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IZENDAPENA
NORBERA, arrisku edota babesgabe egoeran dauden nerabeei 
eta haien senideei lagun tza eskain tzen dien programa.

HELBURU OROKORRA
Nerabezaroa bereziki modu gatazka- tsuan bizi duten eta gizarte 
bazterketaren arriskuan dauden 13 eta 17 urte bitarteko nerabeen 
erabateko integrazio soziala berma tzea.

JARDUERAREN LURRALDE ESPARRUA
Gipuzkoako probin tzia.

AZPIEGITURA
Esklusiboki, nerabeen eta haien familien eskuhar tzeari zuzenduriko 
zentrua; 1000tik gorako azalera duelarik.

KOKAPENA
Donostiako Ategorrieta auzoan dago kokatuta. 23 urte baino ge-
hiago darama tza mar txan eta inongo gatazkarik gabe, normalta-
sunez integratua dago bere ingurunean.

IRISGARRITASUNA
Bai Renfeko geltokia bai eta 7 autobus geltoki ezberdin, 300 metro-
tako erradio batean.

EKIN TZARAKO EGOKI TZAPENA
Eremu zabal eta ani tzak.

HORNIKUN TZA: BEHARREZKO EKIPAMENDUZ HORNITUTA;
Ekipo informatikoak, ADSL, Izan Fundazioko intraneterako sarrera 
eta ekin tzen gauza tzerako beharrezko den material sun tsikor eta 
ez sun tsikor guztia.

ARRETARAKO ORDUTEGIA
Astelehenik - Ostiralera (urte osoan): 9.00 - 13.00 / 15.00 - 20.30 
Ostiraletan 18:30ak arte.

IREKIERA URTEA
1997.

www.programanorbera.org
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2020. urtea oso urte gogorra izan da gizarte 
guztiaren tzat eta baita gure Erakundearen-
tzat ere. Covid19-ak sortutako osasun krisiak 
gure bizi tzako oinarri guztiak astindu ditu. 
Gure erakundea beti egokitu da gizartean 
gertatutako aldaketetara eta, zalan tzarik 
gabe, aurten bizi izan duguna momentu 
horietako bat izan da.

Norbera programako profesional guztiek 
oso gogor lan egin dute urtean zehar ne-
rabeei eta haien familiei zerbi tzua ema-
teko. Urte zaila izan da, baina uste dugu 
modu onean gainditu dugula. I txialdiaren 
hilabete gogorrenetan (mar txoa, apirila 
eta maia tza) online komunikazio tresna 
desberdinak erabili behar izan ditugu gaz-
teei eta haien senideei zerbi tzua emateko. 

 Txosten honen sarreran apirilean, guz
tiz konfinatuta geunden garaian, Alber
to Ruiz de Alegría Norberako zuzendari 
teknikoak egindako hausnarketa jaso
tzen dugu:

“Bizi tzaren etapa batean (nerabeza
roan) non modu naturalean eta kasu 
gehienetan ez traumatikoan, familiaren 
babesetik urrun tze bate ematen den, eta, 
horrela, kanpomunduaren esplorazioari 
aurre egiten zaion, pareekin ezar tzen 
diren adiskidetasunharremanen bidez 
identitate per tsonala eta soziala bila
tzeko prozesua gara tzen den momen
tuan, etapa horretan, konfinamenduak 
markatutako nahitaezko geldialdi horrek 
prozesu horren etenaldi bat suposatu du.

Norberako taldea osa tzen dugun pro
fesionalek arreta jaso tzen duten nera
beekin eta haien gurasoekin etengabe 
izaten dugun harremanetik abiatuta, us
tekabeko berrogeialdi horri eran tzuteko 
moduetan, eta egoera tirabira tsuen sal
buespen ba tzuk dauden arren (batez 
ere, antolaketa ezak eta ohitura eta erru

Honako  txosten honek 2020. urtean egindako lana azal tzen du.

SARRERA
Norberak 204 nerabe eta haien familiak artatu ditu. 
Aurreraxeago zeha tzago azalduko den bezala, nerabe 
horiexen 378 senideren tzat ere aktibitateak programatu dira.
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tinak bertan behera uzteak eraginda), 
konfinamenduaren aurrean, neska eta 
mutil gehienak modu positiboan eran
tzuten ari direla esan dezakegu.

Nerabeek eta haien gurasoek konta tzen 
digutenaren arabera, konfinamendu ho
nen aurretik izaten ziren ohiko ten tsioak 
eta liskar garra tzak murrizten joan dira. 
Alde batetik, hobetu egin da beren e
txeetan zuten portaera, eta, bestetik, 
erlaxatu egin dira gurasoei emandako 
eran tzunak eta konfrontaziomoduak, ba
tzuetan okerrak eta desegokiak.

