
                                                                                                                        

FITXAREN KODEA: 

CA01 

IZENBURUA: (APUE) Iruñea.  Liburutegi eta Agiritegi fisikoak. 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Liburutegi eta agiritegi espezializatua da, sarbide publikokoa, baliabide eta informazio iturri 

izan nahi duena; herritarrentzako baliabidea da, herritarren parte hartzea eta gizartearen 

ahalduntzea sustatzeko eta ezagutzeko. Nafarroako Liburutegi Publikoen sareari atxikita 

dago. 

Baliabide erabilgarriak: 

01 PARTE HARTZEA: Komunitatearen garapena (komunitate osasuna, gizarte ekintza, 

komunitate kultura), haurren parte hartzea, parte hartzea feminismoaren ikuspegitik, 

adinekoen parte hartzea, gazteen parte hartzea, ereduak, esperientziak, parte hartzea eta 

aldaketaren kudeaketa, erakundeak, parte hartzeko aurrekontuak… 

02 DEMOKRAZIA: Ereduak, gogoetak, erakunde aldaketak… 

03 GIZARTE MUGIMENDUAK. 

04 HIRIA: Gizartearen ikuspegitik landutako hiri ereduak, hiriak birpentsatzea, gentrifikazioa, 

hirigintza jasangarria… 

05 AHALDUNTZEA. 

06 GIZARTE TREBETASUNAK: Sormena, talde adimena, erresilentzia, talde dinamikak, 

aldaketa ahalbidetzea, gatazkak kudeatzea...  

07 KOMUNIKAZIO TREBETASUNAK: Indarkeriaz kanpoko komunikazioa... 

08 ANIMAZIO SOZIOKULTURALA. 

09 ESKU HARTZE SOZIALA / GIZARTE LANA. 

10 HEZKUNTZA: Hezkuntza eredu berritzaileak, hezkuntza ereduen inguruko gogoetak, 

aisialdiko hezkuntza, hezkuntza komunitarioa, hezkuntza alternatiboak… 

11 JOLASAK ETA JARDUERAK: Parte hartzea sustatzekoak, gamifikazioa… 

12 DESBERDINKERIA: Pobrezia, immigrazioa, kulturartekotasuna, gizarte bazterkeria, 

zurrumurruak eta aldaketarako elkarrizketak… 

13 EKONOMIA: Ekonomia alternatiboa, krisiari aurre egiteko kudeaketa, desazkundea, 

pribatizazioen murrizketak, prekarietatea… 

14 ELKARTEAK ETA BOLUNTARIOAK: Baliabideak, ikerlanak, gidaliburuak… 



                                                                                                                        

15 KOMUNIKAZIOA: Open access mugimendua, gizarte eraldaketarako komunikazioa, 

ziberekintzailetza…  

16 ERREALITATEAZ JABETZEA: Soziologia, filosofia, egungo gaiak, bizi gareneko gizarteari 

buruzko gogoetak... 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Ezagutza parte hartzearen oinarria da. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udala eta herritarrak 

 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐ UDALERRIA/LURRAL

DEA EZAGUTZEA 

☐ ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

EZARGARRITASUN MAILA 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/bibliozentro/ 

 

http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/bibliozentro/


                                                                                                                        

FITXAREN KODEA: 

CA02 

 

IZENBURUA: Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskola (APUE) 

Iruñea.  DANZAR-ME 

 (ikastaro hau dagoeneko programaren baitako tailerren lanketa. 

Norbanakoaren ahalduntzea, taldearen eta elkartearen 

ahalduntzea eta gizarte eta komunitate ahalduntzea) 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Dantza tailerra. Tailer honen helburu orokorra ahalduntzea da, norberaren zaintza eta 
norberaren ezagutza gisa ulertuta, gorputza eta haren mugimendua baliatuz. Gure 
barruarekin, senarekin, sormenarekin eta samurtasunarekin lotzeko aukera emango digu, 
gure buruari entzuten ikasiz, gure erritmoak errespetatuz eta geuk aukeratzen ditugun 
aldaketak sortuz eta haiei eutsiz.  
Gorputz bizia, zentzuduna, entzuna eta errespetatua gorputz alaia da, gorputz adiskidea, 

gorputz laguna, gorputz ahaldundua. “Nire gorputza zaintzen dut, nire mundua munduaren 

barruan” 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza)  

Parte hartze zentzuduna sustatzeko, adimenaren alderdiaz gain, oreka fisikoa ezinbestekoa 

delako. “mens sana in corpore sano” 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

APUE 

Herritarrak 

 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐ UDALERRIA/LURRAL

DEA EZAGUTZEA 

☐ ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 



                                                                                                                        

Ez dago gorputzaren zaintza aintzat hartzen 

duen jarduera askorik.  

 

☐Txikia-ertaina 

☒Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Beharbada, herritarren kontzientziazio eskasa gorputzaren zaintzaren inguruan, 

norbanakoaren oreka emozionala eta garapen psikikoa ahalbidetzeko.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Parte hartzaileen kopurua eta programaren garapenaren iraunkortasuna.  

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1355784 

 

http://pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1355784


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA03 

 

IZENBURUA: (APUE) Iruñea. Erabaki – Hiriko/lurraldeko 

herritarren parte hartzeari buruzko araudia 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Herritarrek parte hartzeko araudia, udalerriko herritarren parte hartzea arautzen duten 

arauak eguneratzeko prozesu parte hartzailea. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Legealdi honetan, Iruñeko Udala ahalegin handia egiten ari da herritarren parte hartzea 

bultzatzeko.  

Herritarrek gardentasun handiagoa eta udal kudeaketari doazkion erabakiak hartzean eta 

kudeaketa garatzean parte hartze handiagoa eskatzen dizkiote administrazio publikoei. 

Azken bi urteotako lanak erakusten duenez, esparru arautzaile berria zehaztu behar da, gure 

hiriko herritarren parte hartzea hobetzeko eta, beraz, hiriaren beraren kalitate 

demokratikoaren hobekuntza ahalbidetzeko. 

Horretarako Herritarrek Parte hartzeko Araudi berria behar dugu, indarrean dagoen legeriari 

egokitutakoa, haren aplikazio eremuak eta helburuak aldatuta eta ugarituta. Herritarrek 

parte hartzeko organoak (kontseiluak, bilguneak eta lurraldeko nahiz sektoreko behatokiak) 

birformulatuz eta herritarren kontsultak, ekimenak eta proposamenak aintzat hartuz. Parte 

hartzeko prozesuen eta lineako parte hartzearen arauketari ekinez. Herritarren eta 

herritarren elkarte edo antolakundeen eskubideak zabalduz eta birformulatuz, herritarren 

parte hartzeari eta gizarte ahalduntzeari dagokienez. Herritarren parte hartzea bideratzeko 

erak, prozedurak, tresnak eta babes neurriak handituz eta birformulatuz; herritarren, 

gizartearen eta herritar aktiboen parte hartzea sustatuz eta garatuz, administrazio publikoen 

eta gizartearen lankidetza erregulatzen duen esparrua baliaturik. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Herritarrak eta Udala. 

 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐ UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  



                                                                                                                        

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Araudia era parte hartzailearen bidez sortzea 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☒Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Herritarren eskola sortuta badago eta, bertan, jende asko badago, prozesua oso 

aberasgarria izan daiteke, baina sortzeke badago, herritarrak mobilizatu behar dira eta ez da 

lan erraza izango. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://erabaki.pamplona.es/processes/reglamentoparticipacion 

 

 

https://erabaki.pamplona.es/processes/reglamentoparticipacion


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA04 

IZENBURUA:  

Osasun Eskola, Paziente Bizia  

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Osakidetzaren eta Osasun Sailari atxikitako zerbitzua da, eta herritarrei informazioa eta 

prestakuntza eskaintzen die, norberak jarrera arduratsua eta aktiboa izan dezan osasunaren 

eta gaixotasunaren inguruan.  

Ildo horretan, Osasun Eskolan paziente bizitzat hartzen dugu, gaixotasun jakinen bat izanik, 

gaixotasun horri buruzko informazioa jasotzen duena, bere burua zaintzen gogotik 

ahalegintzen dena, bere aldaketa emozionalak kudeatzen gai dena eta profesionalekin 

lankidetzan aritzen dena, betiere jarrera positiboa izanda eta bere osasunari buruzko 

erabakiak hartzen parte harturik. 

Ekimen honen helburua da Osasun Eskola pazientearentzako eta etxekoentzako 

erreferentzia bilakatzea, osasuna edo gaixotasuna hobetzen laguntzen duten informazioa, 

prestakuntza, tresnak eta baliabideak bilatu behar denean.  

Baliabide honetan, pazienteak kalitateko informazio idatzia edo osasun arloko profesionalek 

egiaztatutakoa aurkituko du, azken ebidentzia zientifikoetan oinarritutakoa, hizkera erraza 

eta ulergarria erabilita. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Baliabideak, informazioa eskaini ez ezik, pazientea gaitzen duelako eta profesionalen 

nahiz pazienteen arteko lotura ezartzen duelako, helburu erkideak lortzeko xedez. 

● Pazienteak osasunaren inguruko erabakietan parte har dezan bultzatzen duelako. 

● Hizkera teknikoa “itzuli” eta irakurgai erraz eta irisgarri bihurtzen duelako.  

● Helburu horiek lotze aldera, Euskadin egiten diren ikastaro, hitzaldi edo tailerrei 

buruzko informazioa bateratzen duelako. 

● Sare sozialak gaitzeko eta komunitatea sortzeko tresnatzat erabiltzen direlako. 

● Erantzunkidetasuna sustatzen duelako. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Osakidetzaren bitartez, Eusko Jaurlaritzak programa 

koordinatzen du eta erabiltzaileek, pazienteek eta 

zaintzaileek informazioa, ezagutza, teknikak, arazoak, 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 



                                                                                                                        

balizko aukerak eta beste partekatzen dituzte. 

 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Hezkuntza-tailerrak berdinen artekoak dira; hau da, 

gaixotasun kroniko bat duten pertsonek edo haien 

zaintzaileek bideratzen dituzte.  

Tailer horietan, arazoei aurre egiteko tresnak, ohiturak 

aldatzeko helburuak, familiarekin eta osasun-talde 

profesionalarekin komunikatzeko teknikak, erlaxazio 

teknikak, ariketa fisikoari buruzko erabilera emozionala eta 

informazioa, nutrizio edukiak, medikazioaren erabilera 

egokia eta gaixotasunari buruzko oinarrizko ezaupideak 

ikasten dira. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Osasun Zerbitzuaren oso zerbitzu espezifikoa da, eta Herritartasun Eskolekin uztartu 

beharko litzateke, eskola horien ikuspegi holistikoaren baitan.  

 “Lehian” aritzen da Internet-en eskuragarri dagoen informazioarekin eta foro guztiekin.  

Eraginkorra izango bada, eragile guztiek –profesionalek eta pazienteek− bat etorri behar 

dute.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

2016an, beste 26 begiralek eskuratu du titulua eta 219 dira orain, duela bi urte baino bi aldiz 

gehiago. Era berean, aurten 75 ikastaro egin dira eta 767 paziente bizi gehiago daude. 

2016an, Osasun Eskolako “Paziente Bizia-Paciente Activo” programak, guztira, 3.363 

paziente zituen aktibatuta, eta horiek 290 ikastarotan parte hartu zuten. 



                                                                                                                        

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

ckpaes04/es/contenidos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/eoe.html  

 

 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpaes04/es/contenidos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/eoe.html
https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpaes04/es/contenidos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/eoe.html


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA05 

IZENBURUA: ARAGÓN PARTICIPA – IKASTAROAK ETA 

JARDUNALDIAK 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

 ‘Aragón participa’ programan, ikastaroei eta jardunaldiei dagokien atala nabarmendu behar 

da, bai eta parte hartzean oinarritutako ikastaroen kalitate handia eta aniztasuna ere. 

Hainbat erakunderekin lankidetzan garatzen da, besteak beste, Aragoiko Administrazio 

Publikoen Erakundearekin. Teknikari, politikari edo kargu hautetsi eta herritarrentzako 

ikastaroak eskaintzen dira. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Gaikuntzaren sustapena parte hartzearen hiru alderdietan: publikoa, teknikoa eta politikoa. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Aragoiko Gobernua, teknikariak, 

politikariak eta herritarrak. Ikastaroak eta 

jardunaldiak eskaintzen dituzten 

antolakundeak. 

 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lurraldean eskaintzen den ahalik eta prestakuntza saio 

gehien biltzea partaidetzaren webgunean.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☒Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 



                                                                                                                        

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Ikastaro eta jardunaldien hautaketa. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Bertaratzeei buruzko datuak, baina ez dira zertan eredugarri izan. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://www.aragonparticipa.es/quienes-somos 

http://www.aragonparticipa.es/cursos-jornadas 

 

 

http://www.aragonparticipa.es/quienes-somos
http://www.aragonparticipa.es/cursos-jornadas


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA06 

IZENBURUA: Gobernu Irekiaren gidaliburu didaktikoa. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Gobernu Irekiaren gidaliburu didaktikoaren helburua da Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako ikasleei Gobernu Irekiaren balio eta printzipioen berri ematea, denon artean, 

estatu irekiagoa eta arduratsuagoa eraikitzeko aldaketa prozesuan parte har dezaten. 

Behar-beharrezkoa da gardentasunaren kulturarekin, kontuak ematearekin, parte 

hartzearekin eta arlo publikoarekiko lankidetzan aritzearekin engaiatutako gizartea izatea, 

eta gidaliburu hau abiapuntua izan daiteke hezkuntzaren arloan. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Gobernu Irekiaren balio eta printzipioen berri ematen die Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako ikasleei, eta balio horien artean, parte hartzea dago. 

ERAGILEAK (Antolakuntza eta egitura) 

Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa eta Lurralde 

Politika eta Funtzio Publikoaren Ministerioa, Espainiako Gobernu 

Irekiaren Hirugarren Ekintza Planak jasotzen duen Prestakuntzari 

buruzko bosgarren ardatzak dakartzan konpromisoekin bat 

eginda. 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

(Antolakuntza eta egitura) 

Gazteriaren Lurralde Kontseilua  Gazteriaren 

ordezkari jardun dezaketen gazteak, 

agintariei gazteen arazoak konpontzeko eska 

diezaieketenak. 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

Institutuetan lantzeko gidaliburua. 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Gidaliburuan ageri den Espainiaren kontzeptua Euskadirenera eramatea, zehazki, 

lurraldearenera. 

Tokiko gazte guztiengana iristea. 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gogobetetze inkesta 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/78318/Gu%C3%ADa+did%C

3%A1ctica+gobierno+abierto_SOLO+PANTALLA+PAGINA+SIMPLE_20180131.pdf 

Linean parte hartzeko plataformak 

Espainiako Gazteriaren Kontseilua: http://www.cje.org/es/ 

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua: http://egk.eus/es/inicio/ 

https://decide.madrid.es/ 

https://www.sevilla.org/decidesevilla/ 

 

http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/78318/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+gobierno+abierto_SOLO+PANTALLA+PAGINA+SIMPLE_20180131.pdf
http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/78318/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+gobierno+abierto_SOLO+PANTALLA+PAGINA+SIMPLE_20180131.pdf
http://www.cje.org/es/
http://egk.eus/es/inicio/
https://decide.madrid.es/
https://www.sevilla.org/decidesevilla/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA07 

 

IZENBURUA: Cibervoluntarios.org, teknologiaren gizarte erabilera 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Irabazi-asmorik gabeko erakundea da, gizarte-ekintzailez osatutakoa. Aitzindaria da mundu 

osoan teknologia berrien erabilera eta ezagutza sustatzen, eten digitalak hausteko eta 

bazterketa soziodigitalean dauden kolektiboei laguntzeko modu gisa, arazoak konpontzeko 

gizarte berrikuntza sortzen eta herritarrak ahalduntzeko loturazko proiektuak sustatzen. 

