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Eskubide guztiak,
 pertsona guztientzat.
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0. Sarrera
Hainbat urtetako lanaren eta hausnarketaren ondoren, Susterra elkartea 
osatzen dugunok gazteekin hezkuntza arloan esku hartzeko modua gidatu 
izan duten eta gidatzen duten oinarriak dokumentu batean biltzeko garaia 
zela pentsatu genuen.

Hausnarketa-prozesu horren bidez, gizarte-ekintza eta hezkuntza-ekintza 
gizarte honetan beharrezkoak direla erakusteko interes berezia dugu, 
premia handieneko uneetan bereziki. Beharrezkoak dira, bai, bereziki 
eraginkorrak direlako, eta urte hauetan izan dugun esperientziak prozesu 
gisa hobekuntza indibidualak, taldekoak eta kolektiboak edo komunitarioak 
sortzen direla erakusten digulako .

Zehazki, murrizketaren eta urruntasunaren politika nagusiaren aurrean, 
pertsonak ezagutzen, ulertzen eta hobekuntza-estrategiak lantzen lagun 
ditzaketen hurbileko zerbitzuak, orokorrak eta espezifikoak, mantentzea 
beharrezkoa dela uste dugu.

Esku-hartzea tresna gisa defendatzen dugu, ez helburu gisa; jendearekin 
esku hartzea defendatzen dugu, bere espazioetan, zer gertatzen den 
ezagutuz eta aitortuz, ez bulegoetatik, harremanik gabe; premien 
alde lan egitea defendatzen dugu, eta erantzuna emateko egituratzea 
zerbitzuak, eskura dagoen zenbateko ekonomikoaren arabera banatu 
beharrean; akonpainamendua jendearen gaitasunei etekina ateratzeko 
formula gisa defendatzen dugu, ez kontrol-bitarteko gisa. Inplikatutako 
pertsonen protagonismoa defendatzen dugu, ez tutoretza edo inposizioa; 
azken batean, dokumentu honetan islatu nahi dugun egiteko modu bat 
defendatzen dugu. 

Baina ez gaude bakarrik. Jende gehiago dago bide honetan. Horregatik 
eragileekin, erakundeekin eta pertsonekin batera lan egitea planteatzen 
dugu, gure esku-hartze ereduan oinarrituta. 

Garrantzitsua iruditzen zaigu emaitzaz edo azken dokumentuaz gain, hura 
lortzeko egindako prozesua ere nabarmentzea. Kanpoko eragileekin parte 
hartu dugu prozesu horretan, eta elkarrekin kontrastatu eta hausnartu 
ahal izan dugu, gure proposamena eta gure egitekoa hobetuz.
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Nolanahi ere, Susterrarentzat prozesu hau ez da amaitu, gure hezkuntza-
praktiken metodologia eta funtsa etengabe aztertzea, birplanteatzea eta 
ebaluatzea gure elkarte-kulturaren parte baita. Gure ustez, hausnarketa 
bera baliagarria da, baina aldaketak, hobekuntzak edo, gutxienez, norabide 
horretako planteamendu bateratuak ekarri behar ditu. 

Orain, bada, jasotakoa eragile horiei helaraztea eta intzidentziaren zirkulu 
geografikoa zabaltzea dagokigu, dokumentua hobekuntzarako erreferente 
gisa erabiltzen dugun bitartean. Ematen dugun arretari eta arretaren 
kalitateari eusteko beharrezkoa den hobekuntza, pertsonek eskubide 
gutxiago dutela eta garrantzi txikiagoa dutela dirudien une hauetan.

Jarraian, hausnarketa horren ondoriozko oinarri teoriko eta metodologikoak 
aurkeztuko ditugu, gure praxirako gida gisa balio digutenak.  



8Esku-hartze sozialaren oinarriak Susterra Elkartean

1. Susterrako lanaren oinarri metodologikoak

Susterraren esku-hartze sozialerako proposamen metodologikora 
hurbiltzeko asmoz, gizarte- eta hezkuntza-ikuspegitik lan egiteko gakoak 
iruditzen zaizkigun gai batzuk antolatu ditugu.

Oinarri horiek 53 puntu erabakigarritan bildu ditugu, kapitulutan 
antolatuta.

A. Lotura filosofiko-metodologikoa.

1. Esku-hartze eredua: esku-hartze positibo parte-hartzailea.
Esku-hartzeari buruz hitz egiten dugunean, Susterran honako hau 
aipatzen dugu: “Laguntza-talde batek baliabide teknikoak, materialak 
eta giza baliabideak nahita eta modu antolatuan mobilizatzea, pertsona 
batek, pertsona-talde batek edo kolektibo batek berariaz edo inplizituki 
planteatutako zailtasun-egoera hobetzeko”.

Esku-hartzeak planteatutako eskariaren azterketa profesionala eskatzen 
du, ondoren eragingo diren pertsonen edota taldeen alderdiak eta beharrak 
identifikatze aldera.

Susterrak partaidetzazko esku-hartze positiboko eredu batean sinesten 
du, eta, beraz, profesionalek beren ofizioko “lex artis” delakoaren arabera 
planteatutako premiei erantzungo diete, betiere erantzunkidetzat jotzen 
diren pertsonekin hitz eginez, aldaketa eta hazkundea ekarriko duten 
erabakiak hartzen joateko.

Pertsonak edo taldeak bere egoera hobetzeko aldaketa-prozesuari ekitea 
erabakitzen badu, erakundeak eta talde profesionalak gainditze-prozesuan 
lagunduko diete, laguntza-harremana gidatuko duen elkarrekiko 
konpromisoen kontratu batean oinarrituta.

Taldeak, jasotako eskariaz gain, artatutako pertsonen benetako gaitasunak 
eta aukerak aztertuko ditu. Hala ere, uste dugun esku-hartzea ez da 
hemen amaitzen, dagoenaren mugan, baizik eta maila pertsonalean eta 
kolektiboan aukera berriak sortzean ere sinesten du.
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Zeregin horrek, askotan, pertsona edo taldearekin ez ezik, bere 
ingurunearekin eta pertsona edo kolektiboa mugatzen den sistemekin ere 
lan egitea eskatzen du. 

Eskariei modu sistematiko eta integralean heltzea funtsezkoa dela uste 
dugu Bat Kalitatez, eraginkortasunez eta Aurrerago garatuko ditugu ideia 
horiek.

2. Esku-hartze soziala, ongizate estatua eta justizia soziala.
Esku-hartze soziala “gizarte- eta komunitate-sustapeneko prozesuetan 
ardaztutako esku-hartze” gisa ulertzen dugu. Prozesu horiek, alde batetik, 
eragin positiboa dute lanaren hartzaile diren pertsonen eta kolektiboen 
ongizatean eta hazkundean, gizartean aldaketa eraginez, eta, bestetik, 
bazterketa eta desberdintasunak eragiten dituzten egoera sozial eta 
ekonomiko bidegabeak leuntzeko eta desagerrarazteko ahaleginak egiten 
dituzte.

Esku-hartze sozialak, Susterrarentzat, Ongizate Estatuan bertan ditu 
sustraiak; izan ere, Ongizate Estatuak pertsona guztiek botere publikoen 
gizarte-babesa izateko eskubide unibertsala dutela aitortzen du, oinarrizko 
premiak asetzen dituzten prestazio eta zerbitzuen bidez, premia horiek 
termino biologiko hertsietan ez ezik, zentzu sozial zabalagoan ere ulertzen 
direlarik.

Ikusmolde hori gizartearen aktiboen birbanaketaren ideia legitimoan (nahiz 
eta orain gutxietsia izan) oinarritzen da. Gaur egungo gizartearen dinamika 
liberala kapitalaren boterean eta haren ekoizpenean oinarrituta dago, eta, 
beraz, batzuek gehiago izan dezaten, besteek gutxiago izango dute.

Susterratik gizartearen ikuspegi humanista berreskuratu nahi dugu, non 
pertsona guztiek pertsona izateagatik balio sozial handia duten. Balio hori 
gizartearen esku dago; honek, justizia soziala dela-eta, bere aberastasun 
guztia gizartearen parte diren pertsonen artean banatu behar du.

Hori egitea zaila da, baina uste dugu desorekak konpentsatuko dituzten 
politikak garatzea, gutxienez, posible dela, horretarako baliabide sozial 
egokiak bideratuz, gizaki ororen oinarrizko beharrak asetzeko.
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Nolanahi ere, gure kezkarik handienetako bat oreka ahalgarri bat lortzea 
da, gehiegizko protekzionismora inoiz iritsiko ez dena; azken honek 
jarrera pasiboa, parte-hartze gutxikoa eta denborarekin gure gizarte-
ekintzarekiko mendekotasuna sortzeko arriskua du pertsonentzat. 
Bestalde, ez dugu sinesten babesgabetzen duen edo abstentzionismoz edo 
negatiboki esku hartzen duen esku-hartze sozialeko eredu batean, eredu 
horiek biztanleria-bazterketako txokoak sortzen baitituzte.

Alde horretatik, uste dugu azken eredu hori “egin gabe egiteko” modu bat 
dela, pertsonen arazoak eta beharrak konpontzen ez dituena, esku-hartze 
sozialera bideratutako zerbitzu gutxi batzuk egotea justifikatzen duena 
soilik, egoera zailagoan eta baliabiderik gabe dauden biztanleei beren 
eskariak berariaz eta modu ordenatuan formulatzeko aukera ematen ez 
dietenak.

Kaleko esperientziak eta bazterketa-arriskuan dauden biztanleekin 
egindako lanak, populazio hori askotan gizarte-zerbitzuen sistemarentzat 
ikusezina dela ezagutzea ahalbidetu digu; izan ere, sistema horrek zentzu 
guztiak ditu baliabide espezializatuetan eta lehen mailako arretako 
zerbitzuen bidez arreta ematera bideratuta, eta zerbitzu horietara eskaera 
ordenatu bat eginez eta administrazio-espediente baten bidez baino ez da 
iristen.

Herritarrengana beren errealitateetan lan egiteko eta, horrela, gizarte-
babeserako eskubidea eskuragarri eta unibertsal bihurtzeko hurbiltzen 
diren baliabide publikoen esperientzia gutxi daude, hirugarren sektoreak 
ematen duenaz gain.

Hizpide dugun laguntza-eredu estatikoak pertsona asko babesik gabe 
uzten ditu gizarte-baliabide eta -trebetasun faltagatik; gure ustez arrakala 
hau kalera ateratzen diren hurbileko zerbitzuak eta ondoren aipatuko 
dugun gizarte-arloko lana eta esku-hartzea uztartuz gaindi daiteke.
Esku-hartze sozialeko eredu egokienak “gizarteratzea” eta “prebentzioa” 
direla uste dugu.

Gizarteratzea biztanleriaren zailtasun-egoerei gizarte-laguntza ematetik 
harago doan kontzeptua da; aukera errealak sortzen ditu bai pertsonengan, 
bai kolektiboengan, bai gizarte-sisteman bertan.
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Prebentzioari dagokionez, lan egiten dugun pertsonei eragiten dizkieten 
zailtasunen kausetara jotzea beharrezkoa dela argi ikusten dugu, instalatu 
eta kalteak eragin aurretik kausa horietan lan egiten saiatzeko, proposamen 
sortzaile desberdinen bidez.

3. Hazkuntza pertsonalera eta garapen komunitariora zuzendutako 
proiektu eta programak.
Susterrak pertsona orok pertsona izate hutsagatik dituen gaitasunetan 
sinesten du, bizitza autonomo eta independenteaz gozatzeko, lan egiteko 
eta harremanak izateko, harreman afektibo eta familiar duinak izateko, 
eta gizarte baten parte izateko, gizarte horretan biktima edo kanpoko 
behatzailea izateaz gain esku har daitekeelako.

Gizaki orok, eta baita SUSTERRAko partaideek ere (bai artatutako pertsonek, 
bai taldeak), gure garapen pertsonaleko prozesuan, gure nortasuna eta 
bizitzako inguruabarrak osatzen dituzten funtsezko esperientzia batzuk 
bizitzen ditugu.

Oinarrizko esperientzia horiek positiboak eta negatiboak dira. Batzuek 
poztasun sentsazioa ematen digute, eta beste batzuek, porrotarena. 
Hala ere, horien guztien multzoa da gure historia propioa osatzen duena, 
batzuetan indargarri, beste batzuetan barne-pizgarri, eta beste batzuetan 
adoregabe eta iluntasun bezala bizitzen ditugularik.

Gazteak garen edota izan garen aldetik, edozein pertsonaren bizitzan 
hezkuntzarako eta hazkunderako hainbat espazio daudela onartzen dugu, 
hala nola familia, eskola, lana, auzoa..., eta badakigu errealitate horiek oso 
modu berezian bizi direla; Susterrak, duen planteamendu integralagatik, 
eremu horietan parte hartzen dugun pertsona guztioi lagun diezagukeela 
uste dugu.

Geure burua hobeto ezagutzen eta geure bizitzez jabetzen laguntzen 
digu; baita hazteko eta gure alderdi positiboak babesten eta berresten 
jarraitzeko beharra esperimentatzen eta mugatzen gaituzten esperientziak 
despistatzen eta azaleratzen ere, horiek aldatzen saiatzeko beldurra 
galduz.

Bestalde, programen, jardueren eta taldeen plangintza guztiek hazkunde 
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pertsonalari begiratzen diote beti, hezitzaileak izan daitezen, zerbaitetarako 
balio dezaten; eta, aldi berean, inguruneari, komunitateari ere begiratzen 
diote, honek pertsonari bere gizarteratzean, edota komunitate berari 
ongizatea, prestazioak... hobetzeko zertan lagun dezakeen begiratuz.

