatu, sinplifikatu eta dokumentatuko da. Partaidetza
tresnen kontroleko puntu kritikoak berrikusteko eta hobetzeko
mekanismoak
zehaztuko
dira,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren
partaidetza
prozesu
bakoitzaren
zehaztasunetara
egokitu
daitezen.
Orain
arte
bi
dirulaguntza
lerroetako
lan
prozesuak
sistematizatu dira (udalak eta elkarteak), baita partaidetzako
hausnarketa prozesuenak ere.
Nori zuzendua. GFA, herritarrak, herritarren erakundeak eta toki
erakundeak.

2. EKINTZA. Partaidetzako hausnarketa prozesuak
Deskribapena. Partaidetzako hausnarketa prozesuak Gipuzkoan
interesa edo eragina sortzen duten politika publikoko erabaki
edo zehaztapenak dira, oinarri gisa harturik hartu beharreko
erabakiaren inguruko eztabaida publikoa, haren ezaugarriak eta
jarduketa jakin bat kudeatzeko modua. Ekintza honen helburua da
herritarrak politika publikoak zehazteko prozesuaren barnean
sartzea.
Aurreko legealdian ekimen hauek egin ziren: partaidetzako
hausnarketa prozesu bat hiri hondakinen inguruan (GHKPO) eta
bestelako ezaugarriak dituzten 30 partaidetza prozesu baino
gehiago.
Nori zuzendua. Batzar Nagusiak, Gipuzkoako Foru Aldundia, toki
erakundeak, herritarren erakundeak eta Gipuzkoan bizi diren
pertsonak.

3. EKINTZA. Herri kontsultak
Deskribapena. Herri kontsultak zera dira, hartu beharreko
erabaki
publiko
edo
politika
baten
inguruan
herritarren
borondatea zein den ezagutzeko prozedurak. Gipuzkoako Foru
Aldundiak, bere eskumenen esparruan, herri kontsultak egin ahal
izango ditu, lurralde osorako edo modu mugatuan. Hauek izan
daitezke
modalitateak:
partaidetzako
kontsultak,
prozedura
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demoskopikoak, entzunaldi publikoak
Erreferenduma izango da salbuespena.

eta

herritar

panelak.

Orain artean, bi kontsulta egin dira: Igeldoren desanexioa eta
Ezkio-Itsasorena.
Nori zuzendua. Batzar Nagusiak, Gipuzkoako Foru Aldundia, toki
erakundeak, herritarren erakundeak eta Gipuzkoan bizi diren
pertsonak.

4. EKINTZA: Arau aurreproiektuak sortzea
Deskribapena. Arauen aurreproiektuak zera dira, GFAk abian
jarritako araudi ekimenaren inguruan interesa duten pertsonen
edo erakundeen proposamenak ezagutzeko partaidetza prozedurak.
Tributuekin loturiko foru arauak izango dira salbuespena. Foru
arauen aurreproiektuak osatzeko prozesua abian jarri ahal izango
da Gipuzkoako Foru Aldundiak, herritar erakundeek eta Gipuzkoan
bizi diren pertsonek hala eskatuta.
Herritarren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Araua eta Gobernu
Onari buruzko 4/2019 Araua jarri ziren indarrean.
Nori zuzendua. Gipuzkoako Foru Aldundia, herritarren erakundeak
eta Gipuzkoan bizi diren pertsonak.

5. EKINTZA. Herritar panelak
Deskribapena. Herritarren panelak partaidetza erreminta bat
dira, erabaki politikoetan herritarren partaidetza informatua
eskuratzeko, adituz osaturiko aholkularitza talde baten laguntza
baliatuz. Haien balioa zera da, herritarren ikuspegia txertatzen
dutela erabakiak hartzeko prozesuan, pertsona guztien bizitzan
eragina izan arren, arlo tekniko-politikoa gainditzen ez duten
alderdietan.
Orain artean, Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusiak ez
du zuzenean kudeatu herritarren panelik.
Nori zuzendua. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoa den gai
jakinen baten inguruan eztabaidatzeko interesa duen edozein
herritar.

6. EKINTZA. Herri epaimahaiak
Deskribapena.
Herri
epaimahaien
metodoaren
bidez,
iritzi
publikoaren ahotsa kontuan hartu nahi da gai konplexuei buruzko
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erabakiak hartzean. Herritar multzo txiki bat egun kopuru txiki
batean aritzen da gai publiko bati buruzko azterketa egiten,
azken erabakiak hartzen dituzten arduradun politikoei edo
herritarrei hainbat gomendio emateko.
Orain artean, Partaidetzako Zuzendaritza Nagusiak ez du kudeatu
zuzenean herri epaimahairik.
Nori zuzendua. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoa den gai
jakinen baten inguruan eztabaidatzeko interesa duen edozein
herritar.

7. EKINTZA. Bestelako partaidetza prozesuak
Deskribapena.
Politika
publiko
jakin
bat
aztertzeko
eta
erabakitzeko azterketa eta partaidetza ekintzak; horietan,
eztabaida bat sortzen da eraginpeko alderdiekin hartu beharreko
erabakiari eta haren ezaugarriei buruz edo jarduketa jakin bat
kudeatzeko moduari buruz. Partaidetza prozesua honako hauen
ekimenez garatu ahal izango da: Gipuzkoako Foru Aldundia, toki
erakundeak edo herritarrak.
Aurreko legealdian 30 partaidetza prozesu baino gehiago egin
ziren, ondoren jasota dagoen taulak erakusten duen moduan.
Nori zuzendua. Gipuzkoako Foru Aldundia, toki erakundeak eta
herritarrak.
Ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zuzendaritzek proposatutako
partaidetza prozesuen taula aurkezten da.

Zuzendaritza
Giza Eskubideetako
eta Kultura
Demokratikoa
Giza Eskubideetako
eta Kultura
Demokratikoa
Emakumeen eta
Gizonen
Berdintasunerako
Organoa
Hizkuntza
Berdintasuna

Departamentua

Ekintza

Diputatu Nagusia

Bizikidetza Aniztasunena
plana

Diputatu Nagusia

Ijito Komunitatearen
Bizikidetza eta
Integraziorako Foru Plana
Emakumeen eta Gizonen arteko
Berdintasunerako III. Foru
Plana

Diputatu Nagusia

Diputatu Nagusia
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Euskararen normalizazioari
eta Gipuzkoako Herrialde
Historikoaren Hizkuntza
beharrei buruzko
erakundearteko partaidetza

prozesua
Hizkuntza
Berdintasuna

Diputatu Nagusia

Hizkuntza
Berdintasuna

Diputatu Nagusia

Prebentzioa, Su
Itzalketa eta
Salbamendua
Prebentzioa, Su
Itzalketa eta
Salbamendua

Gobernantza

Araubide
Juridikoko eta
Pertsonen
Kudeaketa
Zerbitzuetako eta
Administrazioaren
Berrikuntzako eta
Eraldaketako
Gazteria

Gazteria

Zuzendaritza
Nazioarteko
Lankidetza
Kultura

Kirola

Kirola

Kirola

Ingurumena

Ingurumena

Gobernantza

Gipuzkoako Hizkuntza
normalizazioko egungo
planaren partaidetza prozesua
Hizkuntza Berdintasuneko plan
estrategikoa prestatzeko
partaidetza prozesua
X.20 ibilgailua diseinatzeko
partaidetza espazioa
Adinekoen alorreko
sentsibilizaziora eta
prebentziora zuzendutako
partaidetza prozesua
Etorkizuneko Gipuzkoako Foru
Aldundia diseinatu.