Norberan artatutako nerabe asko ongi 
porta tzen ari dira, ez esatearren, “on
doegi”. Familiaren bizi tzan eta ordute
gien, bazkarien, afarien eta familietan 

partekatutako jolasjardueren errituetan 
parte har tzen dute (filmak eta telesailak 
ikustea, mahaijokoak) Bestalde, beren 
ikaste txeetatik bidal tzen dizkieten zere
gin asko ere egiten ari dira, eta lo egiteko 
eta esna tzeko denborak nahiko ondo or
denatu dituzte.

Nerabeek Konfinamenduegoerari ema
ten ari zaien eran tzun hori dela eta, fami
liaharremanetan eralajazio bat suposa
tzen ari da,, eta horrek, aldi berean, eragin 
positiboa du familiakomunikazioaren 
mailan, hori baita “familiaosasunaren” 
faktore nagusietako bat.

Baina egoera honetan gehien harri tzen 
gaituena zera da, portaera hobetu duten 
mutil ba tzuk konfinamenduaren aurreko 
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etapan barnedesordena handiko fase 
batean zeudela, maila kognitiboan zein 
emozionalean, eta hori ohituren desanto
laketan, mugen haustean eta familiaren 
arteko liskar eta inkomunikazioan isla
tzen zen.

Pen tsa tzen dugu, ba tzuetan, estresak 
eta etengabeko presioak (ikaste txea, 
laguntaldea, gurasoen lana, kon tsumo 
eta ordutegi deskontrolatuak) eta jasa
ten duten dinamika frenetikoa haustea 
on egiten ari zaiela. E txean denbora 
pasa tzeak, gurasoekin, anaiarrebekin, 
familian hi tz egin ahal izateak, serieak 
elkarrekin ikusteak, bazkal tzeak eta afal
tzeak estresak murrizten ditu eta erlaxatu 
egiten du.

Agian, eta ikasketa bezala, geure burua
ri galdetu behar diogu ez ote dugun 
geure bizi tza gehiegi bizi gure familiatik 

eta geure buruengandik kanpo. Polita 
da ikustea familia ba tzuk e tsipen positi
boarekin bizi tzen ari direla begirada e
txera i tzul tzearen esperien tzia “.

Urtero bezala Norberan artatutako nera-
been jatorriko ikaste txe asko ere goraipatu 
nahi ditugu, bai eta beste agente askoren 
lankide tza ere: gizarte-langileak, preben-
tzio-teknikariak, kale-hezi tzaileak, Harrerako 
E txeak,… Haien koordinazio eta jarraipen 
lanaren bidez errazten bait digute egiten 
ari garen betekizuna.

Instituzioen lagun tza izateak estaldura for-
mala eta egonkortasuna ematen dio Nor-
bera Programari nabarmendu nahi dugu.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Norbera po-
sible egin duten guztiei. Lehenik eta behin, 
nerabeei eta haien familiei, beren ahale-
gin eta inplikazioaz programaren protago-
nistak dira eta.

Bigarrenik, Notre Dameko lekaimeei, orain 
erabil tzen ari garen instalazioak modu-
rik desinteresatuenean u tzi dizkigutelako: 
haiek gabe ezinezkoa izango zatekeen 
programaren garapena.

Hirugarrenik, sentiberatasuna eta inplika-
zioa eraku tsi dizkiguten instituzioei. Batik 
bat, Gipuzkoako Foru Aldundia, bere Gi-
zarte Politika Departamenduaren bitartez; 
Eusko Jaurlari tzako Osasun, Hezkun tza eta 
Enplegu eta Gizarte Politika Sailak;, Uda-
lak, Laboral Ku txa, , Kongregazio Erlijiosoak, 
Erakunde eta per tsona kolabora tzaileak.

Ezin dugu bukatu gure programaren jar-
dunbideetan zuzenean lagundu diguten 
boluntarioak propio aipatu gabe.



ikasteak ez du inoiz 
burua neka tzen

LEONARDO DA VINCI



zentroaren 
ezaugarriak

2
Aurkezpena – Laburpena

Instalazioak: 
Nerabeak, familiak, kokapen planoa
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IZENDAPENA
NORBERA, arrisku edo babesgabetasun egoeran dau-
den nerabeei lagun tzeko Programa.

HELBURU OROKORRA
Nerabezaroa bereziki gatazka tsua daramaten eta baz-
terketa egoeretara eror tzeko arriskuan dauden 13 eta 17 
urte arteko nerabeen integrazio sozial osoa erraztea.

JARDUTEKO 
LURRALDE-ESPARRUA

Gipuzkoa.

AZPIEGITURA
Nerabeekin eta haien familiekin esku-har tze lanak esklu-
siban egiteko zentroa, guztira 1000 m2 baino gehiagoko 
azalera erabilgarria duena.

KOKALEKUA
Donostiako Ategorrieta auzoan. 23 urte luzeko jardun-
bidean bere inguruan «normaltasunez, istilurik gabe» 
integratua.

IRISGARRITASUNA
7 autobus-lineek eta Renfeko aldiriek geltokiak dituzte 
300 metro eskaseko tartean.

AKTIBITATERAKO 
EGOKITASUNA

Espazio zabalak eta zeregin desberdinetarako egokituak.

