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Dokumentuhonen
helburuadaaurkeztea
zerprintzipioetabaliok
bultzatuta jardutenduen
GizaideFundazioak
bereegunekozentroaren
etabizitegi-egoitzen
proiektuetan.
Dokumentuanbertan,
norgaren,zer
konbikziokmugiarazten
gaituztenetanola jokatu
nahidugunazaltzen
dugu.Eraberean,gure
erakundefundatzaileen
kristau-tradizioaere
bildunahidugu; izanere,
erakundehoriektinko
sentitzenduteberen
misioabetetzeko
konpromisoa:alegia,
baztertutakopertsonen
ondoanegotea,beti.

GizaideFundazioak
(1997anGipuzkoako
Caritasek,Angeluko
MariarenZerbitzarien
kongregazioaketa
Salestarreksortua), bere
egunekozentroareneta
bizitegienproiektuetan,
errealitatehistoriko
berriraegokitzeko
apustuaegindu, eta
pertsonarendimentsio
guztiakaintzathartuta
emannahidiearreta
osasunmentaladutenei.

Jarraipen-
prozesua
PlanEstrategikohonetan,
datozenhiruurteetarako
(2021-2023)
lehentasunezkotzat jotzen
direnorientabideak
biltzendira.Plana
egiterakoan,aintzathartu
diraFundaziokoeragile
guztiei egindako inkesta
batenemaitzak,hain
zuzenerehor islatzen
baitira indarguneak,
ahulguneak,aukeraketa
mehatxuak.
Badakiguprozesuhorrek
lagunduegingodigula
jardueraetaekintza
guztien jarraipenaeta
hausnarketaegiten;
hortaz, etengabeberrikusi
etaebaluatubeharrekoa
izangoda.

Gure
identitatea
Kristau-fundazioa
garenez,PlanEstrategiko
honekebanjeliokobi
printzipiohartzenditu
oinarritzat: justizia eta
elkartasuna.Etamundu
bidezkoagoeta
senideartekoagobat
eraikitzen lagundunahi
du.
Fundazioak ikusarazten
digunez,osasun integrala
sustatzeaezinbestekoada
bizitzaduinaren
kulturarenaldeegiteko.
Eraberean, gizartean
sufrimendu
psikikoarekiko
kontzientziapiztera
bultzatzengaitu
Fundazioak.

Osasunmentaladutenen
aldekokonpromisoa
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Guremisioa

Gure ikuspegia Gurebalioak

Gizaidek lagunduegin
nahidubaiosasun
mentalekoarazoak
dituztenpertsonenetabai
haien familia-sarearen
bizi-kalitateahobetzen,
etahorretarako, edozein
motatakoneurri eta
baliabideegokieta
kalitatezkoaksustatueta
hartunahiditu.

Eraberean,osasun
mentalekoarazoak
dituztenpertsonen
eskubideenaldeegingo
du, etagizartea
sentsibilizatzeko
ahaleginean jarraitukodu,
gaixotasunmentalari
buruzetahorren
testuinguruariburuz
kontzientziahardezan.

GizaideFundazioak,bere
egunekozentroareneta
egoitzenproiektuenbidez,
bermatueginnahiditu
osasunmentaleko
arazoakdituzten
pertsoneneskubideak,
eta, bereziki, segurtatu
nahidugizarte- eta
osasun-arretaegokia
ematenzaiela,
autonomiaren,
konfidentzialtasunaren
etaekitatearen
printzipioakziurtatuta.
Xedeadaeskuhartzeko
eredubatezartzea, arreta
emateanpertsonaardatz
hartzenduena, eta
artatutakopertsonekin

elkarlanean jardungo
duena,haiekespero
dutenabetedadin
saiatzen, etahorretarako,
loturaegonkorrak,
atseginaketaenpatikoak
sortuz.Gizaide
Fundazioarenaburuz,
pertsonagizartearenparte
da, garatzenarideneta
aldakorradengizarte
batenparte, eta, beraz,
Fundazioakustedu
tratamenduegokiaeman
beharzaiolapertsonari,
ezagutzaeta ikerketa
berrietaraegokitua, eta
horibeharbezalabetetzen
saiatukoda.

Berdintasuna
Pertsonaguztien
berdintasuneansinesten
dugu,arraza,kolore, sexu,
hizkuntza, erlijio, iritzi
politikoedobestelako
iritzi, jatorrinazionaledo
sozial, posizioekonomiko,
jaiotzaedobesteedozein
baldintzabereizi gabe.

Zintzotasuna
Modukoherentean
jokatzenduguetaegiten
dugu lan, lotura sendoak
eta seguruakeratzekoeta
talde-giroegokia
ahalbidetzeko.