Gobernantza

Gobernantza

Gobernu Onaren 4/2019 Foru
Arauaren inguruko
partaidetzaren ebaluazioa

Kultura, Lankidetza,
Gazteria eta Kirol
Departamentua
Kultura, Lankidetza,
Gazteria eta Kirol
Departamentua

Gipuzkoako gazteriaren
partaidetza laborategia

Departamentua
Kultura, Lankidetza,
Gazteria eta Kirol
Departamentua
Kultura, Lankidetza,
Gazteria eta Kirol
Departamentua
Kultura, Lankidetza,
Gazteria eta Kirol
Departamentua
Kultura, Lankidetza,
Gazteria eta Kirol
Departamentua
Kultura, Lankidetza,
Gazteria eta Kirol
Departamentua
Ingurumeneko eta
Obra Hidraulikoetako
Departamentua
Ingurumeneko eta
Obra Hidraulikoetako
Departamentua
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Gipuzkoan gazteentzako
espazio bat diseinatzeko
partaidetza prozesua

Ekintza
Gipuzkoako Lankidetza Plan
Gida egiteko partaidetza
prozesua
Kultura eskola

Gipuzkoako Eskola Kirolaren
Foru Araua osatzeko
partaidetza prozesua
Gipuzkoako kirol esparruan
talentua lantzeko
etorkizuneko ekipamenduak
diseinatu
0-8 urte artean Jolas Libre
eta Aktiboa sustatzeko hiri
inguruneak diseinatu
Klimarekin konprometitutako
herritarren liga
Gipuzkoako energia
jasangarritasunerako 2050
estrategia

Kudeaketa eta
Plangintza

Bide Azpiegituretako
Departamentua

Lurralde
Antolaketa

Mugikortasuneko eta
Lurralde
Antolaketako
Departamentua
Mugikortasuneko eta
Lurralde
Antolaketako
Departamentua
Mugikortasuneko eta
Lurralde
Antolaketako
Departamentua
Ekonomia
Sustapeneko,
Turismoko eta Landa
Inguruneko
Departamentua

Mugikortasuneko
eta Garraio
Publikoa
Mugikortasuneko
eta Garraio
Publikoa
Nekazaritzako eta
Lurralde Oreka

Zuzendaritza
Turismoa

Adinberri
Erreferentzia
Zentroa

Departamentua
Ekonomia
Sustapeneko,
Turismoko eta Landa
Inguruneko
Departamentua
Proiektu
Estrategikoak
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Hiriguneetako bide
segurtasuneko politiken
inguruko hausnarketa prozesua
Lurralde Plan Partzialen
(LPP) berrikuspen partaidetua

Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Lurraldearen Arloko Planaren
berrikuspen partaidetua
Gipuzkoako Garraio Publikoko
emakida jakin batzuen
berrikuntza garatu
Lehen sektoreko politika
estrategikoak zehaztu

Ekintza
Turismoaren Plan Estrategikoa

Zahartzearen esparruan
bakardadearen inguruko
estrategiak zehaztu

2. ESPARRUA.PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK
8. Ekintza. Aurrekontu Irekiak
Deskribapena. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Aurrekontu Irekiak
ekimenaren helburua da Gipuzkoako gizartearen partaidetza
aktiboa erraztea eta sustatzea, epe ertain eta luzera Gipuzkoak
dituen erronka eta premia nagusiak identifikatzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat urte daramatza partaidetzako
aurrekontuak
kudeatzen,
eta,
haietako
bat
amaitzen
duen
bakoitzean, aztertu eta ebaluatu egiten ditu, hurrengo urteko
prozesua hobetze aldera.
Nori zuzendua. 16 urtetik gorako pertsonak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko edozein udalerritan erroldatuak.
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3.ESPARRUA. DIRULAGUNTZAK
9. Ekintza. Udalentzako eta erakunde txikientzako
dirulaguntzak
Deskribapena.
Udalentzako
eta
erakunde
txikientzako
dirulaguntzen
lerroak,
partaidetza
prozesuak
gauzatzeko,
erakundeetako partaidetza egituratzeko edo prestakuntza ekintzak
sustatzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza ekonomikoko lerro bat du
2012az geroztik, hain zuzen ere Gipuzkoako udalei zuzendutakoa,
partaidetza prozesuak garatzeko.
Nori zuzendua. Gipuzkoako udalak eta erakunde txikiak.

10.
Ekintza.
dirulaguntzak

Herritar

erakundeentzako

Deskribapena.
Gipuzkoako
herritar
erakundeei
zuzendutako
dirulaguntza lerroak. Foru Aldundiak Gipuzkoan partaidetza
sustatzen duten elkarteentzako dirulaguntzak eskainiko ditu.
Gipuzkoako Foru Aldundiak dirulaguntza lerro bat du 2012az
geroztik herritar erakundeei zuzenduta, partaidetza prozesuak
garatu ahal izateko.
Nori zuzendua. Herritarren erakundeak.
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4. ESPARRUA. AHOLKULARITZA
11. Ekintza. Barne erakunde aholkularitza
Deskribapena. Erakunde barruko aholkularitza zera da, laguntza
teknikoa eta metodologikoa ematea Gipuzkoako Foru Aldundiko
zuzendaritzei. Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzak laguntza
eskainiko
du
partaidetza
tresnak
diseinatu,
gauzatu,
monitorizatu eta ebaluatzeko.
Herritarren
Partaidetzako
Zuzendaritzak
2012az
eskaintzen die laguntza teknikoa GFAko zuzendaritzei.

geroztik

Nori zuzendua. Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendaritzak.

12. Ekintza. Udalentzako eta erakunde txikientzako
aholkularitza
Deskribapena. Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza tekniko eta
metodologikoa eskaintzen die Gipuzkoako udalei eta erakunde
txikiei, partaidetza prozesuak diseinatzeko.
Aurreko legealdietan aholkularitza tekniko eta metodologikoa
eskaini zaie Gipuzkoako udalei. Horretaz gainera, 2017an
sortutako Herritarren Partaidetzako Gipuzkoako Erakundearteko
Guneak laguntza, aholkularitza eta askotariko baliabideak
eskaintzen dizkie udalerriei, horiek entzute aktiboko eta
herritarren partaidetzako politikak modu eraginkorrean gara
ditzaten.
Nori zuzendua. Gipuzkoako udalak eta erakunde txikiak.

13.
Ekintza.
Herritar
erakundeentzako
herritarrentzako aholkularitza

eta

Deskribapena. Ordenamendu Juridikoan herritarren partaidetzarako
zehaztutako
eskubideen
inguruko
laguntza
tekniko
eta
metodologikoa ematea Gipuzkoako herritarren erakundeei eta
herritarrei.
GFAk
beharrezko
laguntza
emango
du
GFAko
partaidetza prozesuetan parte hartzeko. Halaber, aholkularitza
emango die erakundeei, partaidetza ekimenak martxan jartzeari
eta finantzaketari dagokionez. Era berean, prestakuntza ekintzak
egingo dira partaidetza kultura sustatzeko.
2015-2019 legealdian hainbat laguntza tekniko eman zitzaizkien
herritarren erakundeei.
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Nori zuzendua. Gipuzkoako herritar erakundeak eta herritarrak.
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5. ESPARRUA. EBALUAZIOA
14. Ekintza. Ebaluazioa
Deskribapena. Legealdian zehar GFAk herritarren partaidetzaren
inguruan egindako jarduera edo ekintzen ebaluazioa. Herritarren
Partaidetzako Zuzendaritzak 2019-2023 aldirako Partaidetza Plana
Ebaluatzeko tresna bat sortuko du.
Parte-hartze Programaren ebaluazioa bat etorriko da Gipuzkoako
Foru Aldundiak Gipuzkoan Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH)
garatzeko
diseinatutako
estrategiarekin.
Estrategia
hori
Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 2019ko otsailean, eta forupolitikak GIHekin eta horien helburuekin lotu nahi ditu.
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Herritarren
Partaidetzarako
Zuzendaritza Nagusiak aipatutako estrategia betetzen lagunduko
du, 2019-2023 aldiko Herritarren Partaidetzarako Programan
jasotako ekintzen analisiaren eta artikulazioaren bidez, 2030
Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuen arabera. Horrela
herritarren parte-hartzearekin lotutako ekintzak ebaluatuz,
GIHek ezarritako helburuen betetze-maila neurtu ahal izango da.
Aurreko legealdian ez zen egin Herritarren Partaidetza Planean
proposatutako ekintzen ebaluaziorik.
Nori zuzendua. GFAren barne kontrola eta herritarrak oro har.
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2.ILDO ESTRATEGIKOA
EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA
DIBULGAZIOA
Ezagutza sortzeko jarduerak diseinatu
eta gauzatu
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6. ESPARRUA. PRESTAKUNTZA ETA
TREBAKUNTZA
15.Ekintza.
Eskola