UNITATE TEKNIKOEN 
BEREIZKETA

Espazio eta ekipo tekniko bereiziak Nerabeekin Esku- 
har tzeetarako eta haien Familiekin Esku-har tzeetarako.

EKIPAMENDUA

Aktibitateak egoki garatu ahal izateko, badago behar 
adina al tzari, ekipo informatiko eta material sun tsikor 
zein ez sun tsikor, gehi Internet Fibra eta IZAN Funda-
zioaren Intranet sare-bideak ere.

ARRETARAKO 
ORDUTEGIA

Astelehenetik ostiralera, urte osoan. 
(ostiral arra tsaldeetan, 18:30ak arte) 
Nerabeak: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 20.30
Familiak: 9.00 - 13.00 / 15.30 - 20.30

IREKI ZEN URTEA 1997.

LABURPENA
AurkezpenaU
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Ategorrietan (Donostian), In txaurrondo kaleko 9an kokaturik, 100 neraberen tzako to-
kia daukate. Notre Dame ikaste txea izandako eraikinean egokitu dira, eta arretarako 
propio prestatutako gune hauek ditu: topaketa-aretoa jokoekin (billarra, futbolina, 
ping-ponga, minikatea, etab...), ataripea duen jolas-patio zabala, taldeka edo ba-
naka elkarrizketak egiteko bost areto, areto bat hezi tzaileen tzat, eskola-lagun tzarako 
ikasgela bat, sukaldea, bainugelak eta komunak solairuko, saskibaloi kan txa, atari-
pe/terraza eta du txak.

NERABEAK
INSTALAZIOAKA
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Eraikin bereko beheko aldean kokaturik, 
berrikitan hartarako propio birgaitutako 
gune hauek ditu: ekipo areto bat, talde 
areto bat, banakako elkarrizketetarako 
hiru areto, egongela bat eta komunak.

FAMILIAK

KOKAPEN PLANOA



giza
baliabideak

3
Aurkezpena - Laburpena

Kanpo/Barne koordinazioa 
Lana sarean

Etengabeko formazio aktibitateak
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ERAKUNDE 
ARDURADUNA

35 urte dira IZAN Fundazioak Esku-har tze Psikosozialerako 
Programak gara tzen dituela, eta lortu duen sustrai tzea 
eta jaso tzen duen babes soziala direla eta, erreferente 
bilakatu da Gipuzkoan.

LANTALDEAREN 
OSAERA

Arreta Zuzeneko Ekipoko zazpi profesionalek eta Lagun-
tzeko Ekipoko lauek osa tzen dute lantalde egonkorra.  
Diziplinarteko ekipo zabala era tzen duten kualifikazio 
handiko profesionalak dira (psikologoak, pedagogoak, 
psikopedagogoak, mediku psikiatra eta administraria), 
etengabeko formazio prozesuan dihardutenak; izan ere, 
Erakundeak sustatu egiten du formazio-aktibitate ugaritan 
parte har dezaten, bai Erakundeak berak antolatutakoe-
tan, bai kanpoko agenteek egindakoetan. Lantaldea ele-
biduna da (%70ean) eta parekidea genero aldetik. Bo-
rondatezko langileek ekarpen osagarria egiten dute.

ESKARMENTUA
Arrisku egoeran dauden nerabeekin eta haien familiekin 
esku har tzeko jardunean, lantaldea zaildu eta sendotu 
egin da 23 urte luzeotan.

MOTIBAZIOA
Bere jardunbide profesionalari her tsiki a txikitako lantal-
dea da.

UNITATE 
TEKNIKOETAN 
EGITURATUA

Nerabeekin Esku Har tzeko Unitatea eta haien Familiekin 
Esku Har tzeko Unitatea.

KOORDINAZIOA

Unitateek barne-lanean era koordinatuan dihardute, 
eta beren eginkizuna sarean gauza tzen dute hainbat 
Instituzio eta Erakunderekin: Udalen Oinarrizko Gizarte 
Zerbi tzuak, ikaste txe eta EPZk, Osasun Zentroak, Harrera 
E txeak, Kaleko Hezi tzaileak...

Arrisku egoeran dauden nerabeen tzako Esku Har tzeko 
Estatuko beste Programekin ere etengabeko harrema-
netan egoten gara.

LABURPENA
AurkezpenaU
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Nerabeak ez ezik haien familiak ere  
arta tzen dituzten profesionalek osa tzen dute  

Norberaren Esku-har tze lantaldea.

Halako lan-banaketa honako arrazoi hauetan oinarri tzen da: 

Hezi tzailearen eta nerabearen arteko konfiden tzialtasun harreman bat ahalbide-
tzea. Fun tsezkoa dela uste dugu, konfiden tzialtasun harreman bat sor tzeko ez ezik, 
baita, gatazkarik sortuz gero, nerabeak ez har tzeko hezi tzailea familiaren aliatu tzat.

