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TIPAK

Helburua da deialdia egiten digun asmoa; horren 
bitartez, Administrazio Publikoaren eta herritarren artean 
lankidetzan lan egitea erabaki genuen.  

Helburuak kohesionatu egiten du, azpimarratzeko fokuak 
definitzen laguntzen du, pertsonek ildo berean lan egin 
ahal izatea errazten du eta, aldi berean, beste pertsona 
batzuk proiektuan sartzeko eta modu autonomoagoan 
eta erabakiak hartzeko argitasun handiagoarekin lan 
egiteko zubi gisa balio du. 

Helburua ‘helmuga’ edo ‘xedeetatik’ haratago doa; 
zehatzagoa eta hurbilagoa da egiten parte hartzen 
duenarentzat ‘misioaren’ ideia baino, zurrunagoa eta 
urrunagoa baita. 

Helburu bat egitea lan konplexua da. Jarraian, gure 
ekimenen helburuaren argitasuna baloratzen eta/edo 
zehazten lagunduko diguten zenbait gako errepasatuko 
ditugu. 

KONPLEXUTASUNEAN ORIENTATZEA 
 
Hasteko, aurrean ditugun arazoak ulertu behar ditugu eta, batez 
ere, aurrean ditugun arazoen inguruan dugun pertzepzioa ulertu 
behar dugu. CYNEFIN ereduak (D. Snowden) aukera ematen 
digu orientatzeko eta zein arlotan mugitzen garen identifikatzeko 
(bistakoa, zaila, konplexua, kaotikoa eta -desordenatua-) eta 
ekintza-estrategia batean oinarritzeko. 

Kohesioarekin eta lerrokatzearekin loturiko helburua eraikitzea 
konplexuaren eremuan kokatzen da. Bertan, erronkak gure ekintzek 
dituzten ondorioei erreparatuz kudeatzen dira. Etengabeko arriskua, 
ziurgabetasuna eta ikaskuntza eskaintzen dituzte. 

Atributu hori hobeto ulertzen eta 
garatzen lagun dezaketen erreferentziak 
eta/edo erremintak.

Bherrian azken urte hauetan egindako lanaren eta ikasitakoaren ondorioz, Lankidetza 
Publiko Sozialaren esperientzien arrakasta-gakoak ulertzeko, alderatzeko eta aztertze-
ko modua errazten duten 11 atributu sortu ditugu. Diagrama honetan laburtzen da ho-
rietako lehenaren, Helburuaren Argitasunaren, ikerketa-prozesu espezifikoa (11tik 1). 
www.bherria.eus/eu/helburua

Dokumentua 2022ko irailean argitaratu da CC-BY-SA 4.0 lizentziarekin —egungo ber-
tsioa eta ondorengoak—, eta horrek aske banatzea ziurtatzeaz gain, aske erabiltzeko 
eta bertatik eratorritako obrak sortzeko aukera ematen du, betiere iturria aipatuta eta 
lizentzia berarekin partekatuta. 
www.bherria.eus

BATERA SORTZEA HELBURUA LABURTZEKO  
 
Egoera batzuetan, modu emozionalagoan konektatzeak 
partekaturiko erantzun bat laburtzen laguntzen du. Helburuari 
dagokionean, duen konplexutasuna dela-eta, baliteke hitzak labur 
geratzea. Beraz, beste lengoaia batzuei lekua egiteko unea da.  

Lankidetzarako proiektuaren fokua eta prozesuan zehar ikasitakoa 
modu sinbolikoagoan kontuan hartzeko moduaren adibide bat 
Getxoko Udalak herritarrekin batera bultzaturiko “Bentaranoa” 
proiektua da. Herritarren antolakuntzaren logotipoa prototipatze-
tailer batean eraikitako objektua izan zen, helburu komun baterako 
ikuspegi ezberdinak elkartuz lan egiteak duen potentziala aipatzeko. 

DEKALOGOA ETA HIZTEGI PARTEKATUA 
 
Gure ustez, funtsezkoa da prozesuan zehar entzuten joan garen hitz 
eta esamolde literalak erabiltzea. Pertsonak islatuta eta entzunak 
sentitzea. Era horretako lankidetza-prozesuetan oso erabilgarria izan 
ohi da dekalogo edo antzeko bat sortzea ideia nagusiak eta argiak 
jasotzeko. Zerrenda horrek baterako eraikuntza-lan baten emaitza 
izan behar du, praktika zehatz eta inspiratzaileekin konektatuta 
egotearekin batera. 

