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erantzukizunak edo konpromisoak argiago zehatzea, bereziki partaidetza motei eta 
elkarteek sustatutako gizarte ekimenei egoki dakizkien laguntzei dagokienez.

2. Erakundeek partaidetzako mekanismo egonkorrak ezarri behar dituzte oraindik ho-
rrelakorik ez duten eremuetan. Mekanismo horiek gizarte ekintza koordinatuagoa, 
inplikatutako sektore ezberdinen arteko informazioaren trukea eta gizarte ongizate 
handiagoa lortzera bideratzen diren politika, programa eta prozeduren baterako be-
rrikuspena eta hobekuntza ekarri beharko dituzte beraiekin.

3. Laguntzarik ez duten sektore sozialetarako arretan parte hartzen duten erakunde 
ezberdinekin laguntza- eta lankidetza-bideak ezarri edo bultzatzeko aukera hausnartu 
beharko litzateke urteko aurrekontuak egiteko izapideetan. Bide horiek aurrekontuko 
urtearen denbora esparru murritza baino luzeagoak izan behar dira, eta segurtasun 
handiagoa eskainiko dute egokitzat jotzen diren formulen bidez: epe ertainerako hi-
tzarmenak, hainbat urtetarako konpromisoko kredituak, etab.

4. Tradizio edo eragin handia duten urteko deialdiei dagokienez, izapidetze prozesuak 
berrikusiko dira guztien artean, zailtasun iturri nagusiak zeintzuk diren nabarmendu, 
haien arrazoiak aztertu eta horren ondorioz, izapideak eta prozedurak erraztu, zu-
zendu edo bizkortzeko, edo bestela horien ordez bide egokiagoak –aurreko atalean 
adierazitakoak kasu– ezartzeko.

Uste dugu gomendio horien aplikazioak administrazioen kudeaketa nabarmen hobe-
tuko lukeela, eremu sozialean aktiboki lan egiten duten elkarte eta gainerako erakunde 
sozialetarako argitasun eta berme handiagoak ekarriko lituzkeela, eta azken batean, 
bereziki ahulak diren pertsonei arreta hobea ematea eragingo lukeela. Hori guztia Ad-
ministrazioari dagozkion diruz lagundutako programa eta baliabideen segimendu eta 
ebaluazioaren kaltetan izan gabe egingo litzateke.

Kasu honetan erantsi nahi dugu beharrezkoa edo oso erabilgarria litzatekeela laguntzen 
eta diru-laguntzen emakida arautzeko araudi berria lantzea. Horren helburua bikoitza 
litzateke: erakunde onuradunen eskubide eta betebeharrak argitzea eta erakunde onu-
radunei nahiz herri-administrazioei kudeaketa erraztea. Egungo esleipen prozedura 
konplexua eta oso anitza da. Askotan, gizarte zerbitzuen alorreko eskumen banaketak 
behartu egiten ditu erakundeak udalek, aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak egindako deialdi 
ezberdinetan parte hartzera. Deialdi bakoitzak araudi eta betekizun ezberdinak ditu, 
eta horrek ikuskapen ekonomikoak areagotzen ditu eta asko zailtzen eta atzeratzen 
du emakida. Izapideek esfortzu handia eskatzen dute administrazioen partetik nahiz 
gizarte erakundeenetik. Horrela, bada, onuragarria litzateke, eraginkortasun printzipioa 
betez, esleipen prozesua sinplifikatzea. Horren bidez, erakundeen nahiz administrazioen 
izapideak errazagoak izango lirateke eta bikoizketak saihestuko lirateke, adibidez ikus-
katzailetza ekonomikoarena administrazio ezberdinetan.

3.Erakundeek kudeaturiko programa eta zerbitzuei egonkortasun eta jarrai-

tasun handiagoa ematea.