Banaketa honek gazte txoekin zuzenean lan egiten duen prozesuen erritmoa 
marka tzea ahalbide tzen dio hezi tzaileari, halako harreman batean familiaren al-
detik sor litezkeen ohiko interferen tziak pairatu beharrik gabe.

Nerabearen problematikan eragiteaz gain, beharrezkoa da azterketa eta errebisio 
prozesu bat susta tzea gurasoengan ere, bai beren jarrerez, bai seme-alabaren-
gandik espero dutenaz.

1  
Programen Zuzendaria

1  
Ebaluazio Ikuskapena

1  
Jarraipen Psikiatrikoan

1  
Administrazioan

4  
Profesional nerabeen 

aten tzioan

3  
Profesional 

familia arretan

Lagun tza
Esparrua

Interben tzio
Esparrua
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Izan Fundazioa, 2014a ezkeroztik  
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO 

LANKIDE tzA ERAKUNDEA DA.

Berdintasunaren aldeko kudeaketa beti egon da Fundazioaren oinarrian.  
Horren adibide dira orainarte garatutako hainbat ekin tza: 

Programen zuzendari tza emakume baten esku. 

Langileen artean emakume eta gizonezkoen arteko oreka: %54,55 emakumezko 
eta %45,45 gizonezko.

Datuak kudea tzeko garaian emakumezkoak eta gizonezkoak bereizten dituen  
sistema Informatikoa, bakoi tzaren ezaugarria azter tzearren, beti ere berdintasuna-
ren ikuspegitik.

Sexuarengatik diskriminazio eza erakundearen xede, ikuspegi eta baloreetan.

Hizkun tzaren eta Irudiaren erabilpen ez sexista.

Ordainketa politika gardena eta berdina langile guztien tzat.

Era berean jazarpen laboraleko, sexuale-
ko eta jazarpen sexista edo sexuagatiko 
egoeren aurrean prebeni tzeko eta jardu-
teko protokoloa dugu eta baita hizkun tza 
inklusiboa erabil tzeko gida bat ere.

2020ean, “Bai Sarea”n parte har tzen jarrai-
tu dugu, Emakunde Emakumearen Euskal 
Erakundea bul tzatuta. Parte har tzen du-
ten entitateek Berdintasunerako Erakunde 
Lagun tzaile bereizgarria dute eta sarearen 
helburua lankide tzarako espazio bat izatea 
da, berdintasun-planek antolakundeetan 
lan-merkatuaren genero-ezberdintasunak 
murrizteko duten eragina biderka tzeko. 

Hainbat lan saio burutu dira eta gure as-
moa parte har tzen jarrai tzea da. Gainera 
gure erakundeak “Komunikazio Taldea”-n 
parte har tzen du.

Gaur egun 64 entitatek  
osa tzen dugu Bai Sarea.
Azkenik, 2018tik 2022ra bitarteko gure II Ber
dintasun Planean aurreikusitako ekin tzak 
burutu ditugula nabarmendu nahi dugu.
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Gaur egun esku-har tze gehienak arra tsaldeetan egiten direla ahaztu gabe ere, 
esku-har tzeen koordinaziorako, banakako eta taldekako egoeren jarraipenerako, 
planifikaziorako, eta abarrerako, Norberak badu barne-bileren sistema bat:

ARLOEN KOORDINAZIO BILERA. ASTELEHENA (15:30 - 16:30)
Esku-har tze Ekipoko kideek baino ez dute parte har tzen. Nerabeekin eta familiekin 
esku har tzeko arloen artean informazioa elkarbana tzea du helburu.

KASUEN BANAKAKO JARRAIPEN BILERA. ASTEARTEA (10 - 13)
Esku-har tze Ekipoak parte har tzen du. Bilera bakoi tzean Norberako gazteen egoera 
azter tzen da, eta esku har tzeko banakako planak errebisatu, aldatu, mantendu... 
egiten dira. Ematen diren komunikazioak eta har tzen diren ebazpenak GHI Gazteen 
Historial Informatizatua delakoan isla tzen dira.

PLANIFIKAZIO BILERA OROKORRA. OSTIRALA (10 - 13)
Esku-har tze eta Lagun tza arloetako kide guztiek parte har tzen dute. Bilera honetan, 
Norbera Programaren ildo nagusiak errebisa tzen eta marka tzen dira, zailtasun egoerako 
kasuei dagozkien erabakiak modu kolegiatuan har tzen dira, kanpo erakundeen 
kolaborazio eskakizunak one tsi edo eze tsi egiten dira, harreman instituzionalen 
egoeraren jarraipena egiten da... Ematen diren komunikazioak eta har tzen diren 
ebazpenak bilera honetako «Multiprozesuen Akta» berezian jaso tzen dira.

LAUHILEKO KONTROLA.
Lau hilean behin egiten da, eta honako hau izaten du helburu: Urteko Kudeaketa 
Planaren eta Helburu Estrategikoen kontrola; lau ordu irauten du eta Zuzendari tza 
Ekipoak eta Esku-har tze Ekipoak parte har tzen dute.