CIbervoluntarios.org ekimenak bi alderdi praktiko biltzen ditu: teknologia eta gizarte 

ikuspegia. Gizarte berrikuntzan erreferentzia den plataforma hau 15 urtetik gorako 

esperientzia eraginkorrean eta metodologian oinarritzen da: prozesu erreplikagarriak 

identifikatzen ditu eta ukiezinak kudeatzea eta gizarte eragineko proiektuak eraikitzea 

ahalbidetzen du.  

Ziberboluntarioek, ordean ezer eskatu gabe, bitartekoen erabilera modu baliagarri, erraz eta 

eraginkorrean eskaintzen duten aukerak ezagutaratzen dituzte, bai sarearen bidez, bai aurrez 

aurre, maila berean, ikastaroen, hitzaldien, tailerren eta ekitaldien bidez. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Gizarte kohesioa eta herritarren ahalduntzea sortzen duelako. 

● Bazterketa soziodigitaleko egoerei erantzuten dielako. 

● Eragileen borondatezko konpromisoan ardaztuta antolatzen delako.  

● Jardunbide arrakastatsuak analizatzen eta ezagutarazten dituelako.  

● Programa eta ekitaldien sistema egonkorra duelako eta uneko eta berehalako auziei 

erantzuteko malgutasun handia duelako.  

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Izaera juridikoa: Ziberboluntarioek osaturiko fundazio 

patronatuduna.  

Zerbitzuen bidez finantzatzen da (prestakuntza, 

aholkularitza, enpresaren gizarte erantzukizuna) 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 



                                                                                                                        

dohaintzak, dirulaguntzak (Horizon 2020, Lan Ministerioa, 

Erasmus +) babesak, hitzaldiak eta lankidetzak eta 

gauzazko trukeak. 

 

EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Ziberboluntarioek doako aholkularitza eta prestakuntza 

eskaintzen diete generoa, adina, ingurune profesionala, 

hezkuntza, baliabide material edo ekonomikorik eza edo 

beste arrazoi batzuen zioz, bazterketa soziodigitalerako 

arriskuan dauden pertsonei.  

Ziberboluntarioak gizarte-¡ aldaketako eragileak dira, 

komunitateko preskriptoreak; izan ere, premia zehatzen 

aurrean, irtenbide sortzaileak sortzen dituzte.  

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Arlo horri lotutako sektore profesionalekiko lehia.  

Proiektu honen talde sustatzailea edo arduradunak sortzeko beharra (prozesuak, 

proposamenak eta helburuak ikuskatuz). 

Konpromisoen agiri zehatza ezartzea boluntarioekin, proiektuari nolabaiteko egonkortasuna 

emateko.  

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

1.500 ziberboluntario Espainia osoan. 

Erakundeak hamabost urteko ibilbidea egin du, eta hainbat aintzatespen jaso ditu; 

azpimarratzekoa da, 2011n, Asturiasko orduko printze-printzesen eskutik jasotakoa, 

“Baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboei laguntzeko gizarte partaidetza eta 

berrikuntza modu berriak sortzeari” emandakoa; Google.org-en aintzatespen ekonomiko eta 

soziala, mundua aldatzen ari den 50 erakunde gisa aitortuta, Espainian, merezimendu hori 

daukan lehen erakundea, eta, oraingoz, bakarra; eta WSIS Prizes saria, 2016an, “Informazio 

gizartearen dimentsio etikoak” aitortuta. 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.cibervoluntarios.org/es/la-fundacion/quienes-somos 



                                                                                                                        

FITXAREN KODEA: 

CA08 

 

IZENBURUA: Porrotaren curriculuma, porrotaren naturalizazioa 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Porrotaren pertzepzioa kulturala da eta, hortaz, tresna egokiak erabiliz ekin behar zaio. Ezin 

dugu porrota ukatu, hartzen dugun erabaki bakoitzean eta egin nahi dugun gauza bakoitzean 

agerian dagoen ebidentzia baita. Baina beti pentsatu behar da porrota gure bizitzako edozein 

alditan ager badaiteke, zer egin dezaket nik porrotaren aurrean? Larria ez da porrot egitea, 

larria da egindako porrotetik ez ikastea.  

Porrotaren curriculuma tresna metodologikoa da, bideo, tailer eta hitzaldi bidez egituratzen 

dena. @AlbertRibak garatu du, eta tresnak porrota identifikatzera eta berriro ez egiteko 

neurri zuzentzaileak hartzera behartzen zaitu. Horrela, iraganean zergatik huts egin duzun 

jakin eta horrekin zer ikasi duzun ulertuko duzu. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Porrota naturalizatzeko modua ematen duelako, garapen eta ikaskuntza tresnatzat 

baliaturik. 

● Pertsonei eta erakundeei hobetzen laguntzen dielako, nork edo zeinek bere 

eskarmentuan oinarritua. 

● Dagoeneko, irakasleentzako workshop eran lantzen ari delako (Porrotaren kudeaketa 

arrakasta bultzatzeko). 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Albert Ribak sustatuta, Shaking Minds, 

Kataluniako Generalitatearekin eta 

Bartzelonako Unibertsitateko Psikologia 

Fakultatearekin lankidetzan. Irakasle, 

erakunde eta norbenakoentzat.  

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  



                                                                                                                        

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Laborategiko Logika legeztatzen du (han, 

erroreak eta porrotak onartzen dira). 

Porrota ohiko bilakatzen du, norberaren 

edo laneko bizitzaren atal arrunta 

delakoan. 

Porrot egindako ekinbideen azterketa 

proposatzen du helburuak betetzeko 

xedez.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Porrotaren kontzeptuzko estigmatizazioa. 

Arrakastari lotutako balioak barneratzea garatzeko eta hobetzeko akuilu gisa.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://albertriba.com/curriculum-fracasional/ 

http://albertriba.com/ 

https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/claves-para-aprender-del-fracaso-en-la-

escuela/93213.html 

 

http://albertriba.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/claves-para-aprender-del-fracaso-en-la-escuela/93213.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/claves-para-aprender-del-fracaso-en-la-escuela/93213.html


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA09 

IZENBURUA: HERRITAR KRITIKOEN ESKOLA (Alboan eta Deustu) 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

 “Herritarren partaidetza eta gizarte-aldaketa” programaren helburua pertsona gisa eta 

laneko esparruan trebatzea da, esperientzia oso eta diziplinarteko batena oinarriturik. Esku 

artean duzun proposamenak gizarte garrantziko gaiak jorratzen ditu, hala nola herritarrak, 

errealitatearen azterketa, parte hartze arduratsuaren erabilera eta gizarte aldaketa. 

22 eta 35 urte bitarteko gazteentzat, herritar gisako prestakuntzan eta konpromisoan 

sakondu nahi dutenentzat. Gizarte eta/edo eliza esparruetan parte hartzen duten gazteak, 

herritar gisako prestakuntzan eta konpromisoan sakondu nahi dutenak. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Errealitatearen irakurketa kritikoa egitea, gaurko mundua baldintzatzen duten 

dinamismo sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalei buruz hausnartuz. 

● Herritartasunaren kontzeptuan sakontzea, kultura demokratikoa eraikitzeko 

funtsezko kontzeptuei buruz hausnartzea. 

● Nork bere buruaren ezagutza sustatzea, gainerakoekiko jarduera kontzientea eta 

solidarioa ahalbidetzeko. 

● Herritar konprometitu, arduratsu eta parte hartzaileak sustatzea, gizarte justuagoa, 

bihotz handikoagoa eta solidarioagoa eraikitzen lagundu nahi duten gazteen artean. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Alboan 

Deustu 

Herritarrak 

 

 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 



                                                                                                                        

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Ikastaroaren egitura sendo-sendoa, parte hartzaileetan 

eragin handia duena. 

 

 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☒Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Kasu honetan, 80 euroko kostua. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Alboan antolakundeari telefono bidez eskatuta. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.alboan.org/sites/default/files/programa_2017_caste_2.pdf 

https://alboan.civi-go.net/civicrm/event/info?reset=1&id=14 

 

 

https://www.alboan.org/sites/default/files/programa_2017_caste_2.pdf
https://alboan.civi-go.net/civicrm/event/info?reset=1&id=14


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA10 

 

IZENBURUA: Estonia, 2018 – 2020 OGP Ekintza Plana. 

Demokrazia Parte hartzailea. 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Ekintza Planaren barruko 3. Konpromisoa: “Demokrazia parte hartzailerako jarrerak eta 

trebetasunak garatzea”. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Politika ireki eta inklusiboak herritarrek demokraziarekiko dituzten jarrerak eta trebetasunak 

garatzea dakar. Horrek ez du esan nahi ezagutza ikasgaietan bakarrik eskuratuko denik, 

ezpada, eskoletan jarrera integralagoak garatuko direla.  

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Estoniako Hezkuntza eta Ikerkuntza Ministerioa 

Innove Fundazioa (estatukoa) 

Gobernuz kanpoko erakunde interesdunak, Tallingo 

Unibertsitatea, Tartuko Unibertsitatea, Estoniako Historia eta 

Gizabide Irakasleen Elkartea, Giza Ikaskuntzaren Elkartea, 

eskualdeko gaikako atalak, Estoniako Eskola Eskoletako 

Ikasleen Kontseiluen Batasuna, argitaletxeak eta abar. 

 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☒Beste batzuk… 

ikastetxeak 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Oinarrizko eskoletako eta bigarren mailako goi 

eskoletako ikasketa plan nazionalak 

eguneratzean eta 2018-2019rako hezkuntza eta 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

ikerketa-¡ estrategia prestatzean, Hezkuntza eta 

Ikerketa Ministerioak alderdi interesdunei egiten 

die kontsulta, baita gazte erakundeei ere, 

partaidetzazko demokraziarako beharrezkoak 

diren eskumenak ikasketa estrategian eta -

planetan sartzen direla bermatzeko. 

 

Alderdi interesdunek (gobernuz kanpoko 

erakundeak ere aintzat hartuta) ikaskuntzaren 

helburuak eta emaitzak ikaskuntzaren kontzeptu 

berriaren printzipioen arabera eguneratzeko 

proposamenak aurkezten dituzte. 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Ikasketa planak aldatzea. 

Ikastetxe guztietara hedatzea. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Ezarpen inkestak esku hartzen duten eragileei, ikastetxeei, irakasleei eta ikasleei. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Estoniako 2018-2020 OGP Ekintza Plana. 3. konpromisoa 

https://docs.google.com/document/d/1h6NSxFG5viWkosGJB_fiktBTxBEZDNPG4nPrpPCAJ

aw/edit#heading=h.26in1rg 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1h6NSxFG5viWkosGJB_fiktBTxBEZDNPG4nPrpPCAJaw/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1h6NSxFG5viWkosGJB_fiktBTxBEZDNPG4nPrpPCAJaw/edit#heading=h.26in1rg


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA11 

 

IZENBURUA:  

Neuronilla Fundazioa (Berrikuntza eta Sormena) 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Proiektuetara bideratutako sormena eta berrikuntza bultzatzen ditu, eta pertsonei zein 

erakundeei zuzenduta dago. Sormenean eta berrikuntzan espezializatutako munduko lehen 

webgunea da espainieraz, pertsonak helburu komunen bila lotzeko helburua duena.  

Prestakuntza, informazioa, coaching-a, aholkularitza, esperientzien ikaskuntza eta tailerrak 

jorratzen ditu, nahierara eta helburuetara bideratuta.  

Sormena eta Berrikuntza jorratzeaz gain, Adimen Emozionala, Taldeko Lana, Komunikazioa, 

Motibazioa, Lidergoa, Coaching-a, Gizarte eta Hezkuntzako Esku hartzea, Zoriontasuna... 

lantzen dituzte. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Metodologia praktiko eta bizipenezkoa duelako. 

● Norbanakoentzat, erakundeentzat eta gizarte nahiz komunitate baliabideentzat 

balio duelako. 

● Webgunean bertan, prestakuntzako, norberak prestatzeko eta ikasteko baliabide 

ugari eskaintzen dituelako.  

● Sormena eta berrikuntza proiektuarekin berarekin, ekintzailetzarekin eta 

enpresarekin lotzen dituelako. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Zuzendaritza 

Prestakuntza, Aholkularitza eta Proiektuen 

lantaldea 

Bazkideak 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

https://www.neuronilla.com/experiencia/equipo/#direccion


                                                                                                                        

Laguntzaileak 

Patronatua 

 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Gidaliburu praktikoak oso baliagarriak eskaintzen ditu, 

pilula gisan, ideia sortzaileak prestatzeko.  

Sormena ezagutzaren gainetik jartzen du.  

Metodologia oso praktiko eta bizipenezkoa. 

Jolas ildoko ikasketa eredua. 

Kudeatzaileek eginiko edukiak. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Egitura egonkorra, baina baliabidez hornitu behar da eta/edo dirusarrerak sortu.  

Ukiezinak kudeatu eta “sortzen” ditu. 

Sare sendo eta konprometituan oinarritzen da eta ongi bereizitako eginkizunak ditu.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 1998az geroztik, lanbide eskarmentu zabal dauka entzute handiko 160tik gora enpresa, 

erakunde publiko eta GKEei prestakuntza eta aholkularitza ematen. 14.000 pertsona baino 

gehiago Neuronilla sarean. Posizionamendu bikaina bilatzaileetan, eta hilean 60.000 

pertsonak baino gehiagok bisitatzen du webgunea. 300 prestakuntza ekintza baino gehiago. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.neuronilla.com/ 

 

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA12 

IZENBURUA: Gobernu Irekiaren Gidaliburu Didaktikoa. 

Batxilergoa 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Batxilergoan lantzeko Gobernu Irekiaren Gidaliburu Didaktoren helburua da Batxilergoko 

ikasleei Gobernu Irekiaren balio eta printzipioen berri ematea da. Helburu nagusia ikasleek 

gizartean eta gobernu eta administrazio publikoetan gardentasunaren, kontuak ematearen, 

parte-hartzearen eta lankidetzaren kulturak eragindako aldaketen partaide izatea da. Hau 

da, Gobernu Irekiaren partaide izatea. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Gardentasunaren, kontuak ematearen, parte-hartzearen eta lankidetzaren kulturak 

gizartean eta gobernu eta administrazio publiko guztietan eragindako aldaketen partaide 

bihurtzen ditu ikasleak. 

ERAGILEAK (Antolakuntza eta egitura) 

Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa eta Lurralde 

Politika eta Funtzio Publikoaren Ministerioa, Espainiako Gobernu 

Irekiaren Hirugarren Ekintza Planak jasotzen duen Prestakuntzari 

buruzko bosgarren ardatzak dakartzan konpromisoekin bat 

eginda. 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

(Antolakuntza eta egitura) 

 

Lurraldeko Eskola Kontseilua. Gazteriaren 

ordezkari jardun dezaketen gazteak, 

agintariei gazteen arazoak konpontzeko eska 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

diezaieketenak. 

Institutuetan lantzeko gidaliburua. 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Gidaliburuan ageri den Espainiaren kontzeptua Euskadirenera eramatea, zehazki, 

lurraldearenera. 

Tokiko gazte guztiengana iristea. 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gogobetetze inkesta. 

