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Txosten honen sarreran jada adierazi den moduan, bi faktorek bereziki zaila egiten dute 
gomendioak zehaztea:

– Lehenik eta behin, ikusitako egoerak oso anitzak izan dira, ondorioz, gomendio 
bat oso beharrezkoa izan daiteke erakunde edo azpisektore batentzat eta harentzat 
hobekuntza handia ekarri, eta jada gaindituta egoteagatik beharrezkoa ez izatea 
beste baten kasuan.

– Bigarrenik, egoerak hobera egitea administrazioen nahiz erakundeen euren ardura 
da, edo sindikatuak bezalako beste erakunde batzuena. Aitzitik, Arartekoaren go-
mendioak, dituen funtzioak direla eta, lehenengoei bakar-bakarrik zuzendurikoak 
izaten dira.

Komenigarria da hasieratik bi ezaugarri kontuan izatea, gure gomendioen edukia (edota 
horien mugak) hobeki ulertu ahal izateko.

1.Administrazio bakoitzak gizartearen alorrean dituen zerbitzu multzoa eta 

erantzukizuna argitzea.

Normalean, erakundeek garatutako programa eta proiektu gehienak Administrazioak 
finantzatzen ditu neurri handiago edo txikiagoan. Hori dela eta, eratzen dituzten harre-
man baldintzek eragin zuzena dute pertsonen lan egoeran (prezio/plaza, hitzarmenen 
iraupena, programen iraupena...).

Egoera hori gehiagotan agertzen da berezko fondorik ez duten erakundeetan (bazkideek 
ematen ez dituztenak, kuotak...) eta/edo diru-laguntza bitartez funtzionatzen dutenen 
artean. Azpisektore batzuk atxikipen handiagoa dute egoera horrekiko beste batzuk 
baino (gizarte bazterkeriak, adibidez, hirugarren adinak baino); izan ere, batzuk neurri 
handiagoan kudeatzen dituzte zerbitzu publikoak, hau da, Administrazioak herritarrei 
eman behar dizkiela uste duena.

Gauzak horrela, Administrazioak zerbitzu bat publikotzat jotzeak eta beste bat horrela 
ez hartzeak eragin handia du erakundearen lan baldintzetan eta sektoreko lan baldintze-
tan. Administrazioaren ustez, bere erantzukizuna handiagoa da zerbitzu publikoak edo 
zerbitzu publikoei osagarriak zaizkienak kudeatzen dituzten erakundeetan (kontratazioa 
eta hitzarmena), eta txikiagoa, aldiz, beste baliabide batzuk kudeatzen dituzten horietan 
(diru-laguntzak). Kasu honetan, erakundeen euren erantzukizuna dela uste du zerbitzuaren 
kostua estaliko duen finantzaketa izatea.



186 ARARTEKOAREN TXOSTENA

Ondorioz, diru-laguntzen bitartez funtzionatzen duten erakundeak dira lan ezegonkor-
tasuna gehien pairatzen dutenak. Izan ere, sektorea zehaztu gabe egoteari (urtero 
finantzaketa iturriak berritzeagatik) jarraian ikusiko direnak bezalako beste arazo batzuk 
(adibidez kobrantzetan atzerapenak izatea) gehitzen zaizkio.

Uste dugu egoera hori gainditu egin behar dela (osasunarena edo hezkuntzarena beza-
lako beste zerbitzu batzuekin egiten den modura) gizarte eremurako zerbitzu multzoa 
ezarriz, eta, ondorioz, kasu bakoitzean Administrazioak gain hartutako erantzukizunak 
argituz. Ziurrenik, gizarte zerbitzuen lege berriak egoera hori argitzen duena izan beharko 
luke. Erakunde honi herri-administrazioek emandako zerbitzu eta baliabide mugaketa 
argiagoaren beharra nabarmentzea dagokio bakarrik, eskumen banaketa zerbitzuaren 
kalitatearen kontrako elementu izatea saihestuz.

2. Finantzaketa prozedurak eta sistemak arindu eta hobetzea.

Gai hori, zehazki, izana da jada lehendik ere Arartekoaren arretaren eta gomendio 
orokorraren xede. Adibide modura hurrengo gomendioa har daiteke: “Eremu sozia-
lean lan egiten duten elkarteetako erakunde laguntzako bideak eta prozedurak hobetu 
beharra” (2005eko ohiko txostena).

Diru-laguntzak eta beste partida ekonomiko batzuk izapidetzerakoan izaten diren atze-
rapenak gehiegizkoak dira, eta erakundeen bideragarritasuna eta haien programen 
eraginkortasuna zalantzan jartzen ditu. Izan ere, partiden zati bat kredituak ordaintzeko 
jartzen da azkenean.

Egia da parte hartzen duen Administrazioaren arabera aldaketak izaten direla, batzuk 
azkartasun handiagoz ematen dituztelako laguntzak beste batzuk baino, edota formula 
hau erabiltzen ez dutela eta kontratazioak egin eta hitzarmenak sinatu egiten dutela 
bakarrik. Aitzitik, erakunde ahulenen funtzionamendua nahasten eta bereziki kaltetzen 
dituen sistema da (egitura txikia izanda berezko zerbitzuak garatzen dituzten eta beste 
finantzaketa modu batzuk ez dituztenak). Orokorrean, diru-laguntzen bitartez lan egiten 
duten erakundeek gizarte erabilgarritasun handiko jarduera eta zerbitzuak garatzen dituz-
te, nahiz eta Administrazioak zerbitzu publiko bezala ez definitu horiek (zenbait kasutan 
oraindik diru-laguntzen bitartez finantzaturiko zerbitzu publikoak eskaintzen dira).

Funtzionatzeko oso sistema ahula da, kobrantzetan atzerapenak eragiten dituelako, 
urtero berritu behar delako, inoiz ez duelako kostu osoa estaltzen, kontzertazioak baino 
arbitrarioagoa eta segurtasun gutxiagokoa delako... Zentzu horretan, txostenak Ararte-
koak lehendik ere egindako azterketaren baliozkotasuna sendotzen du.

Horrela, 2005eko ohiko txostenean (ikusi 437tik 444rako orr.) honela laburbildu ge-
nituen elkarteek eurek planteatutako arazo nagusiak:

1) Atzerapenak laguntzen deialdietan eta bereziki horien ebazpenean: deialdiak Aldizkari 
Ofizialean argitaratzen dira, eta urtearen zati handia igaro ondoren ebazten dira.

2) Atzerapena laguntzak jasotzeko orduan, eta presa esleitutako kopuruak gastatu gastuak 
behar bezala justifikatzeko.


