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K3 – HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO ILAB-A 

2018ko IRAILAREN 1etik – 2020ko ABUZTUAREN 31ra 
 

NORTZUK BULTZATUKO DUTE 
KONPROMISOA 

Eusko Jaurlaritza 
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa 
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza  

Gipuzkoako Foru Aldundia 
Herritarren partaidetzarako Foru 

Zuzendaritza 

Innobasque 
Berrikuntza publikorako unitatea 

 

KONPROMISOAREN DESKRIBAPENA 

ZEIN DA ERRONKA 

Dena aldatu egiten da. Baita aurre egin beharko diegun beharrak eta gizarte-arazoak ere. Horregatik, gaurtik hasita eta 
aldaketa horietara aurreratzeko, urratsak eman behar ditugu politika egiteko modu berri baterantz, konfiantzan eta herritar 
guztiekin partekatutako eta konprometitutako erantzukizunean oinarrituta.  
Arlo “komunari”, “kolektiboari”, jaramon egiteak herritarren parte-hartzea eskatzen du, baina baita gobernatzeko modua 
irekia izatea ere. Gure etorkizuneko kezkei eta beharrei erantzungo dieten erantzunak elkarrekin garatzea, eta ahalik eta 
ondoen, gainera.  

ZER DAKAR KONPROMISOAK 

Laborategi bat sortzea ikerketak egiteko, entseguak egiteko, ikasteko eta elkarrekin konponbide zehatzak eta erabilgarriak 
bilatzeko.  
Lan-espazio egonkor bat garatzea erakundeentzat eta herritarrentzat, partaidetzan berrikuntzak aurkitzeko eta 
partaidetzaren mugak eta lorpenak mahaigainean jartzeko. Zintzotasunetik eta zehaztasunetik abiatuta, Euskadin herritarren 
parte-hartzea sustatzeko zerbitzuak eta prozedurak sortu nahi ditugu. Emaitza ez ezik, prozesua ere kontuan hartuta, eta 
Euskadiko jende askoren bakarkako edo taldekako partaidetzaren balioa aitortuta.  

NOLA LAGUNDUKO DU ILAB-AK 
ERRONKARI AURRE EGITEN 

- Lankidetzan (erakundeen artean, erakunde eta herritarren artean, etab.) landu beharreko arazoak adosteko. 
- Parte-hartzeari buruzko ikuskerak batzeko, aniztasuna (ideologikoa, politikoa, etab.) bermatuta. 
- Konfiantza handiagoa eraikitzeko eta gardenagoak izateko, modu etikoan lan eginda. 
- Hobeto koordinatzeko eta ahaleginak parte-hartzean batzeko. 
- Esperimentatzeko eta aldi oro aldatzen ari den errealitatera egokitzeko.  
- Parte hartzeko kanal, metodo, tresna eta eredu berriak –malguak eta eguneratuak– probatzeko.  
- Horien erabilera zabaltzeko eta sustatzeko, gure ingurunean eta erakundeetan benetako aldaketa sortzeko.  
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ZERGATIK BALORATZEN DU 
KONPROMISO HORI OGP-K 

Gardentasuna: informazio gehiago eta hobea izango dugu (zertan hartu nahi dugun parte, nola hartu parte, etab.). 
Parte-hartzea: interes orokorra eraikitzean “eragina izan” ahalko dugu (aparte utzita parte-hartzeak erabakitzeko balio duen 
ala ez, interes orokorra deitzen dugun hori eraikitzen laguntzea interesatzen zaigu, interes orokor horretatik hartu behar 
baitira funtsezko erabakiak “arlo publikoa” kudeatzeko).  
Kontuak ematea: “arlo publikoa” nola kudeatzen den azaltzen lagunduko dugu (herritarrentzako pedagogia). 

HELBURUA LORTZEKO BALIABIDEAK 
 

Barne-baliabideak:  
- Erakundeen arteko lankidetzarako taldea, teknikoa, hiru proiektu-arduradunek osatua, bana erakunde bakoitzeko (Eusko 

Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Innobasque) 
- Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Innobasquek finantzatuko dituzte kanpoan kontratatzen diren lanei 

dagozkien gastuak 
- Lau erakundek/sailek hartuko dituzte beren gain proiektu pilotuak inplementatzearen ondoriozko kostuak. 

Kanpo-kontratazioetarako aurrekontua  
- ilab-aren dinamizazio, idazkaritza tekniko eta gobernantza-eredurako kontratua (18.149 euro) 
- ilab-aren mapaketa eta kontzeptualizaziorako kontratua (18.149 euro) 
- Proiektu pilotuen diseinu eta inplementaziorako kontratuak (kostua zehazteko dago) 
- ilab-aren emaitzen protokolizazioan eta horren ebaluazioan laguntzeko kontratua (kostua zehazteko dago) 

EKINTZA ETA EMAITZA NAGUSIAK Hasiera data Amaiera data 
Egoera 

(hasi gabe, hasiberri, aribidean, amaitua) 

1) Praktika berritzaileen mapaketa, 
hauek barne hartuta:  

- Erreferentziazko zentroetara bisitak 
egitea akatsetatik eta ondo egindakotik 
ikasteko eta balio erantsiko harremanak 
egiteko. 

