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E sku hart zeko arlokako planak gizar-
te-politikak ordenat zeko funt sezko 
tresnak dira . Familiaren eta Haurren 

esparruan beharrak asko aldatu dira azken ha-
markadan; profil berriak agertu dira nola familia-
taldeetan (bereziki immigrazioagatik, baina bai-
ta familiako egitura berrien eraginagatik, guraso 
bakarrengatik… ere) hala haur eta nerabeetan 
(inor gabeko at zerritar adingabeak, jarreran ara-
zo larriak dituzten nerabeak…) . Errealitate berri 
hauen ondorioz, gizarte-politikek azkar eta modu 
eraginkorrean erant zuteko gaitasuna behar dute, 
horien xede diren biztanleen beharrak aldat zen ari 
baitira eta behar horiek estali beharra baitago . 

Haurrent	zako	I.	Plana	1999-2004ri	esker,	
Familia eta Haurren zerbit zuak garatu egin dira 
eta oso modu positiboan ebaluatu da garapena . 
Zerbit zuen egiturak eguneratu dira, eta jardue-
ra-irizpideak eta lerro handiak landu dira, esku 
hart ze sistema oinarri sendoen gainean kokatu 
ahal izateko . Lorpenak bezain garrant zit sua izan 
da Planari 2006an egindako ebaluazioan argi 
hauteman izana lortu gabeko alderdiak; ondo-
rioz, alderdi horiek Haurrent zako II . Plan honen 
abiapuntu izango dira, nahitaez . 

Haurrent	zako	 II.	 Plana	 2008-2011 au-
rreko planaren ebaluaziotik abiatu da, baina plan 
hau egiteko bi jarduera osagarri ere egin dira . 
Batetik, berariazko ebaluazioa egin da beharren 
analisia eguneratu ahal izateko eta artatu behar 
zen biztanleriaren, zerbit zuen eta parte-hart ze 
prozesuen beharrak aztertu dira . Erabilitako 
metodologiari dagokionez, elkarrizketak egin 
zit zaizkien maila desberdinetako kudeaketa-ar-
duradunei, eztabaida-taldeak garatu ziren talde 
teknikoetan eta profesionalen taldeetan, ant ze-
ko funt zioak edo arduraldia zuten kasuetan . Bi-
garren jarduera, berriz, beste Autonomia Erkide-
goetako Haurrent zako Planak aztert zea izan da, 
ondoren horien egiturak eta edukiak aztertu eta 
Plana diseinat zeko irizpideak jasot zeko . 

Agiri hau idazteko, beraz, bi zati egitu-
ratu dira: batetik, ebaluazioen (Haurrent zako 
Planaren eta berariazko ebaluazioen) emait zarik 
esangurat suenak aurkeztuko dira eta, bestetik, 
II . Plan honen edukia egituratu da . Horrela, bada, 
II . Plan honetan proposatutako jarraibideen, hel-
buruen eta jardueren erreferent zia eta justifika-
zioa egindako ebaluazioa izango da, eta hori 
funt sezkoa da planifikazio prozesuetan .
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H aurrent zako I . Planaren ebaluazio-
an adierazten da helburuak %70 
inguruan lortu direla; dena dela, 

burut zapenen ehuneko kopurua aldatu egiten da 
Planeko 14 egitarauetan edo azpiegitarauetan eta 
%44tik %100era artekoak daude . 14 egitaraue-
tatik hamarrek %50 baino handiagoko ehunekoa 
lortu dute (seik %80 eta gehiagokoa) . 14 egitarau 
horietatik lau bakarrik dira %50 baino gut xiagoko 
burut zapen-maila lortu dutenak . 

Ikuspegi orokorrago eta kualitatiboago ba-
tetik ebaluazioak honela zehazten ditu bere gara-
penean lortutako aurrerapen	nagusiak:	

-  Haurrent zako zerbit zuaren berrantolake-
ta: atal bakoit zean sailkatu dira funt zio-
ak, arloko arduradunak ezarri dira, langile 
gehiago hartu da, etab . 

-  Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen 
eta Gizarte Ekint za Sailaren arteko koor-
dinazioa indartu eta hobetu da . 

-  Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundean 
Egoit zako Harrera Atala sortu (funt zio-
nalki haurren zerbit zuari at xiki eta langile 
gehiago jarri), horren bidez, zentroetan 
harrera egindako haurren eta nerabeen 
kontrola eta jarraipena bateratu da . 

-  Kasuaren koordinat zaile zeregina ezarri 
eta finkatu eta koordinatu gabeko kasu 
kopurua mugatu . 

-  Oinarrizko Gizarte Zerbit zuen eta Haurren 
Zerbit zuen arteko funt zioen eta eskume-
nen definizioa argitu . 

-  Planaren hasierako espediente guztiak 
errebisatu, eguneratu eta bideratu . 

-  Prozesu hauek hobetu: harrera, balora-
zioa, orientazioa, erabakiak hart zea eta 
kasuen jarraipena ere hobetu Haurren 
Zerbit zu osoan . 

-  Egoit zako harreran dauden adingabeen 
kopurua modu esangurat suan murriztu . 

-  Zerbit zuan babeserako zenbait egita-
rau ezarri eta indartu: familietan parte 
hart zeko egitaraua, sexu gehiegikeri ka-
suetan parte hart zeko zerbit zua, familie-
tan harrera egiteko sustapen taldea, ijito 
familietan parte hart zeko egitaraua, nera-
beekin parte hart zeko egitaraua, etab . 

-  Familiako harrera sustatu, erakarketa 
kanpainak garatuta eta babeserako egita-
rauak finkatu . 

-  Familietan harreran dauden adingabeen 
kopurua hazi .

-  Nazioko eta nazioarteko adopzioarekin lo-
tutako prozesuak sustatu eta ordenatu . 

-  Adingabekoen zentroak berrantolat zen 
hasi: Gizarte Urgazpenerako Foru Erakun-
dearen zentro sarea zabaldu, behin betiko 
bihurtu, jokaera-arazo larriekiko adinga-
beent zako modulu berezia sortu, hit zar-
menen finant zazioetan hobekunt zak eta 
zentro bat zuk et xe t xikiago bihurtu . 

-  Esku hart zeko eskuliburu bat egin par-
te hart zeko metodologiarekin; ondoren, 
onartu eta argitaratu . 

-  Beste erakundeekin (osasuna, hezkunt za, 
fiskalt za, Eusko Jaurlarit za, etab .) dauden 
koordinazio-foroak mantendu eta esku 
hartu . 

-  Haurren Zerbit zuan bertan talde-lana 
sustatu . 

-  Espedienteak kontrolat zeko eta informa-
tizat zeko sistema hobetu . 

-  Gizarte Ekint za Saileko eta Gizarte Urgaz-
penerako Foru Erakundeko prestakunt za-
planak hobetu . 

I . Planaren indarraldian hobekunt za eta al-
daketa asko lortu da eta antolakunt zako eta egitu-
rako funt sezko alderdietan ez ezik, artatutako hau-
rren eta nerabeen egoeran ere ondorioak izan ditu . 
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I . Planean behar	adina	garatu	gabeko	al-
derdi	orokorrei	dagokienez, ebaluazio honen ara-
bera hauek azpimarratu beharko lirateke:

-  Planaren ebaluazioan jarraipena falta: 
ebaluazio-t xosten bakarra dago eta ez da 
zazpigarren egitaraua garatu, bere hel-
burua t xostena egitea zen arren .

-  Ez da Oinarrizko Gizarte Zerbit zuekin Esku 
hart zeko eskuliburua egiten hasi . 

-  Zentro-sarearen berrantolaketa ez da 
be har adina garatu . 

-  Koordinat zerakoan eta gauzak argit ze-
rakoan zailtasun puntual bat zuk Gizarte 
Ekint za Sailaren eta Gizarte Urgazpene-
rako Foru Erakundearen artean . 

-  Beste administrazioekin eta erakundeekin 
koordinazio-foro egonkorrak ez dira behar 
adina garatu . 

-  Atal bat zuetan langileen gehiegizko mu-
gimendua egon da .

-  Prestakunt za-plan homogeneoa eta ko he-
rentea garat zeko eta baterat zeko gabeziak 
egon dira; plan horiek erakunde partaideak 
eta zentro-sare osoa hartu behar dituzte 
kontuan . 

-  Esku hart ze egitarauan ebaluazio siste-
matikorik ez da egon . 

Haurrent	zako	I.	Plan	honetako	ondorioak 
beharrezko abiapuntua dira plan berria egiteko, 
beraz, hona hemen ondorio horiek: 

-  Haurrent zako I . Plan honen helburua da 
Bi z k a i ko Lurralde Historikoan haurrak ba-
besteko sistemaren funt zionamenduaren 
hobet ze-prozesua hastea; horren bidez 
modu esangurat suan hobetuko da babestu 
behar diren adingabeei eta horien familiei 
eskainitako harrera . Zalant zarik ez dago 
haurrent zako zerbit zuan hobekunt za ga-
rrant zit suak gertatu direla plana ezarri ze-
netik, beraz, oso tresna beharrezkoa, erabil-
garria eta ezinbestekoa da gure zerbit zuko 
esku hart zearen kalitatea hobetu dadin . 

-  Adierazi eta eskertu beharra dago aurre-
rapen hau haurrak babesteko sistemako 
pert sona guztien (langile, teknikari, ardu-
radun eta politiko) lanari, ekarpenari eta 
ahaleginari esker lortu dela . Pert sona ho-
riek nola Haurren Zerbit zukoak hala lanki-
det zan arit zen diren erakundeetakoak eta 
gurekin lana egiten duten erakunde edo 
elkarteetakoak dira: Oinarrizko Gizarte 
Zerbit zuetakoak, gizarte-heziketako esku-
hart ze taldeetakoak, fiskalt za eta sistema 
judizialekoak, Hezkunt zakoak, Osasun ar-
lokoak, etab .

Ondorio hauek adierazten dute lortutako 
eta azaldutako emait zen arabera I . Planeko au-
rreikuspenak ongi bete diren arren, sustatu, ja-
rraitu eta, zenbaitetan, amaitu beharra dagoela 
funt	sezko	 hiru	 arlotako	 ekint	zak	 eta	 kontuan	
izan	beharko	direla	Haurrent	zako	II.	Plana	egi-
terakoan:	

-  Oinarrizko Gizarte Zerbit zuetako eta Zer-
bit zu Espezializatuetako zerbit zuen, balia-
bideen eta egitarauen arteko koordinazioa 
hobetu . Zeregin hau Eusko Jaurlarit zak gai 
honen inguruan hasitako proie ktuarekin 
koordinazioan egin behar ko da (Balora 
Proiektua) .