Herritartasun

Irekiaren

Gipuzkoako

Deskribapena. Herritartasun Irekiaren Gipuzkoako Eskola eredua,
topagune eta ikasgune gisa, gai publikoetan herritartasun
aktiboagoa sustatzeko, baita administrazio irekiagoa lortzeko
ere, zeina prest baitago kontuak emateko eta etengabe hobetzeko.
Ekintza honen helburua da Gipuzkoako gizartean partaidetza eta
lankidetza kultura sustatzea balio publikoa sortzeko orduan,
hain zuzen ere, lankidetzarako gaitasunak sustatzeko, baita
herritarrek beren eskubideak eta administrazioen betebeharrak
ezagutzeko ere, bai Gipuzkoa osoan, bai tokian-tokian. Era
berean, partaidetzako berrikuntzaren inguruan kalitate handiko
prestakuntza eskaini nahi da, zehazki, kudeaketa eta errazte
gaien inguruan, profesionalen eta zuzendari publikoen gaitasun
eta abileziak indartuz.
Gipuzkoako Foru Aldundiak urteak daramatza prestakuntza ekintzak
eskaintzen partaidetzaren alorrean:
Eibarko eta Donostiako Herritar Eskolak (2017) gazteentzat
eta adinekoentzat.
Gobernantza irekiari eta lankidetzazkoari buruzko onlineko
prestakuntza, Herritarren Partaidetzaren inguruko modulu
bat duena.
Youth 2019 proiektua, zeinean zazpi ikastetxek parte hartu
baitute, foru politika publikoen edukia modu sakonagoan
ezagutzeko.
Gipuzkoan herritarren partaidetzaren inguruan lan egiten
duten
herritar
erakundeekin
egindako
saioa
(2019),
Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzarekin lan espazio
bat sortzeko interesik ote zuten ezagutzeko, eta aldi
berean, beren prestakuntza premiak antzemateko.
Herritar informatuak eta arduratsuak sortzera bideratutako
prestakuntza
ekintzak,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren
zuzendaritzek garatuak.
Herritartasun Eskola
zeina
erreferentzia
aplikatzeko.

(OGP ekimenaren
gisa
erabil

4. konpromisoa),
baitaiteke
GFAn

Nori zuzendua. Antolatu gabeko herritarrak (haurrak, helduak eta
nagusiak), herritarren erakundeak, udalak eta foru eta toki
administrazioko politikari eta teknikariak.
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16. Ekintza. Erakundearen barne prestakuntza
Deskribapena. GFAko langileei prestakuntza ematea partaidetza
kulturaren garapena susta dezaten, partaidetzarako tresna
ezberdinen inguruko ezagutza izan dezaten eta lana beren kabuz
egiteko gai izan daitezen, partaidetza teknika eta prozesuen
bidez.
Orain
arte,
barne
prestakuntzako
saioak
zuzendariei,
zerbitzuburuei eta teknikariei zuzendutakoak izan dira, baina
ezin da esan prestakuntza plan bat denik berez.
Nori
zuzendua.
politikariak.

Gipuzkoako

Foru

Aldundiko

teknikari

eta

17. Ekintza. Udalentzako eta erakunde txikientzako
prestakuntza
Deskribapena. Gipuzkoako udalentzako eta erakunde txikientzako
prestakuntza,
herritarren
partaidetzaren
erakunde
garapena
sustatzeko.
Erakundearteko Gunea sortu zenetik, partaidetzaren inguruko
prestakuntza ekintzak egin dira, bai orokorrak, bai espezifikoak
(monografikoak),
bereziki
Gipuzkoako
ordezkaritza
politiko
berriei zuzendurik. Saioek bi helburu zituzten: batetik,
espazioa ezagutaraztea eta, bestetik, ordezkaritza politiko
berria herritarren partaidetzara hurbiltzea.
Nori zuzendua. Gipuzkoako udalak eta erakunde txikiak.

18. Ekintza. Partaidetzako profesionalaren profila
eta gaitasunak zehaztu
Deskribapena. Herritarren partaidetzako teknikariaren lanbide
profila, haren gaitasunak eta beharrezko tresnak definitzea,
partaidetza prozesuak behar bezala gauzatzen direla bermatzeko.
Aurretik, profil profesionalak
behar koiunturalen arabera.

eta

funtzioak

definitu

dira,

Nori
zuzendua.
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
herritarren
partaidetzako teknikariak eta interesaturiko toki erakundeak.

19. Ekintza. Partaidetza akreditazioa
Deskribapena. Herritartasun Eskola martxan jartzen denean eta
partaidetzaren inguruko prestakuntza ibilbidean aurreikusitako
prestakuntza ekintzak egin ondoren, ibilbide hori egin duten
erakundeei/pertsonei prestakuntza hori aitortuko zaie. Dokumentu
horrek egiaztatuko du erakunde/pertsona horrek herritarren
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partaidetzaren inguruko prestakuntza eman dezakeela, beharrezko
bermeak betez.
Aurreko legealdian ez zen egin antzeko ekintzarik.
Nori zuzendua. Partaidetzaren inguruko prestakuntza ematen duten
Gipuzkoako enpresak edo pertsonak.

2. Ekintza: Udako ikastaro parte-hartzaileak
Deskribapena. Partaidetza handiagoko ereduak txertatzen dituen
UPV/EHUko udako ikastaro eredu pilotu bat egitea. Hiru gai
aztertu
dira
garatzeko:
zahartzea
eta
belaunaldi
arteko
hitzarmena, politika publikoak eta jasangarritasuna.
Orain arte ez da egin horrelako formatuko Udako Ikastarorik.
Nori zuzendua. Udako Ikastaroetako partaideak.
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7. ESPARRUA. EZAGUTZA, HEDAPENA ETA
TRANSFERENTZIA
21. Ekintza. Txostenak eta sistematizazioa
Deskribapena. Ekintza honen bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Gipuzkoako udalek, erakunde txikiek eta elkarteek egindako
partaidetza proiektuen inguruko txostenak osatuko eta zabalduko
dira.
Ekintza
honen
helburuak
dira,
batetik,
Gipuzkoan
herritarren partaidetzari buruz egiten ari diren eta Aldundiak
finantzatu eta/edo diruz lagundu dituen prozesuen helburuak eta
metodologia ezagutaraztea, eta, bestetik, estatuan eta Europan
garatzen
ari
diren
jardunbide
egokiak
identifikatzea,
Partaidetza Programan sartze aldera.
Aurreko
legealdian,
Herritarren
Partaidetzako
egindako jardueren balantze bat jasotzen zuen
argitaratu zen.

Zuzendariak
memoria bat

Era berean, urtero liburu bat argitaratzen da, udalek, herritar
erakundeek eta GFAk berak egindako partaidetzako proiektuak modu
sistematizatuan jasotzeko.
Nori zuzendua. Foru Aldundiak, udalek eta elkarteek herritarren
partaidetzaren inguruan egindako ekintzak ezagutzeko interesa
duen
publikoa:
erakundeak,
udalak,
herritarrak,
herritar
erakundeak eta abar.