2020. urtean, hainbat bilera egin dira Udalen Gizarte Zerbi tzuekin, osasunaren profesiona-
lekin, ikaste txeetako tutore, orienta tzaile, irakasle eta ikasketa-buruekin, eta beste erakun-
de eta instituzioekin.

Sarean lan egitea ezinbesteko elementua da Norbera Programak bila tzen dituen 
helburuak erdiesteko, eta euskarri osagarria da nerabeak parte har tzen duen errea-
litate sozialean: ikaste txean, eskolaz kanpoko jardueretan, lanekoetan, ludikoetan, 
familiakoetan. Guztira 488 koordinazio jarduerak burutu dira 2020. urtean hainbat 
eremuetan:

BARNEKOA

KANPOKOA
LANA SAREAN

Koordinazioaz
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LANA SAREAN KOORDINAZIO KOPURUA
IKASTE TXEEN EREMUA 233 (%47,5)

EREMU JUDIZIALEAN 46 (%9,4)

OSASUN EREMUA 41 (%8,4)

GIZARTE ZERBI TZUEN EREMUA 88 (%18,1)

BABESAREN EREMUA 67 (%13,7)

BESTE EREMU BA TZUEK 13 (%2,9)

• Agin tzari
• Aita Larramendi ikaste txea
• Ama Guadalupekoa ikaste txea
• Aran tzazuko Ama ikastola
• Asunción Ikaste txea
• Berriztu
• BHI Hernani Institutoa
• Uba Urjen tzia zentroa
•  Txema Finez zentroa
• Musika Kon tserbatorioa
• EPI Antiguo
• Ezia
• Elgoibarko Ikastola
• Elizaran Ikaste txea
• EPI Irun
• Epaitegiaren talde psikosoziala
• FP Martutene
• FP Mendibil
• FP Ermua
• FP Bidebieta
• Gautena
• Haur tzaro Ikastola
• Herri Ame tsa Ikaste txea
• Hirubide Ikaste txea
• Haurren eta gasteen ospitalea
• DBH Al tza
• DBH Bideberri
• CBH Bizarain
• DBH Lauaizeta
• DBH Manteo
• DBH Koldo Mi txelena
• Al tza Institutoa
• Irisasi
• Kalexka
• La Salle Berrozpe ikaste txea
• Lauka
• Mundaiz Institutoa

• Orixe Ikastola
• Or tzadar Ikaste txea
• Osakide tza
• Oteiza Institutoa
• Peñaflorida Institutoa
• Babesten babes pixua
• Ma tsaria babes pixua
• Eibarko babes pixua
• Andoaingo Haur psikiatria
• Hernaniko Gizarte Zerbi tzuak
• Oiar tzungo Gizarte Zerbi tzuak
• Eibarko Gizarte Zerbi tzuak
• Trin txerpeko Gizarte Zerbi tzuak
• Donostiako Gizarte Zerbi tzuak
• Ermuako Gizarte Zerbi tzuak
• Hernaniko Gizarte Zerbi tzuak
• Irungo Gizarte Zerbi tzuak
• Elgoibarko Gizarte Zerbi tzuak
• San Patricio Ikaste txea
• Hondarribiako Gizarte Zerbi tzuak
• Errenteriako Gizarte Zerbi tzuak
• Villabonako Gizarte Zerbi tzuak
• Zumarragako Gizarte Zerbi tzuak
• Salesianos ikaste txea
• Santo Tomas Lizeoa Ikastola
• Talaia BHI
• Tokia Alai ikaste txea
• Zaragueta herri eskola
• Zubiri Manteo
• Zurriola Ikastola
• Aita Larramendi Ikastola
• Boxeo Zumaia
• Haur tzaro Ikastola
• Donostiako ospitalea psikiatria
• Foru Aldundia
• Trebatu

BESTEAK BESTE:



18

Ikastaroren batean parte hartu duten  
per tsona desberdinak 5 3

Ikastaro desberdinen kopurua 9 19

Formazioan zuzenean inbertitutako orduak 69 ordu 133,2ordu

Inbertitutako orduak ikastaroko 7,67 ordu 7,01 ordu

Batez besteko iraupena ikastaroko 2,38 ordu 3,81 ordu

Orduak batez beste per tsonako 13,8 ordu 44,4 ordu

Per tsonak batez beste ikastaroko 3,22 1,84

Batez besteko balorazioa 8,41 8,40

EMAKUMEAK GIZONAK

Ikastaroren batean parte hartu duten  
per tsona desberdinak 8

Ikastaro desberdinen kopurua 19

Formazioan zuzenean inbertitutako orduak 202,2 ordu

Inbertitutako orduak ikastaroko 10,64 ordu

Batez besteko iraupena ikastaroko 3,16 ordu

Orduak batez beste per tsonako 25,28 ordu

Per tsonak batez beste ikastaroko 3,37

Batez besteko balorazioa 8,41 

IZAN Fundazioak Formazio Plan bat dauka bere enplegatuen tzako, eta bertan ager-
tzen ditu bere irizpideak, lehentasunak, plan per tsonalak..