-  Haurren eta nerabeen beharretara ego-
kit zen jarraitu egoit zetako harrera-dispo-
sitiboak . 

-  Ebaluazio-sistemak diseinatu eta ezarri, 
egitarauen eta baliabideen eraginkorta-
suna identifikatu ahal izateko . 

Bete gabeko helburu hauek betet zetik abia-
tu behar du II . Plan honek, aurreko planaren ga-
rapenean lortutako aurrerapen handiak aitortuta . 
2008-2011 Plan berria EAEn Gizarte Zerbit zuen 
Sistema Publikoaren etorkizunari buruz irekitako 
eztabaidaren ikuspegian sartu beharko da eta 
ora in egiten ari diren lerro kont zeptualak eta pro-
posamenak sartu beharko dira .

II. kapitulua
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P lanifikazioaren bidez helburuak eta 
xedeak artikulat zearekin batera ho-
riek lort zeko baliabideak ordenat zen 

dira . Aldaketa bat bilat zea da bere justifikazioa; 
aldaketa horiek helburuetan islat zen dira eta gain-
ditu nahi diren gizarte-be harrei buruzkoak izaten 
dira . Plan guztiek aurrez beharrak aztertu behar 
izaten dituzte abiapuntuko egoera ebaluat zeko, 
xede izango diren irtenbideak irudikat zeko eta al-
daketarako estrategiak eta jarduerak diseinat zeko . 

Haurrent	zako	 II.	Plana	2008-2011 egite-
ko, aurrekoa (I.	 Plana	 1999-2004) balorat zeaz 
gain, berariazko beharrak ere ebaluatu ziren, Plan 
berrian sartu beharreko premien eta lehentasunen 
azterketa eguneratu ahal izateko . Ebaluazio hau 
diseinat zeko ikuspegi parte hart zailea erabili zen, 
zerikusia zuten instant zien ikuspegiak jaso ahal 
izateko: profesionalenak, teknikoenak, administra-
tiboenak, politikoenak, elkarte arlokoenak, etab . 

 

�.1. MEtODOlOGIa

Erabilitako metodologiari dagokionez, elka-
rrizketak egin zit zaizkien kudeaketako maila des-
berdinetako arduradunei eta eztabaida-taldeak 
garatu ziren talde teknikoen ikuspegiak bilt zeko 
edo ant zeko funt zioak edo zereginak zituzten pro-
fesional-taldeenak jasot zeko . Guztira hemeret zi 
elkarrizketa egin dira eta bederat zi eztabaida-
talde egon dira 2007ko ot sailetik mart xora . Ho-
nakoak izan dira:

Elkarrizketak:
-  Foru Diputatua eta Gizarte Ekint za Foru 

Saileko Umeen, Emakumeen eta Ezinduen 
zuzendari nagusia . 

-  Haurren zerbit zuko burua .
-  Harrera, Balorazio eta Orientazio Ataleko 

burua . 

-  Harrera, Balorazio eta Orientazio Ataleko 
arduradun teknikoa . 

-  Harrera eta Adopzio ataleko burua .
-  Nazioarteko adopzioen arduradun tek nikoa .
-  Adopzio nazionaleko eta familiako harre-

rako arduradun teknikoa .
-  Egoit zako harrerako arduraduna .
-  Gizarte urgazpenerako foru erakundeko 

egoit zetako zuzendaria .
-  Gizarte urgazpenerako foru erakundeko 

gerentea eta zuzendari lagunt zailea .
-  Adingabeen fiskala .
-  Osasun arloko ordezkaria .
-  Hezkunt za arloko ordezkaria .
-  Agint zari elkartea .
-  Bizgarri elkartea .
- Berriztu elkartea .
- Adoptat zaileen elkartea .
- Harrera egiten dutenen elkartea .
- Iniciativa Gitana elkartea .

Eztabaida-taldeak:
-  Udal gizarte zerbit zuak (Bilbo, Barakaldo, 

Portugalete, Muskiz, Balmaseda, Leioa, 
Get xo, Basauri, Gernika, Durango eta Lea-
Artibaiko Mankomunitatea) .

-  Gizarte-hezkunt zako esku-hart ze taldeak .
-  Zentroetako eta et xeetako zuzendariak .
-  Harrera, Balorazio eta Orientazio Ataleko 

teknikariak . 
-  Harrera eta Adopzio ataleko teknikariak . 
-  Zentroetako eta et xeetako hezit zaileak .
-  Inor gabeko at zerritar adingabeent zako egi-

tarauetako zuzendari eta hezit zaile taldea . 
-  Haurren zerbit zuko administrazioko langileak . 
-  Haurren zerbit zuko aholkularit za juri-

dikoko teknikariak eta aholkularit za juri-
dikoko legelariak .
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Garrant zit sua da azpimarrat zea beharren 
ebaluazioan hobetu beharreko alderdiak daudela, 
beharrak hautemateko prozesuari dagokion legez . 
Beraz, ebaluazioan urte hauetako hobekunt zak eta 
sistemako puntu indart suenak ere ikus daitezkeen 
arren, bere helburua da sistemako puntu ahul guz-
tiak nabarment zea, ondoren horien lehentasuna 
eta Haurrent zako II . Planean sart zea bidezkoa den 
ikusteko . Azalduko diren ebaluazio-emait zak eba-
luazioan parte hartutako pert sonek eta erakun-
deek azaldutako ahultasunetan eta beharretan 
geratu dira, nagusiki . Eduki hauei esker, II . Planeko 
lerro estrategikoen eta helburuen lehentasuna eta 
egokitasuna baloratu ahal izan dira . 

Informazio ugari bildu denez eta edukiak 
oso alderdi desberdinei buruzkoak direnez, horiek 
azalt zeko argibideren bat behar da . Horregatik, 
emait zarik garrant zit suenak aurkezteko AMSA 
(Ahuleziak, Mehat xuak, Sendolekuak eta Aukerak) 
eskema erabiliko da, jasotako funt sezko puntuak 
ordenatu ahal izateko . AMSA metodoko kont zeptu 
bakoit za labur-labur definituta dago ondoren: 

-  Ahuleziak: erakundearen hazkundeari, 
proiekzioari, sinesgarritasunari eta gara-
penari kalte egiten dioten erakunde bar-
neko aldagaiak, ezaugarriak edo egoerak; 
erant zuteko eta lehiakorra izateko gaita-
suna gut xit zen dute .

-		Mehat	xuak: inguruko gertaerak, alda-
gaiak eta ezaugarriak, erakundearen 
etorkizuneko funt zionamenduan eragina 
izan dezaketenak, egungo jarduera edo 
lehiakortasun bolumena t xikituta edo 
mugatuta . 

-		Sendolekuak: erakundearen hazkundea, 
proiekzioa, sinesgarritasuna eta garapena 
oinarrit zeko erakunde barneko aldagaiak, 
ezaugarriak edo egoerak; erant zuteko 
eta lehiakorra izateko gaitasuna errazten 
dute . 

-		Aukerak: inguruko gertaerak, aldagaiak 
eta ezaugarriak, erakundearen etorki-
zuneko funt zionamenduan eragina izan 
dezaketenak, egungo erant zuteko gai-
tasuna edo lehiakortasuna hazita edo 
erraztuta . 

�.2. BEHaRREN EBaluaZIOaREN EMaIt Zak 

Ebaluazioko ondorioak aurkezteko, orde-
na bati jarraituko diogu; hasteko, alderdi positi-
boak jarriko ditugu (Sendolekuak eta Aukerak) eta 
gero beharren adierazleak aztertuko ditugu (Ahu-
leziak eta Mehat xuak) . Berriro diogu hauteman-
dako Ahuleziak azalt zea izango dela aurkezpe-
naren le hentasuna, horietan azaldutako egoerak 
hobet zeko balizko helburuak eta jarduerak aztertu 
ahal izateko .

A.	AUKERAK	

Lehen definitu dugun bezala, egitarauak eta 
gizarte politikak garatu diren inguruko alderdiak 
dira Aukerak eta alderdi horiek eragin positiboa 
izan dezakete besteen garapenean . Gizarteko al-
daketak izaten dira edo beste zerbit zu edo egi-
tura bat zuetako egoera berriak; eta egitarauak 
hobet zeko erabili daitezke . Oso garrant zit suak 
dira, inguruko elementu positiboak kontuan har 
baitaitezke eta geureganatu ere bai . Hauteman-
dako garrant zit suenak hauek dira: 

-  Bi z k a i ko Haurren Babes-sistemarekiko 
hobekunt za orokorra hauteman da tek nika-
rien eta arduradunen artean eta beste sis-
tema bat zuetan ere bai: judizialean, esko-
lakoan, osasun arlokoan, etab . 

-  Inor gabeko at zerritar adingabeen profila 
hobetu da, kasu gatazkat su gut xiago dago 
eta lanerako eta gizarterat zeko motibazio 
gehiago dute . 

-  Haurren arloan elkarte sarea zabaldu da 
ongi garatutako esku-hart ze ekimenekin eta 
Haurren Zerbit zuarekin ongi bat eginda . 

-  Oinarrizko gizarte zerbit zuak, Familiaren 
eta Haurren arloan baliabideak eta zen-
bait ekimen garrant zit su garatuta . 

-  Hezkunt za-sisteman zenbait egitaraua 
daude abian haurren eskubideei buruz, 
eskolara ez etort zeari buruz, eskolat zeari 
buruz eta jarrera arazoei buruz; era berean, 
inor gabeko at zerritar adingabekoent zako 
baliabideetan malgutasuna dago .

-  Eusko Jaurlarit zaren lege ekimen eta ga-
rapen berriak; zenbait zerbit zutan ados-
tutako estandarrak lort zeko aukerak izan 
daitezke .

III. kapitulua
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-  Familien kont zient ziazioa seme-alabak 
hezteko arazoei buruz eta kont seilu pro-
fesionala eta trebakunt zakoa batera joa-
tearen erabilgarritasuna (arazoa komu-
nikabideetan, telebistako egitarauetan, 
liburuetan… agert zen den heinean) . 