Susterra guztiok parte hartzen dugun programa bat da, non gazteek eta 
lantaldeak emateko eta jasotzeko gaitasuna elkarri aitortzen diogun; 
bi aldeak heldutasuneko, etengabeko aldaketako, hausnarketako eta 
proiekzioko “prozesu” batean gaudela uste dugu, hau da, hazkunde-
prozesu batean.

4. Esku-hartze sozio-hezitzailearen ikuspegi integrala.
Susterraren apustua pertsonei esku-hartze integral bat eskaintzea da, 
pertsona baten bizitzako hainbat alderdi landuko dituena, bai zailtasunak 
dituztenak, bai behar bezala funtzionatzen dutenak.

Ikuspegi hori Banakako Hezkuntza-Proiektuak egitean eta talde-lanean 
jasotzen dugu, arlo desberdinetan helburuak diseinatuz eta aztertuz. 
Gaur egun arlo horiek Osasuna eta Hazkunde pertsonala, Komunitarioa, 
Etxebizitza, Lana eta Formakuntza, Aisia eta Denbora Librea, Justizia eta 
Sexuen arteko Ulermena eta Aukera-berdintasuna dira.

Arlo horietako bakoitza, gainera, epe labur, ertain eta luzera modu 
espezifikoan planifikatzen da, helburuak eta ekintzak markatzeko.

Komunitatean arlo hauetako bakoitza lantzen duten baliabide espezifikoak 
badaude, eta beharrezkoak dira (osasun mentala, adikzioak, gizarte-
larrialdiak, kultura-eskaintza, prestakuntza- eta laneratze-baliabideak); 
haiekin koordinatuta lan egiten saiatzen gara.

Hala ere, bazterkeria-egoeran dauden biztanleekiko erronka erreferentzia 
pertsonaleko baliabide hurbil eta egonkor bat osatzea dela uste dugu, 
pertsonak ekartzen duten guztiarekin artatuz, problematikaren arabera 
katalogatu gabe eta beren bizitzako alderdi bakar batean zentratu gabe.
Gure hartzaileak diren pertsonek alor desberdinetan beharrak dituzte eta 
laguntza eskatzen dute. Susterran harrera egiten zaie, hasierako eskaria 
ez ezik, pertsonaren atzean dagoen globaltasuna ere aztertzen da, eta lan 
pertsonal eta kolektibo bat proposatzen da, askotan kanpoko zein barneko 
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beste baliabide espezializatu batzuk erabili beharko dituena.

5. Hezkuntza-lotura.
Lotura konfiantzazko, segurtasunezko, errespetuzko, exijentziazko eta 
laguntzazko harremana da, pertsonaren/taldearen eta hezkuntza-figura 
baten artean ezartzen dena. Harreman horrek pertsonaren/taldearen 
bizi-baldintzak hobetzea, gaitasunak garatzea, haren egoeraz jabetzea eta 
beharrezkoak diren tresna eta bitartekoez hornitzea erraztu egiten du .

Lotura sortzeko modurik onena denborak, orduak eta esperientziak 
partekatzea da, eta, batez ere, haien espazioetan mugitzea. Normalean 
su motelean prestatzen den lana da, baina batzuetan, egoera kritiko bat 
izanez gero, azkar sortzen da.

Akordioaren argitasunak, elkarrekiko konfiantzak eta zailtasunak 
gainditzeko gakoak bi aldeen ahaleginaren bidez errazago lortuko direla 
onartzeak definitzen dute lotura. Bizi-kalitatea hobetzeko.
Hezkuntza-loturaren bidez nortasunaren hainbat alderdi lantzen dira, 
ohitura berriak, jarrera berriak eta gatazkak konpontzeko modu berriak 
ahalbidetzen dituztenak, eta pertsonari egunerokotasunaren arlo eta 
alderdi guztietan esperientzia berriak eskuratzeko aukera emango 
diotenak.

Lotura eta harremana ez dira gauza bera. Loturak abizena du, hezitzailea da. 
Harremanean intentzionalitatea dago. Asmo hori, hasieran, gurea bakarrik 
izan daiteke, eta, gero, partekatu egin behar da. Haien bizi-baldintzak 
hobetzea da asmoa, eraldaketa pertsonaleko prozesu aktibo baten bidez.

Lotura gure lanaren oinarria da, berez elikatzen, gaitzen, segurtasuna 
ematen eta pertsonengan autoestimua sortzen duen esperientzia da. 
Lotura eta harreman esanguratsuak sortzen ikastea gure lanaren zati 
oso garrantzitsua da; izan ere, hori sortzea da pertsonaren aukeren eta 
beharren gainean lan egitea ahalbidetzen digun abiapuntua. Ezarritako 
loturak esku-hartzeari konfiantzatik heltzeko gaitasuna ematen digu, 
denborarekin gazteentzako erreferentziazko figura gisa kokatzen gaituen 
hezkuntza-harremana sortuz.

Esku-hartzea amaitzen denean lotura ixten jakin behar da. Deslotzea lotzea 
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bezain garrantzitsua da, ikaskuntzaren zati bat da, eta hezkuntza-taldeok 
beti zailtasun handiena dugun kapituluetako bat ere bada.

6. Laguntza esanguratsuzko harremana.
Sostengua pertsona batek beste bati ematen dion laguntzaren eta 
konpainiaren arteko nahasketa da.

Pertsona batek beste pertsona bat, bere egoera ezagututa, bere 
esperientzian edota prozesuan jasotzen eta akonpainatzen duen prozesua 
da, bere ahalmenekin batera bere egoerari aurre egin ahal izateko behar 
dituen baliabideak ematen dizkiolarik.

Susterran sinesten dugun sostengua pertsonek askatasunez ezartzen 
duten kontratuak baldintzatutako sostengua da. Ez da baldintzarik gabeko 
sostengua, nolabaiteko erantzunkidetasuna eskatzen du.

Sostengua babes handia da, helburuak betetzera heltzeko oinarri den 
lekua. Babesarekin dago lotuta, baita segurtasunarekin ere.

Komunitateak ere pertsonei sostengua eman behar diela uste dugu. Bere 
konpentsazio-egitekoaren barruan, komunitateak baliabide eta harreman 
batzuk eskaini behar ditu, premiaren bat duten pertsonek beren egoera 
hobetzeko aukera izan dezaten. Nolanahi ere, laguntza hori baldintzatuta 
egongo da, eta konpromiso batzuk ere eskatuko ditu bere buruarekiko edo 
beste pertsona batzuekiko edo kolektibitatearekiko.

Guretzat, laguntza-harremana honetan datza:
-Harremanetan jartzea, gure burua aurkeztea eta haiekiko dugun zeregina 
azaltzea. Gogoetak, ekintzak, jarduerak, denbora partekatzen ditugu. Egon 
bagaude.
-Haien interesguneei, egoerei, ekintza-ildo berriei, eskaerei eta beharrei 
heltzen diegu.
-Ekintza-plan zehatz eta integral bat planteatzen dugu.
-Gidatzen dugu, erabakia eurei uzten diegu, akordioak zehazten ditugu, 
konpromiso propioak eta komunak. Mugak adosten ditugu.

Praktikan jartzen da eta ikusten goaz. Nolabait, gu gara nor bere burua 
begiratzen joateko ispilua, eta baita barneak husteko, lorpenak eta 
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porrotak partekatzeko eta prozesuari aurre egiteko orientazioari eta 
indarrari berriro heltzeko tokia ere.

Susterrarentzat, pertsonek gurekin duten esperientzia “esanguratsu” gisa 
katalogatzea da gure arrakastaren gakoa, hau da, pertsona gisa eratzen 
lagundu izana, beren baliabide propioak ateraz zailtasunei aurre egiten 
lagundu izana, eta beren komunitatean moldatzeko gaitasuna eman izana.

7. Komunitatea: babeserako, parte-izateko eta gizarteratzeko agente 
aktiboa.
Komunitatea bere kide diren pertsonak hazteko eta gizarteratzeko prozesu 
oso baliotsua sortzen duen gizarte-eragile, esku-hartze sozialaren objektu 
eta subjektu gisa ulertzen dugu.

Komunitateak babesa ematen du. Pertsonek jasaten dituzten gizarte-
mehatxuak eta -arriskuak geldiarazten, zaintzen eta konpentsatzen ditu. 
Arrisku horien jatorria pertsonaren edo haren sistemaren kanpo- zein 
barne-elementu bat izan daiteke.

Babestea aseguratzea da, eta hainbat ekintza barne hartzen ditu, hala nola 
prebentzioa, erreakzioa, defentsa, eta kaltetutako pertsonen erreparazioa 
eta laguntza.

Komunitate-ingurunea hura osatzen duten pertsonei konfiantza emateko 
berehalako arduraduna da. Kideei ez zaie ezer txarrik gertatuko, eta hala 
gertatuko balitz, laguntza emango diote eta zailtasunak konpontzen 
lagunduko diote.

Lagunartean, “Zugatik aurpegia ematen duen norbait izatearen esperientzia 
da, bizitzan babes bat”

Segurtasuna giza garapenerako oinarrizko gakoetako bat da, eta bizitzak 
eskaintzen dituen erronkei eta aukerei aurre egiteko nork bere buruarengan 
konfiantza izatearekin lotuta dago.

Gizartearen onarpena komunitateak pertsonei eta haien proposamenei 
egiten dien harrera da, dauden aldeak edo argudio edo ekintzen inguruan 
egon daitezkeen desadostasunak edo sintoniak alde batera utzi gabe.
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Bai Maslowk bai beste autore batzuek gizartearen onarpena oinarrizko 
beharretako bat dela diote, nahiz eta gure lana garatzen dugun 
esperientziagatik pertsona guztiek hura ez dutela betetzen esan dezakegun.
Onarpenak dibertsitatea terminoa ere badakar guretzat, komunitatea 
dibertsitatean bizikidetza posible den ingurune gisa ulertzen dugularik. 
Horixe da pertsona guztien eta euren ahalmenen garapenerako biderik 
onena; izan ere, ulermen- eta proiekzio-horizonteak aberasten eta 
zabaltzen ditu, koexistentzia eta trukaketa hutsagatik.

Aniztasunerako eta onarpenerako arriskuetako bat ezezagunarekiko 
aurreiritzia eta beldurra dira, errotik ezabatzen baitu elkarbizitza 
osasungarri bati ekiteko gutxieneko konfiantza.

Onarpena oso lotuta dago konfiantzarekin eta segurtasunarekin. 
Komunitateak, pertsona edo talde bat onartuz gero, gizatasunez garatu 
ahal izateko behar besteko babesa eta segurtasuna eman dezake.

Gizarteratzea gauzatzen den medioa ere bada Komunitatea. Gizarteratzea 
harreman-prozesu bat da, eta, horren bidez, pertsona bat kolektibitate 
batean sartzen da, sistema baten zati nagusi eta ukaezin bihurtzeko eta 
integratuta geratzeko.

Gizarteratzearen ekintzak etengabeko mugimendua eskatzen du, bai eta 
parte izateko eta elkarrekin bizitzeko nahia ere.

Gizarteratzeak, halaber, kolektibitateari pertsonak bertan lehendik 
zeudenen eskubide- eta betebehar-estatus bera modu eraginkorrean 
izatea eskatzen dio.

Kide izateak harrera, errespetua, nahia, harremana, eskakizuna, sostengua, 
babesa eta nortasuna eskatzen ditu.

Hurbileko komunitatea giza garapenaren eta hazkundearen esparru 
naturala da gainera; eta, familiarekin eta eskolarekin batera, pertsona 
ororen ikaskuntza- eta gizarteratze-sistema funtsezkoenetako bat da.
Pertsona bat txertatzen den hurbileko erkidegoak kontzientziaz hornitzen 
du; horrez gain, aukera berriak ematen dizkio, eta bere gaitasunak garatzen 
eta nortasuna eratzen laguntzen dio.
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Komunitatea pertsonen oinarrizko esperientzien agertokia, artista eta 
ikuslea da, behar bezala biziz gero, aurrerapen pertsonala eta hazkundea 
dakartenak. Esperientzia horiek, pertsonaren bizi-esperientziaren parte 
izateaz gain, garatu diren sistemaren historia eta identitate kolektiboa ere 
osatuko dute.

Hazkunde pertsonalaren eta komunitatearen hazkundearen zikloa 
progresiboa da beti, eta atzeraelikatzen da, nahiz eta beti norabide berean 
edo asmo berarekin ez egin.

8. Komunitate-norbanako erantzukidetasuna.
Erantzunkidetasunak inklusioaren erritmoa elkarrekikoa dela esan nahi 
du.

Alde batetik, komunitateak pertsonen garapenari laguntzen dio, eta, 
bestetik, pertsonek komunitatea sortzen dute eta komunitatearen 
garapenari laguntzen diote.

Talde bateko kide izateak inplikazioa, interesa eta konpromisoa eskatzen 
ditu. Ezin da talde bateko kide izan ezer ematen ez bada. Kasu horretan, 
taldeak baztertuta amaituko du.

Jakina, bakoitzak dakiena, daukana edo ahal duena ematen du, baina 
desberdintasunetik abiatuta, pertsona guztiek dute taldeak edo 
komunitateak behar bezala funtzionatzeko ardura.
Batzuetan zaila da jakitea zer ekarpen egin dezakeen bakoitzak, eta hemen 
du komunitateak, nolabait esateko, pertsonen inplikazioa eskatzeko 
eskubidea.

Batzuetan, biztanleria-sektore batzuek ia ez dute baliabiderik, eta 
inplikazio hori multzo osoarentzat oztopo dela eman dezake. Hala ere, kasu 
horretan, komunitateak, birbanaketa-irizpide batetik, gehiago makurtu 
beharko ditu balantza eta haren baliabideak, kanpoan geratzeko arriskua 
duten pertsona horiek gehiago babesteko. Nolanahi ere, beti eskatuko 
du zerbait komunitateak, osatzen dugun guztiok baitugu ekarpen handia 
egiteko.

