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9.Praktika egokiak ebaluatu eta barreiatzea.

Oso aktiboa, oso barreiatuta, etengabe hazten dabilen eta ibilbidean zehar jardun onean 
esperientzia handia pilatu duen sektore baten aurrean gaude.

Pertsona eta erakundeek pilaturiko esperientzia praktiko hori ez da beti gizarteraturikoa 
izaten. Hori argitzen duten arrazoiak anitzak dira, guztiak ulergarriak: eguneroko lanean 
gainezka egitea, hausnarketarako eta trukerako eremuak falta izatea, sektorea bera 
barreiaturik egotea...

Adibidez, urteko memoriak lantzeko praktika oso hedaturik dago, gastuak eta jasotako 
diru-laguntzak (edo, zenbaitetan, jasotzeko daudenak) justifikatzeko balio duten memo-
riak hain zuzen. Askotan, ordea, memoria hori egiteak ere ez du hausnarketarako eta 
hobekuntzak sartzeko aukera ekartzen (Administrazioari aurkeztu beharreko beste lan 
bat da), eta hark ere ez du ebaluaziorako eta hobekuntzarako benetako mekanismo 
gisa ere erabiltzen. Edonola ere, memoria horiek egiteak esfortzu handia eskatzen du 
erakundeen partetik; eraginkorrak izate aldera, helburu argiei erantzun behar diete, 
erakundearentzat nahiz Administrazioarentzat argiak izango direnak. Ez da egokia 
bete beharreko beste izapide bat bezala agertzea, programan edota hura jasoko duen 
administrazioan inolako eraginik izango ez duela ziur jakinda.

Horrela, bada, badirudi beharrezkoa dela ebaluazioa hobetzea (erakundeen aldetiko 
konpromisoa geroz eta handiagoa izan, orduan eta zorrotzagoa izan ahalko da) eta 
informazio hori erabiltzea emaitza hobeak eskaintzen dituzten praktikak edo esperien-
tziak hedatzeko.

10. Plan eta ebaluazio publiko eta parte-hartzekoak bultzatzea.

Geroz eta administrazio gehiagok lantzen ditu jarduera planak, bai izaera orokorrekoak, 
bai azpisektore jakin batean oinarriturikoak. Plan horien gaineko ebaluazioak egin eta 
emaitzak jakinarazten dituztenak ez dira hain ugariak.

Gomendio honekin lortu nahi dena da ez bakarrik plangintza eta ebaluazioa funtziona-
tzeko ohiko moduak izatea, baizik eta horietan ahalik eta parte-hartze handiena (hau da, 
sektorean lan egiten duten erakundeen euren lankidetzarekin) eta ahalik eta publikoenak 
(horrek esan nahi du administrazioen partetik gardentasuna eta gizartearekiko konpro-
misoa izan behar direla) izatea.

11. Gizarte sentsibilizazioa.

Arartekoak gizartearen gaian egindako ezohiko txosten gehienetan gizarte sentsibiliza-
zioari berariaz heltzen dion gomendioa erantsi da.

Azken batean, gizarte demokratikoetan gizartea bera da beharrezkotzat jotako prestazio 
edo zerbitzu jakin batzuk gain hartzen dituena edo ez, eta horiek ordaintzeko edo ez 
ordaintzeko edo auzoan onartzeko prest dagoena edo ez.


