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BERRIKUN TZAREN HEBURUAK NOLA FINKA TZEN DIREN ETA BERRIKUN TZARAKO ETA IDEIA ETA PROIEKTU BERRI TZAILEAK KUDEA TZEKO 
TESTUINGURUA NOLA SOR TZEN DEN.

4.1 BERRIKUN TZAREN HELBURUAK ETA ESTRATEGIA FINKA TZEA, 
INGURUNEKO AUKERAK ERABILIZ
Berrikun tza xede izango duten metodologiak ezar tzen hasteko le-
henengo pausoa ahalegin hori zein esparru zeha tzetan egin dai-
tekeen zehaztea izango da. Horrekin batera, kontuan izan behar 
da berrikun tza modu ireki batean eramango dela aurrera, hau da, 
beste ba tzuekiko elkartrukea bul tzatuta, gizarte-sareak baliatuz, 
alian tzak eginda, eta gure lan-esparru zeha tzera baino haratago 
begiratuta.

Berrikun tzarako ahalegina zertan egingo den identifika tzea, eta ahalegin horren norabidea zehaztea.

"Berrikun tza irekia" susta tzea, eta ideiak truka tzeko aukeren alde egitea: atalen arteko ideia-trukea, beste administrazio publiko ba tzuekikoa, beste 
erakunde eta elkarte ba tzuekikoa, ikerketa zentroekin, adituekin, herritarrekin, e.a.

Gure lanerako jakingarria izan daitekeen informazio zientifiko eta teknikoa aurki tzeko bideak jar tzea, eta informazio horren ahalmenak azter tzeko modua 
eduki tzea, horren berri zabaldu eta erabili ahal izateko proiektuak gara tzeko.

Jaurlari tzaren jardueraren lagungarri edota osagarri gerta daitezkeen berrikun tza baliagarriak eskain di tzaketen erakunde edo per tsonekin alian tzak egitea.

Administrazio publikoaren eremutik eta administrazioarenak diren jardueretatik kanpo gerta tzen denari so egoteko jarrera susta tzea, ideia, ikuspegi, 
praktika... berriak aurkitu ahal izateko eta, horren bidez, beste modu batean begira tzeko eskain tzen dituen zerbi tzu eta produktuei, edo horien bidez 
konpondu nahi diren beharrizan eta arazoei.

Gizarte-sareak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabil tzea prozesuak eta harremanak hobe tzeko, bai erakundearen beraren barruan, 
bai herritarrekin edo kanpoko erakundeekin harremanetan jar tzeko orduan.

4.2 BERRIKUN TZARAKO GIROA BARNEAN SORTZEA
Ez da lortu nahi une jakin batean berri tzea; erakunde berri tzailea 
lortu nahi da. Horretarako, ezinbestekoa da eguneroko jardueran 
berrikun tza  txertatuko duen giroa izatea. Giroa sortu behar da 
pen tsamendu kritikoak eta ohiz kanpokoak diren ekarpenek ha-
rrera ona izan dezaten; erraztasunak jarri behar dira ideia berrien 
xerka ari tzeko denbora izateko, elkarlanerako guneak izateko, 
jarrera, ideia edo emai tza berri tzaileak aitor tzeko, e.a. Esandako 
horrek guztiak sor tzen du erakunde bat berri tzailea izateko giroa. 

Sormena pizteko eta ideia berriak azaleratu daitezen bul tza tzeko, desberdinak diren ekarpenak eta iri tzi kritikoak azal tzeko, eta erronka eta helmuga 
berriak bila tzeko konfian tza sor tzea.

Oreka bila tzea, batetik, dagoeneko badiren arau, prozedura eta laneko jarraibideak errespetatu eta bete tzearen, eta, bestetik, jarduerak aurrera erama-
teko beste modu ba tzuen artean.

Per tsonei bila aritu, gogoeta egin, ideiak mahairatu eta proposamen berri tzaileak egin di tzaten aukera ematea eta susta tzea.

Lankide tzarako gune formalak eta informalak sor tzea, hala nola elkar tzeko guneak, bilgune birtualak, e.a; horrela, elkarreragiteko eta ideiak, ezagu tza 
eta gogoetak elkartruka tzeko aukera izango lukete per tsonek.

Berri tzaileak diren jarduerak, ideiak, proiektuak eta emai tzak hedatu, aipatu eta aitor tzea, formalki eta informalki, baita lortu nahi zen arrakasta lortu ez 
den kasuetan ere.

4.3 IDEIA ETA PROIEKTU BERRI TZAILEAK KUDEA TZEA
Ideia eta proiektu berri tzaileak kudeatu egin behar dira, 
erakundearen tzat ekarpen esangura tsuak izan daitezen. Hori 
dela eta, kontua ez da soilik horiek sor tzea, baizik eta praktikara 
eramateko bidea egitea: eran tzukizunak bana tzea, metodologia 
zehaztea, baliabideak jar tzea, proiektu pilotuak susta tzea... Bes-
talde, interesgarria da, gainera, esperien tzia horietatik ikasbideak 
atera tzea eta egin diren berrikun tzen berri ematea gizarteari.

Per tsona, atal edo talde jakinei eran tzukizunak ematea berrikun tzarekin zerikusia duten kontuak susper tzeko.

Metodo bat zehaztea berrikun tzarekin zerikusia duten ideia eta proiektuak modu egituratuan jaso, aztertu, ebaluatu eta lehenesteko, eta, horrela, 
berrikun tzako proiektuen zerrenda bat izateko.

Jarduera berri tzaileetarako baliabideak jar tzea, baina kontuan izanda zer nolako inber tsioa egin beharra ekarriko duen, eta beti gogoan era honetako 
jarduerek sor tzen duten ziurgabetasuna.

Berrikun tzarako talde bereziak sor tzea, ekimenei hasiera eman eta proiektuak aurrera eramateko; denbora eta bestelako baliabideak eman beharko 
zaizkie, eta baita prestakun tza ere, sormenerako metodologietan eta berrikun tzarako proiektuen kudeaketan ari tzeko.

Proiektu pilotuak egitea susta tzea, ideia berri tzaileek zer nolako indar edo ahalmena izan dezaketen an tzemateko.

Egindako proiektuetatik ikasitakoak azter tzea eta ondorioak atera tzea, etorkizunean izango diren proiektuen eraginkortasuna indar tzeko. "Praktika onak" 
proiektu-taldeen artean elkarbana tzea.

Berrikun tzako gure esperien tzia elkarbana tzea gizartearekin.

4. BERRIKUN TZA


	glosario: 
	Página 4743: Off

	indice: 
	Página 4743: Off