- Euskadin egin diren parte hartzeko 
prozesu (lotesleak edo eztabaidatzekoak) 
garrantzitsuetako datuak. 

- Kontrastea adituekin eta OGP tokiko 
sareko gobernuekin (São Paulo eta 
Pariseko laborategiak) 

- Nazioartean zein estatu mailan dauden 
mapaketak 

2018ko URRIA 2018ko ABENDUA HASI GABE 
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2) iLAB-aren kontzeptualizazioa – zer 
da 

2018ko URRIA 2018ko OTSAILA HASI GABE 

3) iLAB-aren gobernantza-eredua 2018ko URRIA 2018ko OTSAILA HASI GABE 

4) Bi pilotu identifikatzea, hauek 
kontuan hartuta: herritarren 
interesa, herritarren inplikazioa 
zertan den beharrezkoa (adibidez, 
aurretik gatazka bat dagoelako) eta 
erakundeen konpromisoa horri 
heltzeko. Pilotuak eraldatzaileak izan 
behar dira eta erronka dakartenak 

 
Pilotuak identifikatzeko gizarte zibilaren 
partaidetza izango duen prozesu irekia 
garatuko da. Jasotako proposamenak 
erakunde publikoen artean 
eztabaidatuko dira, proposamenen 
irismena eta metodologiak doitzeko. 
Proposamen horietako bi hautatu eta 
pilotu bezala garatuko dira erakunde 
publikoen ardurapean. Erakunde 
publikoak pilotuaren kostuak 
finantzatuko ditu eta talde publiko – 
pribatu bat sortuko du bere hedatze 
egokia zaintzeko. Proposatzen da bi 
pilotu horiek Eusko Jaurlaritzak 
sustatzea, 2019. urtean udal- eta foru-
hauteskundeak izango direlako 

2018ko OTSAILA 2018ko MARTXOA HASI GABE 

5) Bi pilotuak egitea (behin-behineko 
datak) 

2019ko URTARRILA 2019ko ABENDUA HASI GABE 
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6) Bi pilotu identifikatzea, hauek 
kontuan hartuta: herritarren 
interesa, herritarren inplikazioa 
zertan den beharrezkoa (adibidez, 
aurretik gatazka bat dagoelako) eta 
erakundeen konpromisoa horri 
heltzeko. Pilotuak eraldatzaileak izan 
behar dira eta erronka dakartenak 

 
Pilotuak identifikatzeko gizarte zibilaren 
partaidetza izango duen prozesu irekia 
garatuko da. Jasotako proposamenak 
erakunde publikoen artean 
eztabaidatuko dira, proposamenen 
irismena eta metodologiak doitzeko. 
Proposamen horietako bi hautatu eta 
pilotu bezala garatuko dira erakunde 
publikoen ardurapean. Erakunde 
publikoak pilotuaren kostuak 
finantzatuko ditu eta talde publiko – 
pribatu bat sortuko du bere hedatze 
egokia zaintzeko. Proposatzen da bi 
pilotu hauek udal batek eta foru-aldundi 
batek sustatzea. 

2019ko IRAILA 2019ko URRIA HASI GABE 

7) Bi pilotuak egitea (behin-behineko 
datak) 

2020ko URTARRILA 2020ko EKAINA HASI GABE 

8) Ebaluazio partaidetua 2020ko URTARRILA 2020ko UZTAILA HASI GABE 

9) Orokortzerako orientabideak 2020ko URTARRILA 2020ko UZTAILA HASI GABE 

10) Jardunbide egokiak 
instituzionalizatzea 

2020ko URTARRILA 2020ko UZTAILA HASI GABE 

11) Zabaltzea eta ikusgarri jartzea OCTUBRE 2018 2020ko UZTAILA HASIBERRI 
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NOLA JAKINGO DUGU KONPROMISOAREKIN ONDO ARI GARELA 
NOLA JAKINGO DUGU GERORA BALIO 

IZAN DUELA 
ZENBAIT DATU 

- Badago foro bat herritarren parte-hartzearen ilab gisa eratua Euskadirentzat (osaera askotarikoa 
duena, hainbat erakunde-maila integratzen dituena, trukerako, esperimentaziorako, baterako 
sorkuntzarako gune gisa...) 

- Badago herritarren parte-hartzearen arloko toki- eta nazioarte-mailako jardunbide berritzaileen 
mapa bat (esperientziak, proiektuak eta agenteak) 

- Badago herritarren parte-hartzeari buruzko laborategi eredu adostua (kudeaketa- eta 
funtzionamendu-eredua), beste lurralde-ingurune batzuetara heda daitekeena 

- Bizitza publikoan parte hartzeko oztopoak dituzten kolektiboen (desgaitasuna duten pertsonak, 
migratzaileak, langabeak, haurrak, emakumeak, gazteak...) parte-hartze maila ilab-ereduaren 
diseinuan 

- Pilotuak identifikatzeko prozesu irekia egin da herritarren/erakundeen intereseko irizpideen 
arabera; bideragarritasuna lidergoaren arabera eta epeak... 