Susterratik ikuspegi zabalagoa eman nahi dugu, segurtasuna, aberastasuna 
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eta uniformetasuna soilik ez diren beste ekarpen batzuei balioa ematen 
hasteko.

9. Aukera-berdintasunaren bila.
Aukera-berdintasuna gizarte moderno demokratikoaren nahia da, eta 
horrek esan nahi du pertsona guztiek, beren desberdintasun ekonomikoak, 
sozialak, kulturalak eta abar alde batera utzita, beren estatuak, 
komunitateak edo gizarteak lortu duten eta biztanle guztien eskura jartzen 
duen gizarte-ongizatea eskuratu eta gozatu ahal izatea.

Aukera-berdintasuna, nolanahi ere, ez dugu ulertzen pertsonen eskubide 
pasibo gisa, pertsona izate eta komunitate baten parte izate hutsagatik; 
aitzitik, gizarteak jarrera proaktiboa izan behar du, eta horrek zailtasunak 
desagerrarazi eta baliabide pertsonalak eta kolektiboak sustatu behar 
ditu, berdintasuna errealitate eraginkorra izan dadin, eta ez ideia hutsa.
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B. Lanaren antolakuntza

1. 4 ardatzen araberako programazioa: hartzaileak, komunitatea, 
administrazioa eta lan-taldea.
Susterran lau maila inplikatzen dituen programatzeko eta ebaluatzeko 
modu bat dugu, helburuak, bitartekoak, epeak, arduradunak eta 
adierazleak bereiziz horietako bakoitzerako.

Lau maila hauek bereizten ditugu: proiektuaren hartzaile zuzenak (gazteak, 
familiak, adingabeak, etab.); ekintzak garatzen ditugun eta hartzaile 
ditugun pertsonak garatzen diren komunitatea; taldea (profesionalak, 
boluntarioak eta inplikatuta dauden agente laguntzaileak) eta lantzen 
dugun arloan eskumena duten administrazioak.

Garrantzitsua da lau mailak programatuta egotea, proiektuak izaera 
integrala izan dezan.

2. Epe labur, ertain eta luzerako diseinua.
Garatzen dugun esku-hartzearen diseinua epe labur, ertain eta luzera 
planifikatzen da beti. Plangintza dinamikoa da, ebaluazio jarraituaren 
ekarpenak jasotzen ditu eta sortzen diren egoera berriak gehitzen ditu, 
beharrezkoa bada plangintza berreginez.

Susterran planifikatzeko modu horrek ikuspegi handiagoa ematen digula 
uste dugu, etorkizunera proiektatzen duen ibilbide-orri bat markatzen 
digula, eta eguneroko aktibismoan ez erortzen laguntzen digula.

3. Interes- arloak zeharka landuz.
Proposatzen dugun esku-hartzea, erabiltzen dugun metodologia (kalea, 
taldeak, tailerrak, D.L.ko jarduerak, mintegiak, prestakuntza, etab.), 
lan egingo dugun taldea edo pertsona, edo garatuko den lurralde fisikoa 
edozein direla ere, esku-hartze integrala da.

Hezkuntza osotasun gisa ulertzen dugu, eta oinarri dituen arlo desberdinei 
dagokie, arlo jakin bati esklusibotasuna eman gabe edo espezializatu gabe.
Zeharkakotasunak oinarrizko alderdiak eskaintzen ditu, hala nola 
erantzukizuna, errespetua, desberdintasuna onartzea, hazteko beharra..., 
eta arlo guztietan eta fase guztietan lantzen dira.
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Orain garatzen ditugun arloak honako hauek dira: osasuna eta Hazkunde 
Pertsonala, Etxebizitza, Komunitatea eta Kulturartekotasuna, Justizia, 
Aisia eta Aisialdia, Prestakuntza eta Lana eta Aukera Berdintasuna eta 
Sexuen arteko ulermena.

Horiekin guztiekin lan egiten da, berariaz Esku-hartze Hezkuntza-Proiektu 
guztietan, bai eta arlo bakoitzetik programatutako ekintza kolektiboetan 
ere, proiektu osoko esku-hartzeari eragiten diotenean.

4. Lan sozio-hezitzailearen faseetan.
Prozesua oinarri hartuta antolatzen dugu gure lana, eta, horrela, hainbat 
fase bereizten ditugu. Kontuan izan behar da egiten den lan motak edo esku 
hartzeko esparruak fase bakoitzaren intentsitatea eta garrantzia osatzen 
dutela.

1.Behaketa fasea
Behaketa-faseak berebiziko garrantzia du, esku-hartzea behar bezala 
zentratzea ahalbidetzen baitu. Behaketa-fasearen helburua esku-hartzea 
ingurune baten beharretan eta aukeretan kokatzea da.

Fase honetan, helburu espezifikoak honako hauek dira:
-Auzoan gertatzen dena ikusi.
- Auzoko talde naturalak, haien arteko harremanak...  ezagutzea.
-Auzoko lider naturalak, ohiturak, egiteko eta pentsatzeko moduak eta 
pertsonen oinarrizko kezkak ezagutzea.
-Esku-hartze sozio-hezitzailea talde gisa kokatuta gauden eremuaren 
esparru naturalean kokatzea.

Behaketa-fasean esku -hartzea jaso dezaketen gazteei buruzko informazio 
asko jasotzen da, baita zer neurritan bizi diren ere.

Fase honetan hautematen denaren informazioa sistematikoki jasotzen da.

2. Harreman fasea
Fase hau kalean gertatzen da nagusiki. Lehen kontaktua, aurkezpena, nor 
garen, zer egiten dugun. Egonetik errezeloak haustea, hasieran errezelo 
horiek sortzen ditugula jakinda.
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Harreman- fasea eskaera jasotzeko fasea da. Fase honetan, pertsonak 
programatik espero duena argitu nahi da. Susterratik pertsona horrek ze 
nahi duen uste duguna pertsona horrek benetan adierazten duenarekin 
alderatzea.

Fase horretan, halaber, pertsona bakoitzari proiektua ezagutarazten zaio, 
bere esku-hartze arloekin, erabiltzen ditugun tresnekin eta abiapuntu 
ditugun planteamendu ideologikoekin.

Fase honetan, elkarrizketa pertsonalaren, idatzizko informazioaren eta 
proiektu honetan lan egiteak sustatzen dituen aukeren komunikazioaren 
bidez, pertsonaren irekiera eta bere problematikan gehiago sakontzeko 
prestutasuna ere baloratzen dira.

Hasieran bere burua lantzeko jarrera ona badago, proiektuaren estiloa 
gustuko badu eta hezkuntza-taldeak proiektu honetan sar daitekeen 
pertsona dela balioesten badu, metodologiaren hirugarren fasera igaroko 
da.

3. Balorazio- eta diagnostiko -asea 
Balorazio-fasean, honako prozesu hau egiten da:
-Ahal den informazio guztia biltzea.
-Esku-hartze prozesuaren definizioa (helburua, esku hartzeko arloak, 
bitartekoak, tenporalizazioa...)
-Problematika identifikatzea.
-Esku-hartzea hurrengo fasean egituratzeko Xedea, Helburuak eta 
Bitartekoak prestatzea.
-Prozesu hori hezkuntza-taldearen eta programan sartu nahi duen 
pertsonaren arteko etengabeko elkarrizketan egiten da.

Prozesua behar bezala argitu denean, esku-hartze fasera igaroko gara.

4. Esku-hartze fasea
Esku-hartze fasea pertsona bakoitzak zehaztu dituen esku-hartze arloetan 
lan egiten den fasea da, eta helburuak, bitartekoak, bitarteko horiek egiteko 
erabiliko dituen tresnak eta gauzatzeko epeak zehaztuz.

Esku-hartze fasean, hezkuntza-taldeak etengabeko harremana du 
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pertsona bakoitzarekin, eta erritmoa pertsona bakoitzarekin zehazten da.
-Hezkuntza-estrategia guztiak erabiltzen dira
-Elkarrizketa pertsonala
-Talde-dinamika
-Jarduerak
-Banakako Hezkuntza Proiektua egitea
...

Esku hartzeko prozesua eboluzionatuz doa denboran zehar, eta etengabe 
definitzen da helburuei, bitartekoei, epeei eta lan-arloei dagokienez.

5. Jarraipen-fase espaziatua
Pertsonak eta taldeak esku-hartze prozesu intentsiboena amaitu dela uste 
dutenean hasten da. Helburua lortutako lorpenei eustea da.

Metodologikoki, esku hartzeko fasean erabiltzen diren tresna berberak 
erabiltzen dira. Helburua lortutakoa mantentzea eta indartzea da.

Gainera, deslotze prozesuari ekiten zaio fase honetan. Ekintza zehatzak 
birplanteatzea beharrezkoa izan daiteke.

5. Diziplina anitzeko tade baten garrantzia.
Proiektuaren oinarrizko zutabeetako bat Esku-hartze Taldea da. Bertan 
oinarritzen da, programa eta jardueren inplementazio teknikoa ez ezik, 
erakunde oso baten kultura ere, lan sozio-hezitzailea ulertzeko modu 
bat, pertsonekin, komunitatearekin eta lan egiten duen administrazioekin 
harremanetan jartzeko modu bat, errealitatea eraldatzeko modu bat.

Hauek osatzen dute taldea:
Susterran besteren kontura lan egiten duten profesionalak eta 
erakundearentzat zerbitzuak ematen dituzten profesional autonomo 
laguntzaileak, zeinekin lan-filosofia eta -metodologia bat partekatzen 
baita.

Taldearen esperientziaz gain, praktiketako ikasleek beste ikuspegi osagarri 
bat transmititzen dute, eta antolatutako programetan parte hartzen dute.
Susterra-n taldea emakumeen eta gizonen artean orekatuta egotea 
zaintzen dugu, garrantzitsua iruditzen baitzaigu nabarmentzea gure ustez 
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garrantzitsua dela bi rolak berdintasun-baldintzetan ordezkatuta egotea 
gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzean.

Lantaldea partekatzen duen proiektu baten inguruan kohesionatuta dagoen 
giza talde bat da, eta proiektu horretan denek egiten dituzte ekarpenak eta 
lantzen dituzte plangintza, inplementazio teknikoa eta ebaluazioa. Ekintza 
ahalbidetzen duen burmuina, babesa, tresna eta egitura da.

Taldea osatzen dugunean, lau zutabeetatik (gazteak, taldea, komunitatea 
eta administrazio publikoak) markatzen zaizkigun beharrizan-aukerak 
entzuten ditugu, figura eta pertsona egokienak sartzeko.

Oinarrizko ezaugarrietako bat profesionalen ezagutza eta gaikuntza da, 
esku-hartze sozio-hezitzailearen esparruan. Eta gizarte-hezkuntzako 
profesionalez gain, taldeko langile bakoitzak beste ezagutza-arlo 
batzuetako gaitasunak edota titulazioak biltzen ditu, esku-hartzeari 
ikuspegi zabalagoa eta kalitatezkoa ematen diotenak (psikologoak, 
pedagogoak, aisialdiko zuzendariak, psikodramatistak, sexologoak, 
berdintasun-agenteak).

Harreman pertsonalean, baliabideen koordinazioan, prozesuen 
dinamizazioan... espezializatutako profesionalak dira. Profesional horien 
kalitatea prestakuntza-prozesu luze bati eta ibilbide profesional bizi bati 
lotuta dago, eta horiek erabiltzaile-profil horrek egunez egun sortzen 
dituen zailtasunetatik ateratzeko eta sartzeko beharrezkoak diren tresna 
pertsonalak eta profesionalak ematen dizkie.

Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da lan-arloko errekonozimendua, 
horrelako profesionalak izatea ahalbidetuko duena. Gai hauei buruz ari gara: 
lan-egonkortasuna, konpentsazio ekonomikoa, etengabeko prestakuntza, 
lan-eskubideak, baliabide teknikoen eskuragarritasuna...

6.  Beharrezko prestakuntza-birziklapena.
Esku Hartzeko Taldearentzat, prestakuntza birziklatzea behar bat eta 
konpromiso bat da.

Gu-geu geure lan-tresna garela baieztatzen dugu; gure esperientziak, 
gure komunikazio-trebetasunak, gure metodologiari buruzko ezagutzak, 
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informazio-ondarea, nolabait, lan egiten dugun pertsona eta komunitateei 
transmititzen diegu, eta oso kontziente izatea, etengabe eguneratuta 
egotea eta, horren guztiaren ondorioz, gaitasunen oreka lortzea eskatzen 
digute.

Horregatik, urtero planifikatzen ditugu bai maila partikularrean bai talde 
mailan garatuko ditugun prestakuntza-ekintzak.

Hezkuntza-taldearentzat, prestakuntza haratago begiratzeko leiho 
bat da, ezagutzen dugunari ez eusteko eta beste leku batera joan ahal 
izateko. Pertsonen gaitasunak modu esponentzialean areagotzen dituen 
dinamismoa eta freskotasuna ematen die taldekideei.

Izan ere, konpromiso horren ondorioz, hezitzaile bakoitzaren lanaldiaren 
dedikazioa% 5ekoa da, eta urtean 80 ordu hartzen ditu gutxienez.

7. Zeregin profesionalaren eta erakundearen kulturaren gainbegiratzea.
Era berean, lantzen ditugun kasuen eta erakundearen beraren aldizkako 
ikuskapen sistematizatuak hausnarketarako, kritikarako eta, batzuetan, 
argirako kanpo-kontrapuntua ematen digu.

Susterrarentzat eta bere taldearentzat, gainbegiratzea ezinbestekoa 
da; izan ere, askotan, kasu edo programaren batean sartuegi gaude, eta, 
hurbiltasunagatik, gure ikuspegi neutroa kutsatzen hasten gara, eta lan 
egiten dugun pertsonen posizioan asimilatzeko arriskua dugu, edo, bestela, 
jarrera, gertaera eta ideia disruptiboak normalizatzen hasten gara.