Ariketaren ebazte maila. 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/51635/Guia_GobAb_Bachill

erato.pdf 

Linean parte hartzeko plataformak 

Espainiako Eskola Kontseilua: 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cee/portada.html 

Euskadiko Eskola Kontseilua: 

http://www.consejoescolardeeuskadi.hezkuntza.net/web/guest 

 

 

http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/51635/Guia_GobAb_Bachillerato.pdf
http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/51635/Guia_GobAb_Bachillerato.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cee/portada.html
http://www.consejoescolardeeuskadi.hezkuntza.net/web/guest


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CA13 

IZENBURUA: Gobernu Irekiaren Gidaliburu Didaktikoa. Lehen 

Hezkuntza 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Lehen Hezkuntzan lantzeko Gobernu Irekiaren Hezkuntzari buruzko gida didaktikoaren 

helburua Lehen Hezkuntzako ikasleei Gobernu Irekiaren balio eta printzipioen berri ematea 

da. Gobernu Irekiaren hiru zutabe nagusiak, gardentasuna, parte hartzea eta lankidetza, zer 

diren azaltzea helburu duten hiru istorioen bidez egiten da hori, eta bakoitzeko jarduerak 

proposatzen dira. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Gobernu Irekiaren balio eta printzipioen berri ematen die Lehen Hezkuntzako ikasleei, eta 

balio horien artean, parte hartzea dago. 

ERAGILEAK (Antolakuntza eta egitura) 

Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa eta Lurralde 

Politika eta Funtzio Publikoaren Ministerioa, Espainiako Gobernu 

Irekiaren Hirugarren Ekintza Planak jasotzen duen Prestakuntzari 

buruzko bosgarren ardatzak dakartzan konpromisoekin bat 

eginda. 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

(Antolakuntza eta egitura) 

 

Haurren Lurralde Kontseilua  Haurren 

ordezkari jardun dezaketen neska-mutikoak, 

agintariei gazteen arazoak konpontzeko eska 

diezaieketenak. 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

Ikastetxeetan lantzeko gidaliburua. 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Tokiko haur guztiengana iristea. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gogobetetze inkesta. 

Ariketen ebazte maila. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/51635/Guia_GobAb_Primar

ia/ 

 

http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/51635/Guia_GobAb_Primaria/
http://laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/51635/Guia_GobAb_Primaria/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT01 

 

IZENBURUA:  

Herritarren Ekimenen Mintegia, Herritarren berrikuntza eremu 

publikora hedatzea  

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

 [VIC] Herritar Ekimenen Mintegia plataforma irekia da, lankidetzakoa, eta ekimen eta 

prozesu kritikoak sustatu, zabaldu, aztertu eta babestea xede du, herritarren proposamen 

asmoz, eta arreta berezia jartzen du lurraldeari, hiriari eta eremu publikoari egindako 

transferentzietan. 

 “Gauzak egiteko beste modu bat” dakarten herritarren ekimenak kartografiatzen dituzte, 

gizarte berrikuntzako kontzeptu, eragile eta ekimen berriak txertatuz eta arkitekturaren eta 

hiri arloaren arloko proiektu eta proposamenetan (kasu-azterketak) duten aplikagarritasuna 

aztertuz. 

Proiektuak eta estrategiak edo “egiteko moduak” proposatzen dituzte, eraikitzen ari garen 

sareko gizartea osatzen dugun eragileen arteko zubi izan daitezen. 

Talde ezagutza partekatzen dute hainbat tailer, topaketa eta foro irekietan, gizartean lotura 

eguneratuak sortuz, eta egoera zehatzei buruzko ibilbideak entzun, aztertu eta proposatuz, 

teoria eta praktika biltzea ahalbidetzen dutenak. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Erakundeak bazter utzita, balio publikoa sortzen duen ekimena delako. 

● Ezagutza eta eskarmentua herritarren artean transferitzen duen plataforma delako.  

● Ahalduntze garbia ahalbidetzen duen tresna delako, ingurunea aldatzeko 

proposamen, ideia eta ekintzetan oinarrituta. 

● Datu base ireki gisa funtzionatzen duelako. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Herritartasun Ekimenen mintegia gizarte 

bitartekaritzarako eta topaketarako tresna da, eta 

datu-base ireki eta erreal gisa jardutea proposatzen du. 

KATEGORIA 

 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 



                                                                                                                        

Laguntzeko modu batzuk daude: 

Zure inguruko edo hiriko herritarren ekimenak bidaliz. 

Erregistroan jasoko dira, eta une horretatik aurrera 

ikusgai egongo dira. 

Zure webgunetik edo blogetik esteka erantsiz. 

Proiektua garatzen lagunduko du. 

Bistaratzeko tresna berriak txertatuz, ekimenak 

ezagutarazteko lehendik daudenen erabilera 

areagotzen dutenak. 

Tokiko ekimenen mapak zure webgunean argitaratuz. 

 [VIC] Herritarren Ekimenen Mintegiaren plataforman 

kidetuz, blogean argitaratuz edo posta zerrendan 

harpidetuz. 

Plataformaren eta zure inguruneko herritarren 

ekimenen zabalkundea eginez. 

 

☒ UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Datu base ireki gisa funtzionatzen du. 

Autogestioa darabil, erakundeetatik at. 

Kideek eginkizun bereiziak izan ditzake.  

CIVICS izeneko taldeko mapatze tresna dago erabilgarri.  

Egungo hiriari buruko prozedura kritikoak garatzen dituzte. 

Jarduten duten inguruneetan, gizarte berrikuntza 

sustatzen duten eragileak izan nahi dute. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Sustatzaileen asmo eta nahien mendekoa da. 

Konpromiso eta betebeharren arautze falta.  



                                                                                                                        

Homogeneitate falta eta mahairatutako ekimenen egiaztapen gabezia.  

Leku-pertsonak egiaztatzeko wikiaren zailtasunak. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

28 hiri eta gizarte, herritarren eta komunitatearen 5.000 ekimen baino gehiago kartografiatu 

ditu. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/que-es-vic/ 

 

 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/que-es-vic/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT02 

IZENBURUA: MeinBerlin, Berlingo Partaidetza Plataforma 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

MeinBerlin partaidetza elektronikoko plataforma nagusia da Alemaniako hiriburuan eta 

hango eskualdean. Plataforma dugu hiriko administrazioak abiarazitako parte hartze 

elektronikoko aukera guztietarako sarrera eta tresna kutxa nagusia. 

Helburua eskualdeko, hiriko eta barrutiko partaidetza prozesu guztiak bateratzea da, 

herritarrentzat prozesu horiek aurkitzea eta horietan parte hartzea errazagoa izan dadin. 

Gainera, parte hartzeko moduluen multzo estandarizatua eskaintzen duenez, plataformak 

hiriko administrazioa errazagoa eta eraginkorragoa egiten du herritarrei parte-hartze 

elektronikoa eskaintzerakoan. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Parte hartzeko prozesu guztiak bateratzen dituelako, baina berezitasun bat dauka: 

arlo askotako parte hartzeko prozedurak daude. 

● Mota batzuk daudelako: Batzuk legez eskatu eta legez emandako arauak dituztelako 

(adibidez, garapen planaren prozedura). Beste metodo batzuk, berriz, dagokion 

galderaren araberakoak dira. 

● Parte hartzeko hainbat modu daudelako: galderak, iradokizunak eta iritziak, eta 

erabakiak hartzea. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udalak sustatuta, plataformak ikuspegi 

orokorra eta hainbat prozeduratarako 

sarbidea ematen du. Horretarako, 

erregistro bat besterik ez da behar. 

Adhocracy softwareari esker, parte 

hartzea badago, prozesuaren arabera 

erabiltzeko errazak diren hainbat funtzio 

eskaintzen baititu. 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☒ UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

 



                                                                                                                        

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Parte hartzeko prozesu guztiak bateratzen ditu.  

Deliberazio prozesu sendoa sorrarazten du.  

Proiektuaren arabera, parte hartzea arautzea eskaintzen 

du.  

 

 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Eten digitala 

Behar bezala antolatutako kolektibo txikiek orokorra ez den iritzi joera sorraraz dezakete.  

Informazio eta eztabaida kanala da, baina udalak ez dauka gauzatzeko legezko 

konpromisorik.  

Kudeatzailearen esku hartzea zein den, eztabaida eta ekarpenak emankorragoak izan 

daitezke.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Prozesu guztietarako, saio nagusi baten hasiera dago plataformaren erabiltzaileentzat. 

MyBerlinen, Adhocracy software librearen egungo partaidetza modulu guztiak erabiltzen 

dira: ideien bilketa, garapen parte hartzailea eta testu dokumentuen iruzkinak, 

proposamenen mapak, koordinazioa eta eztabaida, eta proposamenen aurrekontu eta 

kategorizazio malgua. 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://mein.berlin.de/ 

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT03 

 

IZENBURUA: 

Impacta ekimena, Berrikuntza publikoaren lehiaketa irekia (Txileko 

Gobernuaren Laborategia) 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Impacta berrikuntza publikoaren lehiaketa irekia da, eta herritarrak konektatzen eta 

mobilizatzen ditu erronka publikoei irtenbiderik onenak bilatzeko xedez. 

1. Estatua talentu pribatuaren aurrean irekitzen du, lehentasunezko erronka publiko bat 

jorratuta. 

2. Ideia berritzaileak dituzten Txileko eta nazioarteko ekintzaileen ekosistema anitza 

abiarazten du. 

3. Negozio eredu balidatuak dituzten prototipoetan, irtenbideak eta eraldaketak 

gorpuzten ditu. 

4. Gobernuaren politika publiko bihurtzen du mahairatutako arazoari egokitzen diren 

irtenbiderik onenak. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Herritarrei erronka zehatzak eta zerbitzu soziokomunitarioekin lotutako egoera eta 

inguruabar kritikoak proposatzen dizkielako. 

● Adimen kolektiboa azaleratzen duelako eta proiektu zehatzen inguruan bat egiten 

duelako.  

● Aurrekontuaren laguntza duelako proposamenak inkubatzeko, pilotatzeko eta 

garatzeko. 

● Komunikazioaren ikuspegitik, prozesuaren helburu eta lorpenen berri ematen 

duelako.  

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Presidentziako Idazkaritza Nagusia buru duen eta 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 



                                                                                                                        

ministerioen arteko ordezkaritza duen direktorio bati 

atxikita dago. Bertan, Ogasun Ministerioak, Ekonomia, 

Sustapen eta Turismo Ministerioak (CORFO), 

Errepublikako Presidentetzako ordezkari batek eta 

gizarte zibileko bi ordezkarik parte hartzen dute. Gizarte 

zibileko aholkularitza talde aditu batek ere aholku 

ematen dio, eta diziplina anitzeko talde batek osatzen 

du. 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☒ UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Ikuspegi metodologikoak: Diseinuan eta esperientzien 

ikaskuntzan oinarritutako Berrikuntza eta 

ekintzailetzako metodologiak (Lean Startup) nahiz 

berrikuntza irekia. 

Gai kritikoak hautemateaz gain, herritarren erronka 

gisako proposamena. 

Gizarte zibilaren parte hartzea sustatzen duten 

antolakuntza.  

EZARGARRITASUN MAILA 

 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Giza baliabideak epe labur eta ertainean konprometitzeko beharra.  

Herritarrei itzultzeko beharra, inkubazio eta proiektu zehatzen garapen gisa.  

Proiektua garatzeko, sentsibilizazio kultura eta gaikuntza sustatzeko beharra. 

Ez dago emaitzarik epe laburrean.  

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

3.395 pertsona mobilizatu dira. 

895 herritarren taldek proiektuak aurkeztu dituzte. 

52 irtenbide inkubatu eta bizkortu dira. 

14 proiektu pilotatu dira. 

1 proiektu garatu da. 



                                                                                                                        

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.lab.gob.cl/iniciativas/impacta/ 

 

 

 

https://www.lab.gob.cl/iniciativas/impacta/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT04 

 

IZENBURUA: 

An Tionól Saoranách, Irlandako Herritarren Batzarra 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Presidenteak eta 99 herritarrek osatzen dute Batzarra. Ausaz aukeratzen dira, Irlandako 

hautesleen ordezkaritza zabala izateko. Irlandaren etorkizunean, aurre egin behar dioten gai 

garrantzitsuenetako batzuk kontuan hartzeko eratzen da batzarra. 

Herritarren Batzarra deliberazio demokraziaren ariketa izan da, eta herritarra Irlandako 

gizarteak aurrez aurre dituen legezko gai eta gai politiko garrantzitsuen erdigunean jarri du. 

Adituen aholkularitza inpartzial eta objektiboaren laguntzaz, 100 herritar kideek gai 

esanguratsuak jorratzen dituzte. Batzarraren ondorioak funtsezkoak izan ziren Oireachten 

Etxeei (Legebiltzarra) aurkeztu zitzaizkien txostenak eta gomendioak prestatzeko, ondoren, 

ordezkari hautetsiek eztabaida zitzaten. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Deliberazio demokraziaren adibide eredugarria delako. 

● Oinarri zientifikoz egindako hautaketa delako (ordezkagarritasuna du). 

● Herritarrak eta presidentzia zuzeneko harremanetan jartzen dituelako. 

● Aurrekontuko egonkortasuna eta konpromisoa badaudelako.  

● Gobernuak erantzun bat emango dio batzarraren gomendio bakoitzari Oireachten 

Etxeetan, eta, parlamentuak gomendioa onartzen badu, horri lotutako edozein 

erreferendum egiteko begiz jotzen duen epea adieraziko du. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

- 100 pertsona dira batzarreko kide, honela: 

- Gobernuak izendatutako batzarburua; eta 

- erreferendumetan, boto emateko eskubidea duten 99 

herritar, ausaz hautatuak, Irlandako gizartearen 

ordezkaritza zabala lortzeko; 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 



                                                                                                                        

- Batzarrak prozedurak bideratzeko arauak ezarriko ditu 

gaiak eraginkortasunez lantzeko, ahalik eta modurik 

merkeenean; 

- Adituen taldea, batzarraren eskariz. 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Batzarburuaren eta herritarren arteko lotura zuzena 

ezartzen du (batzarburuak hitz egiteko eta botoa 

emateko modu bera du). 

Proposamenak Kongresuko Ganberan aurkezteko 

konpromisoa dago, bai eta Ganberak proposamen guztiak 

aztertzeko konpromisoa ere.  

Batzarrak jardunbide arauak ezartzen ditu.  

Aurrekontua esleitzen da eta batzarrak kudeatu behar 

du: 1.500.000 euro. 

Batzarrak derrigorrez bete behar ditu epeak eta 

konpromisoak. 

Batzarra behar bezala araututa dago, aurrekontu, arau 

konpromiso, eskubide eta betebeharren bidez.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

● Konpromiso politiko sendo-sendoaren beharra. 

● Ganberak eztabaidatu, justifikatu eta batzarrari itzultzeko konpromisoa. 

● Herritarren esku hartzea (esperientzietan oinarrituta). 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Bost gai jorratzen dira: Konstituzioaren zortzigarren zuzenketa; Nola egin erreferendumak; 

Zahartzea; Nola egin Irlanda lider klima aldaketaren aurka;  

12 bilkura egin dira azken urtean. 

Batzarburuaz gain, 99 herritarrek osatu zuten batzarra. Kideak ausaz aukeratu zituzten 

Irlandako jendearen ikuspuntu guztiak azaltzeko, eta gizartearen ordezkaritza zabala izateko, 

Erroldan islatzen den bezala, adina, generoa, gizarte maila, eskualdeen hedapena eta abar 



                                                                                                                        

aintzat hartuta. Hauteskunde-erregistroan egon behar izan zuten erreferendum batean 

bozkatzeko. 

