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SAIOAREN EGITURA





Dinamika: nola definitu ditugu zaintzak
Dinámica: ekosistema irudikatu
Nola jarraituko dugu prozesuarekin
Egindako ibilbidearen ebaluaketa
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ZAINTZEN ETA EKOSISTEMAREN DINAMIKA

Zirkuluan eserita dauden pertsona guztiekin, zainketei buruz prozesuan aipatu diren
puntu garrantzitsuenak izendatu dira, puntu horiek zirkuluaren erdian ikusiz jarri ahala.

Erdigunean zainketak definituta, pertsonak hari baten bidez elkartu dira, zaintzaekosistema batean egon behar duten harremanak irudikatzeko, inplikatutako pertsona
eta eragile guztien artean lankidetzan aritzeko eta elkarrekin lan egiteko beharra
sinbolizatuz.
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NOLA JARRAITUKO DUGU PROZESUAREKIN

Dinamikaren ondoren, orain arte jarraitutako ibilbidea eta hemendik aurrera
prozesuarekin nola jarraituko den aurkeztu da.

Hurrengo urratsa hainbat lantalde eratzea izango da, zainketa-eredu berria definitzeko
eta abian jartzeko bidean aurrera egiteko. Horretarako, talde eragileaz gain, lantalde
hauek eratuko dira:
-

Gizarte-zerbitzuen taldea
Familiako zaintzaileak eta zaintzak jasotzen dituzten pertsonen taldea
Zerbitzuak eta zaintzaile profesionalak
Komunitate-taldea
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PROZESUAREN EBALUAKETA
Saioaren azken zatian orain arte egindako prozesu guztia ebaluatu da. Taldetan
banatuta eta diana baten bidez hainbat alderdi baloratu dira, eta honako hau
ondorioztatu da:

-

Oro har, balorazioa oso positiboa izan da, elkarrekin lan egiteko modu bat izan
da, eta gustura sentitu dira. Leku segurua eta errespetuzkoa iruditu zaie.
Pertsona guztiek parte hartzeko aukera izan dutela uste dute.

-

Modu positiboan baloratu da zainketen begirada hainbat eremutatik. Sintonia
handia ikusten dute pertsona guztien artean.

-

Ordutegiak oso ondo errespetatu dira, baina kasu batzuetan saioak motz
geratu dira sakondu ahal izateko.

-

Batzuetan hizkuntza teknikoa iruditu izan zaie batzuei.

-

Faltan sumatu dira gizonen parte-hartzea, osasun-arloa eta gazteak. Herriko
elkarte edo kolektibo gehiagok parte hartzeko beharra ikusten dute.
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