Gainbegiratzeak errealitate eta informazio jakin batzuk irakurtzean 
metodoa eta objektibotasuna ematen ditu. Tresna horrek modu 
erabakigarrian esku hartzen laguntzen digu eta zerbitzuaren kalitatea 
handitzen du, erakunde gisa hazten eta heltzen laguntzen digula ere.

8. Boluntarioen lankidetza.
Susterrarentzat boluntariotzak zeregin bikoitza betetzen du: alde batetik, 
bitarteko eta tresna bat da gure zeregina garatzeko, eta, bestetik, helburu 
bat da berez.

Tresna gisa, hasieratik izan dugu boluntarioen laguntza. Haren 
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ekintza berritzaile desinteresatu eta kualifikatuak, eskakizun-maila 
desberdinarekin, freskotasun- eta bat-batekotasun-puntu bat ematen du 
hartzaileek proiektuarekin duten harremanean. Gainera, euren lanarekin 
profesionalei zeregin handia deskargatzen diete.

Susterran parte hartzen duten boluntarioak normalean profesionalki 
kualifikatuta dauden pertsonak dira, eta beren ezagutza, denbora eta 
talentua ematen dute talde-programetan eta -ekintzetan, funtsean.

Bestalde, boluntariotza helburu gisa ulertzen dugu berez; guretzat 
garrantzitsua da gizarteak parte-hartze zuzeneko bide bat aurkitzea 
eta egoera okerrenean dauden pertsona eta kolektibo batzuen egoera 
hobetzen inplikatu ahal izatea.

Guretzat parte-hartze demokratikoaren modu hori sustatzea helburu 
soziala da, beste pertsona batzuei modu desinteresatuan lagunduz. 
Susterrak boluntarioei egitura eta antolaketa bat ematen die, haien 
ekarpena bideratu ahal izateko. Era berean, gogoeta, prestakuntza eta 
estaldura juridikoa eta legala ematen die, ekarpen hori modu seguruan egin 
ahal izateko.

9. ETEngabeko eta aldizkako ebaluazioa.
Programatzea eta ebaluatzea Susterran batera doazen dinamikak dira.
Susterran etengabe ebaluatzen da, esku-hartze maila desberdinetan 
gertatutakoa jasotzen da, baloratu, kontrastatu eta ekintzatik ikasitakoa 
programazio berrietan txertatzen da.

Beroan ebaluatzen ditugu, jardueren eta topaketen ondoren, eta hotzean 
ere bai, aldian-aldian, programen, taldeen... programazioak.

Ebaluazioak ekintzaren eta hausnarketaren arteko oreka errazten digu. 
Gure lanaren emaitza dastatzeko aukera ematen du, funtzionatu duten eta 
funtzionatu ez duten alderdiak modu objektiboan ezagutzeko, planteatu 
genuenaren gabeziak non zeuden eta soberan zegoena ezagutzeko.

Gure esku-hartzeari kalitate eta orientazio handia ematen dion praktika da.
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10. Baliabideen gastu eraginkorraren irizpidea.
Susterra elkartea irabazi-asmorik gabeko erakundea da. Erakundeak 
sartzen duen diru guztia abian dituen proiektuak garatzeko erabiltzen da. 
Erakunde honetan ez dago etekinik.

Erakundearen aurrekontu eta balantze guztiak gardentasun- eta 
publizitate-irizpideen arabera kudeatzen dira.

Onura kontzeptua existitzen ez bada ere, argi daukagu programek eta 
erakundeak bideragarriak eta ekonomikoki jasangarriak izan behar dutela, 
eta horrek bat egin dezake apustuarekin eta lan-ildo berriak irekitzearekin.
Gainera, Susterrak baliabideak -giza baliabideak zein baliabide materialak- 
eraginkortasunez kudeatzeko konpromisoa hartzen du gizartearekin, 
hartzaileekin eta laguntzen dituen administrazioekin.

Ez dugu ahaztu behar erakundeak batez ere programen finantzaketa 
publikotik, erabiltzaileen ekarpen txikietatik, hirugarrenei zerbitzuak 
ematetik eta pertsonen eta erakundeen dohaintzetatik hartzen dituela bere 
funtsak. Arrazoi horrek, are gehiago, baliabideen kudeaketa arrazionala 
eta zorrotza izatea eskatzen digu.

Argi dugun irizpideetako bat gastuaren zatirik handiena programetara eta 
baliabideetara bideratzea da, hartzaileen aprobetxamendu zuzenarekin; 
ez gara inbertsio handiak egitearen edo kapitala ibilgetzearen aldekoak.

11.  Sormena eta berrikuntza.
Susterraren eta hezkuntza-taldeko kideen esku-hartzearen beste 
ezaugarri bat sormena da.

Egia da programa-proposamenak, Plan Hezitzaile Indibidualen 
proposamenak, taldeen proposamenak... badirela, eta horiek denboran 
irauten dutela, beren eskaera eta potentzialagatik, baina Susterra 
esperientzia, programa eta metodologia berriak praktikan jartzearen 
aldekoa da; izan ere, gure ustez, proposamenen mugikortasun horrek 
aldaketa eta hazkundea eragiten du, ez bakarrik hartzaileengan, baita 
hezkuntza-taldean eta erakundean bertan ere. Bizitza eta garapena 
dakarte.
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Ildo horretan, urteko programazioek beti dituzte elementu berritzaileak, 
pilotaje- edo saiakuntza-izaera dutenak.

Sormena eta berrikuntza kontzienteak eta neurrikoak izan daitezen zaintzen 
dugu, jada martxan dauden sakontze-prozesuak ez desegonkortzeko.

12. Baliabideen plastikotasuna eta malgutasun profesionala.
Esku-hartzearen eta lantaldearen beste ezaugarrietako bat malgutasuna 
da.

Edozein ekintza hasi aurretik, errealitatearen azterketa batean oinarrituta 
programatzen da.

Lanean ari garela, batzuetan topaketen, taldeen, programen eta abarren 
programazioa aldatzea eskatzen duten emergenteak sortzen dira, une 
horretan gertatzen ari denari, erantzuna eskatzen duenari edo posible 
denari egokitzeko.

Programatutako lana etengabe berrorekatu behar da, interesa edo aukera 
gal ez dadin.

Gazteekin, eta xede ditugun pertsonekin, unean uneko aukera, gaia eta 
modua arrakastaren gakoa dira, eta horrek, askotan, martxaren gainean 
egokitzea eskatzen du.

Plastika desberdinak erabili behar dira; lokal batean elkarrizketa formal 
batean, sukalde tailer batean, autolaguntzako talde bat dinamizatzen, 
kalea egiten, auzoko batzar batean parte hartzen, edo memoria bat idazten, 
gazte bati epaiketa batera laguntzen, gizarte-langile batekin koordinatzen, 
boluntario-topaketa batera joaten, edo administrazio bateko teknikari edo 
politikariekin proiektu bat negoziatzen egon gaitezke.

Leku horietako bakoitzean “egoten jakin” behar da. Jakin behar dugu zer 
jantzi behar dugun aldi bakoitzerako, zein izango diren erregistroak egoera 
batean edo bestean, eta, gainera, arintasunez egin behar da, normalean 
egun berean funtzio desberdinak betetzea tokatzen baitzaigu.
Plastikotasun horrek gazteei lotura finkatzen eta hezkuntza-erreferentzia 
identifikatzen laguntzen die. Plastikotasun hori integraltasunaren aurpegi 
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ikusgarria da. Eredu hau hezkuntza-figuren espezializazioarena baino 
gehiago gustatzen zaigu, nahiz eta batzuetan egiaztatzen dugun arlo 
edo metodologia bateko beharrek espezializazioa behar badute, zentzu 
horretan beharrezkoak diren baliabideak sortzen direla.
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C.  Sarbide prozesua

1. Baliabidearen gertutasuna eta irisgarritasun soziala.
Susterratik hurbiltasun zerbitzu komunitarioetan sinesten dugu. Horrek ez 
du esan nahi barruti edo auzo bakoitzeko udal-bulego bat dagoenik; aitzitik, 
ekintzaren eta errealitatea eta komunitateko eragileak elkarrengana 
hurbiltzeko lanaren jarrera proaktiboa eskatzen du.

Pertsona askok ez dute laguntza-zerbitzuetara jotzen, horiek urruneko 
mundu ulertezin, beldurgarri eta mesfidantzazko batekoak direlako, 
askotan administrazio-prozeduren mende daudenak eta kasu askotan 
erreferentziarik ez dutenak.

Zaila da erakunde batekin komunikatzea eta harremana izatea, hurbiltasuna 
eta harrera sentitzen ez badituzu. Zaila da aldaketarako harreman lotesle 
eta esanguratsu bat ezartzea, zerbitzuaren esku-hartzea eta harremanak 
“eremu formalean” bakarrik gertatzen badira eta laguntza eskatzen duen 
pertsonaren mundura jaisten ez badira.

Irisgarritasunak ez du soilik esan nahi lokalek arrapala eta komunak 
dituztenik desgaitasuna duten pertsonentzat. Era berean, ez du esan nahi 
baliabideak etxetik hurbil daudenik.

Biak dira garrantzitsuak, baina Susterrarentzat irisgarritasuna baliabideak 
pertsona guztiengana iritsi ahal izatea da, hartaz baliatu ahal izan daitezen, 
horretarako neurri egokiak hartuz.

Ulertu behar da artatuko ditugun pertsonek batzuetan gaitasunak 
eta trebetasunak dituztela egiten ditugun proposamenetara joateko, 
ulertzeko, parte hartzeko eta haietaz gozatzeko; beste gehienetan ez 
dituzte izaten.

Ezin gara konformatu “ez badu ulertzen”, “ez badu etorri nahi”, “ez badu 
laguntzen” esaldiekin.

Esku-hartze sozialeko profesionalak gu geu gara. Estrategia planifikatzeko 
ardura dugu, baliabidea benetan irits dadin eta behar duten pertsonentzat 
eta kolektiboentzat errealitate izan dadin. Ez da nahikoa zerbitzua 
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eskaintzea, herritarrengana iritsi behar da, horixe baita esku-hartzearen 
helburu nagusia.

Horretarako, eskarmentuak esaten digu lanerako prestutasuna izan behar 
dela. Susterrak bere burua eskaintzen die pertsonei eta bere inguruneetan 
lan egiten du, bere sistemetan. Erraztu egin behar zaie, hurbildu egin 
behar gara, gauzak argi utzi behar dira eta tresnak arreta ematen diogun 
biztanleriaren ezaugarrietara egokitu behar dira.

2. Pertsonen espazioetan bertan lan egitea.
Gauzak horrela, kalean, lonjetan, etxeetan, familiekin, taberna batean lan 
egitea dagokigu, kontsultei erantzun paseatzen, hizkuntza eta hizkuntza 
ulergarriak hitz egin, taldeak beren espazioetan ezarri, jaietan, afarietan 
edo epaiketa baten irteeran lan egin, edo ezkontza batean lagundu.

Laguntzea ez da elkarrizketa formal batera deitzea bakarrik, lan egiten 
dugun pertsonekin esperientzia garrantzitsuak partekatzea baizik.
Ez dugu lan egiten eduki/egin nahiko genukeen horretatik. Dagoenetik lan 
egiten dugu, direnetik eta dutenetik.

Lan egiten dugun inguru bereizgarrietako bat kalea bera da: han, hasieran, 
ez dago baldintzarik edo epaiketarik kontaktuetan, gure presentzia 
onartzetik haratago.

Jarduera-eremua zehaztu ondoren (adinak, auzoak, generoa, beste 
batzuk), behatu, paseatu eta elkar ikusten dugu.

Pertsonak eta agenteak bilatzen ditugu, pertsona ezagunak izan 
daitezke, liderrak, irekiagoak diren gazteak, edo, besterik gabe, 
egunerokotasunarekin lotutako egoera aprobetxagarriak (sarekada bat, 
jolas bat, auto bat, eztabaida bat...).

Geure burua aurkezten dugu, hitz egiten dugu, nor garen eta zer bilatzen 
eta eskaintzen dugun azaltzen dugu; uneak ondo aukeratu behar dira, 
eta, gainera, beste trebetasun eta tresna informal batzuk oso ondo erabili 
behar dira, kontaktua eta harremanak sortzeko.

Gero, noizbehinka kontaktuan jarriko gara, esparru informalean, bisitetan, 
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agurretan, proposamen batzuetan. Interesguneak, beharrak eta zalantzak 
azaleratuko ditugu. Lehenengo eskariak egiten dira, eta horiek erantzuten 
joango gara, lehenengo ekimen kolektiboak eta banakako topaketak eginez.
Beren espazioak erabat errespetatzen dituen taldea gara. Ez gara 
baloratzen, zalantzan jartzen edo epaitzen sartzen. Horren ondorioz, oso 
egoera konprometituak errespeta ditzakegu.

Ingurune irekiaren arriskurik handiena muga maneiatzea da; izan ere, bere 
espazioetan lan egiten dugu, sarerik gabe, eta oso gai konplexuak lantzen 
ditugu, dituen ondorioengatik eta bizi diren normaltasunagatik (indarkeria, 
kontsumoak, gaixotasun mentala, delinkuentzia).

Erne egon behar dugun beste arrisku bat errealitatea ez distortsionatzea 
da, ez normalizatzea epe luzera beren prozesuei galga jartzen dieten 
portaerak eta bizi-planteamenduak. Ez etsitzea eta errealitate hori 
pertsonak aurre egin diezaiokeen aukera bakartzat hartzea.

3. Norberak dakarrenarekin lan egin.
Pertsona bakoitzak dakarrenarekin lan egiteak inolako balio-epaiketarik 
gabeko lehenengo harrera egitea eskatzen du.

Haien eskaera esplizitua jasotzen da, edo, besterik gabe, haien beharra 
entzuten da, hurbiltasunez, interesez eta enpatiaz.