-  Gainerako Autonomia Erkidegoetan Fami-
liaren eta Haurren esparruan esku hart ze-
ko eskuliburu eta gida kopurua nabarmen 
hazi da; prozedurak estandarizat zeko gi-
roa da nagusi eta funt sezko irizpideetan 
adostasuna dago . 

-  Eskura dauden kudeaketa-tresnen gara-
pena aprobet xatu, hala nola, Familia eta 
Haurrak Sistemako kudeaketa integrale-
rako aplikazio informatiko handiak . 

-  Kudeaketaren kalitatea gizarte-zerbit zuen 
testuinguruan sart zeko beharraz onartu 
dira administrazio eta gobernuz kanpoko 
erakunde asko .

B.	SENDOLEKUAK

Zerbit zuen eta jardueren erant zun-gaitasuna 
eta hobekunt zak baliabideen alderdi bat zuetan eta 
erakundean oinarritu behar dira, eta horiek dau-
de sendolekuetan . Beharren ebaluazioaren xedea 
hobetu beharreko alderdiak hautematea zen arren, 
jasotako alderdi askok eta alderdi garrant zit suek 
aipat zen dituzte azken urteetan egindako hobe-
kunt zak, Haurrent zako I . Planeko ebaluazioko on-
dorioekin bat . Nabarmenenak honakoak dira: 

-  Haurrent zako I . Plana egin da; modu po-
sitiboan ebaluatu da eta artatu beharreko 
gai nagusiak zein diren ikus daiteke . 

-  Azken urteetan egituran, baliabideetan 
eta funt zionamenduan aurrerapen handia 
egin da Plan horren eta gehitutako beste-
lako ekimen bat zuen arabera . 

-  Taldean lanerako giro ona izan da .
-  Profesionalak trebat zeko aukerak ongi 

hauteman dira .
-  Giza baliabideei dagokionez, ongi horni-

tuta egon da; I . Planean ezarritako kasu-
karga izan dute .

-  Inor gabeko at zerritar adingabeak artat ze-
ko ongi definitutako politika, baliabide eta 
aurrekontu ugarirekin . 

-  Babesik gabeko kasuetan esku hart zeko 
gidaliburu bat dago Zerbit zu Espezializa-
tuent zat, eta teknikariek eta arduradunek 
modu positiboan baloratu dute . 

-  Haurren alorrean topagunerako foro bat 
jarri da abian, Udal Gizarte Zerbit zuekin .

-  Gizarte-hezkunt zako lana asko hedatu 
da erkidegoan Gizarte-hezkunt zan esku 
hart zeko taldeen bidez . 

-  Berariazko egitarauen hedapen handia: 
ongi baloratu dira, adingabeen behar jaki-
nekin koherenteak dira eta kasu bat zuetan 
bereziki berrit zaileak dira eta zerbit zuari 
ongi lotuta daude . 

-  Kanpotik kudeatutako zerbit zuen ba-
lorazio ona, hala nola, Besteren fami-
lian harrera egitearena, Familietan esku 
hart zeko egitarauena, jakinarazpenena, 
leku-aldat zeena, nazioarteko adopzioetan 
egokitasunak baloratu dira, etab . 

-  Lerro berrit zaileen aurrerakunt za oso 
garrant zit sua, lehen harrerako zentroen 
kont zeptu kendu baita egoit zazko harre-
rako oinarrizko sarean . 

-  Aurrerapen garrant zit sua kasuaren koor-
dinat zaileren zereginari dagokionez, fa-
milia berriro bilt zeko lana egiten baitu . 

-  Adopzioa eskatu dutenent zako pres-
takunt za-egitaraua jarri abian . 

C.	MEHAt	xUAK

AMSA ebaluazio-ereduan mehat xuak ingu-
ruko alderdiak dira eta alderdi horiek egitaraue-
tako erant zunen bolumena eta eraginkortasuna 
mugatu dezakete . Aukerak legez, Mehat xuak ere 
planifikat zen diren zerbit zuetatik kanpoko fakto-
reak dira, baina kontuan hartu behar dira Planeko 
estrategiak eta jarduerak inguruko zailtasun ho-
rietara egokit zeko . 

-  Familietan hezkunt za-irizpideen eta gu-
rasoen zereginaren krisia; kontrol-gabezia 
sort zen dute eta seme-alaben jarrera-ara-
zoei aurre egiteko gabeziak ere bai . 

-  Hamalau urtez azpiko adingabeko arau-
hausleak gehitu, adin hauetako elkar-
bizit za-arazoak judizializat zeagatik eta 
adingabekoak arau hausketak egiten 
le henago hasteagatik . 

Beharren ebaluazioaren azterketa
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-  Inor gabe dauden adingabe at zerritar ko-
purua hazi; kuantitatiboki eta kualitatibo-
ki pronostikat zeko zaila (jatorriak aldatu, 
jarrerak, adinak, etab .) .

-  Inor gabe dauden adingabe at zerritarren 
gaia planifikat zeko konplexutasuna, na-
zioarteko harreman politiken, barne poli-
tiken,… mende dagoelako . 

-  Seme-alabek gurasoan aurka egindako in-
darkeria kasuak ugaritu . 

-  Gazteen sexualitatearekin lotutako ara-
zoak ugaritu, nola nahi gabeko haurdu-
naldiei dagokienean hala sexu bidezko 
gaixotasunei dagokienean . 

-  Adopzio kasuetan nerabezaroan esku 
hart zeko kasuak agertu dira, eta datozen 
urteetan kasuak ugarit zeko aukera handia 
dago nazioarteko adopzioetan . 

-  Toki administrazioek ulert zeko zailtasunak 
hauteman dituzte . 

-  Udal bat zuek egitarau jakinak barreia-
tu egin dituzte, eta badaiteke lurralde 
osorako diseinatutako estrategiekin bat 
ez etort zea; ondorioz, haurren politikan 
Bizkaiko Foru Aldundiak buru izateari 
ut ziko lioke . 

-  Famili eredua aldatu denez, balizko harre-
ra familiak urritu egin dira . 

-  Familiako eta laneko bizit za bat zeko gero 
eta zailtasun handiagoak . 

-  Eusko Jaurlarit zako legediak esku hart ze-
ko baldint zak eta eskakizunak ditu; egu-
nerat zeko ahalegin handiak egin beharko 
dira . 

D.	AHULEZIAK

Aurrez emandako definizioan esaten den le-
gez, ahuleziak erakundearen alderdiak dira, ez dira 
ingurukoak eta erant zun eraginkorren ha zkundea 
eta erant zunak emateko gaitasuna kolokan jart zen 
dute . Zerbit zuen eta egitarauen kudeaketaren 
mende dauden puntu ahulak dira (inguruaren 
mende dauden mehat xuak ez bezala) . Ebaluazio 
honen helburu nagusiak dira; izan ere, hobet zeko 
behar hauek Haurrent zako II . Planean sartuko di-
ren aldaketen helburuak izango dira . 

Ebaluazio-prozesuko partaideek hauteman-
dako ahalik eta ahultasun gehien jasot zen saiatu 
garenez, ez da garrant zit suenetako bat bera ere 

alboan ut ziko, eta ondorioak aurreko ataletakoak 
baino luzeagoak dira . Ebaluazioaren arabera hobe-
tu beharreko gaien mult zoa agert zen da, baina 
horrek ez du esan nahi denek garrant zi edo lehen-
tasun berdina dutenik . Ebaluazioak eduki hauek 
esplizitu bihurt zeko gaitasuna ematen du, eta Pla-
neko lerro estrategikoak, helburuak eta jarduerak 
erabakit zeko azterketako elementuak dira . 

Aurkezteko, edukiaren funt sezko alderdien 
arabera sailkatuko dira, aipat zen dituzten ku-
deaketarekin eta esku hart ze motekin lotuta . 

1. ZERBIt Zu Eta kuDEakEta EGItuRak 

1.1. udal gizarte zerbit zuak
-  Udal gizarte zerbit zuen integrazioa hobe-

tu behar da funt zioak ongi definituta, 
baita Familia eta Haurren esku hart ze-
sistemara egoki lotutako prozesuak eta 
protokoloak ere . 

-  Foru Aldundiak planifikazioan eta Udal 
Gizarte Zerbit zuent zako babesean zuen 
buruzagit zan galera dago .

1.2. Gizarte urgazpenerako Foru Erakundea 
-  Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak 

eta Haurren Zerbit zuak eskumenak hobe-
to definitu beharra daukate egoit zazko 
baliabideei eta horien sarearen kudeake-
tari dagozkionean . 

1.�. Egitarauen kudeaketa 
-  Kasuak eta prozesuak kudeat zeko aplika-

zio informatiko eraginkorraren beharra . 
-  Erakunde pribatuek berariazko egitarau 

ugari garat zen dutenez, horien kudeake-
ta definituagoa falta da, batez ere horien 
eraginkortasuna ebaluatuko duena . 

-  Inor gabeko at zerritar adingabekoent zako 
zerbit zuak indart zeko eta egiturat zeko 
beharra, kasu ugari eta konplexuak dau-
delako . 

-  Berezko zerbit zu juridikoa falta da, admi-
nistrazio aholkularit zarako eta epaitegie-
tan aurkezteko . 

-  Orokorrean egitarauak eta kalitatearen 
kudeaketa ebaluat zeko mekanismoak 
ezart zeko beharra . 

III. kapitulua
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-  Foru Aldundiaren lurraldean Familia eta 
Haurrei buruzko gai garrant zit suen ingu-
ruan lanik ez . 

1.4. kasuen eta giza baliabideen kudeaketa
-  Adingabeekin esku hart zeko prozesuetan 

tramite burokratikoak azkart zeko beharra 
(harrera eta adopzio kasuetan bereziki) eta 
foru aginduen hizkunt za erabilt zaileei eta 
horien ulermen mailari egokit zeko beharra .

-  Haurren Zerbit zuko teknikariek gainbe-
girat zeko lana sart zeko beharra; pres-
takunt zako helburuak eta lagunt za 
pert sonal eta teknikoa izan beharko ditu . 

-  Ataletan indart ze-koordinat zailerik ez . 
-  Teknikarien baja kasuetan pert sonalaren 

kudeaketa-erant zunean arintasun falta 
eta pert sonala mugit zeko edo estali be ha-
rreko hut suneetarako arazoak . 

-  Ataletako taldeko lana hobet zeko estrate-
giak planteatu . 