Hona hemen, Arreta Zuzeneko Ekipoko kideek egindako formazioa, laburtuta.

ETENGABEKO FORMAZIO

HARTURIK

Aktibitateak

Sexua kontutan

t
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DATA GAIA HEZI TZAILE

2020-01-08 Ikuskapen Klinikoa Juanjo Villegas

2020-02-07 Ikuskapen Klinikoa Juanjo Villegas

2020-02-12 Ikuskapen Klinikoa Juanjo Villegas

2020-03-13 A txikimendu emozionalaren sailkapena Tatiana Caseda eta Jose 
Luis Gonzalo Marrodan

2020-04-17 Gurasoen gaitasunen paradigma Tatiana Caseda

2020-04-23 Ikuskapen Klinikoa  
(bideokonferen tzia) Juanjo Villegas

2020-05-13 Ikuskapen Klinikoa  
(bideokonferen tzia) Juanjo Villegas

2020-05-15 Gurasoen trebetasunak Tatina Caseda eta Jose luis 
Gonzalo Marrodan

2020-06-10 Ikuskapen Klinikoa Juanjo Villegas

2020-07-06 Interkon tsulta Jose luis Gonzalo Marrodan 
eta Rafael Benito Moraga

2020-07-09 I tzulpena eta Kon tzienziazioa Tatiana Caseda eta Jose luis 
Gonzalo Marrodan

2020-09-23 Ikuskapen Klinikoa Juanjo Villegas

2020-10-14 Ikuskapen Klinikoa Juanjo Villegas

2020-11-11 Traumaterapia, fun tzio exekutiboak Verónica Reyes Casas

2020-12-09 Ikuskapen Klinikoa Juanjo Villegas

2020-12-11 Traumaterapia-Disoziazioa Jose Luis Gonzalo Marrodan

Egindako formazio
aktibitateak desglosatuta



esku-har tze
programa

4
Aurkezpena – Laburpena

Esku har tzeko ildoak

Oinarri metodologikoak: prozesuen lana 

Erabil tzaileen profil orokorra

Nerabeen eta familien 
jardueren balan tzea

Nerabeen eta familien 
asebe tze maila
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GAIARI 
OSOTASUNEAN  
HEL TZEA

Plantea tzen den esku-har tzeak nerabearen errealitateari 
osotasunean hel tzen dio, alde per tsonaletik, familiarretik, 
sozialetik, akademiko /laboraletik.

NERABEZAROAREN 
ALDETIKO 
INTERPRETAZIOA

Etengabeko eboluzioan dauden heinean azter tzen dira 
nerabeen jokabideak.

DIAGNOSTIKOA / 
BALORAZIOA

Hasierako diagnostiko baten elaborazioa eta geroko 
balorazioa ikuspegi bio-psikosozialetik egiten dira; bes-
teak beste, tratu  txarrak edota babesgabetasun egoe-
rak detektatu ahal izateko.

BANAKAKO 
PROZESUA

Banakako arreta, bizi-erritmoak eta uneak errespetatuz, 
eta helburuen programazio per tsonalizatua.

LOTURA:
PROFESIONALA /NERABEA, 
PROFESIONALA/FAMILIA

Bien arteko harremana ezinbesteko elementua da 
hezibideko esku-har tzean, estua, hurbila, segurua, erres-
petuzkoa eta konfian tzazkoa izaki.

TALDE LANA

Aldaketa errazteko erabil tzen da taldea. Ezar tzen diren 
elkarren arteko harremanen analisia parteka tzen dela-
rik, familia bakoi tza koka tzen den erari errepara tzen zaio 
bereziki.

FAMILIA – NERABEA 
ELKARLANA

Familiaren inplikazioa, esku-har tze prozesu paralelo 
batetik.

GIRO 
LAGUNGARRIA

E txe giroko zentroa, abegikorra, “klinika i txurarik” gabea, 
nerabearen eta familiaren a txikimendua erraztu eta 
beraz programetan parte har tzearen aurka ager tzeko 
joerak apal tzen dituena.

BALIABIDE 
OSAGARRIA

Euskarri osagarria nerabeak parte har tzen duen errea-
litatearen baitan: ikaste txea, eskolaz kanpoko aktibi-
tateak, lanekoak, ludikoak, familiakoak... Horrexegatik,  
sarean lan egitea fun tsezkoa da helburuak lor tzeko.

LABURPENA
AurkezpenaU
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Esku har tzeko ildo nagusiak

ESKU-HAR TZE MALGU ETA DINAMIKOA: Prozedura eta sistema terapeutiko zurrunak 
saihesten dira; izan ere, nerabeak eraldaketa-prozesu bete-betean eta bizi-bizian 
daudenez gero, eran tzunek ere behin behinekoak izan behar dute.