Hala ere, ez dugu soilik irakurtzen pertsonak esplizituki zer eskatzen duen, 
baizik eta beste premia, zailtasun eta konpetentzia batzuk ere, atzean 
jardunean edo ezkutuan daudenak.

4. Abiapuntu-egoerekiko errespetua.
Proiektuan pertsona bati harrera egiten zaionean, modu neutroan egiten 
diogu.

Saiatzen gara ez epaitzen, ez katalogatzen, ez eta kontatzen ditugun 
gertakariengatik eramanda izaten ere, egoera, balio eta modu asko ez 
ditugula partekatzen jakinda.

Pertsona entzuteko, jasotzeko, hartzeko eta haren arazo, gabezia edo 
distortsioetatik bereizteko unea da.
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Transferentziei eta kontratransferentziei ere erreparatuko diegu, laguntza-
harremana ez kutsatzeko. Badakigu gure lan-tresna gu geu garela, eta 
bultzadak edo inpresioak gu baldintzatzea uzten badugu, etorkizunean 
esku hartzeko aukera galduko dugu.

Aurrerago, hezkuntza-harremana eta lotura finkatuago daudenean, 
pertsonari aurrez aurre jarriko dizkiogu balioak, jarrerak, helburuak, xedeak 
eta esperientziak, nahi izanez gero definitzen eta aldatzen laguntzeko.
Lotura finkatuta dagoenean eta hezkuntza-figura erreferentzia denean, 
hezkuntza-kontratuak kritika maila hori ahalbidetzen du hezkuntza-
harremana galdu gabe, prozesua ahalbidetzen du.

Pertsonekin alderdi jakin batzuk lantzeko aukera ugari izango ditugu, eta 
haientzat hori heltze-prozesuaren zati bat izango da, ez epaiketa bat.

5. Programetarako sarbideak.
Programan sartzeko hainbat bide daude:

Alde batetik, gizarte-zerbitzu orokorretatik (Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, 
Udal Larrialdietako Zerbitzua, EISEak, Institutuak, Elkarteak) edo gizarte-
zerbitzu espezializatuetatik (osasun mentala, epaitegiak, espetxea, 
droga-mendekotasuna, immigrazioa, prostituzioa, tratu txarrak, aisialdia, 
komunitatea, desgaitasuna, etab.) bideratzen da.

Zerbitzu publiko zein pribatu horiek gaiaren jarraipena egingo dute ondoren.
Kaleko gizarte- eta hezkuntza-prozesuen bidez sar daiteke, inplementatzen 
den eremuetan. Zuzenean edo zeharka, hezkuntza-figurekin harremanetan 
jarrita, haiei hezkuntza-lana egiteko prestasuna planteatuko baitzaie.

Lokalean ere kontaktu zuzena izan daiteke. Ahoz ahokoak asko egiten du. 
Parte-hartzaileek Susterran izandako esperientzia deskribatzen dute, 
eta horrek beren egoera planteatu nahi duten beste pertsona batzuk 
erakartzen ditu.

Sartzeko beste bide bat sare sozialen bidez da. Pertsonek erakundeari eta 
haren jarduerei buruzko informazioa jasotzen dute, eta horren berri izateko 
deitzen dute.
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Kasu horietan guztietan, Susterrak arreta handia jarriko du harrera ona 
egiteko. Asko dugu jokoan lehen partidetan. Hor sortzen da konfiantzarik 
oinarrizkoena, hor uzten dira agerian edukiak eta lan-metodoak, eta hor 
osatzen dira elkarrekiko itxaropenak. 
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D. Esku-hartzearen baldintzak

1. Hezkuntza-erantzukidetasuna.
Erantzunkidetasunaz ari garenean, harreman sozio-hezitzailea eta 
laguntza-harremana aldebiko kontratu moduko bat dela esan nahi dugu, 
eta bi aldeek elkar behartzen dutela hartzaileak aurrera egin dezan eta 
garapen pertsonala lor dezan.

Heldutasun pertsonalerako funtsezkoa da norberaren erantzukizuna 
baliatzea hezkuntza- eta hobekuntza-prozesuarekin.
Oinarrian urrezko arau bat dago: hezkuntza-figura ez da inoiz hartzailearen 
aurretik joango. Interesdunak inplikaziorik ez badu, ezer gutxi egin behar 
da. Susterratik ez dugu gurditik tiratzen.

Bi aldeek kontratua argi daukate, eta bi aldeen konpromisoak zehazten 
dituzte. Konpromisoek esku-hartzearen funtsarekin eta formarekin 
zerikusia izan ohi dute.

Hartzaileek beren helburuak eta helmugak diseinatzen dituzte, eta 
bitartekoak, epeak, eman beharreko urratsak eta ebaluazio-mekanismoak 
proposatzen dituzte. Esku-hartze taldeak argi eta garbi zehaztuko du zer 
egingo duen, norekin koordinatuko den, pertsona zertan lagunduko edota 
kontrastatuko duen, zer baliabide jarriko dituen haren eskura.

2. Lan egiten dugun pertsonen protagonismoa.
Aurretik esandakoaren ildotik, berariaz aipatu nahi dugu gurekin batera 
doazen esku-hartze sozialeko prozesuen protagonistak, nagusiki, 
hartzaileak direla.

Jakina, laguntza-harremanean hainbat pertsona eta estamentu nahasten 
dira (hartzaileak, haien berdinen taldeak, taldea, komunitatea, beste 
gizarte-baliabide batzuk, administrazioak, etab.), eta bakoitzak zerbait 
ematen dio harremanari bere posiziotik, baina pertsona hartzaileak berak 
dira esku-hartzearen erritmoa markatzeko eta gidoia idazteko ardura 
dutenak.

3. Indibidualtasunetik egiten den lana.
Nolanahi ere, eta batzuetan talde-lanerako metodologia erabiltzen ari garen 
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arren, funtsezkoa da pertsona bakoitzaren prozesuan indibidualizatzen 
ikastea.

Antzeko ezaugarri eta helburu komunak dituen kolektiboa bada ere, ez da 
bere indibidualtasuna ahaztu behar; horrek esan nahi du pertsona bakoitza 
bere historiarekin, gaitasunekin eta mugekin etortzen dela; horregatik, 
kontuan izan behar da pertsona bakoitzak bere denbora behar duela, bai 
eta banakako helburuak dituen arreta eta tratamendu espezifikoa ere.

Bestalde, hezkuntza-taldea osatzen dugun figurak ere desberdinak gara. 
Horregatik, gaitasun bakarrak ditugula onartzen ere jakin behar dugu, 
inork ezin dituela ordezkatu, gure hutsuneak bezalaxe, azken horiek talde-
lanarekin gainditzen laguntzen ditugula.

4. Esku-hartzearen baldintzak.
Baldintzak kontratu sozio-hezitzailearen berezko ezaugarriak dira. 
Gure esku-hartzea baldintza hauen mende geratzen da: aldez aurretik 
hezkuntza-figuren eta artatutako pertsonen artean zehazten eta 
hitzartzen diren baldintza horiek betetzea.

Esku-hartzearen lehen faseetan, behaketan, kontaktuan eta loturan, 
baldintzak ez dira oso zorrotzak; batzuetan, presentzia onartzearekin, 
pertsonen arteko errespetuarekin eta entzutearekin baino ez dute 
zerikusia. Baldintzak bat-batekoak eta zentzuzkoak dira.

Esku-hartzea aurreratuago dagoenean, pertsonek argi dutenean aurrera 
egiteko lan pertsonala egin nahi dutela, hainbat arlori helduz, arlo horiek 
beren hezkuntza-erreferentziarekin alderatzen dituzten helburuak eta 
bitartekoak ezartzen dituzte, eta, hortik abiatuta, zenbait baldintza jartzen 
dira esku-hartzea eraginkorra izan dadin eta aurrera egitea ahalbidetu 
dezan.

Loturaren boterearekin jolasten da, pertsonak erreferentziazko hezkuntza-
figurarekin batera diseinatu duen prozesuarekiko leialtasuna eskatzeko.

5. Mugak lan-tresna gisa.
Alde batetik, baldintzen eskakizunaren muturra da, eta, bestetik, ohiko 
lan-tresna.
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Mugak hezkuntza-figurek jartzen dituzte normalean, pertsonek beren 
konpromisoei erantzuten ez dietenean edo bat bera ere beren gain hartu 
nahi ez dutenean. Muga honetan datza: ez gara inoiz inplikatuko eta inoren 
gurditik tira egingo, baldin eta pertsonak ez badu bere esku dagoena egiten, 
nahiz eta egoera zaila izan.

Bestalde, muga lanerako oso tresna ohikoa da. Mugaren ariketak pertsonen 
espektatibak kokatzen eta birkokatzen ditu, eta ikasten dute gauzak 
ez daudela soilik beren borondatearen mende, baizik eta besteen eta 
ingurunearen benetako aukeren eta harremanaren beraren mende.

Muga jartzea batzuetan konplexua da, eta loturaren egonkortasunaren 
eta sendotasunaren araberakoa. Gaizki jarritako muga batek laguntza-
harremana ere hautsi dezake. Batzuetan, esku-hartze esparruak ere, hala 
nola kaleak edo gazteen lonjak, mugak jartzeko zailtasun handiagoa dakar.

Mugak ukapena eta frustrazioa dakartza berekin, eta hori, gainera, jasotzen 
duen norbaitek laguntzen badu eta aukera berria birformulatzen laguntzen 
badu, pertsona gisa heltzen eta hazten laguntzen du; ikaskuntza nagusia 
da.

6. Isilpekotasuna: sekretu profesionala eta bere mugak.
Isilpekotasuna datu pertsonalen babesaren legezko bermetik eta arau 
deontologiko profesionaletatik eratortzen da, baina, batez ere, Susterrak 
lan egiten ditugun pertsonek gehien estimatzen duten ezaugarrietako 
bat da, eta fidagarritasun handiagoa eskaintzen die abian jartzeko eta 
gizarteratzeko prozesu bat egiteko.

Susterrara hurbiltzen den eta bere intimitatea hezkuntza-figura baten 
esku uzten duen edota lan pertsonal bat egitea erabakitzen duen 
pertsonak ziurtatuta dauka informazio hori ez zaiola hirugarren pertsona 
bati emango, ez eta erabiliko ere, pertsona horrek berak ez badu informazio 
hori ezagutzeko baimenik eman.

Hezkuntza-figurak informazioa, egoerak, emozioak, hausnarketak edo 
erabakiak beste pertsona edo baliabide batzuekin partekatzeko beharra 
planteatuko dio interesdunari, eta pertsona horrek ados egon beharko du 
hori egin ahal izateko. Beste batzuetan, erreferentziako pertsonak baimena 
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eskatuko du, taldetik kanpoko profesionalekin kontrastatu ahal izateko.
Kontrastatzen den informazioa ahalik eta errespetuzkoena izango 
da pertsonen intimitatearekin, eta ahalik eta gehien saihestuko da 
morbotasuna besterik ekartzen ez duten egoera espezifikoak birsortzea. 
Datu objektiboak partekatuko dira, eta irakurketa subjektiboa denean, hala 
adieraziko da.

Susterran artatzen diren pertsonek badakite hitz egindakoa Susterraren 
talde profesionalarekin kontrastatu ahal izango dela, eta ez dela inolako 
intimitaterik edo identitaterik jakinarazten.

Konfidentzialtasunaren beste muga bat aurkitzen dugu hezkuntza-
figuraren irizpidearen arabera, eta behin lantaldearekin eta zerbitzuaren 
koordinazioarekin kontrastatuta, artatutako pertsonaren edo hirugarren 
pertsona baten osotasun fisiko edo psikikorako berehalako arrisku zehatz 
bat dagoela uste denean.

7. Huts egiteko eta beste aukera bat izateko eskubidea.
Hezkuntza-prozesuak, ondo planteatuta egoteko, akatsa eta porrota 
izateko aukera aurreikusi eta onartu behar du.

Akonpainatutako porrota izateko aukera badago, hezkuntza-prozesu bat 
egiteko aukera dago. Horretarako, aldez aurretik edozein porrot pentsatu 
behar dugu, hala nola horri buruz hausnartzeko aukera, ikastea eta hortik 
berriz hartzea.

Akatsa, porrota, krisia, ikasteko eta, beraz, hazteko aukera da batez 
ere. Hori horrela da bai hezkuntza-taldearentzat baita artatzen ditugun 
pertsonentzat ere.

Gure hezkuntza-prozesuetan huts egiteko eta porrot egiteko aukera 
sartzen dugunean, gure aukerak zabaltzen ditugu, bai hezkuntza-
taldearentzat, bai inplikatutako pertsonentzat. Izan ere, porrotari buruzko 
hausnarketak lanean jarraitzeko aukera emango digu, prozesu bererako 
eta etorkizuneko erabakiak hartzeko aberasgarria izan daitekeen ezagutza 
handiagoa eskuratuta, gauza gehiago jakinda. 
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E. Esku-hartze eredua

1. Analisi eta errealitate printzipioa. 
Errealitatearen azterketa oinarrizko tresna da Susterrarentzat.

Edozein egoeratan, hezkuntza-proiektutan, lan egiten dugun taldetan, 
jasotzen dugun kontsultatan, diseinatzen dugun programatan edota 
erakundearen estrategian, eskura dugun informazio guztia ikuspegi 
errealistatik aztertzen dugu lehenik.

Zer dagoen ikusten dugu, gauzak nola dauden, herritarren, taldearen, 
administrazioen eta komunitatearen beharrak zeintzuk diren. Gure 
begirada tranpatia izan ez dadin saiatzen gara, hel gaitezkeena bakarrik 
ikusi ez dezan. Era berean, ez dugu begirada baikorra izan nahi, proiektu 
atseginak egiteko baino ez baitu balioko, oinarrizko arazoak detektatu 
gabe eta benetako beharrizanari erantzungo dioten proiektuak planteatu 
gabe. Ezta begirada katastrofista edo gabezian zentratua ere, hau ere ez 
baita errealitatea.