1.5. Beste sistemekin koordinazioa 
-  Koordinazio-estrategiak hobet zeko be ha-

rra eta baterako erant zunak egitekoa, 
beste sistemekin banatutako arazoetan: 
hezkunt za, osasuna, judiziala, etab .	

2. EGOIt ZakO HaRRERa 
-  Esku hart zeko gida garat zeko beharra, 

artatu beharreko adingabeen egun-
go be harrei egokitutako baliabide-sare 
anit za definituko duena, baita kalita-
tezko arretarako oinarrizko prozesuak 
eta beharrezko protokoloak eta tresnak 
ere . 

-  Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen 
zentro sarea hobet zen jarraitu, baliabi-
deak eta hornikunt zak egokituta . 

-  0-3 urte artekoent zako zentro bat, haur 
kopuru handiarekin; familiako harrera 
be har lukete . 

-  Bakarrik dauden adingabe at zerritarrak 
artat zeko zentroak diseinatu eta egune-
ratu, kopuru handia eta dibert sifikazio 
beharrak kontuan hartuta . 

-  Egoit zako harreratik helduarora igarot ze-
ko prozesuetan lagunt zak areagot zeko 
beharra, bizit za independenterako pres-

tat zeko proiektuak ugarit zeko beharra 
eta bizit za independenteko zentro gehia-
go izatekoa ere bai . 

�. FaMIlI HaRRERa
-  Harrera motak dibert sifikat zeko beharra: 

premiazkoak, profesionalizatuak, aste 
buruetakoak eta harrera sinpleak luzatu . 

-  Famili Harrerako Lanerako Gida baten 
be harra . 

-  Haur t xikienent zako lehentasunezko neurri 
legez harrera sustat zeko premia, zentroe-
tan harrera egiteko beharra kenduta . 

-  Familia zabalean harrera egindakoei la-
gunt zeko berariazko egitaraurik ez, ha-
rrera gehienak hala izan arren eta arris-
ku faktoreak izan; trebakunt za lit zateke  
be harrezko abiapuntua . 

-  Famili harreratik helduarora igarot zeko 
prozesuak planifikat zeko beharra . 

4. aDOpZIOa
-  Adoptatu ondorengo lagunt za egitaraurik 

ez, jarraipenaz haratagokorik . 
-  Adopzio berezien egitaraurik ez .
-  Jatorria aurkit zeko jarduerak kokat ze-

ko beharra eta argi ezarritako egitarau 
ze hat z baten bitartekarit za . 

5.  BERaIaZkO EGItaRauak Eta 
BalIaBIDEak 

-  Gizarte-hezkunt zako esku hart ze taldeen 
funt zionamendu eredua egunerat zeko eta 
definit zeko beharra, behar berriei egoki-
tuta eta esku hart ze familiarreko egita-
rauekin koordinatuta . 

-  Et xeko indarkeriaren edo gurasoen kon-
troletik kanpoko adingabeen aurrean argi 
ezarritako eta planifikatutako erant zunen 
beharra erkidegoko egitarauetan, garaiz 
hautemateko mekanismoak sartuta . 

-  Haurren Zerbit zuko espazioan haurrekin 
lanean arit zeko egokitu gabeko espa-
zioak (jostailuak behar dituzten aretoak, 
etab .) .

Egindako ebaluazioen eta ezarritako le hen-
tasunen analisiaren arabera egin da ondoren 
ze haztu den Haurrent zako II . Plan hau . 

Beharren ebaluazioaren azterketa



20



Marco de Intervención

planaren lerro 
estrategikoak
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2�

  1.  Babes sistemaren egitura diseinatu eta 
indartu maila orokorrenetik, Oinarrizko 
Gizarte Zerbit zuen eta Espezializatuen 
funt zionamendu koordinatua bermatu-
ta eta euren konpetent ziak eta funt zio-
ak argi definituta . 

  5.  Foru Aldundiko Haurren Zerbit zu Be-
reziak buru izango dira lurralde osoan 
haurrak eta familiak babesteko poli-
tikak planifikat zerakoan eta sustat ze-
rakoan . 

  �.  Inguru berean aurrea hart zeko eta esku 
hart zeko egitarauek lehentasuna izan-
go dute, lurralde osoan jada finkatuta 
dauden gizarte-hezkunt zako egita-
rauen egitura aprobet xatuta .

  4.  Famili harrerarako egitarauak sustatu 
haurrak eta nerabeak familiatik bereiz-
ten diren kasuetan lehentasunezko ba-
liabideak izateko .

  5.  Tradizio historiko handieneko egita-
rauetan baliabideak eta prozedurak 
eguneratu, hala nola egoit za harreran 
edo gizarte-hezkunt zako esku hart ze 
egitarauetan; izan ere, ibilbide luzea 
dutenez, esku hart zeko behar berrieta-
ra egokit zeko prozesua behar baitute . 

  6.  Dauden egitarauak indartu, adinga-
been eta horien familien beharrei modu 
eraginkorrean erant zuteko, orokorrean 
egitarau horien funt zionamendua oso 
ongi balorat zen baita . 

  7.  Haurrak babesteko sistemak eraldat zen 
ari dira erronka berrien eraginez eta epe 
ertainean eta luzean erronka horient zako 
erant zunak planifikatu behar dira; ho-
rretarako, baliabideak eta inbert sioak 
ordenatu behar dira epe luzera . 

  8.  Egitarauen eta esku hart zeen kalitate, 
planifikazio eta ebaluazio print zipioe-
tan oinarritutako kudeaketa; funt sezko 
prozesuen eta egitarauen eskuliburuak 
edo esku hart zeko gidak sortu ahal 
izango dira horrela, baita ebaluazio-di-
seinu integralak ere . 

  9.  Beste gizarte-sistema (osasuna, hezkunt za, 
justizia, etab .) bat zuetako baliabideekin 
koordinazioa, aprobet xamendua optimi-
zat zeko eta haurren eta familien ongiza-
tea lort zeko lan eraginkorragoa egiteko . 

10.  Hirugarren sektorearen zeregina in-
dartu, irabaz asmorik gabeko elkarteen 
eta erakundeen kooperazia eta parte 
hart zea indartuta familien eta haurren 
egitarauak garat zean . 





Marco de IntervenciónV. kapitulua
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J arraian Planeko helburu orokorrak 
daude eta ondoren berariazko hel-
buruetan banatuko dira, jarduerak, 

aldia eta ebaluaziorako adiera zleak sartuta . Adie-
razle horiek egiteko, egitarauen ebaluazioko hiru 
elementu mota esangurat su jarri dira oinarrian:

-  Produktuen adierazleak ekint zen hel-
buru materialak, agiriak edo bestelako 
emait za materialak egitea baldin bada . 
Arrakastaren irizpideetako bat izango 
da jarduerak amaitu izana eta elemen-
tu hauek sortu izana (t xostenak, pro-
tokoloak, gidak, proiektuak, ikastaroak, 
bat zordeak eratu, etab .) . 

-  Prozesuen adierazleak ekint za desberdi-
netan egindako jarduerak monitorizat ze-
ko, emait za dena-delakoa izanda ere . Hel-
buruak lort zeko erabili den ahalegin-maila 
ebaluat zeko balioko dute eta zenbait jar-
duera erregistratuko dira horretarako: bi-
lerak, koordinazio harremanak, horietan 
zerikusia duen profesional kopurua, pro-
zesu bat zuetan igarotako denbora, etab . 

-  Kalitatearen adierazleak, zerikusia duten 
aldeek balorazioak egin dit zaketen kasue-
tarako . Garatutako jardueren egokit za-
pen- eta berezitasun-mailak baloratu 
izango dira, hala nola, prestakunt za-ikas-
taroen kalitatea ebaluatuko da . 

1. HElBuRu OROkORRa. Haurrak ba-
besteko sistema optimizatu Oinarrizko Gizarte 
Zerbit zuen eta Zerbit zu Espezializatuaren arte-
ko komunikazioa eta koordinazioa hobetuta eta 
bult zatuta, arreta berezia jarrita Bi z k a i ko Lurralde 
Historiko osoan arrisku eta babes-gabezia egoerak 
balorat zeko irizpide bateratuan . 

2. HElBuRu OROkORRa. Haurren Zer-
bit zuko barneko alderdiak, antolakunt zazkoak, 
metodologikoak eta parte hart zekoak hobetu; be-
reziki garrant zit sua da Haurren Zerbit zuaren eta 
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen artiku-
lazioa mantent zea, praktikan erakunde bat baka-
rra balira bezala arit zeko . 

�. HElBuRu OROkORRa. Famili harreraren 
garapenarekin jarraitu, banaketa kasuetan babesa 
emateko lehentasunezko neurri gisa; lehentasun 
berezia izango du adingabeko haurren kasuan eta 
harrerako familiei beharrezko babesa bermat zeko 
prozedurak jarraituko dira . 

4. HElBuRu OROkORRa. Adopzio pro-
zesuak garatu kalitate-bermearekin eta haustura 
eta gatazka arriskuak minimizatuta . 

5. HElBuRu OROkORRa. Egoit za harre-
rako dispositibo mult zoa berrantolat zen jarraitu, 
haurren eta nerabeen behar anit zei erant zuna 
emateko gai den sarea osatu dadin, kalitatezko 
print zipioetan oinarritutako kudeaketa batera-
tuarekin . 

6. HElBuRu OROkORRa. Egitarauak eta 
esku hart zeak ebaluat zeko kultura garatu, haurren 
eta familien arretan etengabeko hobekunt zarako 
oinarrizko irizpide gisa . 

7. HElBuRu OROkORRa. Eskura dauden 
egitarauak eguneratu, indartu eta sortu, dagokio-
nean, haurrengan eta familietan sort zen ari diren 
behar berriei erant zuteko . 

8. HElBuRu OROkORRa. Beste sistema 
eta zerbit zuekin jardueren koordinazioa hobetu . 

HElBuRu OROkORRak
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1. HELBURU OROKORRA. Haurrak	babesteko	sistema	optimizatu	Oinarrizko	Gizarte	Zerbit	zuen	eta	
Zerbit	zu	 Espezializatuaren	 arteko	 komunikazioa	 eta	 koordinazioa	 hobetuta	 eta	 bult	zatuta,	 arreta	
berezia	 jarrita	 Bi	z	k	a	i	ko	 Lurralde	 Historiko	 osoan	 arrisku	 eta	 babes-gabezia	 egoerak	 balorat	zeko	
irizpide	bateratuan.