Aurreko gomendioan azpimarratu da jada behar hau. Gaia Arartekoaren gomendioaren 
xede izan zen jada 1995 urtean, hiru foru aldundien eta gizartearen alorrean lan egiten 
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zuten elkarteen arteko Gizarte Ongizateko hitzarmenei zegokienez. (ikusi 1995eko 
txostena, 43-45 orr.).

Orokorrean, erakundeek diru-laguntzen urteroko deialdien menpe egoteari uztea da lortu 
nahi dutena, hitzarmenaren, kontzertuaren edo kontratuaren bidera igaroz. Formula 
bakoitzaren mugak, abantailak eta eragozpenak oso ezagunak dira jada. Ez dugu uste 
erakunde honen ardura denik formula bat edo beste aukeratzea, baizik eta arazoak 
azpimarratzea eta horiek egokien iritzitako prozedura edo irizpideak erabiliz ebazteko 
beharra nabarmentzea.

Horrela, adierazitakoak bezalako arazoak konpontzeko, nahiko ohikoak izaten direnak 
gainera, formula ezberdinak erabil daitezke, adibidez diru-laguntzak hitzarmenengatik edo 
kontratuengatik ordezkatzea, zerbitzuak bi edo hiru urte daramatzanean, beharrezkoa 
dela argi geratu denean eta positiboki baloratu denean; Hitzarmenen iraupena luzatzea 
(urtebetekoak izatetik urte anitzekoak izatera igaroz); alde guztientzat segurtasun han-
diagoa ekarriko duten kontzertazio formulak ezartzea...

Edonola ere, helburua berdina izango litzateke beti: programen eta zerbitzuen egonkor-
tasunaren eta jarraitasunaren alde egitea.

4. Egun lurraldeen eta/edo azpisektoreen artean dauden aldeak gutxitzea.

Txosten osoan zehar sumatutako egoera aniztasun handiari behin eta berriro heldu diogu. 
Ezaugarri horrek sektore osoa definitzen du ia. Zenbait kasutan, gainera, “onartutako” 
beheranzko aldeari buruz hitz egin daiteke. Orokorrean, ordea, Hirugarren Sektoreak 
kudeaturiko zerbitzu publikoen kasuan, Administrazioaren finantzaketak Administra-
zioarenak berarenak bezalako lan baldintzak ekartzearen alde egiten da, Hirugarren 
Sektorea gaitasunagatik, balio erantsiagatik, konpromiso mailagatik edo errealitatea-
rekiko hurbiltasunagatik baino kostuagatik egindako aukeraketa izatea saihestuz. Hori 
izango litzateke helburua.

Txostenak azpimarratzen du ezgaitasun intelektualeko erakundeak direla –alderaketa 
eginez gero– lan baldintza onenak eskaintzen dituztenak, eta sustapen soziokulturaleko 
erakundeak eta gizarte bazterkeriakoak, berriz, toki kaskarrena dutenak diru-laguntzen 
bitartez funtzionatzearen ondorioz. Azken maila horretan nolabaiteko normaltasuna 
sumatzen da dagoen ahultasunean. Horretan, ordea, ez datoz bat beste azpisektore 
batzuekin.

Azpisektoreka (azpisektore berdinaren barruan eta guzti), Lurralde Historikoaren arabera 
edo lan zein administraziorentzat egiten den gorabehera alde handiak daude, erakun-
deen tamainatik, haren antolamendutik, presio gaitasunagatik, historiagatik, emandako 
zerbitzu motagatik, gizarte zerbitzuen antolamenduagatik... eratorrita.

Alde horiek oso ezberdinak diren hitzarmen sektorial ugarietan islaturik geratzen dira, lan 
baldintza ezberdinak ezartzean. Aitzitik, hitzarmen baten baldintzak hobetu ahal izateko, 
askotan beharrezkoa izaten da Administrazioak ordain ekonomikoak areagotzea. Izan 
ere, zenbaitetan bezero edo finantzaketa iturri bakarra izaten da hura.