Zintzotasuna eta errealitatearen printzipioa dira gure lanaren abiapuntua, 
eta horren gainean bakarrik programatu, esku hartu eta ebaluatu daiteke.

2. Emergenteak detektatzen.
Pertsona eta talde guztiek erakusten dute sentsibilitate, interes edo 
potentzialtasun jakin bat alderdi, kontu edo gairen bati buruz une jakin 
batean.

Interes hori atzematea eta indartzea da helburua, hezkuntza esku-
hartzearen esku jartzeko. Aukera irakurtzea eta aprobetxatzea da.

Horrek taldearen malgutasuna eskatzen du. Programazioak datorrenaren 
arabera birformulatzeko prest egon behar dugu, hasieratik planteatutako 
esku-hartze ildoetatik eta hezkuntza-helburuetatik gehiegi urrundu gabe.

3.  Akonpainamendua.
Esku-hartze- taldearen eguneroko zeregina da, eta, zehazki, pertsona edo 
talde bakoitzaren hezkuntza-erreferentziarena.
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Zeregin hori pertsonen gizarteratze-ibilbidean presente egotea da, 
hurbilean eta etengabe. Eskuragarri egon behar dugu, eta denbora 
partekatu. Ezin da presarik egon, hau pixkanaka doa: erritmoa pertsona 
bakoitzak markatzen du bere erreferentearekin. Esperientziak, gogoetak, 
sentimenduak, zalantzak, aurrerapenak, atzerapausoak, ezustekoak, 
frustrazioak, minak eta pozak partekatzen dira. Albiste onak ospatzen dira, 
eta txarrak baloratzen dira.

Akonpainamendu hori hainbat modutan egiten da, espazio formaletan 
zein informaletan. Tutoretza formaletan izan daiteke, lokalean kafe bat 
hartuz, taberna batean zerbait hartzeko geratuz, etxera bisita bat eginez, 
medikuaren hitzordu batera joanez, edo eskolan, zerbitzu espezializatu 
batekin bilduz, epaiketa batean, espetxean, parkeko paseoan, taldeko 
afarian, txango batean, espazio bat, denbora bat eta intimitatea 
partekatzeko aukera ematen duen leku batean.

Jakin badakigu gure lana epe luzerakoa dela, ez dagoela presarik egiteko, 
ondo egiteko beharra baizik, eta gure lana gazte bakoitzari laguntzea eta 
haiengandik hurbil egotea dela. Gure filosofia ez da aktibista, finalista da, 
eta, ondorioz, ez dago amaierarik, “bitartean” bat baizik.

Laburbilduz, esan dezakegu kalitateak, guretzat, pertsonen bizi-kalitatea, 
ongizatea eta gogobetetasuna sortzen saiatzea duela helburu. Pertsonekin 
ezartzen dugun harremanetik abiatuta sortzen dugun ongizatea. Harreman 
horrek pertsonak baliotsuak direla egiaztatzen du, haien bizitzaren 
protagonista izango diren aldaketa pertsonalak bultzatzen ditu, eta 
bizitzan erabakiak hartzea eta horien gaineko kontrola sustatzen du.

4. Erreferentziazko profesionala.
Planteatzen dugun esku-hartzearen funtsezko beste alderdi bat gure 
proiektuarekin kontaktua duten pertsona guztiek beren eskaerak 
planteatzeko erreferentziazko pertsona bat izatea da.

Esku-hartzeko edozein fasetan, pertsonek argi izan behar dute norengana 
jo dezaketen beren gaiak planteatzeko. Batzuetan, mugimendu naturala da 
pertsonak hezitzaileren batengana hurbiltzea; baina, nolanahi ere, taldeak 
adi egon behar du pertsona guztiek erreferentziazko hezitzaile baten bidez 
esku-hartze taldeari zuzentzeko benetako aukera izan dezaten.
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Garrantzitsua da lotura bereziko eta hezkuntza- esku-hartzearen prozesua 
beti pertsona berak egitea. Harreman sozio-hezitzaile horren jarraitutasuna 
eta egonkortasuna artatzen ditugun pertsonek gehien baloratzen duten 
gauzetako bat da. Gainera, laguntza-harremana aldebikoa da, epe labur, 
ertain eta luzerako konpromisoak adosten dira, eta positiboa da bi aldeek 
elkarrekin egitea prozesu hori.

Batzuetan, esku-hartzeak berak espezialisten lana eskatzen du, beste 
erreferentzia pertsonal batzuk sar daitezke jokoan; baina jatorrizko 
hezkuntza-lotura beti geratzen da salbu pertsonaren intimitatearen zati 
gisa.

Beste batzuetan, norberaren edo taldearen prozesua dela eta, alderdiek 
beharrezkotzat jo dezakete hezkuntza-erreferentzia aldatzea, hezkuntza-
kontratu berri batekin aurrera egiten jarraitu ahal izateko.

Gerta daiteke, baita ere, profesionalen batek taldea uztea hainbat 
arrazoirengatik. Kasu horietan, oso adi egongo gara aldaketa eskuz esku 
eta pixkanaka egin dadin, esku-hartzean hausturarik egon ez dadin. 
Gehiago edo gutxiago iraun behar duen deslotura-prozesu bat eman 
behar da, pertsonak edo taldeak ez dezan bizi erreferentziazko figuraren 
abandonatze bezala; aitzitik, aukera eta harreman berrien aro berri gisa 
bizi behar du.

5. Harreman zuzena.
Hezitzaileak tresnak gara, eta, beraz, bizkorrak, hurbilak, operatiboak eta 
erabilerrazak izan behar dugu. Aurrerapena ezin da gelditu tresna eskura 
ez dagoelako edo baliozkoa ez delako.

Susterran, sarreran, ez dago distantzia fisikorik: ez dago ez bulegorik ez 
mahairik kasu gehienetan.

Elkarri eragiten diogu, entzuten dugu eta ekarpenak egiten ditugu. 
Une desberdinen bila gabiltza. Formala informalarekin nahasten dugu, 
entretenimendua gogoetarekin. Harremanetan jartzen gara hainbat 
gunetan (kalean, lokalean, telefonoz,...). Baldintzak jartzen ditugu, 
bestearenak onartzen ditugu.
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Zentzu horretan, taldeak neurri batzuk hartu behar ditu. Kontuz ibili behar 
da inbasioarekin. Zain egotearen eta espazio pertsonala inbaditzearen 
arteko lerroa oso fina da, eta oso erraza da apurtzea, egoera batzuetan 
oreka mantentzea zaila baita.

6. Komunikazio-prozesuak. Hizkuntza hurbila, ulergarria eta zuzena.
Lan egiten dugun pertsonengana eta taldeengana iristeko, garrantzitsua 
da komunikazio-prozesua zaintzea. Daukagun tresnarik boteretsuenetako 
bat da, eta kontzienteki erabili behar dugu. Dinamika dialogikoaren bidez 
entzute eta ekarpen ona egiteko, une, testuinguru eta hizkuntza egokiak 
aukeratu behar dira.

Erabiltzen dugun hizkuntza oso argia da, bere argotean ez erortzeko kontu 
handiz, askotan adierazpide eskasa baina zamaz aberatsa, batez ere 
espazio informaletan; baina beti adi, mezua bi noranzkoetan irits dadin eta 
modu hurbil eta konplizean irits dadin.

Gizabanako eta talde bakoitza desberdina da. Hastapenak garrantzitsuak 
dira. Horrek kontzentrazio-maila oso altua eskatzen du, gutxi 
egituratuta dauden lehen topaketetan irakurketa ona egiteko. Aurrerago, 
komunikazioaren joko-arauak ere adosten dira, eta espazio desberdinak 
indartzen dira, gai desberdinak lantzeko.

7. Esku-hartzearen borondatezkotasuna.
Gure ustez beste alderdi garrantzitsu bat honakoa da: esku-hartze sozio-
hezitzailea pertsonak edo taldeak onartzen eta eskatzen duenean baino ez 
dela sortzen.

Argitu behar da, hasiera batean, taldeak modu proaktiboan jartzen dituela 
bere harreman-baliabideak eta ekintza zehatzak hartzaile izan daitezkeen 
pertsonekin harremanetan jartzeko eta gonbidatzeko, baliabidearen eta 
hezkuntza-taldearen benetako irisgarritasuna bermatze aldera.

Hala ere, pertsonak dira, zer garen eta zer eman diezaiekegun jakinda, lan bat 
egitea eta banakako eta taldeko gizarte- eta hezkuntza-proposamenetan 
parte hartzea erabakitzen dutenak.

Ongi informatutako borondatezkotasun horrek askatasuna ematen dio 
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hezkuntza-harremanari, eta plano berean koka daitezkeen pertsonen 
jarrerak deskontaminatzen ditu. Pertsonak nahi dutelako daude, ez daude 
inork behartuta.

8. Eskaera inplizitua eta esplizitua.
Lan egiten dugun pertsonek eta taldeek beren zailtasunak eta beharrak 
planteatzen dizkigute, bai berariaz, bai inplizituki.

Normalean, esku-hartzearen lehen faseetan, eta behaketa- eta harreman-
fase baten ondoren, pertsonek eskaera esplizitu batzuk egiten hasten dira, 
askotan premiazko edo sortzen ari diren gaiei buruzkoak (lana, justizia, 
denbora librea, gizarte-laguntzak, etab.).

Lehenengo eskaera horien bidez, pertsona bakoitzaren rola zein den eta 
harreman sozio-hezitzailea zertan datzan argitzen da, eta esku-hartze 
integraleko beste fase bat irekitzen da, pertsonekin  oraindik adierazi 
ez diren beste premia garrantzitsu batzuk aztertzen, kontrastatzen eta 
lantzen dituena.

Talde profesionalaren irakurketak pertsonari edo taldeari itzuliko zaizkio, 
eta hark berretsi edo birformulatu beharko ditu, eta hark erabakiko du 
landu nahi dituen edo bertan utzi nahi dituen.

Harremana eta lotura helduak diren heinean, exijentzia handiagoa izango 
da, betiere lan eraginkorra eta garrantzitsua egiteari begira.

9. Lan ekologiko-sistemikoa.
Susterran egiten dugun esku-hartze sozio-hezitzailearen lanak arreta 
handia jartzen die artatutako pertsona ibiltzen den familia- eta gizarte-
sistemei.

Badakigu sistemaren aldaketek aldaketa pertsonala errazten dutela, eta 
alderantziz. Hori dela eta, gure ekintzak askotan pertsonaren familia- eta 
gizarte-sistema hartzen du helburutzat, horiek mugitzen diren esparru 
soziopolitikoa eta kulturala ere kontuan hartuta.

Ohikoa da bikotekideekin, gurasoekin, seme-alabekin, auzokideekin, 
erakundeekin eta haiekin esku hartzen duten baliabideekin egotea 
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eta ahaleginak inbertitzea, tartean dauden eragile guztien hazkundea 
ahalbidetuko duten aldaketa batzuk gaitzeko.

Helburua kanpoko aukerak aurkitzea eta mehatxuak murriztea da, sistemak 
malguago eta gaitzaileago bihurtuz hura osatzen duten pertsonentzat.
Askotan, komunikatzeko eta parte-izateko zailtasunek sistema kolokan 
jartzen dute, eta hor eragin dezakegu gehien.

Banakako esku-hartzean lan handia egiten da pertsona bakoitzarekin, 
familiako kideekin eta parte diren taldeetako kideekin duen harremana 
nolakoa den jakin dezan, eta zenbait helburu plantea ditzan bere 
hazkunderako eta bere sistemak hobetzeko.

10. Taldeko eta norbanako lanaren boterea.
Esku-hartzea gainjartzen diren hainbat planotatik ulertzen dugu. 
Indibidualetik taldekora, eta hori guztia testuinguru komunitario batean 
kokatuta.

Esku hartzen dugun auzo bakoitzeko erreferentziazko taldeekin lan egiten 
dugu, baita “auzoartekoak” osatzen diren taldeekin edo berariazko arloekin 
ere.

Lan konplexuena lehenengoa da, talde naturalak. Sartzea da gakoa: taldean 
gonbidatua eta desiratua izatea. Kalean gertatzen dena eztabaidatzen 
dugu, auzoan, lonjetan, txokoetan, taldea irakurtzen dugu. Baloratzen dugu 
zer den konpainia, zer den interesa, zer den harreman eraikitzaileagoa.
Aukera bakoitza azpimarratzen dugu, askotariko ekintzak eskainiz: 
konpainia (aisialdia eta denbora librea, informazio-tailerrak, hitzaldiak...), 
interes zehatzak (autolaguntza-taldeak, berdinen taldeak, enplegu-
tailerra), talde itxia (autogestio-ekintzak, lan afektiboa, harremanak 
erraztea, agresibitatea maneiatzea),

Erreferentziazko talde naturalekin lan egiteko zailtasun handiena mugak 
izaten dira, muga ez baitago erabat argi. Egia esan, bere espazioa da, eta 
haiek jartzen dituzte jokoaren arauak.

Taldeko pertsona guztiei ere adi egon behar dugu, pertsona batzuei 
ekintzaren bat eskaintzen diegunean eta beste batzuei ez min egin 
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baitezakegu; edo konturatu gabe zauriak irekitzen baditugu, jendea gal 
dezakegu, eta zauri irekiekin galdu, mina areagotuz. 
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F.  Esku-hartze indibidualizatua

1. Hezkuntza-proiektu indibiduala (HPI). Mugak, gaitasunak eta aukerak, 
ikuspegi konstrukzionista.
Hezkuntza-Proiektu Indibidualaa lan-tresna nagusia da pertsona batekin 
esku hartzen dugunean.