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

1.1.		Oinarrizko	 Gizarte	 Zerbit	zuek	 eta	 Zerbit	zu	 Espezializatuek	 elkarren	 egiturak,	 funt	zioak	 eta	
baliabideak	hobeto	ezagutu.

A .  “Prestakunt zako etengabeko gela” delakoaren 
(Saila-Eudel hit zarmena) markoan informa-
ziorako eta kontrasterako bilerak antolatu 
zonaka Oinarrizko Gizarte Zerbit zuen eta 
Zerbit zu Espezializatuen artean .

- Urteko bilera kopurua . 2008-2011

B .  Oinarrizko GZk proposatutako prestakunt za-
ekimenetan parte hartu eta bult zatu . - Urteko bilera kopurua . 2008-2011

C .  Bien baterako prestakunt za beharrak ezagutu 
berariazko azterketa baten bidez . 

- Prestakunt za-beharren t xostena .
- Baterako prestakunt za plana . 2008-2009

D .  “Prestakunt zako etengabeko gelarekin” lanki-
det zan aritu oinarrizko eta espezializatutako 
profesionalent zako baterako prestakunt za-
plana diseinat zeko eta burut zeko haurren 
eta nerabeen babesari buruz . 

- Urteko prestakunt za-ekint za kopurua .
-  Prestakunt zaren kalitatearen ebaluazioa . 2008-2011

1.2.	Esku	hart	zeko	eta	koordinat	zeko	metodo	eta	tresna	osagarriak	ezarri.
A .  Eusko Jaurlarit zaren BALORA Proiektuaren 

(balorazio tresnak) garapenean parte hart ze 
aktiboa izan . 

- Lan bilera, bat zorde kopurua . 
-  Parte hart zen duen Haurren Zerbit zuko 

profesional kopurua . 
2008-2009

B .  Haurt zaroari eta Nerabezaroari buruzko Foro 
Finkoa sortu Oinarrizko Gizarte Zerbit zuen 
eta Zerbit zu Espezializatuaren artean, bien 
arteko koordinazio jarraitua bult zat zeko eta 
mantent zeko .

- Foroaren proiektua .
- Egindako bilera kopurua .
- Ekoiztutako agiri kopurua .

2008

1.3.		Oinarrizko	 Gizarte	 Zerbit	zuekin	 parte	 hartu	 haurrak	 babesteko	 esku	 hart	zeen	 funt	zioak	 eta	
osagarriak	definit	zerakoan.

A .  Oinarrizko Gizarte Zerbit zuen esku hart zeko 
eskuliburu bat egitea sustatu, Eusko Jaurla-
rit zaren balorazio-tresnak osatuko dituena 
eta funt sezko alderdi hauek izango dituena, 
besteak beste: 

- Urteko lan-bilera kopurua .
- Esku hart zeko eskuliburua . 2008-2009

a .  Haurren babes-gabezia egoeretan esku 
hart zeko beharrezko baliabideen definizioa . - Beharrezko baliabideen definizioa .

b .  Oinarrizko Gizarte Zerbit zuaren eta Espezia-
lizatuaren artean kasuen koordinazioa, bi-
derat zea eta jarraipena egiteko protokoloa . 

- Koordinazio protokoloa .

c .  Bi sistema horien arteko emait zak ezagu-
tu eta hobet zeko ebaluazio-sistema . - Ebaluazio sistema .

B .  Gizarte-hezkunt zako esku-hart ze taldeen funt zio, 
osaera eta metodologia mailako beharrak az-
tert zea sustatu, babes-sistemako eskari berrien 
arabera optimizat zeko eta egunerat zeko .

- Beharrak ebaluat zeko t xostena . 2009-2010

V. kapitulua
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2. HELBURU OROKORRA.	Haurren	Zerbit	zuko	barneko	alderdiak,	antolakunt	zazkoak,	metodologikoak	
eta	parte	hart	zekoak	hobetu.	

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

2.1.		Datuen	 eta	 prozesuen	 kudeaketa	 eduki,	 erabakiak	 azkart	zeko	 eta	 adierazleak	 fidagarritasun	
bermeekin	islat	zeko.

A .  Gizarte Ekint za Departamenduko beste Zer-
bit zu bat zuekin lankidet zan aritu aplikazio 
informatiko integrala diseinatu dadin kasuak 
eta prozesuak maneiat zeko . Aplikazio horre-
tan sartuta egon beharko dira egitarau guz-
tiak eta inguru seguruan sarean erabilt zeko 
modukoa izango da .

- Urteko koordinazio-bilera kopurua .
- Aplikazio informatikoa .
- Aplikazioaren ebaluazioa erabilt zaileek .

2008-2011

2.2.	Egoit	zako	Harrera	Atalaren	funt	zionamendua	hautemandako	beharretara	doitu.

A .  Egoit zako Harrera Atala orain arte bezala 
Haurren Zerbit zuaren mende eduki funt zio-
nalki . 

- Mendekotasun funt zionalarekin jarraitu . 2008-2011

B .  Egoit zako Harrera Atalari Haurren Zerbit zuko 
gainerako atalen ant zeko egitura adminis-
tratiboa eman, Zentro Sarearen Zuzendarit za 
Egoit zako Harrera Atalean sartuta, Arloko 
arduradun teknikoaren funt zioak egokituta 
eta horren funt zionamendu administratibo 
autonomoa lortuta . 

- Egitura administratibo berria .
-  Zentroen zuzendari postua integratu 

eta birdefinitu .
-  Egoit zako Harrera Atalean administrari 

postu kopuru berriak .
-  Arloko arduradun teknikoaren funt zioen 

definizioa .

2008-2009

C .  Atalaren funt zioak finkatu eta bult zatu, 
gainbegirat zeari, ezart zeari eta babesa ema-
teari dagokionean . Hori guztia hezkunt za 
proiektuak, araudiak, esku hart zeko protoko-
loak eta Zentroen beste euskarri dokumen-
talak egitean egingo lit zateke . Taldeei eta 
koordinat zaileei horri buruzko berariazko ze-
reginak eta funt zioak emanda . 

-  Koordinat zaileen zereginen eta 
funt zioen agiria .

- Egindako erregistroak eta protokoloak . 
2008-2011

D .  Plan honetan aurreikusi gabekoetan, do ikunt za 
Eusko Jaurlarit zako Egoit zazko Zerbit zuei 
buruzko Dekretura planifikatu, behin argitara-
tutakoan .

-  Egoit zako harrera sarearen doikunt za 
plana .

2008-2009

E .  Ikuskapen eta Kontrol Zerbit zuarekin jarduerak 
koordinatu, Dekretu hori argitaratutakoan . 

-Koordinazio-bilera kopurua .
- Egindako agiriak .

Onarpen 
dataren 
arabera

F .  Egoit zako Harrera Atalean inor gabeko at ze-
rritar adingabeak artat zeko berariaz jarri-
tako taldea diment sionatu; euren funt zioak 
betet zeko behar adinako baliabide profesio-
nalak eman harrera egiteko eta kasuak balo-
rat zeko, baita berariazko zentroak gainbegi-
rat zeko eta babes teknikoa emateko ere .

-  Inor gabeko at zerritar adingabeak 
artat zeko taldeko lanpostu berri 
kopurua .

2008

planaren garapena
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2. HELBURU OROKORRA.	Haurren	Zerbit	zuko	barneko	alderdiak,	antolakunt	zazkoak,	metodologikoak	
eta	parte	hart	zekoak	hobetu.	

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

2.3.		Haurren	eta	nerabeen	babes	arloan	legelariak	espezializatuta	daudela	bermatu,	esparru	juridikoan	
eta	judizialean	esku	hart	ze	lagungarrien	eraginkortasuna	hobet	zeko.

A .  Adingabeen bulego juridikoa sort zea baloratu, 
adingabeen eta Administrazioaren interesak 
defendatuko dituena prozesu judizialetan . 

-  Adingabeen bulego juridikoa sort zea 
baloratu .

- Dagokionean hori eratu .
2008

2.4.	Zerbit	zu	teknikoko	hornikunt	za	eguneratu	eta	langileen	kudeaketa	optimizatu.

A .  Pert sonalaren kudeaketa hobet zea bult zatu, 
bajak eta hut suneak berehala betet zeko Hau-
rren Zerbit zu osoan .

-  Urtean bajak estalt zeko batez besteko 
denbora .

-  Urtean hut suneak estalt zeko batez 
besteko denbora .

2008

B .  Plaza berriak sort zeko beharra baloratu, 
Haurren Zerbit zuan hautemandako beharrei 
jarraituaz . 

- Postu berri kopurua . 2008-2011

C .  Langile berrien Harrera esku liburua egokitu 
eta ezarri .

- Harrera esku liburua egokituta . 2008-2009

2.5.		Babes-gabezia	egoeretan	Haurren	Zerbit	zuak	esku	hart	zeko	duen	eskuliburua	etengabe	gainbegiratu,	
errealitatera	eta	indarrean	dagoen	legedira	etengabe	egokit	zen	dela	bermatuta.

A .  Esku hart zeko eskuliburuan sartu beharreko 
balizko egunerat zeak gogoan izan uneoro; 
aurrez Atal bakoit zean baloratu beharko 
dituzte . 

- Proposatutako aldaketa kopurua .
- Onartutako aldaketa kopurua .
-  Argitaratutako eta zabaldutako 

aldaketa kopurua .

2008-2011

2.6.	Haurrak	eta	familiak	artat	zeko	espazio	fisikoen	hobekunt	za.

A .  Espazio egokia eta material didaktikoa disei-
natu, haurrekin eta nerabeekin elkarrizketak 
izateko eta esku hart zeko .

-  Espazioa diseinatu eta beharrezko 
materialen zerrenda .

2008

B .  Egungo aretoak diseinatutakoetara egokit zea 
bult zatu eta beharrezko materialak erosi .

-  Diseinu berrira egokitutako areto 
kopurua .

- Erositako materialen zerrenda .
2008

2.7.	Profesionalen	esperient	zia-trukaketarako	sarbidea	eta	prestakunt	za	hobetu.

A .  Profesionalen prestakunt za beharren ebalua-
zioarekin eta prestakunt za-planetan sart zeko 
proposamenarekin jarraitu .

-  Prestakunt za-beharren ebaluazio 
kopurua .

- Urteko ikasturte kopurua .
2008-2011

B .  Beste profesional eta kanpoko arlo bat zuekin 
trukaketa- eta ezagut za-foroak sustatu . 