2016ko urriaren 15eko inaugurazio bilera egin zenetik, 53 kide ordezkatu dira. 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.citizensassembly.ie/en/Home/ 

 

 

https://www.citizensassembly.ie/en/Home/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

EO01 

 

IZENBURUA: Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskola (APUE) 

ZENTRO 

Zentro: Partaidetza eta Gizarte Ahalduntzeko Zentroa (2016an 

irekitako gunea). 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Gune hori 2016ko urrian jarri zen martxan, baina orain amaitu dute prestatzen eta 

egokitzen, herritarrei, elkarteei eta herritarren kolektiboei, udaleko ella beste administrazio 

publiko batzuetako politikariei eta teknikariei eta arlo soziokomunitarioko profesionalei 

(hezkuntza, kultura, osasuna edo ingurumena) jarduerak eta zerbitzuak eskaintzeko. 

Herritarren Partaidetzako Sailari atxikita dago. 

Hainbat baliabideri buruzko informazio eguneratua eskaintzen du, hala nola deialdiak, 

dirulaguntzak, prestakuntza, partaidetza prozesuak edo auzo bilguneak, aurrez aurre zein 

linean, webgunearen, sare sozialen, aldizkari digitalen edo posta elektronikoaren bidez. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Hirian bertan dagoen  gune fisiko eta ezaguna sortzen du.  

Oso ondo hitz egin digute horiei buruz, eta dagoeneko gauza batzuk egiten ari dira, baina ez 

dituzte jarduerok webgunean jasotzen, udalaren webgunearen beste atal batzuetan baizik. 

Erne egon behar dugu. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Iruñeko Udala eta herritarrak. 

 

 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 



                                                                                                                        

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Hirian bertan dagoen gune fisiko ezaguna. 

Egunero zabalik. 

 

 

 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

 

 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

ZENTRO, udalaren webgunean (partaidetza): 

http://www.pamplona.es/verpagina.asp?IdPag=214593EN&Idioma=1 

 

 

http://www.pamplona.es/verpagina.asp?IdPag=214593EN&Idioma=1


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

EO02 

 

IZENBURUA:  

Haurren Agora  

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Ágora Infantil (Haurren Agora) Andaluziako toki esparruko haur eta gazteen partaidetza 

sustatzeko programa da. Tresna horri esker, gazteek espazio publikoen eraikuntzan, 

erabileran edo kudeaketan parte har dezakete, haurren eta nerabeen premien arabera. 

Programa honela egituratzen da: ikasgelak erabakigune izango dira, eta haurrek eta 

nerabeek beren lurraldea aztertzen dute, proposamenak egiten dituzte, eztabaidatzen eta 

talde proposamena eraikitzen dute. Proposamena udaletxera ere iritsi ahal da, abian jar 

dezaten. Tokiko gobernuak proposatuta eta ikastetxeen lankidetzarekin garatzen den 

programa da. 

Udala eta ikastetxeak Haurren Agora zer den sakon aztertzeko bildu dira. Eraiki nahi den 

partaidetzako prozesuak lurraldean dagoeneko antzeman diren premiei erantzun behar die; 

horregatik, lehenik eta behin, zer ekimenetan lan egin behar den aukeratu behar da. 

Hautatu beharreko ekimenak honako irizpide hauek bete behar ditu: 

● Udalaren eskumenekoa izan behar da. 

● Ekintzaren ondorioz, amaierako produktu ukigarri eta ikusgarria sortu behar da. 

● Partaidetzako aldi bati egokitu behar zaio. 

● Lehentasunez, balio prosozialen sistema batekin bat etorri behar du eta erakargarria 

izan behar du parte hartzaileentzat. 

Haurren Agora delako horren bidez, udal demokraziaren zuzeneko esku hartzeak gauzatzen 

dira 10 eta 14 urte bitarteko haur eta nerabeekin, haiei eragiten dieten eta haien 

interesekoak diren gaiei buruzko erabakietan parte hartzera bultzatzeko. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Haurren eta gazteen parte hartzeari balioa ematen diolako. 

● Esparru publiko eta probatuaren arteko lankidetzaren adibide egokia delako.  

● Eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko trebetasunak lantzen dituelako.  

● Neska-mutilen hezkuntzan esku hartzen duten eragile guztiak bildu nahi dituelako 

programara.  



                                                                                                                        

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Proiektuari atxikitzen zaizkion udalak. 

Coglobal elkarteak dinamizatzen du eta Malagako 

Unibertsitateak, Huelvako Unibertsitateak, Cadizko 

Unibertsitateak eta Palermoko Università degli studik 

babesten dute. 

 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Haurrak erdigunean jartzen ditu lau esparrutatik: 

Gurasoak, ikastetxea, adituen taldea eta udala.  

Programa pilotatua eta errepikatzeko modukoa.  

Sistemaz, haurrak gaitzen ditu deliberazioen eremuan 

haurrak daudeneko lekura jota: Ikastetxeetara. 

Ekintza, ikaskuntza, jolasa, dibertsioa, iritzia emateko 

lotsarik eza, lankidetza eta gogoa ditugu erabilitako 

bektoreak. 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Hasteko, udalentzako programa den arren, elkarte batek sustatzen du. 

Programa garatu ahal izateko, udalak atxiki behar zaizkio.  

Udalek denborazko auziei lotutako ekintza zehatzak gara ditzakete, sentsibilizazio eta 

gaikuntzako programa sistematikorik ezarri gabe.  

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

29 udal atxiki zaizkio programari. 

 



                                                                                                                        

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://www.agorainfantil.com/ 

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

EO03 

 

IZENBURUA:  

DIEM25 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

 

DiEM25 Europako mugez gaindiko mugimendu demokratikoa da. 

Mugimenduak uste du Europar Batasuna desegiten ari dela. Europako arazoei europar 

irtenbideak emateko fedea galtzen ari dira europarrak. EBrekiko fedea desagertzen ari den 

aldi berean, misantropiaren, xenofobiaren eta nazionalismo toxikoaren gorakada gertatzen 

ari da. Horregatik, berriro elkartu dira, beren tradizio politikoa alde batera utzita, EB 

eraikitzeko.  

 “Gaur egun, Europa bost krisi pairatzen ari da: zorra, banka, pobrezia, inbertsio txikia eta 

migrazioa. DiEM25 Europako demokrata guztiek aipaturiko krisiei baterako erantzunak 

emateko erabiliko duten azpiegitura da. Aldaketa funtsezkoago bat ere eskatzen dute: EBko 

erakundeek, hasiera batean, industriarako diseinatuak, erabat gardenak eta arduratsuak 

izan behar dute Europako herritarren aurrean. Epe luzerako ikuspegia hauxe da: europarrek 

EBrako konstituzio demokratikoa idaztea”. 

DiEM25ek helburu bakarra du: adierazpenean adierazitako printzipioak eta balioak 

sustatzea, DiEM25ek helburu bera dela eta erakarritako kideek parte hartzeko ekintzetan, 

kode irekikoetan eta demokratikoetan oinarrituta. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Tokikoa eta globala (Europa) lotzen dituelako. 

● Ekintza bideratzeko deliberazio plataforma delako. 

● Sarearen kontzeptua proposatu eta garatzen duelako. 

● Arduradun politikoak, teknikariak eta herritarrak batzen dituelako. 

● Auzi oso zehatzei heltzen dielako. 

● Lobby gisa jarduten duelako. 

● Inklusibitatetik baliatuta lan egiten duelako. 

ERAGILEAK KATEGORIA☐GAIKUNTZA 



                                                                                                                        

 (Antolakuntza eta egitura) 

Behean proposatutako Antolaketa Printzipioen helburua 

DiEM25ek demokratak mugetatik, kulturetatik, 

mugimenduetatik eta alderdi politikoetako kidetzatik 

haratago bateratzeko konpromisoari laguntzea da Ondorio 

horretarako, hauxe proposatzen dute: 

● DiEM25en ekintza guztiak koordinatzen dituen 

koordinazio taldea. 

● Aholku taldea. 

● Balidatze taldea. 

● Dagoeneko eratu diren DiEM25en Berezko 

Kolektiboak, toki-, udal- eta estatu-mailetan 

dihardutenak. 

☒ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Sareko antolakuntza egitura. 

Gizarte eraikuntzaren inguruko deliberazio prozesua, 

berariaz, maila politikoko erabakietan eragin nahi duena. 

Grassroots erako egitura dauka: Kideak ahaldundu eta 

gaitu egiten dira, eta konektore eta akuilu bihurtzen dira. 

Lorpen eta arrakastatzat jotzen dituzten ekitaldi eta 

mugarrien inguruan egituratzen da.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Herritarrek, oro har, ez dute bizitza publikoan parte hartzen Europako gaietan. 

Lidergo eta karisma politikorik eza horrelako ekintza plataforma bat sortzeko.  

Hizkuntza 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gaur egun, DiEM25ek 77.000tik gora kide dauzka 216 herrialde eta lurraldetan. 



                                                                                                                        

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://diem25.org/que-es-diem25/  

https://diem25.org/que-es-diem25/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

EO04 

 

IZENBURUA: Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskola (APUE) 

Iruñea.  Norgehiagokaren araubidean emandako dirulaguntzak 

2018ko ekitaldian 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Deialdi horrek laguntza eta lankidetza tresna bat izan nahi du udal eremuan elkarte eta 

irabazteko xederik gabeko beste erakunde batzuentzat, gizarte ehuna garatu eta toki 

garapena bultzatzen duten jardunak egitean, herritarren parte hartzearen bidez, gizarte 

ahalduntzearen bidez eta erkidegoaren ekintzen bidez. 

 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udala eta elkarteak. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Adimen kolektiboa ordaintzea. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 



                                                                                                                        

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://participa.pamplona.es/noticia/convocatoria-de-participacion-ciudadana-

subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-2018/ 

 

 

http://participa.pamplona.es/noticia/convocatoria-de-participacion-ciudadana-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-2018/
http://participa.pamplona.es/noticia/convocatoria-de-participacion-ciudadana-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-2018/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

EO05 

 

IZENBURUA: Herritarren eta administrazioaren arteko lankidetzari 

buruzko araudia hiri-ondasunak zaintzeko eta berroneratzeko  

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Arautegiak sakon berritu du hiriaren zaintza eta administrazioa, aurrekaririk ez duen 

lankidetza modu bat sortuz administrazioaren, herritarren eta toki erkidegoko beste 

artikulazio batzuen artean. 

Era berean, udalak “Collaborare è Bologna” jarri zuen abian, bi helburu betetzeko: (i) Politika 

publiko bakarraren barruan, hiri ondasun erkideak berroneratzeko, gizarte-berrikuntzarako 

eta lankidetza ekonomia sustatzeko proiektuak koordinatzea; (ii) metodo berri baten 

prototipo bat sortzea, hiriko gizarte lankidetzako indarrekin elkarrizketa lantzeko. 

Prozesuaren eta bide horren zati bat “CO-Bolonia” dugu. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Erakundeen eta herritarren arteko harreman plataforma iraunkor eta egonkorra 

sortzen duelako, ondasun erkideen arloko konpromisoen agiri eta guzti. 

● Tokikoaren (Bolonia) eta globalaren (Europako esparrua) arteko interkonexioa sortzen 

duelako, proiektuak zabaltzeko eta pilotatzeko aukera ugari emanda.  

● Esparru publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza eremua duelako.  

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Boloniako Udala,Monte di Bologna eta Ravenna 

Fundazioa, LLuiss Guido Carli Unibertsitate, IASC 

(Komunak Ikertzeko Nazioarteko Elkartea) eta Co-City 

proiektua. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

http://www.comune.bologna.it/collaborarebologna


                                                                                                                        

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Proposatzen duen hiriko gobernu-eredu berrian, “Hiri-

gobernu partekatua” deritzonean, hiriak (agintaritza 

publiko gisa) bere lurralde osoan sortzen ari diren 

baterako erabilerako egituren bideratzaile gisa 

jarduten du, eta hiriko biztanleek gogotik parte har 

dezakete beren habitata birsortzen, beren bizimodua 

hobetzen eta dagokien komunitatea garatzen. 

Horrela, hiriko esku-hartzetik hiriak ondasun komun 

gisa gobernantza justuago eta demokratikoago batera 

igarotzearen alde egiten du. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

 ☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Lankidetza publiko-pribatuaren arteko konpromiso kulturarik eza. 

Epe ertainean eta luzean lan egiteko beharra. Ekintzak berehalakoak dira, baina emaitzak, 

berriz, epe ertainekoak.  

Hiria eratzeko konpromisorik eta gobernu itunik ez badago, alderdien interesei loturik 

badago, ekimena zapuztu egiten da.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://co-bologna.it/chi-siamo/ 

http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/REGOLAMENTO%20BENI%20C

OMUNI.pdf 

 

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

EO06 

 

IZENBURUA:  

UDALAREN EREDU HUMANISTA GARATZEKO ERAKUNDE-OSASUNA 

(Sant Boi de Llobregat) 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Paradigma aldaketa bat ikusten da, non udalak, oro har, eta Sant Boiko Udala, bereziki, 

egokitzen ari diren. Aldaketa horrek sakon eragiten dio udalek beren xedea betetzeko duten 

moduari eta gaitasunari. 

Sant Boiko Udalak hiru erronkari heldu nahi die: pertsonen ongizatea, garapena eta 

hazkundea; gizataldeen kohesioa eta lerrokatzea, oinarri oso sendoa izan daitezen egungo 

testuinguruan garrantzi handiko eztabaidei eta erronkei aurre egiteko; eta horrek, 

ezinbestean, zerbitzuak emateko gaitasunean eragin beharko luke hobekuntza sortzen eta 

udal gisa duen xedea betetzen. 

Proiektu horren ildoan, udal erakundeko kideek hobekuntza eta hazkunde pertsonaleko 

prozesu bati ekingo diote, herritarrei eskaintzen dizkieten zerbitzuen elkarrekintza eta 

prestazio hobea lortzeko. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Erakundearen garapena pertsonen garapenean oinarrituta lantzen duelako. 

● Herritarren parte hartzea eta esku hartzea udal erakundearen barrutik hastea 

proposatzen duelako. 

● Herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzeko pentsatuta dagoelako, harekiko enpatia 

handiagoa abiapuntu hartuta. 

● Udal egituraren oso lagin adierazgarriari, maila guztietan, eragiten diolako.  

● Argiro eta irmoki, esparru politikotik bultzatu delako. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Sant Boiko Udala, Kaleidos.red Fundazioa, Ideia 

Institutua, Pinea3, Joan Antoni Melé, Ekologia 

Emozionalaren Institutua 

Sant Boiko Udaleko Gobernantza Arloak jarduerak 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 



                                                                                                                        

antolatzen eta helburuak finkatzen ditu eta parte 

hartzaileak hautatzen ditu.  

 

 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

● Ekintza lehenesten du. Diagnostikoa eta 

motibazioa alde batera utzita, metodologiak 

laneko plana ematen du, eta parte hartzen 

duten taldeek plan hori gauzatzeko 

konpromisoa hartzen dute. 

● Kohesio eta indar handia sortzen du parte 

hartzen duten taldeetan, bai eta pertsonengan 

mugimendu positiboak sortzeko gaitasuna ere. 

● Emaitza positiboak ontzen ditu, bai 

erakundearentzat, bai prozesuan parte hartzen 

dutenentzat. 

Erakundearen ikuspegi orokorra eta diagnostiko 

azkarra egiteko gaitasun handia dauka, erakunde 

garapeneko alderdietan oinarrituta. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Barruko konpromiso sendo-sendoaren beharra, maila teknikoan nahiz maila politikoan.  

Halako erakunde motaren aldeko apustu politiko garbiaren beharra.  

Ageriko emaitzak ez dira berehalakoak.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

200 pertsonak parte hartu dute lau urtean.  

6 hobekuntza proiektu daude garapen aldian.  

4 hobekuntza proiektu daude hasierako aldian. 