22. Ekintza. Gidak
Deskribapena. Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat gida osatzen
ditu,
bai
formatu
digitalean,
bai
paperezko
formatuan.
Herritarren partaidetzako webgunean eta Partekatu plataforman
egongo dira eskuragarri.
Partaidetzarako
tresnak
aplikatzeko
gida:GFAren
partaidetza prozesuak udaletan eta elkarteetan aplikatzen
laguntzeko.
Protokoloak: partaidetza prozesuen arauak ezartzeko.
Aurreko legealdian, hausnarketa prozesuetarako gida bat osatu
zen eta partaidetza prozesuak egiteko protokoloak sortu ziren.
2019an, Gipuzkoako Foru Aldundiak gida pedagogiko bat osatu
zuen, gazteen eta Foru Aldundiaren arteko harremana eta
lankidetza errazteko. Urte horretako urrian, gida bat osatu eta
argitaratu zuen Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzak.
Nori zuzendua. GFAko teknikariak, udalak, elkarteak eta eragile
sozialak, antolatu gabeko gipuzkoar herritarrak eta gazteak.
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23. Ekintza. Newsletterra
Deskribapena. Ekintza honen bidez, herritarren partaidetzari
buruzko newsletter bat argitaratuko da GFAren herritarren
partaidetzako webgunean eta Erakundearteko Gunearen Partekatu
plataforman. Newsletterraren asmoa da:
Foru
Aldundiak,
udalek
eta
elkarteek
inguruan egindako ekintzen berri ematea.

partaidetzaren

Lurralderako interesgarriak izan daitezkeen ekintzen berri
ematea herritarrei.
Euskadin,
Espainian
eta
nazioartean
partaidetzaren
inguruan garatzen ari diren esperientzien berri ematea.
Aurreko legealdietan hainbat newsletter argitaratu ziren GFAren
herritarren partaidetzako webgunean eta Partekatu plataforman.
Newsleterrak udaletara eta elkarteetara ere bidali dira.
Nori zuzendua. Herritarren partaidetzan interesa duten pertsonak
eta erakundeak.

24. Ekintza. Gipuzkoako partaidetza esperientzien
mapa
Deskribapena. Mapa bat prestatzea, datu base modura, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren departamentuak, eta Gipuzkoako udalak eta
elkarteak
gauzatzen
ari
diren
herritarren
partaidetzako
esperientzia eta proiektu guztiak biltzeko. Ekimenaren helburua
da partaidetza proiektuei buruzko esperientzien gordailu gisa
jardutea, kontsultatzeko behar den informazioa emateko eta
antzeko proiektuei ekiteko erabakiak hartzen laguntzeko.
Udalen kasuan, Erakundearteko Gunea dute, besteak beste,
partaidetza proiektuaren inguruko esperientziak partekatzeko.
Elkarteen kasuan, orain arte bi topaketa egin dira: horietan,
elkarte bakoitzak bere proiektuak aurkeztu ahal izan ditu eta
iritziak trukatu ahal izan dituzte. GFAn, departamentuarteko
gune bat dago (Departamentu Arteko Batzordea), zeinaren bidez
herritarren
partaidetzako
proiektuak
ezagutzera
eman
eta
trukatzen baitituzte zuzendaritza ezberdinen artean. Urtero,
GFAk txosten bat egiten du, GFAk toki mailan, herritar
erakundeen
esparruan
eta
foru
esparruan
finantzatutako
proiektuak modu sistematizatuan biltzeko.
Nori zuzendua. GFAko
herritarrak oro har.

zuzendaritzak,

udalak,

elkarteak

eta

25. Ekintza. Artikulu akademikoak
Deskribapena.
Kongresu
eta
jardunaldietan
herritarren
partaidetzaren inguruko artikulu akademikoak aurkeztea, mundu
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akademikoari
jakinarazteko
zer
ekimen
gauzatzen
Gipuzkoako Foru Aldundiak partaidetzaren esparruan.

dituen

Jarduera berria da, legealdi honetan egitekoa.
Nori zuzendua. Publiko akademikoa.

26. Ekintza. Ekitaldiak
Deskribapena. Herritarren partaidetzaren inguruko topaketetan
parte hartzea eta halakoak antolatzea, Herritarren Partaidetzako
Zuzendaritzaren
eta
Erakundearteko
Gunearen
presentzia
bermatzeko GFAren eta udalen eskumen diren gaiarekin zerikusia
duten
foroetan,
topaketetan,
kongresuetan
eta
abarretan.
Horretaz gainera, tokian-tokian, Espainian eta nazioartean
partekatu eta ezagutarazi nahi dira Gipuzkoan eta Euskadin
arrakastaz garatzen ari diren esperientziak.
Aurreko legealdian, Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzaren
eskumen diren gaiekin zerikusia duten hainbat ekitalditan parte
hartu zuen GFAk. Gainera, Gipuzkoako Herritarren Partaidetzako
Lehenengo Kongresua antolatu zuen, baita Biziaro jardunaldia eta
Haurren Erabakia ekitaldia ere.
Nori zuzendua. Bertako, Espainiako eta nazioarteko publikoa
(herritarrak, adituak, erakundeetako ordezkariak eta abar).

27. Ekintza. OGP Euskadin parte hartu
Deskribapena. OGP (Open Government Partnership / Gobernu
Irekiaren Aliantza) mundu mailako ekimen aldeazniztuna da,
gobernuen konpromiso zehatzak lortu nahi dituena, eta haren
helburua
da
gardentasuna
sustatzea,
herritarrak
gaitzea,
ustelkeriaren
aurka
borrokatzea
eta
teknologia
berriak
aprobetxatzea gobernagarritasuna indartzeko. Planaren asmoa da
inplikatutako erakunde guztiek hartutako 5 konpromiso garatzea
eta aplikatzea (kontuak ematea Aginte Planen bidez, Open data
Euskadi eta Linked Open Data; herritarren partaidetzako i-Lab
Euskadin; Open Eskola – Herritarren Eskola Irekia; Osotasuneko
Euskal Sistema), eta horiek guztiak 2018-2020 epean gauzatu eta
ebaluatu
behar
dira.
GFAko
Herritarren
Partaidetzako
Zuzendaritzak modu aktiboan parte hartzen du, liderkide edo
kolaboratzaile gisa, 3. konpromisoan (herritarren partaidetzako
i-Lab) eta 4. konpromisoan (Open Eskola). OGPrekin lotuta,
programa honek egindako jarduerak dira Herritartasun Irekiaren
Gipuzkoako Eskola (15. ekintza) eta Aurrekontu Irekiak (8.
ekintza).
OGPko kide izateko, Gobernu Irekiaren deklarazio bat babestu
behar dute herrialde partaideek, eta herri kontsulta bidez
garatutako ekintza plan bat ere entregatu behar dute. 2018
hasieran, mundu maila osoan, erregio mailaz azpiko 5 gobernu
berri txertatzeko aukera zabaldu zuen sareak. Aukera horren
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aurrean, Eusko Jaurlaritzak, hiru Foru Aldundiek eta hiru
hiriburuek (Innobasquek babestuta) ahaleginak batzea erabaki
zuten. Lehendabiziko ekintza izan zen 2018-2020 Baterako Ekintza
Plana osatu eta aurkeztea. 2018an hasi zen ekintza plana.
Nori zuzendua. GFAko Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza
Nagusiko zein Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako
eta Eraldaketako Zuzendaritza Nagusiko langileak, udaletako
partaidetzako teknikariak, herritarren partaidetzaren inguruko
adituak, herritarren erakundeak eta herritarrak oro har.

28. Ekintza. Sare akademiko eta profesionalak
Deskribapena. Ekintza honen bidez, herritarren partaidetzarekin
zerikusia duten Espainiako eta nazioarteko sareetan parte hartu
nahi da, tokian-tokian, Espainian eta nazioartean partekatzeko
eta ezagutarazteko Gipuzkoan arrakastaz garatzen ari diren
esperientziak.
Gaiarekin zerikusia duten sareetako (OGP, Q-epea, OIDP, NOVAGOP
eta abar) bazkide da Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza
Nagusia.
Nori zuzendua. Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzako eta
GFAko bestelako zuzendaritzetako langileak eta Erakundearteko
Guneko interesa duten pertsonak.

29. Ekintza. Herritar erakundeen erregistroa
Deskribapena. Erregistro honen bidez, jakinaren gainean edukiko
dira, modu telematikoz, erregistratuta dauden herritar erakunde
guztiak herritarren partaidetzaren inguruan eskuragarri dagoen
informazioaz. Erakundeen artean esperientzia trukea egiteko
espazioak sustatuko dira.
Uztailaren 8ko 1/2010 Foru Arauak sortu zuen organoa 2010ean,
eta harrez geroztik funtzionatzen jarraitu du, baina ez
horrelako
ezaugarriak
dituen
datu
base
batek
eskatutako
kudeaketa eta eguneratze mailarekin. Herritarren Partaidetzari
buruzko 5/2018 Foru Arauak erregistratuta dauden herritarren
erakundeei bakarrik ematen dizkie informazioa emateko funtzioak.
Nori zuzendua. Gipuzkoako Lurralde Historikoan jarduten duten
herritarren erakundeak, eta herritarren partaidetzan interesa
dutenak.