-  Zerbit zuko profesionalak izan diren 
foro kopurua .

2008-2011

C .  Esku hart zen duten profesional guztien bate-
rako prestakunt za proposatu eta egin . 

-  Proposatutako baterako ikastaro 
kopurua .

- Egindako baterako ikastaro kopurua .
2008-2011

V. kapitulua
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3. HELBURU OROKORRA.	 Famili	 harreraren	 garapenarekin	 jarraitu,	 banaketa	 kasuetan	 babesa	
emateko	lehentasunezko	neurri	gisa.	

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

3.1.		Famili	harrera	izatea	familiarengandik	banat	zen	diren	haurrent	zako	lehentasunezko	erant	zun	gisa	
eta	hiru	urte	arteko	haurrent	zako	oinarrizko	erant	zun	gisa.

A .  0–6 urteko adingabeent zako premiazko harre-
rarako berariazko egitaraua garat zea . 

- Larrialdi egitaraua .
-  0-6 urte artekoko larrialdiko harrera 

berri kopurua urtean . 
2008-2009

B .  0-3 urte arteko egoit zako harreraren ordez 
famili harrera jart zea . 

- Zentroetan 0-3 plazak murriztu urteko . 2008-2011

C .  Famili harrera kopurua haztea, nerabezaro 
aurreko haurrengan arreta berezia jarrita . 

- 0-3 urteko harrera hazi . 
-  3-10 urteko harrera berrien urteko 

hazkundea . 
-  10 urte baino gehiagokoen urteko 

harreren hazkundea . 

2008-2011

3.2.	Famili	harrera	motak	dibert	sifikatu,	haurren	eta	nerabeen	beharretara	egokit	zeko.

A .  Harrera jarraitua garat zen segi, jada eza-
rritako kalitate-irizpideekin esku hart zea 
bermatuta . 

-  Urteko harrera berri kopurua motaren 
arabera . 

-  Urteko azken egunean altan dagoen 
harrera kopurua motaren arabera .

2008-2011

B .  Harrera sinpleak sustatu .
-  Kasu berrien urteko hazkundea mota-

ren arabera . 
2008-2011

C .  Harreretatik bereizitako egitarauak garatu: 
a .  Larrialdiko harrera .
b .  Harrera profesionalizatua .
c .  Behar bereziekiko haurren harrera .
d .  Inor gabeko at zerritar adingabekoen harrera .

- Egindako berariazko egitarauak . 2008-2011

3.3.		Familia	zabaleko	harrera	prozesuak	indartu,	haustura	arriskuak	minimizatuta	eta	harrera	egiten	
dutenen	heziketa	lana	erraztuta.

A .  Familia zabalen balorazioan arrisku faktoreei 
eta lagunt za beharrari buruzko berariazko 
alderdiak sistematizatu . 

- Berariazko ebaluazio-tresna . 2008

B .  Balorazio horren arabera, beharrezko koor-
dinazioa ezarri esku hart ze egitarauetatik 
lagunt za eta gizarte-erkidego saretik balia-
bideak eskaint zeko . 

-  Lagunt za kopurua eta mota eta 
familia zabalent zako mobilizatutako 
baliabideak . 

2008-2011

C .  Beharrezko kasuetan lagunt zarako eta esku 
hart zeko berariazko egitarau bat garatu, fa-
milia zabaleko harrerarako honakoekin: 
a . Banako esku hart zea .
b . Taldeko esku hart zea (prestakunt za) .

-  Familia zabalarent zako berariazko 
lagunt za-egitaraua .

2009

planaren garapena
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3. HELBURU OROKORRA.	 Famili	 harreraren	 garapenarekin	 jarraitu,	 banaketa	 kasuetan	 babesa	
emateko	lehentasunezko	neurri	gisa.	

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

3.4.	Familiako	harrerak	ezarritako	eta	kontrolatutako	kalitatezko	prozedurekin	garatu.

A .  Esku hart zeko eskuliburua garatu Famili ha-
rrerako gida bat eginda . 

- Famili harreraren gida . 2008-2009

B .  Haurrak famili harrerara igaro daitezen 
prestat zeko jarraibide eta prozedura bat zuk 
landu . 

-  Haurrak harrerarako prestat zeko 
prozeduraren agiria .

2009

C .  Famili harreraren emait zei eta eraginei buruzko 
ikerketa sustatu . 

-  Famili harrerako emait zei buruzko 
ikerketa .

2009-2011

3.5.	Gizartea	sent	sibilizat	zeko	eta	familiak	hautemateko	egitarauak	garatu.

A .  Sent sibilizazio- eta hautemate-kanpaina 
orokorrak eta berariazkoak egin eta horien 
eragina gut xienez urtean behin ebaluatu .

- Urteko kanpaina orokor kopurua . 
- Urteko berariazko kanpaina kopurua . 
- Banatutako liburuxka kopurua . 
-  Komunikabideen araberako iragarki 

kopurua

2008-2011

B .  Beste erakunde eta administrazioekin lan-
kidet za sustatu, babes neurri hau ezaguta-
raz teko eta jarduerak koordinat zeko .

- Koordinazio-bilera kopurua . 2008-2011

C .  Haurren zerbit zuaren eta harrera elkarteen 
arteko kooperazioa sustatu, harrera-pro-
zesuak hobet zeko eta harrera familiak eta 
harreran hartutako haurrak lagundu .

- Elkarteekin baterako jarduera kopurua . 2008-2011

V. kapitulua
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4. HElBuRu OROkORRa.	Adopzio	prozesuak	garatu	kalitate-bermearekin	eta	haustura	eta	gatazka	
arriskuak	minimizatuta.	

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

4.1.		Adopzio-prozesuen	errealitateari	buruzko	informazio	zabala	eman:	ezaugarriak,	motak,	eskakizunak	
eta	eskainitako	zerbit	zuak.

A .  Adopzioari buruzko berariazko informazio-
t xostenak egin eta banatu interesatuei, infor-
mazio orokorra eskaint zeko eta prozesuaren 
berezitasunen eta arriskuen berri emateko, 
batez ere, nazioarteko adopzioen kasuan .

- Urtean banatutako liburuxka kopurua . 2008-2011

B .  Prestakunt za-eredu bat egin eta garatu, 
ado pziorako eskaint zen diren interesa-
tuent zat .

- Prestakunt za-egitarau bat egin .
- Urtean prestatutako lagun kopurua . 
-  Bertaratuen prestakunt zaren 

balorazioa .

2008-2011

4.2.	Adopzio	prozesuak	bereizitako	prozesu	sekuent	zia	gisa	ezarri,	dagokion	kalitate	burut	zapenarekin.
A .  Esku hart ze eskuliburua garatu, Adopzio gida 

bat eginda - Adopzio gida . 2008-2009

B .  Haurrak nerabezarora igaro daitezen pres-
tat zeko jarraibide bat zuk egin . -Prestakunt za prozeduraren agiria . 2009-2010

C .  Behar bereziekiko haurrak adoptat zeko be-
rariazko egitarau bat ezarri . 

- Adopzio-egitarau berezia .
- Urteko adopzio berezi berri kopurua .

2009-2010

D .  Bizit za Historiari buruz informat zeko mate-
rialak eta prozedurak egin . - Egindako materialak . 2009

E .  Adopzioko emait zen eta eraginen ikerketa 
bult zatu . - Adopzioko emait zen ebaluazioa . 2010

F .  Eusko Jaurlarit zako Dekretuak arauz ezart zen 
duenera doitu prozedura . - Egindako doiketak .

Onarpen 
dataren 
arabera

4.3.		Desdoit	zerik	egon	ez	dadin,	aholkularit	zaren	eta	orientabidearen	bidez	lagundu	adopzio-	prozesuak.

A .  Adopzio ondorengo aholkularit za- eta la-
gunt za-zerbit zu berariazko bat sortu eta 
garatu; jatorriaren bilaketa kasuak artat zeko 
egitaraua bat izango du, bitartekarit zan oi-
narritutakoa .

- Adopzio ondorengo lagunt za egitaraua .
-  Urtean artatutako adoptat zaile berri 

kopurua .
-  Jatorriari buruzko bitartekarit za-

egitaraua .
- Urtean artatutako kasu kopurua .

2008-2011

B .  Arriskuak ebaluat zeko eta hautemateko ele-
mentuak sartu araututako adopzioen jarrai-
penetan, lagunt za eska dezaketen kasuetan .

- Landutako arrisku-adierazleak .
- Adierazleak jarraipenean sartu .

2009

C .  Adopzio ondorengo gorabeheren erregis-
troa sortu, Haurren Zerbit zutik esku hart zea 
be har dutenena, zergatiak ezagut zeko eta 
aztert zeko eta horrekin batera prebent zio-
rako estrategiak sustat zeko .

- Gorabeheren erregistroa .
- Gorabeheren kuantifikazioa eta azterketa .
-  Erregistroaren ondoriozko erabakiak eta 

aldaketak .

2009-2011

D .  Haurren Zerbit zuaren eta adoptat zaileen elkar-
teen arteko kooperazioa sustatu, ado pzio-pro-
zesuak hobet zeko eta adoptatu duten familiei 
eta euren seme-alabei lagunt zeko .

- Koordinazio-bilera kopurua .
- Baterako jarduera kopurua .

2009-2011
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5. HELBURU OROKORRA.	 Egoit	za	 harrerako	 dispositibo	mult	zoa	 berrantolat	zen	 jarraitu,	 haurren	
eta	nerabeen	behar	anit	zei	erant	zuna	emateko	gai	den	sarea	osatu	dadin,	kalitatezko	print	zipioetan	
oinarritutako	kudeaketa	bateratuarekin.

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

5.1.		Aurreikusitako	egoit	za	harrerako	baliabideak	sort	zen	eta	aldat	zen	jarraitu,	hautemandako	egungo	
beharrak	oinarri	hartuta	Zerbit	zuan	diseinatu	edo	baloratu	ondoren.

A .  Berariazko dispositibo berriak ireki, gizarte-
rat zeko zailtasunak dituzten nerabeent zat . 

- Egoit za-proiektuak .
- Sortutako zentro kopurua .

2008-2009

B .  Larrialdi-egitarauak, emant zipazio-egita-
rauak eta egoit za harrera formulatu, egu-
neratu eta hobetu, arreta bereziko beste 
talde bat zuent zat . 

-  Berariazko hezkunt za-proiektuak 
eguneratuta edo sortuta . 