Konpromisoa
Gureahalmenguztiak
erabiltzenditugu
gaixotasunmentalak
dituztenpertsonei
arretarikonenaemateko,
etapertsonakalteberenei
ematendiegu
lehentasuna.

Parte-hartzea
Aukeraematendiegu
pertsoneigureekintzak
planifikatzeko,
gauzatzekoeta
ebaluatzekoprozesuan
partehartzeko,
esperientziakpartekatuz,
eta,hala, identitate
komunahazdadin.

Autonomia
Erabiltzaileenautonomia
etagaitasunakerrespetatu
eta sustatzenditugu, eta
berenbizi-proiektuan
eraginadutengaietan
ardurakharditzateneta
ahaldundudaitezen
sustatzendugu.

Duintasuna
Erabat sinestendugu
pertsonaguztien
duintasuneaneta tratu
duinaexijitzekopertsona
guztiekduteneskubidean.

Gardentasuna
Argi jakinaraztendugu
zeindirengurehelburuak,
zer jardueraegiten
ditugunhelburuhoriek
lortzeko, eta zeremaitza
lortzenditugun.Hala, gure
erakundearekiko
konfiantzaeta
sinesgarritasuna lortzen
dugu.

Erantzukizuna
Gureeginkizunei
dagozkienbetebeharrak
betetzenditugu.
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HELBURUAK ESTRATEGIAK

LEHENENGO ARDATZA - ERABILTZAILEAK

EKINTZAK

HELBURUAK ESTRATEGIAK

BIGARREN ARDATZA - ERAGILEAK

EKINTZAK

1.Eskubideaketa
betebeharrak
aitortzea.

2.Gizarteareneta
familiaren laguntza.

3.Eskuhartzeko
ereduak lantzea.

4. Jarduketa-
esparrua

5.Lagun-egitea
ahalbidetzea

1.Kontratatutako
langileakmotibatu
eta zaintzea.

2.Boluntarioak
sustatu,motibatueta
zaintzea

qEskubideen inguruko informazioaematea.
qPertsoneneskubideenaldeegitea, eskubideak
urratuak izandaitezkeenean.
qArauetabetebeharsozialnahiz instituzionalak
betetzendirelabermatzea.

qFamilia- etagizarte-harremanosasuntsuak
sustatzea.
qBaliabidetikkanpopertsonenarteko topaketak
ahalbidetzea.
qHausturaetadistantziahartzekoprozesuetan
lagunegitea.

qPertsonenautonomiasustatzea.
qEdozeinmotatako jardueraetagaitasunetan
egunezegun laguntzaematea.
qEntzuteaktiborakoespazioakahalbidetzea.

qBarne-araudiaegokitzea.
qBaliabideansartzean, zerbitzuenesparruari
buruzko informazioaematea.

qLagun-egiteabermatzea,beharrezkoadenean
(kudeatzekozailtasunengatik, bakarrik
egoteagatik, etab.)

qUrtekoprestakuntza-planaematea.
qInformazioapartekatzekoetakoordinazioa
eta talde-sentimenduahobetzekoespazioak
eskaintzea.

qBoluntarioenharrera-planbategitea.
qBoluntarioak lortzea sustatzea.

qHainbatarloeta testuingurutan
daudeneskubideeta
betebeharreiburuzko tailerrak.
qGertadaitezkeenegoera
zehatzetaneskuhartzea.

qFamiliakopertsonekin
kontaktua.
qLagunekinkontaktua.
qBoluntarioekinhitzorduak.
qEntzute-eremuakedo
tutoretzak.

qErabiltzaileen iritzia
errespetatzea,haienosotasuna
edohirugarrenpertsonena
arriskuan jarri gabe.
qEzarritakohelburuakbetetzeko
tresnakematea.
qElkarrizketa- etaentzute-aldiak
adostea.

qBaliabideguztietara sartzeko
kontratuetaaraudiak
berrikustea.
qBaliabidearenaraudiaelkarrekin
irakurtzea,baliabideansartzen
den lehenhilabetean.

qLagunegitea.

qPrestakuntza-ikastaroakegitea.
qTaldekoedoaldebikobilerak
egitea.
qAgendanbilerakzehaztea.

qBoluntarioenplanbategitea.
qPrestakuntzaeskaintzea
qWebguneanboluntarioenatalbat
sartzea.
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HELBURUAK ESTRATEGIAK

HIRUGARREN ARDATZA - GIZARTEA

EKINTZAK

1.Osasunmentalari
buruzsentsibilizatzea
etaestigmarenaurka
borrokatzea.

2.Sareak: gizarteko
besteerakunde
batzuekikozubiaketa
lankidetzak.