30. Ekintza. 5/2018 Foru Arauko
jasotako eskubideen berri eman

II.

Tituluan

Deskribapena. Azaroaren 12ko 5/2018 Foru Arauak jasotzen du
pertsona guztiei bermatu behar zaiela edozein departamentutan
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izapidetzen ari diren erabaki prozedurei buruzko informazioa
jasotzeko eskubidea, horretarako doako baliabide tekniko egokiak
ezarriz. Ekintza honen bidez, herritarrek 5/2018 Foru Arauaren
II. tituluan jasotako eskubideak baliatu ahal izatea lortzen da
(parte hartzeko eskubidea, informaziorako eskubidea, eskaera
eskubidea, ekimenerako eskubidea).
Orain
hori.

arte

ez

da

Nori
zuzendua.
herritarrak.

garatu

lan

ildo

Gipuzkoako
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8. ESPARRUA. AITORPENA
31. Ekintza. Sariak Udaleei eta erakundeei
Deskribapena. Urteko aitorpen ekonomikoa udalei eta erakundeei,
herritarren
partaidetzaren
esparruan
esperientzia
berriak
garatzeagatik, udalak eta erakundeak herritarren partaidetzarako
ekimen gehiago sustatzera bultzatzeko, udalari eta erakundeari
irudi
bat
emateko
eta
erakundeak
herritarren
aurrean
sinesgarritasun handiagoa lor dezan laguntzeko.
Aurreko legealdian ez da antzeko ekintzarik egin, Gipuzkoako
udalek ekitaldietan dituzten jardunbide egokiak aurkezteaz eta
herritarren
partaidetza
bultzatzeko
dirulaguntzen
lerroa
balioetsi eta ezartzeaz harago.
Nori zuzendua. Gipuzkoako udalak eta erakundeak.

32. Ekintza. Sariak bestelako eragileei
Deskribapena. Udalez eta erakundeez haraindiko eragileentzako
aitorpen
ekonomikoa,
herritarren
partaidetzaren
esparruan
esperientzia
berritzaileak
garatzeagatik,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren eta herritarren arteko komunikazioa hobetzearekin
lotutako herritarren partaidetzarako ekimenak sustatzeko.
2019an GFAk eta Mondragon Unibertsitateak, partaidetza prozesu
baten ondoren, gida pedagokiko bat sortu zuten nerabeekin
komunikazioa lantzeko.
Nori
zuzendua.
herritarrak.

Gipuzkoako
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3.ILDO ESTRATEGIKOA
BERRIKUNTZA DIGITALA
Partaidetza bideak zabaltzeko tresna
eta ekipamendu digitalak sortu
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9.ESPARRUA. BERRIKUNTZA
33.Ekintza. Plataforma kolaboratiboa
Deskribapena. Azpiegitura digital tekniko eta funtzionalki
kaudimenduna eraikitzea, edozein komunitateri irekia, inklusiboa
eta
herritar
guztientzat
eskalagarria,
herritarrek
parte
hartzeko tresnak garatzeko. Azpiegitura erakundeen arteko
harremanetarako «sistema bakar» bihurtu nahi da.
2011-2015 legealdian, herritarren partaidetzarako bide anitzeko
tresna digital bat garatu zen.
Nori zuzendua. GFA, Gipuzkoako gainerako administrazioak,
erakunde sozialak, edozein motatako elkarteak, herritarrak.

34. Ekintza.
Laborategia

Adimen

Kolektiboko

Software

Sozial

Deskribapena. Software Sozialeko Laborategia, eskala handiko
Adimen Kolektiboko prozesuak kudeatzeko erabilgarri dauden
tresnak eta aplikazioak monitorizatu, probatu eta mapeatuko
dituena.
Orain arte ez da egin horrelako ezer. Espainiako Estatuan ez
dago tankera horretako laborategirik.
Nori zuzendua. GFA, beste administrazioak, elkarteetan parte
hartzen duten herritarrak eta elkarteetan parte hartzen ez duten
herritarrak.

35. Ekintza. Sare Sozialak
Deskribapena. Sare sozialak herritarrekin komunikatzeko bide
nagusietako bat gisa erabiltzea, publiko zabalago batengana
iristeko eta komunikatzeko bide berrietara egokitzeko. Sare
sozialen erabilera bultzatuko da, herritarren eta Aldundiaren
arteko bi norabideko komunikazioa lortzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Twitter, Instagram eta Facebook ditu.
Hala
ere,
ez
dago
komunikaziorik
Foru
Aldundiaren
eta
herritarren artean.
Nori zuzendua. Gipuzkoako herritarrak.
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36. Ekintza. “Blockchain” proiektu pilotua
Deskribapena. “Blockchain” izeneko teknologia berria baliatzea;
izan ere, hura udal eremuari aplikatuz gero, beste modu batera
kudeatu eta aurrera egin daiteke herritarrekiko harremanetan,
bai eta herritarrek udal kudeaketan parte hartzeko moduan ere,
zergak ordaintzetik edo erroldatuta egoteagatik berak «ematen»
dituenetatik harago. Metodologia honen bidez, administrazioaren
kudeaketa hobetu nahi da.
Orain arte ez da egin horrelako ezer.
Nori zuzendua. GFA, herritarrak oro har eta gizarte erakundeak.

37.
Ekintza.
prototipoak egin

Entzute

aktiborako

gailuen

Deskribapena. GFAk herritarren entzute aktiboa sustatu nahi du,
haien kezken berri izateko. Administrazioak entzute aktiboaren
datuak eskainiko ditu, herritarrek kontsultatu ahal izan
ditzaten eta haien intereserako eta enplegua eta aberastasuna
sortzeko berrerabili ahal izan daitezen.
Orain artean, ez da egin halako ekintzarik.
Nori zuzendua. Herritarrak, oro har.

38.
Ekintza.
Moldeen tresnak

Herritarren

partaidetzako

Buru

Deskribapena.
«Partaidetzaren
pedagogiarako»
tresnak,
erabiltzaileei estrategia eta eredu mental desberdinak aurkitzen
lagunduko dieten metafora eta adibideetatik abiatuta. Tresnaren
kontakizun osoa, bai eta «moldeak» ere, herritarren partaidetza
sustatzera bideratuta egongo dira soil-soilik, hizkera erraza
erabiliz eta berrikuntza publiko eta sozialei lotutako adibideak
bakarrik erabiliz. Gutxienez 20 molde mental, betaurreko edo
iragazki dituen erreminta sortuko da, begirada herritarren
partaidetzaren alde hezten saiatzeko.
Ez da egin horrelako ezer.
Nori zuzendua. Herritarrak oro har,
administrazio publikoetako langileak.
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gizarte

erakundeak

eta

39. Ekintza. Partaidetza Kolektiboko Innogida
Deskribapena. «Partaidetza prozesuak bultzatzeko eta kudeatzeko
gida» bat diseinatzea, gai horietan interesa duen edonoren
prestakuntza autodidaktikorako gailu digital gisa balioko duena,
eta, bereziki, Administrazioko langileei zuzendua.
Formatu ez-digitaleko gida ugari daude, partaidetza prozesu bat
gauzatzeko mugarri/fase nagusiak zeintzuk diren irakasteko.
Baina ez dago gai hori oso modu didaktikoan lantzen duen tresna
digitalik.
Nori zuzendua.
herritarrak.