                                                                                                                        

Politikarien eta zuzendarien parte hartzea: 22 lagun. 

Ubuntu taldearen eraketa: 2013: 24 lagun. 

Ubuntu taldearen hileko bilkurak. 2013ko apiriletik 2016ko ekainera. 

TAGA – Pinea3 hileko tailerrak. 2013ko apiriletik 2014ko azarora: Erakundea Garatzeko 

Planaren Ekintzak. Gutxi gorabehera, 40 lagun. 

Ikerketa Sumatuko 2 prozesu: 200 lagun. 

Ikerketa Sumatuko 10 proiektu: 45 parte hartzaile. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

FITXAREN KODEA: 

EO07 

IZENBURUA: EXCUELA – NARIÑO / KOLONBIA 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan)EXcuelak hiru zutabe ditu funtzionatzeko. 

Eskolako espazioen eskemak hausten dituen kanpoko espazio fisikoa (eXterior). Herritarrek 

eraikitako espazio bat izango da, guztiz erreplikagarria eta hirien ingurunearekin nahastua, 

espazio publikoan beste “ikur” bat izango balitz bezala. Metodologia hori miaketa 

(eXploración) oinarritzen da, eta Foodlab bat garatuz eta Feeling (Pertsonen bihotza ardatz 

duen berrikuntza metodologia) erabiliz egingo da. Azken batean, hezkuntza filosofia hedatua 

da, erkidetasuna sustatu nahi duena, guztiz zeharkakoa, herritarren eragile guztiak eta haien 

testuinguruak aintzat hartzen 

dituena.



                                                                                                                        

 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 



                                                                                                                        

EXcuelaren kanpoko espazioaren oinarrizko kontzeptua sugearena eta printze txikiaren 

elefantearena da, gai figuratibo batetik abiatuta, non espazioa hiri altzari gisa mimetizatzen 

den, hiriarentzako mugarri bereizgarri batekin; zurrumurrua estalkia eta lotzen duen zubia da, 

eta espazioaren eta zubiaren gainetik igarotzeko aukera ematen du. Barrualdera, berriz, lan 

mahaia edo tailerra pieza bakarrrean zabaltzen da. Sukaldearen eta bbq-aren gaia zuzenean 

lotzen da barnealdera eta kanpoaldera, espazioaren barrualdeari bolumena sortzen dion 

espazio trinkoago baten bidez. Zurezko habexkak dituen fatxadak iragazkorrak betegarriaren 

sentsazioa sortzen du eta elefantea hartzen duen sugearen eitea hartzen du. Silueta hori 

espazioaren estetika eta kontzeptua osatzen duen erritmo joko batez adierazten da. Kanpoko 

espazioa gune publikoetan egingo da beti, eta hirietako hiriko altzarien parametroei jarraituko 

zaie. Eraikitzen den hiri bakoitzeko ikur bisual, kultural eta sozial bihurtu nahi da. 

Komunitateak autoeraikitako espazioa izango da, guztiz egurrezkoa, lizentzia askekoak izango 

diren eta munduko edozein lekutan erreplikatu ahal izango diren eraikuntza eskuliburuen 

parametroei jarraituz. Espazio iraunkorra izango da, oso irekia, aterik eta leihorik gabea, baina 

ametsak lantzeko topagunea. 

Eraikuntza aldian, emandako baliabide materialak eta giza baliabideak (herritarrak) lotzen ditu. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udala 

Herritarrak 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK LINEAN 

☒Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Herritarrek egindako edo lehendik dagoen eta 

erabiltzen ez den lekuren batean kokaturiko 

eraikuntza fisikoa.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 



                                                                                                                        

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://tic.nariño.gov.co/linea-innovacion/excuela 

 

https://tic.nariño.gov.co/linea-innovacion/excuela


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT01 

 

IZENBURUA:  

Herritarren Ekimenen Mintegia, Herritarren berrikuntza eremu 

publikora hedatzea  

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

 [VIC] Herritar Ekimenen Mintegia plataforma irekia da, lankidetzakoa, eta ekimen eta 

prozesu kritikoak sustatu, zabaldu, aztertu eta babestea xede du, herritarren proposamen 

asmoz, eta arreta berezia jartzen du lurraldeari, hiriari eta eremu publikoari egindako 

transferentzietan. 

 “Gauzak egiteko beste modu bat” dakarten herritarren ekimenak kartografiatzen dituzte, 

gizarte berrikuntzako kontzeptu, eragile eta ekimen berriak txertatuz eta arkitekturaren eta 

hiri arloaren arloko proiektu eta proposamenetan (kasu-azterketak) duten aplikagarritasuna 

aztertuz. 

Proiektuak eta estrategiak edo “egiteko moduak” proposatzen dituzte, eraikitzen ari garen 

sareko gizartea osatzen dugun eragileen arteko zubi izan daitezen. 

Talde ezagutza partekatzen dute hainbat tailer, topaketa eta foro irekietan, gizartean lotura 

eguneratuak sortuz, eta egoera zehatzei buruzko ibilbideak entzun, aztertu eta proposatuz, 

teoria eta praktika biltzea ahalbidetzen dutenak. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Erakundeak bazter utzita, balio publikoa sortzen duen ekimena delako. 

● Ezagutza eta eskarmentua herritarren artean transferitzen duen plataforma delako.  

● Ahalduntze garbia ahalbidetzen duen tresna delako, ingurunea aldatzeko 

proposamen, ideia eta ekintzetan oinarrituta. 

● Datu base ireki gisa funtzionatzen duelako. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Herritartasun Ekimenen mintegia gizarte 

bitartekaritzarako eta topaketarako tresna da, eta datu-

base ireki eta erreal gisa jardutea proposatzen du. 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 



                                                                                                                        

Laguntzeko modu batzuk daude: 

Zure inguruko edo hiriko herritarren ekimenak bidaliz. 

Erregistroan jasoko dira, eta une horretatik aurrera 

ikusgai egongo dira. 

Zure webgunetik edo blogetik esteka erantsiz. 

Proiektua garatzen lagunduko du. 

Bistaratzeko tresna berriak txertatuz, ekimenak 

ezagutarazteko lehendik daudenen erabilera 

areagotzen dutenak. 

Tokiko ekimenen mapak zure webgunean argitaratuz. 

 [VIC] Herritarren Ekimenen Mintegiaren plataforman 

kidetuz, blogean argitaratuz edo posta zerrendan 

harpidetuz. 

Plataformaren eta zure inguruneko herritarren 

ekimenen zabalkundea eginez. 

 

 

 

☒ UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Datu base ireki gisa funtzionatzen du. 

Autogestioa darabil, erakundeetatik at. 

Kideek eginkizun bereiziak izan ditzake.  

CIVICS izeneko taldeko mapatze tresna dago erabilgarri.  

Egungo hiriari buruko prozedura kritikoak garatzen dituzte. 

Jarduten duten inguruneetan, gizarte berrikuntza sustatzen 

duten eragileak izan nahi dute. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 



                                                                                                                        

Sustatzaileen asmo eta nahien mendekoa da. 

Konpromiso eta betebeharren arautze falta.  

Homogeneitate falta eta mahairatutako ekimenen egiaztapen gabezia.  

Leku-pertsonak egiaztatzeko wikiaren zailtasunak. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

28 hiri eta gizarte, herritarren eta komunitatearen 5.000 ekimen baino gehiago kartografiatu 

ditu. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/que-es-vic/ 

 

 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/que-es-vic/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT02 

IZENBURUA: MeinBerlin, Berlingo Partaidetza Plataforma 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

MeinBerlin partaidetza elektronikoko plataforma nagusia da Alemaniako hiriburuan eta 

hango eskualdean. Plataforma dugu hiriko administrazioak abiarazitako parte hartze 

elektronikoko aukera guztietarako sarrera eta tresna kutxa nagusia. 

Helburua eskualdeko, hiriko eta barrutiko partaidetza prozesu guztiak bateratzea da, 

herritarrentzat prozesu horiek aurkitzea eta horietan parte hartzea errazagoa izan dadin. 

Gainera, parte hartzeko moduluen multzo estandarizatua eskaintzen duenez, plataformak 

hiriko administrazioa errazagoa eta eraginkorragoa egiten du herritarrei parte-hartze 

elektronikoa eskaintzerakoan. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Parte hartzeko prozesu guztiak bateratzen dituelako, baina berezitasun bat dauka: 

arlo askotako parte hartzeko prozedurak daude. 

● Mota batzuk daudelako: Batzuk legez eskatu eta legez emandako arauak dituztelako 

(adibidez, garapen planaren prozedura). Beste metodo batzuk, berriz, dagokion 

galderaren araberakoak dira. 

● Parte hartzeko hainbat modu daudelako: galderak, iradokizunak eta iritziak, eta 

erabakiak hartzea. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udalak sustatuta, plataformak ikuspegi 

orokorra eta hainbat prozeduratarako 

sarbidea ematen du. Horretarako, 

erregistro bat besterik ez da behar. 

Adhocracy softwareari esker, parte 

hartzea badago, prozesuaren arabera 

erabiltzeko errazak diren hainbat funtzio 

eskaintzen baititu. 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☒ UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

 



                                                                                                                        

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Parte hartzeko prozesu guztiak bateratzen ditu.  

Deliberazio prozesu sendoa sorrarazten du.  

Proiektuaren arabera, parte hartzea arautzea eskaintzen 

du.  

 

 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Eten digitala 

Behar bezala antolatutako kolektibo txikiek orokorra ez den iritzi joera sorraraz dezakete.  

Informazio eta eztabaida kanala da, baina udalak ez dauka gauzatzeko legezko 

konpromisorik.  

Kudeatzailearen esku hartzea zein den, eztabaida eta ekarpenak emankorragoak izan 

daitezke.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Prozesu guztietarako, saio nagusi baten hasiera dago plataformaren erabiltzaileentzat. 

MyBerlinen, Adhocracy software librearen egungo partaidetza modulu guztiak erabiltzen 

dira: ideien bilketa, garapen parte hartzailea eta testu dokumentuen iruzkinak, 

proposamenen mapak, koordinazioa eta eztabaida, eta proposamenen aurrekontu eta 

kategorizazio malgua. 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://mein.berlin.de/ 

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT03 

 

IZENBURUA: 

Impacta ekimena, Berrikuntza publikoaren lehiaketa irekia (Txileko 

Gobernuaren Laborategia) 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Impacta berrikuntza publikoaren lehiaketa irekia da, eta herritarrak konektatzen eta 

mobilizatzen ditu erronka publikoei irtenbiderik onenak bilatzeko xedez. 

1. Estatua talentu pribatuaren aurrean irekitzen du, lehentasunezko erronka publiko bat 

jorratuta. 

2. Ideia berritzaileak dituzten Txileko eta nazioarteko ekintzaileen ekosistema anitza 

abiarazten du. 

3. Negozio eredu balidatuak dituzten prototipoetan, irtenbideak eta eraldaketak 

gorpuzten ditu. 

4. Gobernuaren politika publiko bihurtzen du mahairatutako arazoari egokitzen diren 

irtenbiderik onenak. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Herritarrei erronka zehatzak eta zerbitzu soziokomunitarioekin lotutako egoera eta 

inguruabar kritikoak proposatzen dizkielako. 

● Adimen kolektiboa azaleratzen duelako eta proiektu zehatzen inguruan bat egiten 

duelako.  

● Aurrekontuaren laguntza duelako proposamenak inkubatzeko, pilotatzeko eta 

garatzeko. 

● Komunikazioaren ikuspegitik, prozesuaren helburu eta lorpenen berri ematen 

duelako.  

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Presidentziako Idazkaritza Nagusia buru duen eta 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 



                                                                                                                        

ministerioen arteko ordezkaritza duen direktorio bati 

atxikita dago. Bertan, Ogasun Ministerioak, Ekonomia, 

Sustapen eta Turismo Ministerioak (CORFO), 

Errepublikako Presidentetzako ordezkari batek eta 

gizarte zibileko bi ordezkarik parte hartzen dute . 

Gizarte zibileko aholkularitza talde aditu batek ere 

aholku ematen dio, eta diziplina anitzeko talde batek 

osatzen du. 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☒ UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Ikuspegi metodologikoak: Diseinuan eta esperientzien 

ikaskuntzan oinarritutako Berrikuntza eta 

ekintzailetzako metodologiak (Lean Startup) nahiz 

berrikuntza irekia. 

Gai kritikoak hautemateaz gain, herritarren erronka 

gisako proposamena. 

Gizarte zibilaren parte hartzea sustatzen duten 

antolakuntza.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Giza baliabideak epe labur eta ertainean konprometitzeko beharrizana.  

Herritarrei itzultzeko beharra, inkubazio eta proiektu zehatzen garapen gisa.  

Proiektua garatzeko, sentsibilizazio kultura eta gaikuntza sustatzeko beharra. 

Ez dago emaitzarik epe laburrean.  

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

3.395 pertsona mobilizatu dira. 

895 herritarren taldek proiektuak aurkeztu dituzte. 

52 irtenbide inkubatu eta bizkortu dira. 

14 proiektu pilotatu dira. 



                                                                                                                        

1 proiektu garatu da. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.lab.gob.cl/iniciativas/impacta/ 

 

 

 

https://www.lab.gob.cl/iniciativas/impacta/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

CT04 

 

IZENBURUA: 

An Tionól Saoranách, Irlandako Herritarren Batzarra 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Batzarburuak eta 99 herritarrek osatzen dute Batzarra. Ausaz aukeratzen dira, Irlandako 

hautesleen ordezkaritza zabala izateko. Irlandaren etorkizunean, aurre egin behar dioten gai 

garrantzitsuenetako batzuk kontuan hartzeko eratzen da batzarra. 

Herritarren Batzarra deliberazio demokraziaren ariketa izan da, eta herritarra Irlandako 

gizarteak aurrez aurre dituen legezko gai eta gai politiko garrantzitsuen erdigunean jarri du. 

Adituen aholkularitza inpartzial eta objektiboaren laguntzaz, 100 herritar kideek gai 

esanguratsuak jorratzen dituzte. Batzarraren ondorioak funtsezkoak izan ziren Oireachten 

Etxeei (Legebiltzarra) aurkeztu zitzaizkien txostenak eta gomendioak prestatzeko, ondoren, 

ordezkari hautetsiek eztabaida zitzaten. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Deliberazio demokraziaren adibide eredugarria delako. 

● Oinarri zientifikoz egindako hautaketa delako (ordezkagarritasuna du). 

● Herritarrak eta presidentzia zuzeneko harremanetan jartzen dituelako. 

● Aurrekontuko egonkortasuna eta konpromisoa badaudelako.  

● Gobernuak erantzun bat emango dio batzarraren gomendio bakoitzari Oireachten 

Etxeetan, eta, parlamentuak gomendioa onartzen badu, horri lotutako edozein 

erreferendum egiteko begiz jotzen duen epea adieraziko du. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

- 100 pertsona dira batzarreko kide, honela: 

- Gobernuak izendatutako batzarburua; eta 

- erreferendumetan, boto emateko eskubidea duten 99 

herritar, ausaz hautatuak, Irlandako gizartearen 

ordezkaritza zabala lortzeko. 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 



                                                                                                                        

- Batzarrak prozedurak bideratzeko arauak ezarriko ditu 

gaiak eraginkortasunez lantzeko, ahalik eta modurik 

merkeenean; 

- Adituen taldea, batzarraren eskariz. 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Batzarburuaren eta herritarren arteko lotura zuzena 

ezartzen du (batzarburuak hitz egiteko eta botoa 

emateko modu bera du). 

Proposamenak Kongresuko Ganberan aurkezteko 

konpromisoa dago, bai eta Ganberak proposamen guztiak 

aztertzeko konpromisoa ere.  