NERABEZAROA GAKO DELAKO ESKU-HAR TZEA: Ez da ahaztu behar nerabeak direla 
eta beraz egiten duten guztia zen tzu horretan interpretatu behar dela. Haien portae-
retan eboluzio-garai horrexetako berezko zailtasun eta kezkak ager tzen dira. Kontua 
da helduenak ez diren logikaz diharduten per tsona horiek beha tzea eta en tzutea.

EZ ETIKETA TZEKO PRIN TZIPIOA: Adingabea per tsona gisa gara tzera zuzendutako 
heziketa batek saihestu behar du haren patologiza tzea, “drogazale”, “e txekalte”,  
“gatazka tsu” eta halako etiketak i tsa tsita. Kalifika tzaile bidez estigmatiza tzeak askotan 
lagundu egiten du, hain zuzen, harengandik espero diren jokabideak gara di tzan.

EGONARRIAREN PRIN TZIPIOA: Nerabearen izaera ebolutiboak i txoiten jakitera  
garama tza. Adingabeen jarrera ba tzuek probokazio hu tsak dira eta maiz txo transgre-
sioak “inguruabarren araberakoak” dira, segur aski denboraz desagertuko direnak, 
behin tzat desegoki ez joka tzeko eta “denborak” berez problema ba tzuk konpon tzen 
uzteko egonarria izan badugu. Hortaz, oso zuhur jokatu behar da pronostikoekin  
(Funes 1998).

GLOBALTASUNETIKO IKUSPEGIA: Prin tzipio honek iradoki tzen du ez dela eskuhar tzea 
gatazka zeha tz baten gainean bideratu behar, batik bat adingabearen problematiza-
tzea ekiditearren. “Nerabearen bizimodu globala optimiza tzea ahalbide tzera bidera-
tutako esku-har tzea bila tzen duten programak izaten dira onenak” (Díaz Aguado Mª 
J. 1998).

ESKU-HAR TZE HEZI TZAILEA: Nerabezaroa balioak eta jarrerak barnera tzeko eta por-
taera-ohiturak ikasteko prozesuaren etapa bat denez gero, fun tsezkoa da nerabea-
ren heldutasun prozesua estimula tzea, izan di tzakeen gabeziak berdin tzeko auke-
rak eta baliabideak agerraraztea, bai eta haren jokabidearen eta izaeraren alderdi 
ezkorrak alda tzea ere. Fun tsezkoa da per tsona bezala hazten eta hezten lagun tzen 
ari zaiola ziurta tzea; ho ts, neurri guztiek xede hezi tzailea, hi tzaren zen tzu zabalean, 
badutela kontura tzea. Esku-har tze hezi tzaile orok honako hiru alderdi nagusi hauek 
ain tzat hartu behar ditu, esku-har tzearen beraren helburuak baitira:

ildoak
Esku har tzeko

O
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 1. Ikasbideak susta tzea.
 2. Ikasbideak beregana tzeko pizgarriak eta baliabideak eskain tzea.
 3. ldaketarako aurrerapenak arian-arian eskuraraztea.

NERABEAREN ALDAMENEAN LAGUN EGOTEA: Gehienbat nerabearen aldamenean 
lagun egotea da kontua, hazteko eta hel tzeko egiten duen prozesuan lagun tzea 
eta, behar izanez gero, ibilbidea berrorienta tzea. Adingabea lagun tzen duen profe-
sionalak dinamikoa izan behar du, aldaketak hauteman orduko esku-har tzearen hel-
buruak ordenatu eta hierarkizatu beharko ditu eta. Aldamenean egoteko estrategia 
eta metodoa lehene tsi behar ditu, eta ez zuzen tzailearena egitea. Estilo eta egiteko 
era honek esku-har tzearen fase eta arlo guztiak ku tsatu behar ditu.

PROFESIONALA/NERABEA LOTURA: Bien artean ezar tzen den harremanaren ka-
litatea berebizikoa da esku-har tzerako, eta goian aipatutako lagun tza eskain tzea 
ahalbidetuko du. Hartara, harreman hurbilak, seguruak, errespetuzkoak eta konfian-
tzazkoak bila tzen dira.

NERABEAREN NORMALIZAZIOA BERE INGURUMENEAN: Ahal dela, nerabea bere in-
gurumenean manten tzeak sekulako garran tzia du. Distan tziamendua eta nerabea 
bere familiaren, gizartearen, eskolaren, auzoaren, lagunen... girotik alden tzea saihes-
tu behar dira, eta uneoro bere eguneroko normalizazioari eu tsi, bai denboran (ordu-
tegiak) bai espazioetan (baliabideak), eskolara tzean edo senide eta lagun arteko 
harremanetan albait eta gu txien eragiteko.

FAMILIAREN BEREBIZIKO GARRAN TZIA: Adingabeei zuzendutako Programa orok fami-
liaren babesa behar du, bera baita garapenerako sozializazio-eragilerik behinena, ne-
rabea hazteko ezinbesteko esparrua, eta prozesuaren jarraipena egiteko plataforma.