- 4 pilotu gauzatu dira 
- Bizitza publikoan parte hartzeko oztopoak dituzten kolektiboen (desgaitasuna duten pertsonak, 

migratzaileak, langabeak, haurrak, emakumeak, gazteak...) parte-hartze maila pilotuetan 
- Modu parte-hartzailean ebaluatu dira 4 pilotuen emaitzak eta eraginak 
- Jardunbide egokiak orokortzeko orientazioak dokumentatu egin dira 
- Jardunbide egokiak hedatu egin dira 
- Herritarren parte-hartzearen sustapenean inplikatutako hornitzaileen katalogo-eredu bat aztertu 

da, intereseko taldeak ondo kudeatzeko 
- Konpromisoaren inplementazioan parte hartzen duten pertsonen kopurua / Lan-saioen kopurua 
- Konpromiso-taldeko (ilab-ekoa bera) kideek elkarlanaren prozesuekin eta emaitzekin duten 

gogobetetze-maila 
- Foro Erregularrak egindako prozesuekin eta amaierako produktuekin duen gogobetetze-maila 
- Herritarrek parte hartu duten pilotuekin duten gogobetetze-maila 
- Euskarri-materiala landu eta argitaratu den, zabaltzeko asmoz  
- Zenbat kanaletatik zabaldu den 
- Komunikatzeko erabili den hizkeraren irisgarritasuna 
- Ebaluazioa argitaratu den 
- Zabaldu diren tresnen/jardunbide egokien kopurua eta nola zabaldu diren 
- Ilab-ean landutako jardunbide egokiak edo ereduak ezagutzeko interesa erakutsi duten 

erakundeen kopurua (informazio-eskaerak, izandako bilerak, etab.). 
- Ilab-ean landutako jardunbide egoki bat edo eredu bat ezarri duten erakundeen kopurua 

- Ilab-aren egonkortasun-maila 2018-2020 
Plana amaitu eta gero (jasangarritasuna) 

- Parte hartzeko prozesuak jardunbide 
egokien orientazioen arabera 
inplementatzearen maila (jardunbide 
egokien orokortze-maila) 

- OGPko beste gobernu batzuekin zenbat 
elkarlan/aliantza egin diren herritarrek 
parte hartzeko proiektu berritzaileak 
esperimentatu eta testatzeko (jardunbide 
egokien trukea) 

- Nola gehitu diren proposamen, eduki eta 
metodologia berriak ilab-ean. 

- Nola aldatu den ilab-aren diseinua eta 
funtzionamendua prozesuan zehar. 
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HARREMANETARAKO INFORMAZIOA 

HARREMANETARAKO PERTSONA Goizalde Atxutegi Rodríguez 

ZEIN ERAKUNDETAN LAN EGITEN DUEN Innobasque – Berrikuntzaren euskal agentzian proiektu arduraduna 

POSTA ELEKTRONIKOA ETA TELEFONOA 
gatxutegi@innobasque.eus  
94 420 94 88  

 

PARTE – HARTZAILEAK, PERTSONAK ZEIN ERAKUNDEAK 

ERAKUNDE PUBLIKOAK 
Eusko Jaurlaritza 
Arabako Foru Aldundia 
Bizkaiko Foru Aldundia 

Gipuzkoako Foru Aldundia 
Bilboko Udala 
Donostiako Udala 

Gasteizko Udala 
Eudel  

GIZARTE ZIBIILEKO ERAKUNDE ETA 
PERTSONAK 

Innobasque   

LAN - TALDEA 

1.Joseba Muxika – Gipuzkoako Foru 
Aldundia 
2.Javier Bikandi – Eusko Jaurlaritza 
3. Koldobike Uriarte – Eusko Jaurlaritza 
4. Gotzon Bernaola - Innobasque 
5.Goizalde Atxutegi – Innobasque 
6. César Rodríguez – Arabako Foru 
Aldundia 
7.Nerea Ollokiegi – Zarauzko Udala 

8. Jonatan Moreno – Bizkaiko Foru 
Aldundia 
9.Itziar Solozabal – Bilboko Udala 
10. Elsa Fuente Do-Rosario -Unicef 
11. Mikel Barturen Nuño - Sareen Sarea 
12. Olatz Jiménez-Eguizabal – Hirukide 
13. Xabier Barandiaran 
14. Ana Viñals 
 

15. Diana Franco – Hirikilab  
16. Aitzol Batiz - Kultiba 
17. Marixe Noya - Oreka 
18. Danel Alberdi – Coach and Play 
19. Mikeldi Zeberio – Emun 
20. Antxon Gallego - Ibatuz S.L. 
21. Jon Abril - ELHUYAR 
22. José Luis Roncero- Úbiqa 
23. Diego Fernández – Kualitate 
Lantaldea 
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