GLOBALTASUNETIK (BER)RENFOKATZEA 
 
Ibilbide luzeko prozesuetan, ziurrenik, helburuarekin konektatzeko 
beharra izango dugu. Horretarako, ariketa bat proposatzen 
dugu: denbora-lerro bat marraztea, prozesuaren historikoari 
buruzko informazio osoarekin, ondoren, geure buruari galdetzeko 
etorkizunerako zer ikas dezakegun. Zeren falta sumatzen dugu? 
Zer errepikatzen da? Zikloak edo faseak ikusten ditugu? Zer dakigu 
ondo egiten? Elkarrizketak ireki behar ditugu jarrera partzialetatik 
ateratzeko eta proiektuaren potentzialaz galdetzeko. Lan honetan 
ondorengoa galdetzea lagungarri izango dugu: Zer esango luke 
proiektuak bere helburuaz, hitz egiterik izango balu?

L A N K I D E T Z A  P U B L I K O - S O Z I A L E R A K O  AT R I B U T U A K 

TENTSIOAK ONARTZEA 
 
Gehiegizko jarrerei eta kexa-
diskurtsoei muga jartzea 
bateragarria da prozesurako 
funtsezkoak diren ondoezak 
entzutearekin. Jarreren 
atzean dauden premiak uler 
ditzakegu eta prozesuaren 
zerbitzura jarri. 

Zure proiektuan, nola kudeatzen 
dira tentsioak? Nola ematen dio-
zue lekua gatazkari proiektuaren 
ikuspegia zabaltzen joateko? 

MUGETATIK IBILTZEA 
 
Helburu bat zehaztea eta 
babestea aldatzen uztea 
bezain garrantzitsua da. 
Arreta eskaini behar zaie 
aurkezten diren erronka 
berriei eta prozesuaren 
helburuak zabaltzen dituzten 
begiradak sartu behar dira.  

Zure proiektuan, badira 
proiektuari eragiten dioten 
errealitate berriei erreparatzen 
dieten pertsonak? Nola sartzen 
dituzue ikuspegi berriak? 
Plangintzak eta kontrolak 
proiektuari aurrera egiten 
galarazten diote? 

POTENTZIALAK 
ETA EMERGENTEAK 
ARTATZEA 
 
Prozesua izaki bizidun bat, 
nortasun propioa duen zerbait 
bezala entzutea proposatzen 
da; denbora eskaini behar 
zaio une bakoitzean behar 
duenarekin konektatzeko 
hartzen ari den forma 
behatzeari eta guk zerbitzura 
jarri behar dugu. 

Zure proiektuan, denbora 
ematen duzue zer 
gertatzen ari den entzuten? 
Distantziarekin behatzen, 
hausnartzen eta artatzen 
ditugu potentzialak? Sortzen 
ari denari bide ematen diogu? 

ARGITASUNA  
ETA FOKUA 
 
Proiektuaren esparrua, mugak 
eta konpromisoak argi eta 
modu gardenean definitzeak 
fokua jartzen eta prozesurako 
egokia izan daitekeen edo 
ez bereizten laguntzen du. 
Itunak eta sinergiak ehuntzen 
laguntzen du argitasunak. 

Zure proiektuan, lankidetza-
esparrua zehaztu da? Mugak 
eta konpromisoak definitu dira? 
Helburua irakurtzeak energiak non 
inbertitu jakiten laguntzen du? 

PARTEKATUA  
ETA GUZTION  

ONERAKO DENA  
 

Helburu bat modu 
kolaboratiboan lantzeak parte-

hartzaileek beren helburua 
bezala sentitzen, garatzeko 
ahalegina egin dezaten eta 

diskurtso argia eta koherentea 
transmititu ahal izan dezaten 

laguntzen du. 
 

Zure proiektuan, nork parte 
hartu du helburua zehazten? 

Guztion onera bideratutako 
ariketa anitza izan da? 

Edo tentsioak saihestu eta 
espektatiba partikularrak  

batu dira? 

SUSTATZAILEAK:


