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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.
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Dauden alde ugariak egonda ere, hurbiltasuna bilatu behar da Gizarte ekintza arloko 
Hirugarren Sektorean lan egiten duten pertsona guztien artean, eta haien azpisektorea, 
lurralde historikoa edo esku hartzen duen administrazioa zein den alde batera utzita. Are 
gehiago esanda, lortu nahi dena gizarte zerbitzuen antolamendua bada gizarte eskubideei 
edukia emateko beharrezko baliabide modura (hezkuntza jasotzeko eskubidearekin edo 
osasun laguntzarekin egin den antzera), sistemen arteko aldeak gehiegizkoak izatea 
saihestu beharko litzateke.

Aldeak gutxitzeko beharrezkoa izango litzateke, ziurrenik, hiru lurralde historikoetako 
administrazioen arteko lan bateratua garatzea hurbiltasuna bilatuz. Izan ere, ez zerbi-
tzuetan, ez beharretan, ezta bizitzaren kostuetan ere ez dago egungo egoera justifika 
dezakeen alderik existitzen.

5.Finantzaketa formulei zerbitzuaren kalitatearen hobekuntzan eragina 

izango duten kontzeptu berriak eranstea.

Hurrengoei buruz ari gara, adibidez:

– Osasuna zaintzeko planak eta lan arriskuen prebentziorako planak.
– Datuak babesteko planak.
– Zuzendaritza lanak egin eta lan taldeak koordinatzeagatiko plusak.
– Erakundeak euskalduntzeko planak...

Hirugarren Sektoreak partida ekonomiko zehatzak kudeatzeko aukera izango beharko 
luke, programa baten garapenerako behar diren kontzeptu guztiei aurre egin ahal 
izateko, erakundearen kudeaketatik eratorritakoei, eta zerbitzuaren kalitatea hobetzea 
ahalbidetuko duten horiei. Izan ere, irabazi asmorik gabeko erakundeak izatean, guztiak 
erabiltzaileengan du eragina. Edonola ere, gastuaren hartzaile izango diren eremuak 
argiago mugatu beharko lirateke, eta benetan agindutakoa betetzen dutela kontrolatu.

Askotan, Administrazioak berak ezarritako betebeharrak izaten dira eta laneko se-
gurtasuna eta kalitatea ekartzen dute. Horrela, bada, Administrazioak finantzaturiko 
partidetan sartu beharreko tarifa eta kostu argiak ezarri beharko lirateke, betebeharren 
eskatzailea izaki.

Egun erakundeen forma juridikoak (irabazi asmorik gabe, jarduerak pilatutako kapitala 
izatea ahalbidetuko duen errentagarritasun ekonomikoa izan gabe), urteko finantzake-
tak eta Administrazioak diru-laguntza eman izanaren mendetasunak zaildu egiten dute 
lanaren egonkortasuna, kontratu mugagabeen bitartez egindako lan kontratazioak edo 
lan kontratuak apurtzeagatiko kalte-ordainak ordaintzea.

Hori sektore osoan agertzen den elementua da, nahiz eta berriro ere tamaina txikiko 
erakundeak eta diru-laguntzen bitartez funtzionatzen dutenak diren zailtasun handie-
nekoak.

Kontratazioak arazo ugari ditu Hirugarren Sektorean, erakundeen ezaugarri finantzarioak 
ez datozelako bat lan legediarekin eta ez dagoelako kontratuak urratzetik eratorritakoari 