2008-2009

C .  Berariazko egoit za unitateetara igaro pixka-
naka jarrerazko arazoekiko nerabeent zako 
atalak, soilik xede horretarako ez diren zen-
troetan baldin bazeuden . 

-  Berariazko baliabideetara aldatutako 
kopurua . 

-  Baliabide orokorretan jarrait zen duen 
nerabe kopurua .

2008-2011

D .  Haurrent zako egoit zazko baliabideen sarean 
sartu ezgaitasun larriekiko haurrak artat zeko 
zentroak, plaza gehiago eskaini eta baliabide 
berriak ireki .

- Sarean baliabideak sartu .
- Urtean eskainitako plaza berri kopurua . 

2008-2009

E .  Egoit zen Oinarrizko Sarea eguneratu eta 
hobetu:

2008-2011

a .  Zentroko arduradun bat izendatu, bere 
funt zioak argi definituta .

- Izendapen kopurua . 2008

b .  Gaitasuna 10 plazara murriztu pixkanaka 
edo Legearen arauzko garapenak zehazten 
duen kopurura .

- Gaitasuna gut xitu egoit zako eta urteko . 2008-2009

c .  Horien hornikunt za eta mantent zea hobetu . - Sartutako hobekunt zak . 2008-2011

5.2.		Egoit	zako	 harrera	 baliabide-sarea	 egokitu	 adingabekoei	 hautemandako	 behar	 berrietara	 eta	
egoit	zako	harrera	arautuko	duen	dekretutik	ondorioztatutako	egiturazko	beharretara	eta	behar	
teknikoetara.

A .  Plan zehat za egin Eusko Jaurlarit zaren De-
kretuak adieraziko dituen lerroak kontuan 
hartuta eta egoit zako harrerari buruzko 
egungo estandarrak kontuan hartuta:

- Egoit za-sarea egokit zeko plana .
2008

a .  Zehaztu dauden baliabideak berregitu-
rat zeko faseak, epeak eta beharraren 
gastuak . 

b .  Gogoan izan neurria, diseinua edo filoso-
fiagatik baldint za horietara egokit zen ez 
direnak eraldat zea . 

B . Plan hori burutu . - Planeko helburuak beteta . 2009-2011

V. kapitulua
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5. HELBURU OROKORRA.	 Egoit	za	 harrerako	 dispositibo	mult	zoa	 berrantolat	zen	 jarraitu,	 haurren	
eta	nerabeen	behar	anit	zei	erant	zuna	emateko	gai	den	sarea	osatu	dadin,	kalitatezko	print	zipioetan	
oinarritutako	kudeaketa	bateratuarekin.

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

5.3.		Egoit	za	harrerako	baliabide-sare	osoko	kudeaketa	eta	gainbegirat	zea	bateratu	baliabide	publikoak	
eta	pribatuak	hartuta.

A .  GUFEko egoit za harrera atalean bildu egoit za 
harrerako sare osoaren kudeaketa eta gainbe-
girat zea 2 .2 . helburuarekin bat etorrita .

- Kudeaketa bateratu . 2008-2009

B .  GUFEn esku hart zen duten erakundeekin 
bateratu hit zarmenen kudeaketa .

- Hit zarmenen kudeaketa bateratu . 2008-200

C .  Horien gastuak baterat zeko, arrazionalizat ze-
ko eta doit zeko azterketa ekonomikoa egin . 

-  Egoit za-sarearen gastuak eta eraginkor-
tasuna aztertu .

2009

D .  GUFEn bateratu egoit za baliabideen sare osoko 
teknikarien eta hezit zaileen prestakunt za .

- Baterako prestakunt za plana .
- Urtean prestatutako pert sona kopurua .

2008

5.4.		Egoit	zako	 harreraren	 funt	zionamendu-eredu	 bat	 ezarri,	 kalitate	 print	zipioan	 eta	 erabilera	
orokorrerako	 ongi	 definitutako	 oinarrizko	 prozesu	 eta	 tresnetan	 oinarritua.	 Lanerako	 teknika	
psiko-hezit	zaileak	sartu	sistematikoki,	adingabeen	beharrak	estalt	zeko.

A .  Esku hart ze eskuliburua garat zen jarraitu par-
te hartuta, Egoit za harrerako gida bat eginda . 
Horrek oinarrizko hezkunt za proiektua defini-
tuko du, egitarau desberdinak, zentro eta et xe 
motak, horien funt zioak, oinarri zko prozesuak, 
funt sezko baliabideak, parte hart zeko tresnak 
eta lanerako protokoloak .

- Egoit za harrerako gida . 2009

B .  Baterako prestakunt za-plana egin erakunde 
publiko eta pribatuetako hezit zaileekin eta 
ataleko teknikariekin, Gidaren funt ziona-
mendu-eredua ezart zeko .

- Prestakunt za-plana .
- Prestatutako lagun kopurua .

2009

C .  Lagunt za-plana egin eta garatu, Egoit za ha-
rreraren gidaren ezarpenaren jarraipena eta 
gainbegirat zea egin .

- Lagunt za- eta gainbegirat ze-plana .
-  Urteko lagunt za- eta gainbegirat ze-

saio kopurua .
2009-2010

D .  Eskubideen eta betebeharren eskutit zaren 
ezarpena bateratu Zentroen eta Et xeen sa-
rean . Informazio-liburuxkak egiteko irizpi-
deak bateratu . 

-  Eskubideen eskutit za ezarritako zentro 
eta et xe kopurua .

2008-2009

E .  Esku hart ze psiko-hezit zaileko berariazko 
egitarauak landu eta garatu . -  Aukeratu eta ezarri behar den egitarau 

kopurua eta mota .
-  Egitarauak ezart zen dituzten zentro 

kopurua . 
-  Egitarauen aplikazioaren ebaluazioa 

prozesuarekin eta emait zekin .

2008-2011

a . Independent ziarako trebezia egitaraua .

b . Gizarte trebezien egitaraua .

c . Hezkunt za afektibo-sexualeko egitaraua .

d .  Gatazka egoeretan jarduteko egitaraua, 
krisietan parte hartuta .

planaren garapena
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6. HELBURU OROKORRA.	 Egitarauak	 eta	 esku	 hart	zeak	 ebaluat	zeko	 kultura	 garatu,	 haurren	 eta	
familien	arretan	etengabeko	hobekunt	zarako	oinarrizko	irizpide	gisa.	

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

6.1.	Atal	bakoit	zaren	funt	zionamenduari	ebaluazio	integralerako	diseinua	sartu.

A .  Haurren Zerbit zuari horretarako behar diren 
berariazko baliabideak eman .

- Hartutako baliabideak .

2009-2011  

B .  Atal bakoit zean funt zionamenduaren adie-
ra zleen zerrenda bat egin

- Atal bakoit zeko adierazleen zerrenda .

C .  Adierazleak monitorizat zeko edo erregis-
trat zeko sistema bat egin .

- Monitorizazio sistema .

D .  Adierazleen sistema urtero ebaluatu . - Atal bakoit zeko urteko ebaluazioak .

6.2.		Egitarauak	 (prozesua	 eta	 emait	zak)	 ebaluat	zeko	 diseinua	 hobetu	 kontratatutako	 egitaraua	
bakoit	zarent	zat.

A .  Egitaraua ebaluat zeko atal bat sartu 
erakunde partaideek aurkeztutako proiektu 
bakoit zean, prozesuan eta emait zen ebalua-
zioa aurreikusten duten kasuetan .

- Ebaluazio-atala duen proiektu kopurua .

2008-2011  
B .  Egitarauaren ebaluazioa urteko memoriarekin 

batera aurkeztu .
-  Aurkeztutako ebaluazio-egitarauak 

dituen proiektu kopurua .

C .  Lortutako emait zak kontrolatu eta gainbe-
giratu .

- Egitarauen ebaluazio orokorra .

6.3.		Ezarritako	 ikerketa	 bult	zatu,	 Haurren	 Babesari	 buruzko	 errealitatea	 hobeto	 ezagut	zeko	 eta	
lurraldeko	egitaraua	desberdinen	emait	zak	ebaluat	zeko.

A .  Unibert sitatearekin lankidet za sustatu, Hau-
rren babesaren inguruko ikerketa egiteko, 
elkarren artean lankidet za akordioak ezarrita .

- Urtean garatutako proiektu kopurua . 2008-2011

B .  Teknikarien prestakunt zan egitarauak eba-
luat zeko moduluak sartu .

- Emandako moduluak .
- Trebatutako lagun kopurua .

2008-2011

6.4.	Gainbegirat	zea	sartu,	Haurren	Zerbit	zuan	prozesuen	kalitatea	hobet	zeko	jarduera	legez.

A .  Gainbegirat zeko eredu bat definitu eta egin . - Definitutako gainbegirat ze-eredua . 2009

B .  Gainbegirat zeko eredua ezarri eta bere era-
bilgarritasuna eta eraginkortasuna ebaluatu, 
prozesuen eta esku hart zearen etengabeko 
hobekunt zarako . 

- Gainbegirat zea ezarri .
- Ebaluazio-t xostena .

2010-2011

6.5.	Haurren	Zerbit	zuan	kalitatea	kudeat	zeko	eredu	bat	ezart	zea	aztertu.

A .  Haurren Zerbit zurako kalitatea kudeat zeko 
eredurik egokienari buruzko azterketa egin, 
haurren hurrengo planean ezarri ahal izateko .

-  Kudeaketa-ereduaren azterketa eta 
proposamena .

2011

V. kapitulua
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7. HELBURU OROKORRA.	 Eskura	 dauden	 egitarauak	 eguneratu,	 indartu	 eta	 sortu,	 dagokionean,	
haurrengan	eta	familietan	sort	zen	ari	diren	behar	berriei	erant	zuteko.

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

7.1.		Irtenbide	egokiak	ezarri	eta	garatu	inor	gabe	dauden	adingabeen	etengabeko	hazkundeari	behar	
bezala	erant	zuteko;	hautemandako	beharrak	estalt	zea	izango	da	irtenbide	horien	oinarria.	Baita	
egoit	za	harrera	sarean	duen	eragina	eta	fenomenoaren	ikuspegi	globala	ere.

A .  Bi z k a i an fenomeno honek dituen arrazoiak 
eta motibazioak aztertu, egoit zako baliabi-
deetan hautemandako errealitatearen bidez .