HPIa etorkizunerako plan bat da, xede bat, helburu batzuk, estrategia bat, 
behar, eduki edo eskatzen dudanaren balorazio bat. Uko egiteak eta nahiak 
planteatzea.

Une horretako bizi-egoera deskribatzen duen errealitate pertsonalaren 
azterketa bateratu batetik abiatzen da, bere bizitzako oinarrizko 
esperientziak eta bere historia markatu duten esperientziak berreskuratzen 
ditu, gaitasunak eta ahalmenak aitortzen ditu, baita muga pertsonalak eta 
kanpoko mehatxuak ere. Esku-hartze arloetako egoera eta beharrak ere 
deskribatzen dira.

Pertsona edo talde batek modu naturalean dituen eta oraindik erabat 
garatu ez diren edo bere onurarako funtzionamenduan jarri ez dituzten 
ezaugarri pertsonalak edo kolektiboak dira ahalmenak.

Potentzialtasunak ustiatzeak esan nahi du, lehenik, horiek ezagutzea, gero 
konfiantza izatea eta, ondoren, arriskuak hartzea. Gainera, esperientzia, 
esperientzia eta esperientzia esan nahi du.

Askotan, pertsonak eta taldeak defiziten, zailtasunen, gabezien... arabera 
katalogatzeko eta erregistratzeko joera dago, horiek arintzen lagunduko 
duten lan-helburuak formulatze aldera.

Susterran aurrez aurretik ikuspegi posibilista eta konstrukzionista 
bidaltzea gustatzen zaigu, pertsona, talde edo komunitate batek bere 
egoerak edo bizi-kalitatea hobetzeko dituen aukerei erreparatuz.

Aitzitik, badakigu gizarte-mehatxu ugari daudela, hala nola pobrezia, 
langabezia, gizarte-trebetasun eza, bazterketa, arrazakeria, gatazkak... 
hobekuntza-prozesuak planteatzerakoan ahaztu ezin ditugun gaiak.
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Jarraian, lan-hipotesi bat formulatzen da, eta bertan, planteatutako 
gizarte-zailtasunaren azpian dauden kausa batzuk ateratzen dira, bai eta 
etorkizunerako esanguratsuak diren emergente batzuk ere.

Gero, kontraste-fase bat dator, intentsitate handiagokoa edo txikiagokoa, 
eta aldatzeko eta uko egiteko ahalegina eskatzen duten zenbait helburu 
batera formulatzera pasatzen da. Ahal den neurrian bitartekoak eta epeak 
ere adosten dira, autoebaluazio-adierazle batzuk finkatuz.

HPIa hartzailearen eta erreferentziazko hezkuntza-figuraren artean 
adostuta formulatzen den tresna da, baina beste baliabide batzuetatik 
esku hartzen duten gainerako pertsonekin ere partekatuko da, eta haiekin 
lan-ildo bateratua eta koordinatua izango dugu.

Susterran HPIak pertsonaren ikuspegi konstrukzionistatik planteatzea 
atsegin dugu. Beraz, izateko aukerei eta ahalmenei erreparatzen die, eta ez 
soilik egiteko edo edukitzeko zailtasunei. Optimismo-dosi bat, errealismo-
dosi birekin konpentsatuta.

HPIak baditu alderdi ahul batzuk ere. Adibidez, mundu guztiak ez du 
onartzen, eta mundu guztiak ez du behar.

Beste arrisku bat da HPIa funtsezko tresna dela kontzientzia hartzeko, 
eta baliteke pertsona batzuek beldurra sentitzea beren errealitateari eta 
aldaketarako konpromisoari aurre egiteko, horrelako prozesu indibidual 
batek eskatzen baitu hori.

Beste arrisku bat urte askoan luzatzen diren HPIak dira. Irteteko gai ez 
garenean, pertsonak beharrezko tresna ez duela adierazten du, eta ziur asko 
Susterran egindako lanak ezin du gehiago eman edo ez da egoerak eskatzen 
duen tresna. Ildo horretan, garrantzitsua da mugak jartzen asmatzea eta 
HPIaren inguruan sortzen den laguntza-harremanari amaiera ematea.

2. Barne-munduaren kontzientzia pertsonala.
Hezkuntza-harremanak agerian uzten ditu eboluzionatu behar duten 
gure zati batzuk. Hezkuntza-lotura sortzen da inplikatutako bi pertsonek 
edo, hala badagokio, harreman horretan inplikatutako taldeak aldaketa-
prozesu batean dagoela onartzen duenean. Hasierako aurrekontu horrek 
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norberaren nortasunean edo barne-munduan gauza batzuk kaltetuta 
daudela onartzea suposatzen du, aurrera egitea eragozten dutenak, beste 
modu batera izan daitezkeenak. Hezkuntza-loturaren bidez, konzienteak 
ez diren, onartzen zailak diren, mugatzen duten, bizitza hobe bat lortzea 
ekiditen duten norberaren zati horiek ikusteko prestutasuna dago.

Konfiantzazko harreman horren bidez, garenaren ezagutza areagotuz 
doa, gure gabezien eta baliabideen ezagutza areagotuz doa, eta horrek 
pixkanaka aldatzen laguntzen digu, haztea eragiten diguten helburu 
txikietatik.

3.  Lehenetsi, gainerakoa baztertu gabe.
Pertsona bat Susterrara hurbiltzea eta borondatez lan sozio-hezitzaile 
pertsonal bati ekitea erabakitzen duenean, lehenik eta behin bere bizi-
egoera, esperientziak, zailtasunak eta lan egin nahi duena aztertzen 
lagunduko zaio, adierazitakoak eta inplizituki daudenak kontuan hartuta, 
baina adierazi gabe.

Une honetan, emergenteetatik abiatuta lan egingo da; izan ere, horiek, 
askotan, pertsonak energia eta baliabideak premiaz mobilizatzea eskatzen 
duten alderdiekin dute zerikusia.

Susterran oso kontziente gara premiazkotasunari aurre egitea beharrezkoa 
dela, kontuan hartuta askotan pertsona batzuentzat sartzeko atea dela. 
Baina gure zeregin hezitzailean beste alderdi pertsonal eta bizi-alor 
batzuk txertatzea dago, hain premiazkoak izan gabe, garrantzi berdina edo 
handiagoa dutenak.

Garrantzitsua eta premiazkoa denaren artean gure ahaleginak konbinatzea 
eta banatzea talde guztien erronka da. Gu ere baldintzatzen gaitu; 
horregatik, argi dugu dena izendatzen saiatu behar dugula eta garatu 
beharreko gaiak eta ekintzak lehenetsi behar ditugula.

Ez zaigu gustatzen suhiltzailearena egitea, gure zeregina maisu batena 
izatea nahi dugu: geldoa, ez oso ikusgarria, baina egiten denaz ziur 
dagoena. Faktore hori oso garrantzitsua da: hazten eta heltzen laguntzea, 
autonomoak diren pertsonak osatzen laguntzea beren bizitzak bizitzeko 
eta harreman egokiak izateko.
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4. Arrakastak eta esperientzia gogobetegarriak ospatzen ditugu.
Akonpainamendu horren zati bat, lan egiten dugun pertsonen bizitzako 
oinarrizko esperientzia garrantzitsuetan presente egote horren zati bat, 
ondo atera dena ospatzea da.

Balioa eman behar zaio ondo egindakoari, berri onei, ahaleginaren emaitza 
positiboari. Askotan, pertsonek garrantzia kentzen diote arrakastari, 
porrotak bertan jarraitzen duelako eta dena kutsatzen duelako.
Hala ere, guretzat arrakastaren gakoa gogobetetze-esperientzia horietan 
datza.

Zerk bultzatu ninduen gatazka bat gainditzera edo zailtasun bati nola aurre 
egin nion jakitea. Ikaskuntza sistematizatu hori gainerako erronkei aurre 
egiteko metodo gisa estrapolatu daiteke, eta horixe ikastea, haztea eta 
heltzea dela uste dugu.
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G. Taldeko esku-hartze eredua

1. Laguntzarako giza-sare bat sortzea.
Susterrak lan egiten dugun pertsonei ematen dien gauzarik 
garrantzitsuenetako bat harreman- eta laguntza-sarea da; ez du taldeak 
eusten soilik, baizik eta, batez ere, berdinen arteko harremanek eta 
erreferentziazko taldeek.

Sortzen diren bat-bateko harremanak lana ondo eginda dagoelako sintoma 
dira. Lortutako emaitzetatik haratago, pertsona oso desberdinek elkarren 
arteko enpatia-lotura sortzen dutela ikusten dugunean, elkarri laguntzeko 
esperientzian bat eginez, sarea ehuntzen ari gara. Berriro ere, prozesua eta 
gehitzen doazen harreman-baliabideak dira funtsezkoenak.

Antolatzen ditugun taldeek, edozein gai eta helburu dutela ere, beti 
sustatzen eta zaintzen dute harremana, aparteko faktore ahalgarri gisa.

2. Talde-dinamika, taldearen barne-mugimendua.
Talde-dinamika ere gure proiektuan lan egiteko moduan oso integratuta 
dago.

Taldeak hezkuntza tresna aberatsak dira. Arazo bera duten pertsonek 
beren egoera konpondu nahi izateak eta egoera bera duten pertsonengan 
sostengatzeak hezkuntza-taldearen ekintza zabaldu eta erlatibizatzen 
duen prozesua eragiten du: berdintasun-harremanak ahalbidetzen ditu, 
arazoa sozializatzen du.

Arazoa zehazten du, eta norberaren ikuspegitik partzializatzen diren 
dimentsioak eta aukerak ikusteko aukera ematen du. Ekintza-indar bat 
sortzen da, indibidualki ez duten indar operatibo bat. Era berean, jarrera 
pertsonal bakoitza aurrez aurre jartzen du eta besteen jarrera argitzen du. 
Elikatze-rola ere betetzen du, pertsona bakoitzak talde osoaren ikuspegia 
eta bultzada jasotzen baititu.

Talde-dinamikak eboluzio-faseak ditu, eta fase horiek egoera pertsonalen 
ispilu dira. Maila horretan, arazoaren aurrean mantentzen diren jarrerekiko 
kontzientzia pertsonala handitzen du.
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Pertsona gehiagorengana iristea ahalbidetzen digu, eta pertsonen arteko 
harremanetik eta elkarren laguntzatik sortzen den sinergia aprobetxatzea, 
aldaketa pertsonala eta kolektiboa lortzeko.

Susterran hainbat talderekin lan egiten dugu, betiere esku-hartze sozio-
hezitzailearen metodologia batetik eta taldeak kudeatzeko tekniken eta 
talde-dinamiken arabera.

Oinarrizkoenak eta konplexuenak talde naturalak dira. Horiek artatzen 
ditugun gazteen espazioetan bertan eratzen dira, kalean, lonjetan... 
Talde oso heterogeneoak dira, aldez aurretik ezarritako funtzionamendu-
arauekin, beren lidergoekin eta esleitutako rolekin, beren esperientziekin 
eta historiarekin, batzuetan harremanak izateko eta elkarri eragiteko 
moduan oso zurrunak, eta batzuetan trebetasun gehiagorekin.

Askotariko autolaguntza-taldeekin ere lan egiten dugu: emakumeenak, 
gizonenak, indarkeria-arazoak dituzten pertsonenak (emakumeak eta 
gizonak), gizarte-hastapeneko edo harrerako fasean dauden gazteenak.

Baita talde eta tailer tematikoak ere: aisialdiaren kudeaketakoak, pisuko 
bizikidetzakoak, sukaldaritzakoak, berdintasunekoak, justiziakoak, droga-
mendekotasunen prebentziokoak edo kirol-arlokoak.

Eta baita talde komunitarioekin ere: Abusu Sarean, auzoetako jai herrikoiak, 
hiri-ortua,.. 
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H. Sarean lan egiten

1. Oinarrizko gizarte zerbitzuekin koordinazioa.
Susterra lan egiten duen eremuetako gizarte-sare aktiboaren parte da. 
Normalean, erreferentziazko baliabidea izaten da gizarte-egoera zailean 
dauden gazteentzat, eta gure planteamendua lan egiten dugun eremuetako 
oinarrizko gizarte-zerbitzuekin modu koordinatuan lan egitea da.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekiko koordinazioa ez dugu kolektibo edo kasu 
jakin batzuei buruzko informazio-truketzat hartzen, baizik eta lan egiten 
dugun pertsonen gizarteratze-ibilbideak errazteko baliabideen baturatzat.

Garrantzitsua da informazioa trukatzea, baina oso garrantzitsua da, 
halaber, udaleko gizarte-langileek ematen dituzten planteamenduak argi 
izatea, transmititzea eta gurera ekartzea. Hezkuntza-proiektua gazteek 
diseinatzen dute, beren hezkuntza-erreferentziekin, baina udaleko gizarte-
ekintzaren arlotik sortzen den ikuspegia eta baldintzak ere nahitaez 
txertatu behar dira.

Kasu zehatzei heltzeko, koordinazio hori etengabe egiten da gizarte-
ekintzako arloetako gizarte-langileekin. Arloko Zuzendaritzarekin beste 
koordinazio batzuk ere badaude, irakurketa bateratuak egiteko eta lan-
eredu bateratuak proposatzeko. Era berean, Gizarte Ongizaterako Udal 
Kontseilu batzuetan parte-hartzen dugu.

2. Beste erakundeekin eta baliabide sozial eta komunitarioekin 
koordinazioa.
Era berean, gure lanean komunitateko beste erakunde eta entitate 
batzuetatik abiatzen diren aukerak, baliabideak eta irakurketak txertatzen 
ditugu. Baliabide horiek gizarteratze-prozesuetan modu erabakigarrian 
laguntzen duten aukera hurbilak eta eskuragarriak direla ulertuta.

Askotan, prozesu sozio-hezitzaileek gizarte-zerbitzu komunitarioen 
sareko baliabide espezializatu batera jo behar izaten dute esku-hartzea 
gauzatzeko: osasuna, enplegua, kultura, toxikomaniak, kontsumoa, 
prestakuntza, etxebizitza, justizia, emakumea, etab.