Gipuzkoako

funtzionarioak,
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teknikariak

eta

4. ILDO ESTRATEGIKOA
ORGANOAK, EGITURAK ETA ARAUDIAK
Herritarren partaidetza bermatu eta
sustatzeko beharrezkoak diren organo,
egiturak eta araudiak ezarri eta
bultzatu
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10. ESPARRUA. ORGANOAK
40. Ekintza.
Kontseilua

Herritarren

Partaidetzako

Gizarte

Deskribapena.
Herritarren
Partaidetzako
Gizarte
Kontseilua
martxan jartzea, Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusiak
ondo
funtzionatzen
duela
bermatzeko.
Gizarte
Kontseilua
arduratuko da proposamenak eztabaidatzeaz eta formulatzeaz,
txostenak eta azterlanak egitea proposatzeaz, partaidetzarako
sektore guneak sortzea adosteaz, partaidetza esperientzien
trukea sustatzeaz eta Foru Aldundiari haien jarduerari eta
funtzionamenduari buruzko kontuak emateaz.
Aurreko legealdian Gizarte Kontseilua sortu zen dekretu bidez,
baina ez zen martxan jarri.
Nori zuzendua. GFA eta herritarrak oro har.

41. Ekintza.
Batzordea

Herritarren

Partaidetzarako

Foru

Deskribapena.
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren
Herritarren
Partaidetzako
Foru
Batzordea
dinamizatzea.
Herritarren
Partaidetzako
zuzendaritza
eta
koordinazio
organoan
Foru
Aldundiko departamentu guztiak daude ordezkatuta. Organo horren
funtzioen artean, honako hauek ageri dira: GFAren jarduerak
koordinatzea
herritarren
partaidetzaren
esparruan
eta,
zehatzago,
Herritarren
Partaidetzari
buruzko
Foru
Arauan
araututako
partaidetza
prozesuak
gauzatzean,
eta
foru
departamentuek
eremu
horretan
egiten
duten
jardueraren
koherentzia eta osagarritasuna bermatzea eta zaintzea.
Aurreko legealdian aktibatu zen Herritarren Partaidetzako Foru
Batzordea.
Nori zuzendua. Foru Aldundiko departamentuetako ordezkari
politikoak, eta, horretaz gainera, adituek ere parte hartu ahal
izango dute saioetan.
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42. Ekintza. Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako
Gipuzkoako Laborategia
Deskribapena.
Haurtzaroko
etapa
bakoitzera
egokitutako
laborategi bat sortzea, behar bezala dinamizatua eta informatua,
partaidetzaren bidez, haurrek eta nerabeek politika publikoen
esparruan interesgarriak diren gaiak landu ahal izan ditzaten.
Laborategiaren helburua da haurtzaroan gizartean eragina duten
gaietan partaidetzaren eta inplikazioaren garrantziari buruzko
kultura sortzea, guztien artean Gipuzkoa hobea eraikitzeko ahots
guztiak entzunda.
Aurreko
legealdian
hainbat
bilera
egin
Zuzendaritzarekin eta UNICEFekin, proiektu
modurik egokienaren inguruan hausnartzeko.

ziren
Gazteria
hau gauzatzeko

Nori zuzendua. Gipuzkoako haurrak eta nerabeak.

43. Ekintza. Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako
Gipuzkoako organoa
Deskribapena. Gipuzkoako haurren eta nerabeen partaidetza
lantzeko organo bat sortzea. Behar bezala dinamizatuta eta
informatuta egongo da, eta GFAko Gazteria Departamentuarekin
batera lan egingo du. Organo hori izango da Gipuzkoako haur eta
nerabeek
bizitza
publikoan
duten
partaidetzari
buruz
hausnartzeko gunea.
Aurreko urteetan, hainbat proiektu garatu dira herritarren
partaidetzaren ikuspegiko politikak hedatzeko, gure gobernantza
programen bidez haurrak eta nerabeak nabarmenduz.
Nori zuzendua. Gipuzkoako haurrak eta nerabeak.

44. Ekintza. Herritarren Partaidetzarako Erakunde
arteko Espazioa
Deskribapena.
Herritarren
Partaidetzarako
Erakundearteko
Gunearen plangintza estrategikoa eta dinamizazioa garatzea.
Organo horrek herritarren partaidetzarako politikak indartzen
ditu tokian-tokian, baliabideak partekatzen ditu, jardunbide
egokiak eta arrakasta ereduak identifikatzen eta partekatzen
ditu, eta sarea osatzen duten erakundeen artean horiek
aplikatzea sustatzen du. Herritarren partaidetzari buruzko gai
espezifikoak landuko dituzten hainbat lantalde jarriko dira
martxan.
Urtarrilaren 17ko 1/2017 Foru Dekretu bidez jarri zen abian
espazio hori, aurreko legealdian beraz. Gipuzkoan herritarren
partaidetzaren inguruko esperientziak eta ezagutza partekatzeko
sare bat garatzen joan da.
47

Nori zuzendua. Gipuzkoako udalak eta erakunde txikiak.
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11. ESPARRUA. PARTAIDETZA ESPARRUAK
45. Ekintza. Herritarren Partaidetzako Alorreko
Espazioetarako Gobernantza Eredu bateratua zehaztu
Deskribapena. GFAk sektore nahiz herritar mailako hainbat
espazio, kontseilu eta partaidetzarako mahai dauzka eratuta.
Espazio horiek homogeneizatzeko, proposatzen da Kontseilu
Sektorialen etorkizuneko gobernantza eredua modu esperimentalean
lantzea, laborategi baten bidez. Proiektu honek aztertu eta
kontuan hartuko ditu horien kudeaketa onean eragiten duten
alderdi eta baldintza guztiak. Horien guztien funtzionamendu
egokia bermatzeko gobernantza eredu bateratu bat egitea eta
ezartzea litzateke ekintza honen azken helburua.
Aurreko legealdian, gune horien inguruko diagnostiko bat egin
zen.
Nori zuzendua.
Kontseilu Sektorialak, partaidetza mahai sektorialak eta
herritarren partaidetza mahaiak.
Kontseilu Sektorialekin lan egiten duten Foru Aldundiko
zuzendaritzak.

46. Ekintza. Elkarteen foroa
Deskribapena. Ekintza honen bidez, herritarren partaidetza
lantzen duten herritarren erakundeekin elkartzeko gune bat sortu
nahi da. Haren helburuak dira, alde batetik, lurraldeko
herritarren erakundeekin batera gogoeta partekaturako, elkar
ezagutzeko eta prestakuntzarako gune bat sortzea, partaidetza
kultura areagotzeko, eta, bestetik, herritarrek parte hartzeko
prozesu komunitarioak bultzatzea.
2019. urtearen amaieran bilkura bat egin zen Gipuzkoan
herritarren partaidetzaren inguruan lan egiten duten herritar
erakundeekin, Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzarekin lan
espazio bat sortzeko interesik ba ote zuten ezagutzeko. Erakunde
parte hartzaileak prest agertu ziren ideia lantzeko eta foroaren
funtzioak zehazteko.
Nori zuzendua. Herritarren erakundeak.

47. Ekintza. GFAko
lantalde teknikoa

departamentuekin

lan

egiteko

Deskribapena. Departamentu Arteko Batzordearen (DAB) babesean
lantalde tekniko bat sortzea, zuzendaritzek elkarrekin hausnar
dezaten nola lan egiten den eta/edo nola landu beharko
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litzatekeen herritarren partaidetza Aldundian, eta zer lanprozesu abiarazi behar diren. Helburua da irizpideak bateratzea
eta partaidetza politika bakarra sortzea, lan prozesuetan
partaidetza txertatuz.
GFAn 2007az geroztik modu sistematizatuan lantzen da herritarren
partaidetzaren kultura. Hala ere, beharrezkotzat jotzen da
partaidetzaren
kultura
modu
homogeneoan
zabaltzea
GFAko
departamentu guztietara, irizpideak bateratuz eta berrikuntza
eta hobekuntza esparruak identifikatuz.
Nori zuzendua. Herritarren partaidetzari buruzko gaiak GFAko
zuzendaritzetan lantzeko gaitasuna duten GFAko teknikariak.
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12. ESPARRUA. ARAUDIEN GARAPENA
48. Ekintza. Araudien garapena
Deskribapena. Herritarren partaidetzari buruzko azaroaren 12ko
5/2018 Foru Arauaren xedapenak garatzea, arau horretan parte
hartzeko aurreikusitako prozedurak praktikan jartzeko, Foru
Aldundiari dagozkion gobernu eta administrazio funtzioei buruzko
erabakiak hartzean pertsonek partaidetza aktiboa izateko duten
gaitasuna bultzatuz.
Aurreko legealdian, Herritarren Partaidetzari buruzko azaroaren
12ko 5/2018 Foru Araua onartu zenez, herritarren partaidetzako
zenbait tresna garatu dira.
Nori zuzendua. GFA, herritarrak, herritarren erakundeak eta toki
erakundeak.