3. Inguruanparte
hartzea.

4.Osasunmentalak
gizarteanduen lekua
aldarrikatzea.

1.Baliabidematerialak
etahigiezinakegokitzea

2.Fundazio-balioen
garrantzia
azpimarratzea.

3.Gardentasunezeta
eraginkortasunez lan
egitea.

qOsasunmentalariburuzkosentsibilizazioa
areagotzea.
qEstigmarenaurkaborrokatzea.

qOsasunmentalekoarlokobesteerakunde
batzuekin jardunaldietanpartehartzea.
qOsasunmentalarekin lotutaezdauden talde
sozialekinharremanaksortuetamantentzea.

qZentrosozialetako,kulturaletako... jardueretan
partehartzea.
qAisiarakoetaaisialdirakoeremuakadieraztea.
qGizaidetikkanpo jarduerakantolatzeaeta
babestea.

qOsasunmentalekoarazoakdituztenpertsonak
gizarteratzearenaldeko jarrerakargitaratzeaeta
gizarteratzea.
qGizaeskubideenurraketenaurkakoeragin
politikoaedo jarrera instituzionala.

qUrteangutxienezespaziobathobetzea (espazioa,
altzariak, etab.berritzea).

qPatronatuarekinharremana izatea, identitateak
iraundezan.
qErakundeosoanaitortutakobalioerantsia
lantzea.
qBerdintasunaeta sexuagatikodiskriminaziorik
ezabermatzekoalderdiguztiak lantzea.
qHizkuntza-normalizazioabermatzeko lanegitea.

qInformazioaeta jarraibideakahalbidetzea,
proiektuetan lanegitendutenetapartehartzen
dutenpertsonei segurtasunaemateko.
qInformazioapartekatzekoespazioak
ahalbidetzea.
qTeknologiaberriakerabiltzea sustatzea,
informazioapartekatzeaerrazagoa izandadin.

qOsasunmentalariburuzko
ekintzakantolatzea.
qHedabideeta sareetanzabaltzea.
qFundazioarenblogaelikatzea.

qLanekobileraketa topaketak.
qElkarezagutzekoeta
dibulgaziorako topaketaketa
bilerak.

qEntitate sozialekin,kulturalekin...
jarduerakegitea.
qBoluntarioekin jarduerakegitea.
qIkasturtehasieran jarduerei
buruzko informazioaematea.

qOsasunmentalekoegunaren
inguruko txostenaegitea.
qOsasunmentalekoarazoak
dituztenpertsonak
gizarteratzearenaldeko
kanpainetaraatxikitzea.

qPatioaberritzea.

qPatronatuarekinbilerak.
qPertsonabakoitzari entzuteko
espazioak.
qBerdintasunPlanabetetzea.
qHizkuntza-normalizaziokoplana
betetzea.

qHainbategoerarenaurrean
protokoloakegitea.
qLangileetaboluntarioguztiekin
gutxienezbilerabategitea,
urtekoauditoretzarenetaplan
estrategikoarengarapen-
mailarenberri emateko.
qTeknologiaberrienarloan
prestatzea.

HELBURUAK ESTRATEGIAK

LAUGARREN ARDATZA - ERAKUNDEA

EKINTZAK
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4.Osasun
mentalarenarlorako
estrategiakberritzea.

5.Kudeaketa-eredua
etaaraudia.

6.Lankidetzan
aritzea
administrazioarekin.

7.Besteerakunde
batzuekiko
koordinazioa.

qErakundearenprestakuntza-planakplanteatzea,
baitabesteerakundebatzuekinelkarlaneanere.
qBarne-proiektuberriaksortzekoespazioak
irekitzea.
qGizaideren jarduketa-arlokobesteerakunde
batzuenekintzaetaproiektuetanpartehartzea.

qJardute-esparruaksistematizatzea.
qInformazio-kanalaksortzea, egunekozentroaren
etaegoitzenarteanproiektueiburuzko
informazio-fluxuaerrazteko.

qAdministrazioarekinkomunikazio-bideak
mantentzea.
qAdministrazioarekikosinergiak lantzensaiatzea,
lankidetza-lanenetabestebatzuenbidez.

qBesteerakundebatzueigure jarduerenberri
ematea.

qPrestakuntza-ikastaroak.
qProiektuetanpartehartzea.
qTeknologiaberriaksartzea.

qPartehartzekomekanismoak
ezartzea.

qHitzarmenetakontratuak
berrikusteaeta sinatzea.
qAldizkakobilerak.
qAurkeztutakogaietan laguntzea.
qGeurepraktikanoinarrituta,
proposameneta ideiakematea.

qBileretanetabaterako
espazioetanpartehartzea.