Batzarrak jardunbide arauak ezartzen ditu.  

Aurrekontua esleitzen da eta batzarrak kudeatu behar 

du: 1.500.000 euro. 

Batzarrak derrigorrez bete behar ditu epeak eta 

konpromisoak. 

Batzarra behar bezala araututa dago, aurrekontu, arau 

konpromiso, eskubide eta betebeharren bidez.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

● Konpromiso politiko sendo-sendoaren beharra. 

● Ganberak eztabaidatu, justifikatu eta batzarrari itzultzeko konpromisoa. 

● Herritarren esku hartzea (esperientzietan oinarrituta). 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Bost gai jorratzen dira: Konstituzioaren zortzigarren zuzenketa; Nola egin erreferendumak; 

Zahartzea; Nola egin Irlanda lider klima aldaketaren aurka;  

12 bilkura egin dira azken urtean. 

Batzarburuaz gain, 99 herritarrek osatu zuten batzarra. Kideak ausaz aukeratu zituzten 

Irlandako jendearen ikuspuntu guztiak azaltzeko, eta gizartearen ordezkaritza zabala izateko, 

Erroldan islatzen den bezala, adina, generoa, gizarte maila, eskualdeen hedapena eta abar 



                                                                                                                        

aintzat hartuta. Hauteskunde-erregistroan egon behar izan zuten erreferendum batean 

bozkatzeko. 

2016ko urriaren 15eko inaugurazio bilera egin zenetik, 53 kide ordezkatu dira. 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.citizensassembly.ie/en/Home/ 

 

 

https://www.citizensassembly.ie/en/Home/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

FS01 

IZENBURUA: Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskola (APUE) 

Iruñea. Aholkularitza Juridikoa 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Aholkularitza Juridikoko zerbitzua udalaren doako zerbitzua da, eta haren helburua da 

herritarrei, oro har, eta irabazi asmorik gabeko erakundeei (elkarteak, fundazioak, etab.) 

parte-hartzea eta elkartegintza lantzeko informazioa, orientazioa, aholkularitza, 

prestakuntza eta gaikuntza ematea. 

Zerbitzuaren helburuen artean dago herritarren parte hartzea eta elkarteen mugimendua 

indartzea eta dinamizatzea, bai eta proiektuen eta ekimenen gizarte ekintzailetza sustatzeko 

aholkularitza eta laguntza ematea ere, egungo elkarte sarea indartzearekin batera. 

Ondoko gaien inguruko aholkularitza eskaintzen du: erakundeak eratzen direnetik eta 

horien eguneroko kudeaketa egin arte, besteak beste, giza baliabide (langileen kontratazioa, 

boluntarioen araubidea, zerbitzuen ordainketa), fiskalitate (zerga-betebeharrak, balizko 

onurak) eta dirulaguntzen inguruan. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Parte hartzea ziurtatzeko beste ekarpen bat delako. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udala, elkartea eta herritarrak 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 



                                                                                                                        

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Sailaren egituran txertaturik dago. 

Laguntza.  

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/asesoria-juridica/ 

 

 

http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/asesoria-juridica/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

FS02 

 

IZENBURUA: Radares proiektua 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

RADARES Bartzelonako Udaleko Gizarte Zerbitzuek bultzatutako proiektu komunitarioa da, 

nahi gabeko bakardadearen ondorioak arintzeko eta adinekoen arrisku egoerak 

prebenitzeko. 

Auzokideekin, dendekin, farmaziekin, boluntarioekin, erakundeekin eta ekipamenduekin 

batera lan egiten dugu, auzoak giza komunitate seguru, parte hartzaile eta solidario 

bihurtzeko. 

Egoera horren aurrean, Radaresek adineko pertsonen nahi gabeko bakardadeari heltzen dio, 

komunitate osoa inplikatuz eta pertsonak errespetatzen dituen sare sentikorra sortuz. Sare 

horretatik abiatuta, adineko pertsonak bizitza kolektiboarekin lotu ahal izango dira berriz 

ere. 

Auzoetako radarrak funtsezko pertsonak dira proiektuan. Adi daude gertu dituzten 

adinekoen dinamikari begira, sentiberatasunez eta begirune handiz. Jokabidean edo itxuran 

aldaketaren bat hautematen badute edo bakardadean daudela uste badute, Radars-ekin 

harremanetan jartzen dira. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Parte hartzeko guneak egituratzen dituen auzoko sarea ehuntzen duelako. 

● Herritarrak, pertsonak, farmaziak, tabernak eta dendak inplikatzen dituelako 

adineko pertsonen jokabide arraroak antzematen.  

● Auzoko osasun etxeek ere parte hartzen dutelako.  

 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Bartzelonako Udaleko Gizarte Zerbitzuak sustatzen du programa, 

baina osasun zentroek, gizarte etxeek eta boluntariotza 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 



                                                                                                                        

erakundeek ere esku hartzen dute.  

Gainera, auzoko dendek eta pertsonek ere parte hartzen dute 

eta radar gisa jardungo dute.  

Proiektuan parte hartzeko ohiko guneak hauexek dira: 

Radarren mahaia: Auzotarren, boluntarioen, zerbitzuen eta 

auzoko erakundeen arteko topaketarako eta trukerako gunea 

da, eta bertan planifikatzen dira gauzatuko diren estrategiak eta 

ekintzak. 

Telefono bidezko jarraipen plataforma: Radares programak 

artatutako pertsonei deiak egiten dizkiete, haien egoeraren 

jarraipena egin eta auzoarekin lotzeko. 

Sentsibilizazioa eta zabalkundea: Auzoan eraldaketa prozesua 

abiarazteko, garrantzitsua da proiektua hainbat ekintzaren bidez 

ezagutaraztea. 

Harrerak eta laguntzak: Adineko pertsonek auzoko jarduera eta 

ekitaldietan parte har dezaten errazteko ekintza zehatzak. 

 

 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Hainbat baliabide eta erakundeen arteko koordinazioa. 

Herritarren eta erakundeen arteko helburu erkideak 

lortzeko ekimena.  

Komunitate ekimen berriak sortzen dira, adinekoak beren 

ingurune hurbilean sar daitezen laguntzeko. 

Berariazko gaikuntza prozesua sortzen da komunitatea 

bera sendotzeko. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Konfiantza sortzeko prozesuak luzeak dira. Horietako batzuek harreman historiko bati 

erantzuten diote, baina berrietan, mesfidantza gainditu behar da.  



                                                                                                                        

Oso argi eduki behar da laguntzea zer den eta pertsonen bizitzan sudurra sartzea zer den. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Proiektuan 1.217 saltokik, 523 farmaziak eta 1.563 bizilagunek parte hartzen dute, eta 

guztien arteko radar-sarea osatzen dute, gaur egun, 1.015 pertsona artatzen dituena. Gaur 

egun, Radars, barruti guztietan dagoen eta 35 auzotan diharduen hiri proiektua finkatua da. 

2019an, 53 auzotan jardutea aurreikusi zuten. Beste udal batzuek, hala nola Xabiakoak, 

Valentzian, edo Madrilgo Udalak, interesa agertu dute proiektua haien hirietan martxan 

jartzeko. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef

8a0c/index034b.html?vgnextoid=7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=

es_ES 

 

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

FS03 

 

IZENBURUA: (APUE) Iruñea. Erabaki – Partaidetza ataria - 

KoLaborategiak 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

 “KoLaborategiak" Iruñeko Udalaren Partaidetza Foroak bultzatutako ekimena da. 

KoLaborategia topaketarako eta hainbat esperientzia eta ikuspegi dituzten pertsonen arteko 

elkarrizketa lekua da, eta, errealitatea aztertuz, hausnarketa eginez eta eraikuntza 

kolektiboko dinamikak eginez, ikaskuntzak sortu eta emaitza berritzaileak ekoitzi nahi 

dituzte, lankidetzaren bidez. 

KoLaborategiak programa eduki propio eta berariazkoak dituzten bost lan arlotan 

egituratzen da, baina, aldi berean, elkarren artean loturik daude. Talde barruko eta talde 

arteko komunikazioa elkarrizketa horizontalean eta sareko lankidetza lanean oinarritzen da, 

eta parte hartu nahi dutenen eragile eta egoera pertsonalen aniztasunera egokitzeko 

moduak berritzen saiatzen da. 

KoLaborategiek emaitza ukigarriak onduko dituzte, eta hausnarketa materialetan eta 

proposamenetan islatuko dira, sektore publikoak eta sozialak egindako lanari jarraipena 

eman ahal izateko, gomendio gisa. Hala, KoLaborategiek eragina izango dute Herritarren 

Partaidetzarako Araudi berri batean eta berariazko beste araudi batzuetan –ordenantza 

motakoak−, bai eta ondokoetan ere: Gizarte Ehuna eta Herritartasun Aktiboa Sustatzeko 

Plana, Herritarren Partaidetzarako Politika Publikoak Ebaluatzeko Gidaliburua eta 

Herritarren Partaidetzarako Arloko etorkizuneko Komunikazio Planaren prestaketa. 

Ekimena ez da iraunkorra; urteko lehen hiletan garatzen da. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Laborategi sorta zabala dagoelako, hainbat arlo hartzen dituena eta adimen kolektibo 

handiagoa sortzeko, demokrazia parte-hartzailean sakontzeko eta lurraldearen errealitatea 

aldatzen laguntzen duten proposamenak sortzeko balio duelako. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Garapena: Udal teknikariak, 

unibertsitate eremuko ikertzaileen eta 

jarduera dinamizatzen duten 

profesional talde baten laguntzaz.  

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 



                                                                                                                        

Parte hartzea: elkarteei eta herritar 

aktiboen arloari lotutako pertsonak. 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Parte hartu nahi duten eragileen aniztasunera eta 

egoera pertsonaletara egokitzeko modu berriak. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Ekimena herritarren artean ezagutaraztea eta parte hartzen duten pertsonen kopuru 

adierazgarri bat lortzea. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 (Txostenean) aurreikusitako parte hartzaileen kopurua eta benetako parte hartzaileen 

kopurua (webgunean). 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

KoLaborategiren webgunea: https://erabaki.pamplona.es/processes/kolaboratorio 

Azalpena: 

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/70/Dossier_Kolaboratorios_

Cas.pdf 

Azalpen bideoa eta KoLaborategiei buruko bideo sorta: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=TbshFhEVuk8 

1. KoLaborategia Erakunde publikoen eta gizartearen arteko lankidetza. 

2. KoLaborategia Herritarrek parte hartzeko guneak. 

3. KoLaborategia Komunikazioa eta Teknologia. 

https://erabaki.pamplona.es/processes/kolaboratorio
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/70/Dossier_Kolaboratorios_Cas.pdf
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/70/Dossier_Kolaboratorios_Cas.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=TbshFhEVuk8


                                                                                                                        

4. KoLaborategia Elkarteen azterketa. 

5. KoLaborategia Ebaluazioa eta Gardentasuna.  

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

FS04 

 

IZENBURUA: (APUE) Iruñea. Erabaki – Partaidetza ataria - 

Ikastaroak 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Hiru hilean behingo ikastaroak, hiru ataletan banatuta. Diziplina desberdinak biltzen dituzte, 

eta jarduera guztiak uztartzen dituzte: BANAKO AHALDUNTZEA, TALDE ETA ERAKUNDE 

AHALDUNTZEA, GIZARTE AHALDUNTZEA ETA KOMUNITATE AHALDUNTZEA. 

APUE bilerak Kondestablen egiten dira:  

TOPAKETA-ELKARRIZKETA 

HITZALDIAK 

AURKEZPEN HITZALDIAK 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Herritarren parte-hartzean eta ahalduntzean oinarrituta, udalaren eskutik garatzen diren 

jarduera guztiak biltzen dituzte. 

 

ERAGILEAK 

Udala, herritarrak eta zenbait 

profesional. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Partaidetza jarduera guztiak sail bakarrean bilduta. 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 



                                                                                                                        

 ☐Ertaina 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Ikastaroak: http://participa.pamplona.es/cursos-emep/ 

 

 

http://participa.pamplona.es/cursos-emep/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

FS05 

 

IZENBURUA: Barakaldoko Herritarren Partaidetza Eskola – Auzoak 

eta institutuak 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Tailerrak auzoetan egiten dira (adin guztietako herritarrentzat) eta Batxilergoko eta LHko 

institutuetan (herritar gazteentzat). Herritarren parte hartzea landu zen −egon dauden 

partaidetza prozesuak eta horietan parte hartzeko modua ezagututa−; Barakaldoko 

banaketa barrutietan, udala auzoetara hurbiltzen duena, eta Gardentasunaren Ataria eta 

Bulego Birtuala, udal informazioa eskuratzeko eta izapideak webgunearen bidez egiteko 

moduari buruzkoak. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Partaidetza eramaten duelako herritarrak dauden tokiraino. 

 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udala, institutuak eta herritarrak 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Parte hartzeari buruzko informazioa herritarren 

kontzentrazio guneetara, auzoetara eta ikastetxeetara 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☐Ertaina 



                                                                                                                        

hurbiltzea. 

 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Bertaratzea, kopururik adieraziko balitz 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo 

https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/detalle/-

/asset_publisher/Fsi7/content/20180518-la-escuela-de-participacion-ciudadana-de-

barakaldo-se-pondra-en-marcha-el-proximo-mes-de-junio 

 

 

 

https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo
https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/detalle/-/asset_publisher/Fsi7/content/20180518-la-escuela-de-participacion-ciudadana-de-barakaldo-se-pondra-en-marcha-el-proximo-mes-de-junio
https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/detalle/-/asset_publisher/Fsi7/content/20180518-la-escuela-de-participacion-ciudadana-de-barakaldo-se-pondra-en-marcha-el-proximo-mes-de-junio
https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/detalle/-/asset_publisher/Fsi7/content/20180518-la-escuela-de-participacion-ciudadana-de-barakaldo-se-pondra-en-marcha-el-proximo-mes-de-junio


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

FS06 

 

IZENBURUA: Kommunale Volksinitiative, Agendako Herri 

Ekimena, Geneva 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Herri ekimenak (agenda ekimenak) neurriak proposatzeko aukera ematen dio tokiko 

kontseiluari, horiei buruz eztabaida dezan. Sinadurak biltzeko prozesua hasi aurretik, 

gutxienez, bost hautatzailek Bozketa eta Hauteskunde zerbitzuan aurkeztu behar dute 

proposamena, zerbitzu horrek egiazta dezan. 

Hauexek dira landu daitezkeen gaiak: 

Herri ondasun higiezinak, bide publikoak, herri onurako lanak, hiriko plangintza, herri 

intereseko fundazio publiko edo pribatuak, aisialdi, kultura, gizarte edo kirol jarduerak, 

baldin eta komunak beren instalazioetan egiten baditu. 

Sustatzaileek lau hilabete dituzte sinadura guztiak biltzeko. Genevako kasuan, hautesleen 

sinaduren % 4 jaso behar dira. 

Udal Kontseiluak ekimenari buruzko erabaki bat hartu behar du (gehienez ere 12 

hilabetean), eta onartzen badu, arau bat egingo du. Onartzen ez badu, kontra-ekimen bat 

proposatu beharko du (73. artikulua), hau da, alternatiba bat proposatu behar du. Horrela, 

ekimena beti da eraikitzailea: Kontseilua gaiari buruzko neurriak hartzera behartzen du. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Herri ekimenen eskakizunak arautzen eta “apaltzen” dituelako.  

● Ekimenaren funtzionamendua egiaztatuta dagoelako.  

● Udal kontseiluak erabakiren bat hartu eta justifikatzera behartzen duelako, 

aukeraren bat proposatu behar duelarik. 