- Txostenaren azterketa . 2008

B .  Egungo ibilbidea gainbegiratu eta eguneratu, 
bat-bateko harreratik emant zipazio-egita-
raura artekoa (famili arrera egitaraua barne 
3 .2 .C .d), hobet zeko behar diren aldaketak eta 
egunerat zeak proposatuta, Bazterkeriaren 
aurkako zerbit zuarekin koordinazioan .

-  Inor gabeko at zerritar adingabeak 
artat zeko berariazko plana . 2008

C .  Babes eta harrera baliabideak definitu eta 
ezarri, finkatutako ibilbideen arabera:

- Koordinazio-saio kopurua . 
- Baterako jarduera kopurua . 

2008-2009

-  Egoit za harrera ataleko teknikari eta ad-
ministrariak .

- Harrerako plaza kopurua eta mota . 
D .  Emigrazioarekin, gizarte bazterkeriarekin, 

enplegu sustapenarekin, prestakunt zare-
kin… zerikusia duten hirugarren sektoreko 
erakundeekin lankidet zan aritu . 

- Koordinazio-saio kopurua . 
- Baterako jarduera kopurua .

2008-2011

E .  Gainerako Autonomia Erkidegoetako lan-
taldeekin lankidet zan aritu, parte hartu eta 
sustatu, fenomenoa hobetu ezagut zeko eta 
gehiago koordinat zeko . 

- Koordinazio-saio kopurua . 
- Baterako jarduera kopurua .

2008-2011

F .  Eragindako gainerako Administrazioekin 
ko ordinazioa bult zatu: gobernuko azpior-
dezkarit zak, Adingabeen fiskalt za, Hezkunt za, 
Osasuna, segurtasun indarrak, etab .

- Koordinazio-saio kopurua . 
- Baterako jarduera kopurua .

2008-2011

G .  Jatorrizko herrialdean kooperazio-proiek-
tuak garat zea edo parte hart zea baloratu 
eta, dagokionean, sustatu, adingabekoen le-
gezkanpoko immigrazioa saihesteko .

- Kooperazio-proiektu kopurua . 2008-2011

H .  Talde honen errealitateaz eta beharrez 
sent sibilizatu gizartea .

- Egindako jarduera kopurua . 
- Sent sibilizazioaren estaldura  .

2008-2011

7.2.			Berariazko	egitaraua	bat	garatu	Fiskalt	zatik	 igorritako	14	urtez	beheko	arau-hausleen	kasuak	
hart	zeko	eta	balorat	zeko,	berariazko	esku	hart	zeen	beharra	aurreikusten	bada.

A .  Haurren zerbit zura igorritako 14 urtez behe-
ko arau-hausleen profil eta beharrei buruzko 
azterketa egin .

-  14 urtez beheko arau-hausleen beharrak 
aztertu . 

2008-2009

B .  14 urtez beheko arau-hausleen kasuetarako be-
rariazko harrera eta balorazio tresna bat egin .

-  Harrerarako eta baloraziorako berariazko 
tresna .

2009

C .  Kasu hauetarako erant zunen eraginkortasuna 
eta berariazko egitarauen beharra baloratu . -  Emait zen ebaluazioa eta eraginkortasuna . 2009-2010

planaren garapena
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7. HELBURU OROKORRA.	 Eskura	 dauden	 egitarauak	 eguneratu,	 indartu	 eta	 sortu,	 dagokionean,	
haurrengan	eta	familietan	sort	zen	ari	diren	behar	berriei	erant	zuteko.

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

7.3.	Lagunt	za	sisteman	artatutako	adingabeen	helduarorako	trant	siziorako	berariazko	babesak	garatu.	

A .  Lagunt za-sistematik bizit za independente-
ra igarot zen diren nerabeei lagunt zeko ezar 
daitezkeen baliabideen gida egin . 

- Trant sizioan lagunt zeko baliabideen gida . 2008-2009

B .  Behar den kasuetan babes ekonomikoa ema-
teko egitarauak ezarri, egoit zetan eta fami-
lietan harrera egindakoak barne .

-  Independent ziarako lagunt za-egitaraua .
- Urteko lagunt za ekonomiko kopurua . 

2008-2009

C .  Bizit za independenterako prestakunt za egi-
tarauak zabaldu, independent zia zentroetan 
bizit zen hasi aurretik . 

-  Urteko prestakunt za-egitarauetan kasu 
berri kopurua . 

2008-2011

D .  Helduarora igarot zeko adingabeei lagunt zeko 
beste egitarau eta baliabide bat zuk aztertu, 
hala dagokionean .

-  Helduarora igarot zeko egitarauen eta 
baliabideen beharren ebaluazioa .

2009-2010

7.4.	Berariazko	egitarauen	erant	zuna	hazi	eta	perfekzionatu.

A .  Nerabeen hezkunt za bereziko egitaraua eba-
luatu eta zabalt zea proposatu beha izanez 
gero .

- Egitarauaren ebaluazioa .
- Urteko estaldura .

2008

B .  Familia eta Emakumea Zerbit zuarekin koor-
dinazioa ezarri, Topagune Egitarauaren era-
bilera optimizat zeko, haurren babeserako 
baliabide gisa .

- Koordinazio-bilera kopurua .
-  Urtean Topagunea erabilt zen duen 

kasu kopurua . 
2008-2011

C .  Jakinarazpenen eta lekualdat zeen egitaraua 
indartu, inor gabeko at zerritar adingabekoe-
kiko funt zioei dagokienean .

- Sartutako funt zio berriak . 2008

D .  Familia eta Emakume Zerbit zuarekin erant zu-
nak koordinat zea sustatu, haurdun dauden 
adingabeen egoeretarako .

- Koordinazio-bilera kopurua .
- Urtean artatutako kasu kopurua .
- Erabilitako baliabideak .

2008-2011

V. kapitulua
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8. HELBURU OROKORRA.	Beste	sistema	eta	zerbit	zuekin	jardueren	koordinazioa	hobetu.

JARDUERAK ADIERAZLEAK ALDIA

8.1.	Hezkunt	za-sistemarekin	koordinazioa.
A .  Haurren babes-gabezia kasuak hautemateko 

eta jakinarazteko protokoloak landu .
-  Hautemateko eta jakinarazteko 

protokoloak . 
2009

B .  Eskolako absentismo kasuetan esku hart zeko 
protokoloen jarraipena egin . 

-  Absentismo adierazleen urteko 
ebaluazioa . 

2008-2011

C .  Derrigorrezko eskola adina duten zailtasun 
bereziekiko nerabeent zako baliabideen gida 
egiteko lankidet zan aritu eta beharren diag-
nostikoa .

- Koordinazio-bilera kopurua .
- Baliabideen gida .

2008-2009

D .  Talde honent zako erant zun alternatiboetan 
lankidet zan aritu .

- Kooperazioko esku hart ze kopurua . 
2008-2011

E .  Baterako jarduera protokoloa egin, famili ha-
rreran dauden haurrek eta harrerako familiek 
dituzten berezitasunei erant zuteko .

- Protokoloa egin . 2009-2010

8.2.	Osasun-sistemarekin	koordinazioa.
A .  Tratu t xarrak eta haurren babes-gabezia 

kasuak hautemateko eta jakinarazteko 
protokoloa errebisatu . 

- Koordinazio-bilera kopurua .
- Gainbegiratutako protokoloa .

2008-2009

B .  Osasun Mentaleko zerbit zuarekin banat zen 
dituzten kasuetako kooperazio-protokoloaren 
jarraipena eta ebaluazioa egin .

- Jarraipen-bilera kopurua .
-  Protokoloaren urteko ebaluazioaren 

t xostena .
- Koordinazio-bilera kopurua .

2008-2011

C .  Zailtasun bereziekiko nerabeent zako dauden 
baliabideen gida egiteko lankidet zan aritu 
eta beharren diagnostikoa .

- Baliabideen gida .
2008-2009

D .  Talde honent zako erant zun alternatiboetan 
lankidet zan aritu .

- Lankidet za esku hart ze kopurua . 2008-2011

8.3.	Segurtasun	indarrekin	koordinazioa.
A .  Koordinatutako esku hart ze protokoloak egin, 

babes-gabezia kasuetarako . 
- Koordinazio-bilera kopurua 
- Esku hart ze protokoloak .

2008-2011

B .  Zailtasun bereziekiko nerabeent zako dauden 
baliabideen gida egiteko lankidet zan aritu 
eta beharren diagnostikoa .

- Koordinazio-bilera kopurua .
- Baliabideen gida .

2008-2009

C .  Talde honent zako erant zun alternatiboetan 
lankidet zan aritu .

- Lankidet za esku hart ze kopurua . 2008-2011

8.4.		Fiskalt	zarekin,	 sistema	 judizialarekin	 eta	 Justizia	 arloan	 eskumena	 duen	 Eusko	 Jaurlarit	zako	
sailarekin	koordinazioa.

A .  Koordinaziorako bat zorde iraunkorra sustatu 
eta, dagokionean, ezarri .

- Koordinazio-bilera kopurua .
- Bat zorde iraunkorra .
- Bat zorde iraunkorrarekin bilera kopurua .

2008-2011

B .  Babes zentroen osoko erabilera aztert zea 
sustatu, zaint zapeko askatasunean neurri ju-
dizialak betet zeko, ikastet xean elkarbizit zeko 
betebeharrarekin .

- Koordinazio-bilera kopurua .
-  Babes zentroak xede hauetarako 

erabilt zearen agiria . 
2008-2009

planaren garapena
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H aurrent zako Plana onartutakoan, 
abian jart zen hasiko da plana 
hedat zeko jardueren bidez . 

Haurrent zako II . Planaren ebaluazioa eta 
jarraipena egiteko, bat zorde bat sortuko da eta 
bat zorde horretan egongo dira Zerbit zuetako burua, 
Gizarte Ekint za Sailean haurren arloko arduradun 
diren ataletako buruak eta organikoki eta funt zio-
nalki horien mende dauden areako arduradunak . 

Jarraipen bat zordearen lehenbiziko zeregina 
izango da agiri bat egitea eta agiri horretan izen-
datuko dira Planean jasotako jarduera bakoit ze-
rako arduraduna eta beharrezko baliabideak . 

Bat zorde hau gut xienez sei hilabetean be-
hin bilduko da, planaren burut zapenaren jarrai-
pena egiteko, horretarako ezarritako adierazleen 
bidez . Bat zordeak horko emait zen ebaluazio-
t xosten bat egingo du urtero . 
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