49. Ekintza. Kode etiko bat garatu
Deskribapena.
Herritarren
partaidetzarako
kode
etiko
bat
garatzea, herritarrek parte hartzeko prozesuen garapen ona eta
prozesu horiek gauzatzeko erabiltzen diren parte hartzeko
tresnen erabilera egokia bermatzeko.
Orain artean, ez da egin halako dokumenturik.
Nori zuzendua. GFA,
toki erakundeak.

herritarrak,
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herritarren

erakundeak

eta

EUSKARRI TRESNAK
2019-2023 Herritarren Partaidetzako
programa kudeatu
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1. Euskarri tresna. Egikaritze egutegia
Deskribapena. Egutegi bat sortzea, Herritarren Partaidetzako
Zuzendaritza Nagusiak legegintzaldiko urte bakoitzean garatu
nahi dituen ekintza eta prozesuekin. Horri esker, programaren
etengabeko jarraipena eta ebaluazioa egin ahal izango da
legealdian zehar.
Aurreko legealdian ez zen osatu plana egikaritzeko egutegirik.
Nori zuzendua. GFAren barne kontrola eta herritarrak oro har.

2. Euskarri tresna. Komunikazioa eta sozializazioa
Deskribapena. Barneko zein kanpoko komunikazio plan bat egitea,
Partaidetza Plana eta legealdian garatu nahi diren ekintzak eta
prozesuak ezagutu daitezen.
Aurreko legealdian ez zen komunikazio plan bat izan, baina abian
jarritako prozesu bakoitzaren berri eman zen.
Nori
zuzendua.
Batzar
Nagusiak,
GFA,
udalak,
erakundeak, elkartea eta herritarrak oro har.

bestelako

3. Euskarri tresna. Monitorizazioa
Deskribapena.
Ekintzen
garapena
kontrolatzeko tresna bat sortzea.

eta

horien

emaitzak

Aurreko
legealdian
monitore
bat
sortu
zen
Herritarren
Partaidetza Planeko ekintzen jarraipena eta ebaluazioa egiteko.
Nori
zuzendua.
GFAren
herritarrak oro har.

barne
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kontrola

eta

EGUTEGIA
Jarraian,
Herritarren
Partaidetzarako
2019-2023
Programan
proposatutako ekintzen gutxi gorabeherako egutegia aurkezten da,
ildo estrategikoen arabera sailkatuta.
2020
1.ILDO ESTRATEGIKOA

1. Esparrua.
HAUSNARKETA ETA
ERABAKIA HARTZEA

1. Ekintza: Partaidetza tresnak
sistematizatu
2. Ekintza: Partaidetzazko
hausnarketa prozesuak
3. Ekintza: Herri Kontsultak
4. Ekintza: Arau aurreproiektuak
sortzea
5. Ekintza: Herritar panelak
6. Ekintza: Herritar epaimahaiak
7. Ekintza: Bestelako partaidetza
prozesuak

2. Esparrua.
PARTAIDETZAZKO
AURREKONTUAK

8. Ekintza: Aurrekontu Irekiak

3. Esparrua.
DIRULAGUNTZAK

4. Esparrua.
AHOLKULARITZA

5. Esparrua.
EBALUAZIOA

9. Ekintza: Udalentzako eta
erakunde txikientzako
dirulaguntzak
10. Ekintza: Herritar
erakundeentzako dirulaguntzak
11. Ekintza: Barne erakunde
aholkularitza
12. Ekintza: Udalentzako eta
erakunde txikientzako
aholkularitza
13.Ekintza: Herritar
erakundeentzako eta
herritarrentzako aholkularitza
14. eKINTZA: Ebaluazioa
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2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2. ILDO ESTRATEGIKOA

6. Esparrua.
PRESTAKUNTZA ETA
TREBAKUNTZA

7. Esparrua. EZAGUTZA,
HEDAPENA ETA
TRANSFERENTZIA

8. Esparrua. AITORPENA

15. Ekintza: Herritartatasun
Gipuzkoako Eskola
16. Ekintza: Erakundearen barne
prestakuntza
17. Ekintza: Udalentzako eta
erakunde txikientzako
prestakuntza
18. Ekintza: Partaidetzako
profesionalaren profila eta
gaitasunak zehaztu
19. Ekintza: Partaidetza
akreditazioa
20 Ekintza: Udako ikastaro partehartzaileak
21. Ekintza: Txostenak eta
sistematizazioa
22. Ekintza: Gidak
23. Ekintza: Newsletterra
24. Ekintza: Gipuzkoako
partaidetza esperientzien mapa
25. Ekintza: Artikulu Akademikoak
26. Ekintza: Ekitaldiak
27. Ekintza: OGP Euskadin parte
hartu
28. Ekintza: Sare akademiko
profesionalak
29. Ekintza: Herritar Erakundeen
Erregistroa
3. Ekintza: 5/2018 Foru Arauko
II. tituluan jasotako eskubideen
berri eman
31. Ekintza: Sariak udaleei eta
erakundeei
32. Ekintza: Sariak beste
eragileei

3. ILDO ESTRATEGIKOA

9. Esparrua.
BERRIKUNTZA

33. Ekintza: Plataforma
kolaboratiboa
34. Ekintza: Adimen kolektiboko
Software Sozial laborategia
35. Ekintza: Sare Sozialak
36. Ekintza: "Blockchain"
proiektu pilotua
37. Ekintza: Entzute aktiborako
gailuen prototipoak egin
38. Ekintza: Herritarren
partaidetzako Buru Moldeen
tresnak
39. Ekintza: Partaidetza
kolektiboko Innogida
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4. ILDO ESTRATEGIKOA

10 Esparrua. ORGANOAK

11. Esparrua.
PARTAIDETZA ESPARRUAK

12. Esparrua. ARAUDIEN
GARAPENA

40. Ekintza: Herritarren
Partaidetzako Gizarte Kontseilua
41. Ekintza: Herritarren
Partaidetzako Foru Batzordea
42. Ekintza: Haurren eta Nerabeen
Partaidetzarako Gipuzkoako
Laborategia
43. Ekintza: Haurren eta Nerabeen
Partaidetzarako Gipuzkoako
Organoa
44. Ekintza: Herritarren
Partaidetzarako Erakunde arteko
Espazioa
45. Ekintza: Herritarren
Partaidetzako Alorreko
Espazioetarko Gobernantza Eredu
bateratu zehaztu
46. Ekintza: Elkarteen foroa
47. Ekintza: GFAko
departamentuekin lan egiteko
lantalde teknikoa
48. Ekintza: Araudien garapena
49. Ekintza: Kode etiko bat
garatu

EUKARRI TRESNAK
1. Euskarri tresna:
Egikaritze egutegia
2. Euskarri tresna:
Komunikazioa eta sozializazioa
3. Euskarri tresna:
Monitorizazioa
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GLOSARIOA
Adimen kolektiboa. Komunitate edo kolektibo baten
elkarri lagunduz eta lankidetzan konpontzeko prozesua.