● Administrazioaren eta herritarren arteko loturan sakontzen duelako.  

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Estatuaren arautze esparrua. 

Zeinahi kolektibo, legez eratu ala ez. 

KATEGORIA 

☒GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 



                                                                                                                        

Parte hartzen duten herritarrak. 

 

 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Herritarrei grassroots bidea eskatzen die: arazo bat 

aztertzea, irtenbide bat proposatzea, pertsonak gaitzea 

eta, hedapenaz, beste pertsona batzuk sentsibiliza 

ditzaten, lineako eta lineaz kanpoko tresnak sortzea, eta 

egiturak desegitea helburuak lortu ondoren.  

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

Ertaina 

Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Indarreko legeria. 

Herri kulturaren falta ekimen mota horiek direla eta.  

Suitzako ekimenaren azterketek kanpaina bat egiteak, beharrezko sinadurak biltzeak eta, 

hala badagokio, ondoko kontsulta publikorako mobilizatzeak dakartzan kostu ekonomikoak 

nabarmentzen dituzte. Herri ekimena partaidetzarako tresna garestia da. Horregatik, 

lehendik zeuden elkarteek, alderdi politikoek edo beste talde batzuek sustatzen dute, 

gizartean dauden botere baliabideak eta harremanak islatuz. Hala, sinadura bilketaren kostu 

ekonomikoak handiak dira: adibidez, kalkuluen arabera, 2 franko suitzar kostatzen da 

sinadura bat biltzea eta boto emaile bat mobilizatzea ekimen baterako (1 franko suitzar = 

0,88 euro). 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Serdült eta Welp-en arabera (2012), Suitzako herri kontsulten % 30 inguru elkarteek edo 

gizarte taldeek hasten dituzte. Erreferendumetako partaidetza mailak asko aldatzen dira, 

baina azterlan orokorrek adierazten dute batez besteko partaidetza maila hautesleen % 50 

ingurukoa dela, eta berreskuratu egin dela, hainbat urtetan abstentzio handia izan ondoren . 

Laguntza handiagoa izaten da tokiko kontsultetan. Guztira, Suitzako herritarrek 171 ekimeni 

buruzko iritzia eman dute eta 16 onartu dituzte, hau da, onarpen tasa % 9,35ekoa da.  

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 



                                                                                                                        

https://www.direct-democracy-navigator.org/democratic_instruments/popular-or-citizens-

initiative-and-authorities-counter-proposal/legal_designs 

 



                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

 

 

IZENBURUA: HERRIGUNE LEIOA 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Leioako Udalaren herritarren partaidetzarako ataria. Duela 18 urtetik Leioako herritarrekin 

partaidetza esperientziak egiten aritu diren ekimen batetik sortu zen. Duela lau, informazio 

eta jarduera guztiak webgune bakar batean bateratzeko ahalegina egin zen, eta orain 

udalaren gardentasun atarian eskaintzen da. 

Beherago, ekimenaren informazioa elika dezaketen estekak ageri dira. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Denboran izandako esperientziagatik (18 urte). Leioako udalerriak 18 urte daramatza 

Herrigune Leioa proiektua lantzen: komunitate loturak indartzeko hezkuntza ekintzak, parte 

hartzearekin, ikaskuntzarekin eta iraunkortasunarekin lotutako alderdietan. Denboran 

zehar, politikarekiko konpromisoa sendotu da, bai eta herritarren parte hartzea unean 

uneko ekintzetan ere. 

ERAGILEAK 

Herritarrak, udala eta beste eragile 

batzuk. 

 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☐PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK LINEAN 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Jenga Lab Irekia, laborategi moduko ekimen parte 

hartzailea, hiria herritarrekin batera eraikitzeko. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

Ertaina 



                                                                                                                        

 

 

☒Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

 

INDICADORES (Evaluación si la hubiera) 

Hainbat txostenetan jasotakoak. Txosten guztietan, Jenga Lab Irekiari buruzko txostena 

nabarmendu behar dugu. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://leioazabalik.leioa.net/herrigune-leioa 

 

http://leioazabalik.leioa.net/jenga-lab-irekia 

 

https://twitter.com/herrigune?lang=es 

 

https://issuu.com/herrigune 

https://www.youtube.com/channel/UC7TOdGQvzWapqNd-V6L-nSA 

 

https://leioazabalik.leioa.net/herrigune-leioa
http://leioazabalik.leioa.net/jenga-lab-irekia
https://twitter.com/herrigune?lang=es
https://issuu.com/herrigune
https://www.youtube.com/channel/UC7TOdGQvzWapqNd-V6L-nSA


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL01 

 

IZENBURUA: Milton Keynes herriko webgunea (Ingalaterra) 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Boluntarioek kudeatutako web horretan, hainbat modutara parte har daiteke, botoa 

emateko izena erregistratzeko aukera ere eskaintzen duela. Kontsulta guztiak posta 

elektroniko baten bidez bideratu daitezke eta kontsulten arduradunak jasoko ditu. 

Herritar guztiek aukera dute webgunearen bidez proposamenak eta kontsultak egiteko, 

gaiaren arabera. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Parte hartzea sustatzeko era interesgarria da. Boluntarioek kudeatzen dute. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Milton Keynes herriko udala eta bertako herritarrak. 

 

 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Linean parte hartzeko modua, gaiaren 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

arabera. 

 

 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Edukien kontrola (boluntarioek sortzen dituzte edukiak) eta kontsulten kontrola (herritarrek 

egiten dituztenak). 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Ez dira antzeman. 

Beharbada, gogobetetze inkesta. 

Urteko parte hartzearen ratioa. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Webgunea: https://www.milton-keynes.gov.uk/children-young-people-families/care-

leavers-hub/who-can-i-talk-to 

 

 

https://www.milton-keynes.gov.uk/children-young-people-families/care-leavers-hub/who-can-i-talk-to
https://www.milton-keynes.gov.uk/children-young-people-families/care-leavers-hub/who-can-i-talk-to


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL02 

 

IZENBURUA: (APUE) Iruñea. Erabaki – Elkarteen ataria 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

IRUÑATEGI: Baliabideen maparen helburua da herritarrei, oro har, eta mapa hori osatzen 

duten kolektiboei, hiriko auzoetan dauden baliabideen benetako argazkia eskaintzea, eta, 

ondorioz, baita hiri osoarena ere. Bitarteko grafiko eta irisgarria da, dauden baliabideak argi 

eta garbi ezagutu ahal izateko, bai eta haien kokapen geografikoa, jarduera eta xede duten 

biztanleria eta horiei buruzko informazio gehiago lortzeko harremanetarako bidea ere. 

Iruñeko auzo bakoitzaren errealitatea islatzen dute mapek, eta informazioa bilduz egin dira, 

bai iturri ofizialetatik, bai auzo bakoitzeko herritar aktiboen eskutik, egon dauden 

baliabideen argazki ahalik eta zehatzena eta errealena egiteko asmoz. Jasotako informazioa 

katalogatu eta egiaztatu egiten da berri emaile bakoitzarekin. 

Elkarteen eta udalaren arteko lankidetza estuari esker, auzo bakoitzeko eta hiri osoko sare 

komunitarioaren ikuspegi zabala dugu gaur egun, haren garapena indartzeko. 

Elkarteen webgunearen ataria: Iruñeko elkarteei dagokienez, zeinek bere webgunea sor 

dezake webgune horretan oinarrituta, eta baliabide berekia badu, atarian eskegi dezake. 

Eremu pribatua ere badute. 

Albisteen atala: Elkarte bakoitzak hari doazkion albisteak eskegi ditzake. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Oso garrantzitsua da euskarri informatikoa ematea lurraldeko elkarteei, parte hartzea 

bizkortzeko asmoz. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udala eta elkarteak 

 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 



                                                                                                                        

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☒Ertaina 

Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Parte hartze eskasa. Dinamizatu behar da. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Elkarteen webgunea: http://asociaciones.pamplona.es/ 

Elkarteen webguneak jasotzen dituen barruko atala: 

http://asociaciones.pamplona.es/listado-de-asociaciones/ 

 

 

http://asociaciones.pamplona.es/
http://asociaciones.pamplona.es/listado-de-asociaciones/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL03 

IZENBURUA:  

Team London 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Londresko taldea hiriko alkate Sadiq Khanek sortutako boluntariotza programa da eta hiri 

horretan egin ziren Olinpiar Jokoetan du jatorria. Londreseko herritar guztiak gogatu nahi 

dira herritar aktibo bihur daitezen, nork bere komunitatearen eraikuntzan esku har dezan 

eta denbora eskain diezaion hiriburua leku hobea izateari. 

Team Londonen, uste dugu boluntariotza modu bikaina dela londrestarrei ahalik eta 

ahalmen handiena lortzen laguntzeko. Enplegatzaileak bilatzen ari diren trebetasun berriak 

garatzen lagun diezaieke. Jatorri eta komunitate desberdinetako pertsonak biltzeko modu 

bikaina ere bada. Berdintzaile sozial handia da, eta hiri zoriontsuagoa eta bateratuagoa 

bihurtzen laguntzen dio Londresi. 

Webguneak boluntario izateko aukera ematen die guztiei, gehien komeni zaien moduan. 

Gaikako arloak ekintzaren lehentasunarekin eta hurbiltasunarekin, kokapenarekin, ekintza 

sustatzen duen entitatearekin, konpromiso-mailarekin eta zereginekin gurutzatzen dira.  

Milaka aukera daude: ekitaldi bakarrak eta epe luzerako konpromisoak. Tokiko garbiketan 

parte hartzea, haurrei irakurtzen ikasten laguntzea… beti dago zerbait jende ororentzat. 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Herritarrak proiektu erkideen inguruan konektatzen dituelako, eta alderdi 

bakoitzaren konpromisoak ezartzen dituelako.  

● Boluntarioak behar dituzten proiektu guztien inbentarioa egiten eta horiek 

betetzeko baldintzak jasotzen dituelako (zereginei, denborari, konpromisoari, 

onurei, pizgarriei eta abarri dagokienez). 

● Zeinahi herritarri aukera ematen diolako bere burua eskaini eta bere 

komunitatearen eraikuntzan parte har dezan, bai intereseko gaiengatik, bai eremu 

geografikoengatik (auzoa, barrutia edo hiria).  

● Alkatetzak berak zuzentzen eta bultzatzen duelako.  

● Proiektuen inguruko esparru publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzak 

ezartzen dituelako.  

 



                                                                                                                        

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Londresko Udala (euskarria) 

Herritarren partaidetza proiektu jakin 

batzuen inguruan eskatzen duten 

erakundeak eta elkarteak  

Boluntarioen bankua 

Boluntario diharduten enpresak eta 

negozioak 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☒ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Erakundeetatik kanpo garatzen diren herritarren proiektu 

guztien inbentario zehatz-zehatza egiten du.  

Boluntarioak eta haien intereseko proiektuak lotzen ditu, 

komunitatearen mesedetan.  

Alkatetzetik bultzatutako bilgune egonkorra, hiri garapen 

jasangarriaren estrategiatzat hartuta.  

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Boluntario kultura sendoa behar-beharrezkoa da.  

Konpromiso politikoa ezinbestekoa da, epe ertain eta luzeko ibilbidea ahalbidetzeko. 

Emaitzak ez dira epe laburrean igartzen. 

Emaitza ukiezinak. 

Zaila da herritarren parte hartzearen mailak kategorizatzea.  

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Eragin txostena 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/team_london_impact_report_2018.pdf  

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/team_london_impact_report_2018.pdf


                                                                                                                        

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

https://volunteerteam.london.gov.uk/#s   

 

https://volunteerteam.london.gov.uk/#s


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL04 

 

IZENBURUA: PortugaleteOn, Herritarren Partaidetza Ataria – 

Eskola integratua 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Herritarren Partaidetza sustatzeko Ataria. Bertan, Partaidetza Eskola eta udalerriko hainbat 

ekimenetan botoa eman ahal izateko erregistro sistema dago. 

Partaidetza Eskola (PE) Portugaleteko Udalaren ekimena da eta 2012ko urriaren 6an 

egindako “Hitz egin behar dugu” eta 2013ko apirilaren 24an egindako “Neurriak hartuz” 

herritarren bilkuretatik sortu zen. Udalak herritarren eta erakundearen arteko harreman-

bide berriak sustatzeko duen interesaren arabera, partaidetzarako udal politikaren eta 

ekintza zehatzaren arteko lotura izateko asmoz sortu da.  

 

 “Eskola” kontzeptuaren oinarrizko ideiak 

 “Eskola” den aldetik, parte-hartzearen pedagogia egiteaz eta ordutik arlo horretan 

egindako eta ikasitako guztia ordenan jartzeaz arduratuko da, parte hartzearekin lotutako 

ikastaroak, tailerrak eta ekitaldiak antolatuko ditu, baina ezarpen esperientzia pilotuekin ere 

lagunduko du, eta arlo horretako jardunbide egokiak jasotzeaz arduratuko da, batez ere, 

toki administrazioaren esparruan. Dagoeneko erabilgarri dauden baliabideak erabiltzeko 

asmoz sortu da. Gizarte Partaidetza eta Berrikuntza Arloak koordinatzen du, eta “frankie 

taldearen” bidez kudeatzen da. Talde hori udaleko hainbat arlotatik datozen profesionalen 

lantalde zabala da, eta bakoitzak bere eragin eremuko jardunbide parte hartzaileak 

bultzatzen ditu. Urtero-urtero, plan zuzentzailea egiten da, lehentasunak ezartzeko eta 

estrategia, helburu, ekintza eta adierazleen bidez adierazteko. PEk “ordena” jarriko du parte 

hartzean, eta haren pedagogia egingo du, ahal den neurrian esperientzia positiboak ekarriko 

dituen ikaskuntza errazteko. Hala ere, aintzat hartzen du gaiaren konplexutasuna eta 

sormenezko esperimentazioaren baldintzetan mugitzeko beharra. 



                                                                                                                        

 

Eskolatik bultzatutako partaidetzaren helburua: herritarren arazoak konpontzea eta horien 

bizi kalitatea hobetzea. Iturria: Albert Serra 

 

Portugaleteko PEren eskema 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Kudeaketa moduagatik: Gizarte Partaidetza eta Berrikuntza Arloak koordinatzen du, eta 

“frankie lantaldearen” bidez kudeatzen da. Talde hori udaleko hainbat arlotatik datozen 



                                                                                                                        

profesionalen lantalde zabala da, eta bakoitzak bere eragin eremuko jardunbide parte 

hartzaileak bultzatzen ditu. 

Eta jorratzen dituen arloengatik: parte-hartzearekin lotutako ikastaroak, tailerrak eta 

ekitaldiak, baina ezarpen esperientzia pilotuak ere lantzen ditu, eta jardunbide egokiak 

jasotzeaz arduratzen da.  

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Portugaleteko Udaleko teknikariak. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA 

EZAGUTZEA 

☒ ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Bozketa egiteko erregistroa (ez Eskolaren 

atalean, Partaidetzaren webgunean baizik). 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Ezezagunak. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 



                                                                                                                        

PortugaleteOn webgunea: http://portugaleteon.org/ 

Herritarren Partaidetza Eskolaren atala: http://portugaleteon.org/que-es-la-escuela-de-

participacion/ 

 

FITXAREN KODEA: 

PL05 

 

IZENBURUA: (APUE) Iruñea. Erabaki – Partaidetza ataria 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Herritarren Partaidetza sustatzeko Plataforma, proposamenak unean-unean dauden aldian 

azaltzen dituena eta elkarreragiteko aukera ematen duena. 