Beste askotan, baliabide espezializatuek beraiek pertsonak bideratzen 
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dizkigute Susterrara, arreta integrala jasotzeko.

Nolanahi ere, funtsezkoa da elkarrekin lan egitea, gizarteratzeko prozesuei 
lagundu ahal izateko. Horrez gain, gogoetarako, prestakuntzarako eta 
jardunbide egokien trukerako hainbat foro partekatzen ditugu, gure 
eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko.

3. Ekintza komuna.
Koordinaziotik harago doan ikuskera da. Gure erakundearen helburua da, 
eta horretan sinesten dugu modu sendoan: gizarte-erakunde publiko eta 
pribatu guztien esku-hartze komun eta koordinatua, zailtasun-egoeran 
dauden pertsonen gizarteratzea errazteko.

Abiapuntu ideologikoa da, eta erakunde gisa, pertsona batekin lan egiten 
duten edo lan egin dezaketen gainerako erakundeekin berdintasun-mailan 
erantzunkide sentitzen da.

Baina, gainera, ariketa praktikoa da. Zeregin komun horretan, erakunde 
bakoitzak bere balorerik eta baliabiderik onenak ematen ditu, funtzioak 
eta zereginak banatzen dira, eta bitartekoak eta epeak zehazten dira. 
Azken batean, batera landu, diseinatu eta ebaluatzen da.

Horrela, erantzuna askoz aberatsagoa izango da, erantzukizuna 
partekatuagoa izango da, inplikazio handiagoa egongo da eta elkarrekiko 
exijentzia handiagoa beharko da.

Bestalde, gizarte-ehunaren erantzuna uniformea eta koherentea izango 
da, eta bikoiztasunak eta interferentziak saihestuko dira.

4. Indibidualetik kolektibora. Arazo estrukturalen salaketa soziala.
Gure erakundearen beste ezaugarri bat honakoa da: gizarteratze-prozesu 
pertsonaletan eta taldekoetan laguntzeko lanaz gain, lan egiten duten 
pertsonen egoera kolektiboari buruzko irakurketak egiten direla eta 
gizarte-egituren aldaketan eragina duten ekintzak planteatzen direla.

Gure ustez, lan egiten dugun pertsonaren errealitate pertsonala 
baldintzatzen duten kanpoko faktoreak bat baino gehiago badira, ulertzen 
dugu faktore horiek elkarri lotuta daudela eta ezin dela arazoaren 
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irakurketa isolatua egin. Aitzitik, guztiek partekatzen dute, modu batean 
edo bestean, arazo edo gabezia kolektibo bat, eta guztiek dute eragindako 
pertsonaren ingurunearen aldeko aldaketa sortzeko erantzukizuna; izan 
ere, gizabanakoaren esferatik haratago doan problematika edo gabezia bat 
da.

Susterran, lan egiten dugun pertsonen erantzukizun pertsonalaren 
alde egiten dugu beti. Hala ere, erabat jabetzen gara bizi dituzten arazo 
eta zailtasun asko egiturazko arazoak direla, askotan erantzukizun 
publikokoak.

Susterrak, kasu hauetan, bi zentzutan egiten du lan. Alde batetik, desoreka 
horiek jasaten dituzten pertsonen gizarteratze- eta erantzukizun-
prozesuak babestuz; eta, bestetik, desberdintasunak eta pobrezia 
eragiten dituzten desorekak eta egoera irregularrak foro eta bitarteko 
desberdinetan publikoki salatuz.

Batzuetan, egokia izango da gertatzen ari diren desorekak kontatzea eta 
administrazio publiko eskudunei helaraztea. Beste batzuetan aldizkari 
espezializatu batean salaketa-artikulu bat idaztea, komunikabideen 
aurrean elkarrizketa bat egitea edo eskubideak aldarrikatzeko herri-
mobilizazio bat antolatzea  izan daiteke egokiena.

Planteamendu hori gure ikuspegi sistemikotik dator; izan ere, beharrezkoa 
da gizarte-sistemak aurrera egitea, pertsonak haz daitezen.
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I. Hezitzailearen gaitasunak

1. Gardentasuna.
Hezkuntza-gardentasunak argi hitz egiteko aukera ematen du, laguntza-
harremanari eta loturari mugak jartzeko; eta, azken batean, elkarrekiko 
ziurtasuna sortzen du, alegia, norbera pertsona gisa duen egiarik 
sakonenetik eta betetzen duen roletik dagoela harreman horretan.

Hezkuntza-gardentasunera egia pertsonalaren bidez baino ez da iristen. 
Hezkuntza-loturak, funtsean, ez du estrategia oso kalkulatzailerik 
onartzen (“nik hau egiten dut... zuk hori egin dezazun”).

Hezkuntza-harreman gardena sortzeak egiteko, sentitzeko eta pentsatzeko 
modu bat sustatzea dakar, pertsonaren izatearekin lotuta dagoena.

2. Enpatia.
Hezkuntza-ulermena, enpatia edo hezkuntza-akonpainamendua 
akonpainatzen dugun pertsona esperimentatzen ari den zerbait gure 
esperientzian errekonozitzen dugunean bakarrik egin dezakegu.

Akonpainatzen ditugun gazteen edozein esperientzia mota honako hauetan 
oinarrituta egon daiteke: bizitzarekin duten harremana, sufrimenduarekiko 
beldurra, bakardadearekiko beldurra, bizitza-egoera hobean bizitzeari uko 
egitea, mendekotasuna,..

Guk bakartasunaren beldurra, egoera hobean bizitzeko beldurra edo 
geure bizitzaren ardura hartu nahi ez izatea sentitu dugunean sentitu 
dugunarekin konektatzeak asko laguntzen digu ulertzen eta hezkuntzari 
dagokionez kokatzen.

3. Bestearen prozesuarekiko konfidantza.
Kosta egiten da geure buruarengan konfiantza izatea, eta nekez fidatu 
gaitezke beste pertsona batzuengan. Gugan eta besteengan konfiantza 
izateak bizitzarekiko konfiantzarekin du zerikusia. Eta, horretarako, 
bizitzako esperientzia positiboak izan behar dira.

Beste pertsona batzuek gugan izan duten konfiantzak gure aukerak zabaldu 
dituela egiaztatzea gure esperientziaren zati bat da. Artatzen ditugun 



55Esku-hartze sozialaren oinarriak Susterra Elkartean

pertsonek esperientzia hori izatea da helburua.

Hasieran, norberarengan konfiantza izateko laguntza hezkuntza-figura 
da, taldea... Gero, esperientzia barneratu egiten da, eta norberarengan 
konfiantza barrukoa da.

4. Distantzia optimoa.
Garrantzitsua iruditzen zaigu hezkuntza-zereginean sartzeko eta 
ateratzeko gaitasuna hasieratik zaintzea. Gure ustez, hezkuntza-lanak 
eskatzen duen inplikazio pertsonalaren eta esku-hartze sozialeko 
profesional gisa atseden hartzeko eta zaintzeko behar dugun distantziaren 
artean oreka behar da.

Zaila da definitzea zein den hezitzaile bakoitzak izan behar duen 
distantziarik onena. Askotan, behar baino gehiago dago inplikatuta, eta, 
beste batzuetan, markatzen duen distantzia gehiegizkoa da. Ildo horretan, 
hezkuntza-taldea da, beste ikuspuntu batetik, zereginean gehiago edo 
gutxiago inplikatzea komeni dela adieraz dezakeena, eta egoera bakoitzean 
distantzia egokia arautu edo zehaztu dezakeena.

5. Umorea.
Pertsona hauek egoera latz asko bizi dituzte. Baita hezkuntza-zereginean 
ere. Gure ustez, umore-dosi on batek tentsio-egoera batzuk erlatibizatzen 
eta normalizatzen edo apurtzen laguntzen du, esku hartzeko aukerak 
handituz.

Loturak konfiantza dakar berekin, eta horrek gatazkaren normalizazioa eta 
umorea modu naturalean haztea dakar, aldi berean kontzientzia hartzeko 
eta konponbideak ahalbidetzeko balio baitute, karga negatiboa kenduz.
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2. Sinesten dugun eta horren alde lan egiten dugun 
pertsona-eredua:

Susterrak esku-hartze sozio-hezitzailea egiteko eredu bat planteatzen 
du, lan egiten dugun pertsona guztiei transmititu nahi dizkiegun balio eta 
esperientzia batzuetan oinarrituta.

Badakigu lerro hauek maketa bat baino ez direla, desio bat, baina uste dugu 
garrantzitsua dela argi uztea zein pertsona-eredutan sinesten dugun eta 
lan egiten dugun.

Hauek dira Susterraren balioak eta ezaugarriak:
1. Pertsona zintzoa bere buruarekin eta besteekin.
2. Bere burua den bezala onartzen du.
3. Hazteko, hobetzeko eta aldatzeko gogoa du, badaki horrek ahalegin 
pertsonala eskatzen duela eta onartu egiten du.
4. Etorkizunean sinesten du. Arriskatu egiten du, eta ez du beldurrik gauzak 
berriro saiatzeko, porrot egin arren. Zuhurra ere bada.
5. Bere burua ondo ezagutzea gustatzen zaio, baita besteak eta mugitzen 
den ingurunea ezagutzea ere.
6. Bere kontraesanekin bizi da.
7. Bere burua zaintzen du.
8. Badaki zein diren bere jatorri eta sustraiak.
9. Bere esperientzia eta bizipenetatik ikasten du.
10. Ezagutzaren, emozioen, harremanen eta esperientzien mundua 
zabaltzeko interesa du.
11. Bere aukerak eta mugak ezagutzen eta onartzen ditu, eta laguntza 
eskatzen du behar duenean.
12. Kanpoko mugak ondo ezagutzen eta egokitzen ditu, eta kritikak 
onartzen ditu. Autokritika ere egiten du.
13. Badaki mugak ondo jartzen.
14. Besteekiko errespetua praktikatzen du diskriminaziorik egin gabe, eta 
giza eskubideak aitortzen eta exijitzen ditu bere buruarentzat eta pertsona 
guztientzat. Desberdina dena baloratzen du.
15. Kalitatezko harreman pertsonalak eta adiskidetasuna balioesten, 
bilatzen eta praktikatzen ditu.
16. Eskuzabala da eta intimitatea gordetzen du aldi berean.
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17. Besteei nolakoa den erakusten die.
18. Beste pertsona batzuekin solidarioa da eta bere zailtasunean laguntzen 
die.
19. Pertsona guztiak gizarte inklusibo batean integratzen direla sinesten 
du.
20. Pertsona guztien arteko eta, zehazki, emakume eta gizonen arteko 
aukera-berdintasunaren aldeko apustua egiten du.
21. Bere burua pertsona eta botere publikoekiko eskubideak eta 
betebeharrak dituen gizarte-izakitzat hartzen du.
22. Aktibo eta esna egon nahi du, lan egin nahi du, bere burua prestatu nahi 
du, zailtasunak zailtasun.
23. Aisialdia, kultura eta artea lantzen eta antolatzen ditu.
24. Natura eta ingurumena balioesten eta zaintzen ditu.
25. Kritikoa da kontsumoarekin, eta bere behar eta nahi materialak 
jasangarritasunarekin orekatzen ditu.
26. Bere buruaz seguru sentitzen da, eta besteek balioesten dute.
27.  Beste pertsona batzuentzat erreferentea da.
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3. Sinesten dugun  eta horren alde lan egiten dugun 
gizarte eta komunitate eredua.

Zaila da pertsona gisa garatu nahi dugun gizarte-eredua deskribatzea, 
baina, gutxienez, ukaezinak eta desiragarriak iruditzen zaizkigun alderdi 
batzuk kontatuko ditugu.

1. Gizarte gizatia: gizakiaren neurrira egina, ez kolektiboaren neurrira.
2. Heldua, kontzientea, gogoetatsua, kritikoa eta aldarrikatzailea.
3. Pertsona guztiak dira garrantzitsuak pertsona izateagatik, inolako 
bereizketarik edo diskriminaziorik gabe.
4. Modu pribatu eta publikoan bizi eta adieraz daiteke, askatasunez eta 
errespetuz.
5. Pertsona guztiek dute lekua eta bertan sartzen dira, eta gizarte-
erantzukizun partekatuaren zentzua dago. Pertsonek elkar babesten eta 
zaintzen dute.
6. Kultura anitzeko gizarte bat, non ezberdintasunak balio eta aberastasun 
gisa ikusten diren.
7. Bere aktiboak (ingurunea, ondasunak, kultura, aberastasunak, 
zerbitzuak, lana, ezagutzak, artea) eta betebeharrak berdintasunez 
partekatzen eta banatzen dituena.
8. Pertsona guztiek kalitateko oinarrizko baliabideak bermatuta dituzte 
duintasunez bizi eta garatu ahal izateko.
9. Bertan, pertsonak komunikatzen dira eta esperientzia, harreman eta 
negozio asko trukatzen dira.
10. Justizia soziala bilatzen duena.
11. Publikoak eta kolektiboak balio berezia dute, eta guztiek gozatzen eta 
zaintzen dituzte.
12. Ez dago indarkeriarik, eta bakearen alde egiten du.
13. Hura osatzen duten pertsonen autonomia bilatzen du.
14. Aukera-berdintasunaren aldeko apustu eraginkorra egiten du, 
zailtasunak uxatuz eta ekimenak babestuz.
15. Giza eta ekologia aldetik jasangarria da. Berdea da.
16. Pertsona zaurgarrienak gehiago zaintzen ditu, baina baita gaituenak 
ere.
17. Bertan, pertsonek parte har dezakete eta parte hartu nahi dute.
18. Positibista eta etorkizunera begira dago.
19. Kontzientea, boteretsua eta aldarrikatzailea.
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