arazoak

Alorrak. Ezaugarri komunak dituzten ekintzak biltzen dituzten
jarduera-ardatzak dira. Ekintza bakoitzaren helburua hobeto
ulertzen laguntzen dute.
Audientzia publikoak. Herri-galdeketen modalitate bat dira, eta
herritarrek gai publikoak aurrera eramateko moduari buruz duten
iritzia jasotzeko erabiltzen dira.
Aurrekontu irekiak. Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean herritarrek
beren kezkak, desirak, lehentasunak, gomendioak eta iradokizunak
zuzenean adierazteko ekimena da.
Betearazteko egutegia. Legegintzaldiko urte bakoitzean aurrera
eramango diren partaidetza-prozesuak zehazten dituen euskarritresna da. 2019-2023ko Partaidetza Programako inplementazioa,
kudeaketa eta ebaluazioa gidatzea da tresna horren helburua.
Deliberazioa. Kolektiboki erabakitzen den interes publikoko gai
baten abantailak eta desabantailak aztertzeko ekintza.
Deliberazio parte-hartzaileko prozesuak. Gipuzkoako Lurralde
Historikoan interesa edo eragina duten politika publikoak
zehazteko prozesuak dira, eta jarduera jakin bat kudeatzeko
elkarrizketa publikoan oinarritzen dira. Batzar Nagusien,
GFAren, tokiko erakundeen eta herritarren ekimenez aplika
daiteke deliberazio parte-hartzailea.
Ekintzak. 2019-2023ko legegintzaldian aurrera eraman asmo diren
partaidetza-jardueren multzoa. Zenbait taldetan banatzen dira,
alor eta ildo estrategikoen arabera.
Esperientzien mapa. Gipuzkoako Foru Aldundiak, udalek eta
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko
elkarteek
landutako
esperientziak edo herritarren partaidetzarako programak biltzen
dituen datu-basea da.
Euskarri-tresnak.
2019-23rako
Herritarren
Partaidetzarako
Programa erraztu, antolatu, sistematizatu eta hobetzeko zeharka
aplikatzen diren mekanismoak dira. Hiru euskarri-tresna daude:
lehenik, ekintzen egutegia, bigarrenik, komunikazioa eta,
hirugarrenik, sozializazioa eta monitarizazioa.
Foru Arauen aurreproiektuak egiteko herritarren partaidetza.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren arau-ekimenean interesa duten
pertsona edo erakundeen proposamenak ezagutzeko prozedurak dira.
Horien
bidez,
arauen
aurreproiektuetan
txertatu
daitezke
herritarrek aurkezturiko proposamenak.
Garapen Iraunkorraren Helburuak (GIH): 2015eko irailaren 25ean,
munduko liderrek, Nazio Batuen Batzar Nagusian bilduta, aho
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batez onartu zuten 2030era arteko Garapen Iraunkorraren Agenda,
pobreziarekin amaitzeko, planeta babesteko eta munduko pertsona
eta herrialde guztientzako oparotasuna ziurtatzeko.
Agenda 2030 izenaz ezagutzen denaren helburu nagusia gure mundua
eraldatzea
da,
aldaketarako
era
guztietako
eragileen
laguntzarekin:
Gobernuak,
enpresak,
gizarte
zibila
eta
norbanakoak. Posible izan dadin, pertsona bakoitzak, banaka
eta/edo taldeka, aldaketaren parte izan behar du. Hala, Agenda
2030 ekintza-plan unibertsal, integral eta eraldatzailea da, eta
17
helburu
ezartzen
ditu,
169
helburu
integratu
eta
zatiezinekin, 15 urteko epean bete beharreko ekonomia-, gizarteeta ingurumen-esparruetan.
Gobernantza irekia
lekuetako
batetik
espezifikoa da, eta,
arteko komunikazio
oinarritzen da.

eta kolaboratiboa. Politika egiten den
(gobernutik)
proposatzen
den
erantzun
funtsean, gobernuen eta gizarte zibilaren
eta lankidetza modu berriak ezartzean

Herritarren epaimahaiak. Gai konplexuei buruzko erabakietan
iritzi publikoaren ahotsa txertatzeko metodoa da. Ausaz eta
ordezkaritza izaerarekin aukeraturiko herritarren kopuru txiki
batek (15-30) interes publikoko gai bat aztertzen du egun gutxi
batzuetan.
Herri-kontsultak. Herritarrek erabaki publiko edo politiko
zehatz bati buruz duen iritzia ezagutzeko prozedurak dira.
Hainbat modutakoak izan daitezke; besteak beste, kontsulta
parte-hartzaileak, prozedura demoskopikoak, audientzia publikoak
eta herritarren panelak.
Herritarren panelak. Herri-galdeketen modalitate bat da, eta
aditu-talde baten laguntzaz, herritarrek erabaki politikoetan
modu informatuan parte hartzean datza.
Herritarren partaidetza. Herritarrek Gipuzkoako Foru Aldundiari
Gipuzkoako Lurralde Historikoko organo exekutibo gisa dagozkion
gobernu eta administrazio funtzioei buruzko erabakietan aktiboki
parte
hartzeko
duten
gaitasuna.
Herritarren
partaidetza
ezinbesteko tresna da botere publikoen gobernu onerako eta
gardentasunerako,
eta
funtsezkoa
da
politika
publikoak
zehazteko.
Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua
Oro har,
herritarren partaidetzarako eta, bereziki, 2018ko azaroaren 12ko
5/2018 Foru Arauan jasotzen diren tresnak garatu eta aplikatzeko
organo aholku-emailea da.
Herritarren Partaidetzarako Programa. Gipuzkoarrekin harreman
irekia finkatzeko, parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak
irekitzeko eta politika publikoak landu eta ebaluatzeko orduan
herritarren partaidetza ohikotasunez txertatzera bideratutako
estrategia eta ekintzen gida.
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Ildo
estrategikoak.
Herritarren
Partaidetzarako
Programak
oinarri duen estrategia zehazten duten helburu estrategikoen
multzoa.
Klusterizazioa.
Informazioaren
kategorizazioa,
antzeko
elementuak biltzen dituzten taldeak sortzeko eta, aldi berean,
elementu batzuk besteetatik desberdintzeko erabiltzen dena.
Komunikazioa eta sozializazioa. Hiru euskarri-tresnetako bat da.
Hain zuzen, kanal digital nahiz presentzialen bitartez, 20192023ko
Herritarren
Partaidetzarako
Programaren
jarduerak
sistematizatu, zabaldu eta dibulgatzean datza.
Monitorizazioa. 2019-23rako Herritarren Partaidetza Programaren
kudeaketa eta ebaluaziorako funtsezkoa den informazioa lortzeko
erabiltzen den euskarri-tresnetako bat da.
Open Government Partnership (OGP). Estatu mailak eta estatu
azpiko gobernuek gobernu irekiak sustatzeko, herritarrei botere
gehiago
emateko,
ustelkeriaren
aurka
borrokatzeko
eta
gobernantza indartzeko teknologia berriak erabiltzeko konpromiso
zehatzak
har
ditzaten
ziurtatzen
saiatzen
den
ekimen
aldeaniztuna.
Plataforma kolaboratiboa. Edozein motatako komunitatera irekita
dagoen
eta
herritarren
partaidetzarako
tresnak
garatzeko
erabiltzen den azpiegitura digital teknikoa, funtzionalki
fidagarria, inklusiboa eta eskalagarria.
Prozedura
demoskopikoak.
Iritzi-azterketen
bidez
azterketa
demoskopikoak egiteko edo iritziak, lehentasunak edo portaerak
aztertzeko prozedurak dira.
Zeharkakotasuna. GFAren Herritarren Partaidetzarako Programak bi
esanahi dituen zeharkakotasuna jasotzen du: dimentsio anitzeko
kontzeptu sistemiko gisa eta parte hartzeko prozesuen kalitatea
hobetzeko tresna gisa. Zeharkakotasunak, kontzeptu sistemikotzat
hartuta, parte-hartzearen ikuspegi berri bat garatzea esan nahi
du, ikuspegi desberdinekin (generoa, ingurumena, gazteria,
helduak/helduak,
immigrazioa,
etab.).
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren konpromisoa ordezkatzen dute, ikuspegi horiek
guztiek erabaki politikoak hartzeko prozesuan parte hartzen
dutela bermatzeko. Zeharkakotasunak, tresna gisa ulertuta,
egungo
gizartearen
eskaera
sozialei
eraginkortasunez
eta
zilegitasunez aurre egiteko aukera ematen dio erakundeari. GFAk,
parte hartzeko programa honetarako, zeharkako eduki lehenetsi
gisa
identifikatzen
ditu:
tolerantzia,
aniztasuna,
kulturartekotasuna,
belaunaldien
artekoa,
berdintasuna,
errespetua,
konpromisoa,
erantzunkidetasuna,
integrazioa,
iraunkortasuna eta elkartasuna.
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