Erabiltzaileek erregistratu behar dute. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Ahalik eta jende gehienarengana iristeko modu bat da, eta edozein unetan parte hartzeko 

aukera ematen du. 

Plataforma “Decidim” euskarrian oinarrituta sortu da. Euskarri hori erreferentziazkoa da 

udal eta eskualdeetako gobernu askotan, baita beste erakunde batzuetan ere. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Plataforma, udala (partaidetza) 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK EZARGARRITASUN MAILA 

http://portugaleteon.org/
http://portugaleteon.org/que-es-la-escuela-de-participacion/
http://portugaleteon.org/que-es-la-escuela-de-participacion/


                                                                                                                        

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lineako tresna egiaztatuta eta oso erabilia. 

 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☒Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Prezioa? 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

 erabiltzen duten erakundeen kopurua. 

Plataformak kalitate adierazle garatuak eskaintzen ditu, partaidetza prozesuetatik eta 

erabiltzaileen trenetatik nahiz jardueratik lortutako datuetan oinarrituta. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Sarbidea partaidetza webgunetik: https://erabaki.pamplona.es/ 

Decidim oinarri-plataforma: https://decidim.org/es/ 

 

 

https://erabaki.pamplona.es/
https://decidim.org/es/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL06 

 

IZENBURUA: “Herritarrek Europako hirientzako tokiko kultura 

politiken garapenean parte hartzeko gidaliburua”: 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 27. artikulua (1): “Pertsona orok dauka 

komunitatearen bizitza kulturalean askatasunez parte hartzeko eskubidea, arteez gozatzeko 

eskubidea eta aurrerapen zientifikoan eta horren ondoriozko onuretan parte hartzeko 

eskubidea”.  

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Laugarren zutabea delako, horren barneratuta dauzkagun hiru zutabeen (ekonomikoa, 

soziala eta ingurumenekoa) ondotik. 

Kulturaren berezko balioak (memoria, sormena, ezagutza kritikoa, errituak, bikaintasuna, 

edertasuna, aniztasuna eta, beharbada, beste batzuk) gero eta garrantzitsuagoak dira giza 

garapenerako. Politika publikoek gero eta gehiago aitortzen dute hori, eta beren agenda 

kulturaletan jasotzen dute.  

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lurraldeko kultura eragileak 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK EZARGARRITASUN MAILA 



                                                                                                                        

 (Antolakuntza eta egitura) 

Ez da arrunta kulturaren ardatza aintzat 

hartzea. 

 

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Herritarren jakintza eza eta parte hartze eskasa lurralde bateko kulturan. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Aurkitzeko. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

 “Herritarrek Europako hirientzako tokiko kultura politiken garapenean parte hartzeko 

gidaliburua”: http://www.ecumest.ro/pdf/Guia_participation_ciudadana_ESP_web.pdf 

Kultura hiri jasangarrietan: http://www.agenda21culture.net/es/nuestras-

ciudades/ciudades-piloto 

Culture Action Europe-ren webgunea: https://cultureactioneurope.org/ 

 

 

http://www.ecumest.ro/pdf/Guia_participation_ciudadana_ESP_web.pdf
http://www.agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/ciudades-piloto
http://www.agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/ciudades-piloto
https://cultureactioneurope.org/


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL07 

 

IZENBURUA: Estonia, nazio digitala 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Historia medikoa kontsultatu edo gidabaimena berritu, botoa eman eta lege proposamenen 

sorreran parte hartu… den-dena Internet bidez egin daiteke Estonian. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Parte-hartze digitala da etorkizuna, eta bien bitartean, aurrez aurrekoarekin batera garatu 

behar da. Estaldura, gardentasun, fidagarritasun eta lotura handiagoa emango digu hori 

garatzen duten politikariekin. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Estoniako Gobernua eta herritarrak. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lineako parte hartzea. 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Zibersegurtasun eskasa eta Interneteko estaldura motela. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gehikuntzaren ehunekoa parte hartzearen portzentajean. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Estoniako webgunea: https://e-estonia.com/ 

Estoniako esgunkari digitala: https://www.wired.co.uk/article/estonia-e-resident 

Estoniako 2020ko Agenda digitala: 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/digital_agenda_2020_estonia_engf.pdf 

 

 

https://e-estonia.com/
https://www.wired.co.uk/article/estonia-e-resident
https://www.mkm.ee/sites/default/files/digital_agenda_2020_estonia_engf.pdf


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL08 

IZENBURUA: Estonia, nazio digitala. Estoniako 2020ko Agenda 

digitala. IKTak. 3. neurria  

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Erabakiak hartzeko modua hobetzea IKTen bidez. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Parte-hartze digitala da etorkizuna, eta bien bitartean, aurrez aurrekoarekin batera garatu 

behar da. Estaldura, gardentasun, fidagarritasun eta lotura handiagoa emango digu hori 

garatzen duten politikariekin. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Estoniako Gobernua eta herritarrak. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lineako parte hartzea. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Zibersegurtasun eskasa eta Interneteko estaldura motela. 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gehikuntzaren ehunekoa parte hartzearen portzentajean. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Estoniako 2020ko Agenda digitala. 3. neurria: 

https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-

eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.2jxsxqh 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.2jxsxqh


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL09 

 

IZENBURUA: Estonia, nazio digitala. Estoniako 2020ko Agenda 

digitala. IKTak. 2. neurria  

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Inklusioa eta parte hartzea handitzea IKTen bidez. 

 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Parte-hartze digitala da etorkizuna, eta bien bitartean, aurrez aurrekoarekin batera garatu 

behar da. Estaldura, gardentasun, fidagarritasun eta lotura handiagoa emango digu hori 

garatzen duten politikariekin. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Estoniako Gobernua eta herritarrak. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lineako parte hartzea. 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Zibersegurtasun eskasa eta Interneteko estaldura motela. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gehikuntzaren ehunekoa parte hartzearen portzentajean. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Estoniako 2020ko Agenda digitala. 2. neurria: 

https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-

eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.44sinio 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.44sinio


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL10 

 

IZENBURUA: Estonia, nazio digitala. Estoniako 2020ko Agenda 

digitala. IKTak. 1. neurria  

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Zerbitzu publiko hobeak garatzea IKTen erabilerari esker. 

 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Parte-hartze digitala da etorkizuna, eta bien bitartean, aurrez aurrekoarekin batera garatu 

behar da. Estaldura, gardentasun, fidagarritasun eta lotura handiagoa emango digu hori 

garatzen duten politikariekin. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Estoniako Gobernua eta herritarrak. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lineako parte hartzea. 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Zibersegurtasun eskasa eta Interneteko estaldura motela. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Gehikuntzaren ehunekoa parte hartzearen portzentajean. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Estoniako 2020ko Agenda digitala. 1. neurria: 

https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-

eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.1ksv4uv 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1d4Ah3-eYEYJHMClkgpbrdNvVp0gkyuMG_7jhsSFok5I/edit#heading=h.1ksv4uv


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL11 

 

IZENBURUA: e-voting (Demotek) 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Demotek© boto elektronikoko sistema berritzailea da, bozkatzeko modu tradizionala 

errespetatuz, boto txartelen zenbaketa eta hauteskunde emaitzen bidalketa nahiz 

komunikazioa bizkortzen duena. Orain arte, hautagai zerrendak itxita eta blokeatuta 

dituzten hauteskunde prozesuetan eta herri galdeketa edo erreferendum orotan aplikatu da 

Demotek©). 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Dagoeneko egiaztatu egin da hainbat kontsultatan, eta oso eraginkorra da hauteskundeen 

emaitzak jakinarazteko, seguru eta azkar. 

 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Eusko Jaurlaritzak proposatutako plataforma. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

e-voting berritzailea da hauteskundeei 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

dagokienez. 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Gutxi erabili ohi da. Ikusi erabilgarritasuna lurraldeko kontsulta parte hartzaileei dagokienez. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Sisteman berak eskaintzen dituenak. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Eusko Jaurlaritzaren webgunea: http://www.euskadi.eus/web01-

a2haukon/es/contenidos/informacion/w_be_demotek/es_def/index.shtml#elecciones 

 

 

http://www.euskadi.eus/web01-a2haukon/es/contenidos/informacion/w_be_demotek/es_def/index.shtml#elecciones
http://www.euskadi.eus/web01-a2haukon/es/contenidos/informacion/w_be_demotek/es_def/index.shtml#elecciones


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL12 

IZENBURUA: Eskea egiteko eskubidea (Kolonbia, Euskadi, 

Espainia) 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Eskaera batek iradokizun bat, ekimen bat edo informazio bat jakinarazteko edo kexak zein 

erreguak adierazteko balio dezake, betiere legediak eskaera, kexa edo iradokizun hori 

egiteko prozedura espezifikorik ezartzen ez badu. Eskea egiteko eskubidea oinarrizko 

eskubidea da, banaka edo taldeka balia daitekeena, eta eskubide hori baliatzeak ezin dio 

inolako kalterik eragin eskatzaileari. Eskubide hori funtsezkotzat jotzen du Espainiako 

Konstituzioaren 29. artikuluak, eta 4/2001 Lege Organikoak arautzen du; beraz, edozein 

pertsonak erabil dezake zeinahi botere publiko edo agintariren aurrean, haren 

nazionalitatea edozein dela ere. 

 

ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

Herritarren eskaerak jasotzeko, ezagutzeko eta ebazteko modu egokia da. Munduko hainbat 

erakunde eta gobernutan baliatzen da. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Lurraldeko gobernuak eta herritarrak. 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA 

KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALD

EA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU 

EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO 

PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk… 

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Eskariak egiteko gune zentralizatua izan nahi 

EZARGARRITASUN MAILA 

 



                                                                                                                        

du. Lurralde gehienetan, ez dago era 

formalean erabiltzeko moduan. Bai, ordea, 

horren antzeko tresnak, hala nola telefono 

iraunkorrak, baina ez dira ofizialak eta ez 

dute erantzuteko betebeharrik. 

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Eskari gehiegi eta objektibotasun eskasa. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Kontsulten kopurua eta gogobetetze inkesten kopurua. 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Eskea egiteko eskubidea Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailean: 

http://www.euskadi.eus/como-realizar-peticiones-y-presentar-quejas-o-denuncias-sobre-

medio-ambiente/web01-a2inginf/es/ 

Eskea egiteko eskubidea Espainiako Presidentzia Ministerioan: 

https://sedempr.gob.es/es/content/derecho-de-petici%C3%B3n 

 

 

http://www.euskadi.eus/como-realizar-peticiones-y-presentar-quejas-o-denuncias-sobre-medio-ambiente/web01-a2inginf/es/
http://www.euskadi.eus/como-realizar-peticiones-y-presentar-quejas-o-denuncias-sobre-medio-ambiente/web01-a2inginf/es/
https://sedempr.gob.es/es/content/derecho-de-petici%C3%B3n


                                                                                                                        

 

FITXAREN KODEA: 

PL13 

IZENBURUA: DECIDIM – Plataforma parte hartzaile irekia 

 

DESKRIBAPENA (herritarren parte hartzearen arloan) 

Plataforma parte hartzaile irekia, hainbat udalerritan arrakastaz funtzionatzen ari dena, 

besteak beste, Bartzelonan. 

Decidim erakunde publiko edo pribatu batean erabil daiteke, ehunka edo milaka parte 

hartzaile potentzialekin: udal bat, elkarte bat, unibertsitate bat, GKE bat, sindikatu bat, 

auzoko elkarte bat edo kooperatiba bat. 

Plataformari esker, parte hartzeko espazioak eratu daitezke (ekimenak, batzarrak, prozesuak 

edo kontsultak), eta eskura dauden askotariko osagaien bidez aberastu (aurrez aurreko 

topaketak, inkestak, proposamenak, bozketak, emaitzen jarraipena, iruzkinak eta beste 

asko). 

Bartzelonako Udalak sortutako plataforma da Decidim, geroago, software askera migratu 

zuena, aLabs delako baliatuz. 

MetaDecidim proiektua osatzen duen gobernantza zatia da. 

● ZERGATIK (eredutzat har dezakegun, arrakastaren giltza) 

● Hainbat udaletan erabiltzen ari direlako, besteak beste, Bartzelonakoan. 

● Albert Cañigueralek erabiltzeko gomendioa egiten digulako:  “Bartzelonako 

Udalaren proiektu bikainenetakoa da. Oso ukitu akademikoa/research dauka, eta, 

une batean, errealitate politikotik urruntzen du, baina, zalantzarik gabe, oso 

proiektu interesgarria da, bai Decidim-en zatia, bai MetaDecidim-en inguruko 

gobernantza osoa”. 

● Prozesu parte-hartzaileak - Gai erkideak urratsez urrats demokratizatzeko. 

● Batzarrak – taldeko antolaeraren boterea. 

● Kontsultak – erabakitzeko eskubidea, berme demokratiko guztiekin. 

● Ekimenak – guztiak agendan jasotzea, jende ororen eskueran.  

● Osagaiak – parte hartzaileek eta guneek elkarreragin dezaten. 

● Proposamenak – herritarren ideiak, xehe-xehe. 

● Bozketak – zer bozkatu erabaki dezazun. 



                                                                                                                        

● Emaitzak – erantzunik gabeko proposamenik ez. 

● Kontuak ematea – erabateko gardentasuna. 

● Topaketak – nahi duzuna topatzeko eta ezer ez galtzeko. 

● Testu parte hartzaileak – batera aztertu, sintetizatu eta eraikitzeko. 

● Hitzaldia – ekitaldi handiak bertan estreinatzen dira. 

● Inkestak – komunitatearen iritziak balio duelako. 

● Zozketa – zoriaren berdintasuna eta justizia. 

● Iruzkinak – adimen kolektiboa eraikitzen. 

● Orriak eta blogak - zure komunitatea, informazioz blai eta egunean. 

● Jakinarazpenak – intereseko edukiei buruzko informazio hautatua. 

● Berripapera - bakuna baina trinkoa. 

ERAGILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Udala 

Herritarrak 

aLab direlakoak 

 

KATEGORIA 

☐GAIKUNTZA 

☐ GIZARTEAREN ETA KOMUNITATEAREN 

SENDOTZEA 

☐UDALERRIA/LURRALDEA EZAGUTZEA 

☐ANTOLAMENDU EGITURA 

☒PARTE HARTZEKO PLATAFORMAK 

☐Beste batzuk…  

EKARPEN BERRITZAILEAK 

 (Antolakuntza eta egitura) 

Proposamenaz azaldutakoa. 

 

EZARGARRITASUN MAILA 

☐Txikia 

☐Txikia-ertaina 

☒Ertaina 

☐Ertain-handia 

☐Handia 



                                                                                                                        

ARRISKUAK (ahulguneak / aintzat hartu beharreko oztopoak) 

Kultura politikoaren aldaketa. 

 

ADIERAZLEAK (ebaluazioa, hala badagokio) 

Ekimen arrakastatsuak: 

https://www.decidim.barcelona/?locale=es 

https://participa.gavaciutat.cat/ 

https://www.lhon-participa.cat/?locale=es 

 

BESTE DATU JAKINGARRI BATZUK (estekak, bitartekoak, argazkiak, PDF fitxategiak…) 

Web bidezko plataforma: 

https://decidim.org/es/demo/ 

Decidim plataformaren gobernantzari buruzko webgunea: 

https://meta.decidim.org/processes/welcome?locale=es 

Sistema irekien garatzaileen webgunea: (Irabazi asmorik gabeko elkartea) 

https://alabs.org/ 

 

 

https://www.decidim.barcelona/?locale=es
https://participa.gavaciutat.cat/
https://www.lhon-participa.cat/?locale=es
https://decidim.org/es/demo/
https://meta.decidim.org/processes/welcome?locale=es
https://alabs.org/