DIZIPLINARTEKO LANAREN BEHARRA: Adingabeak lagun tzeko eta arta tzeko ekipoek 
diziplinarteko eta diziplinani tzeko lantaldea izan behar dute, kide guztien helburu 
komunak erdiesteko harreman-egitura eta antola tzeko eta autodeterminazioz jardu-
teko gaitasuna azal tzen dutelarik. Izan ere, egoeren konplexuak behartu egiten du 
diziplina desberdinen elkarlanean ari tzera, eta horrek, aldi berean, adingabeak bere 
gizartera tzeko prozesu ebolutiboan duen errealitatearen ezagu tza eta ulerpen ho-
bea eta sakonagoa errazten du.

BANAKAKO ARRETA: Helburuen per tsonalizatutako programazio batetik abiatuta,  
bizi-erritmo eta une desberdinak errespeta tzen dira.

TALDEKAKO ESKU-HAR TZEA: Aldaketa errazteko tresna tzat erabil tzen da taldea.  
Ezar tzen diren elkarren arteko harremanen analisia partekatu eta familia bakoi tza 
dagoen tokia behatu eta aztertu egiten da.
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JOKABIDE
ARRISKU TSUAK

EZ / OREKA
PER TSONALA

FAMILIAREN 
BABES ESKASA

TETUINGURU 
ARRISKU TSUAK

TETUINGURU 
BABESLEAK

FAMILIAREN 
BABES HANDIA

ARAZO 
PER TSONALAK 

/ JOKABIDE 
ARRISKU TSUAK

Metodologikoak
Oinarri

Nerabea eta haren familia hasieratik arta tzen dira bereiz. Hala errazten da gazte-
txoaren eta arta tzen duen profesionalaren arteko lotura per tsonalizatua ezar tzea, 
bai eta familia kontura tzea ere bere inplikazioa beharrezkoa dela abia tzen ari 
den prozesuan.

Diagnostikoaren garaian, elkarrizketa indibidualak dira erabil tzen diren baliabide 
nagusiak, bai nerabearekikoak bai familiarekikoak.

Hona hemen egoera-diagnostikoan 
aztertutako bektoreak erakusten dituen eskema:

DIAGNOSTIKOAN DETEKTATUTAKO BEHARREN
ARABERAKO JARDUNBIDEEN ESKAIN TZA

TETUINGURU 
SOZIALA

FAMILIAREN 
BABESA

NERABEEN 
DINAMIKA

1.

prozesuen lanaa
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ARAZO
PER TSONALA.

JOKABIDE
ARRISKU TSUAK.

FAMILIAREN
BABES ESKASA.

Diagnostikoaren etapan zehar froga tzen denean nerabea giro aberasgarrian 
sozializa tzen ari dela, jokabide arrisku tsurik ez dagoela eta gazte txoak oreka psi-
kologikoa duela, eta familiak nerabezaroaren eboluzioan sor tzen diren berezko 
gatazkak egoki kudea tzeko adina baliabide eta gaitasun baduela, Norberatik 
eskaeraren birdefinizio bat plantea tzen da, nerabearen eta haren familiaren in-
darrak areago tzearekin batera. Alegia, praktikan, dauzkaten baliabideak dauzka-
telako, gure programan artatu beharrik ez dutela jakinarazten zaie.

Hona hemen diagnostikoan 
zehar egiten diren aktibitateak:

Diagnostiko-elkarrizketak nerabearekin (sei eta hamalau bitarte).

Diagnostiko-elkarrizketak familiarekin (lau eta sei bitarte).

Familia topaketa: diagnostikoaren i tzulera eta eskaeraren birdefinizioa.

1.1

3

4 2

1

 FAMILIAREN BABES ESKASA.
DESOREKA PER TSONALA ETA

JOKABIDE ARRISKU TSUAK.
BAZTERKERIARA JO TZEN DUEN

INGURU SOZIALA.

FAMILIAREN BABES HANDIA.
OREKA PER TSONALA ETA JOKABIDE

ARRISKU TSURIK EZ.
TESTUINGURU SOZIAL EGOKIA.

Goian aipatutako faktoreen azterketa xehearen arabera balora tzen dugu kasu bakoi-
tzak daukan gatazka-maila, bai eta norainoko esku-har tzea eska tzen duen eta eskuhar-
tze horrexetarako aktibitate-mota egokienak zein diren ere.

Diagnostiko etaparen bukaeran behean azal tzen dena baino kasuistika gehiago aurki 
dezakegun arren, argi eta garbi bereizi nahi izan ditugu Norberan sarritan ager tzen 
zaizkigun lau egoera-motak.



26

Nahiz eta familiaren aldetik eskastasun egoera batean egon (u tzikeria dela, 
gainbabesa dela, gurasoekiko harremanak oso narriatuak direla, araubideen 
kudeaketa gorabehera tsua dela...) nerabeak eusteko gaitasun handia duenean, 
arreta-beharretarako honako baliabide hauek plantea tzen dira Norberatik, 
diagnostikoaren fasean erabilitakoez gain:

Zailtasun per tsonalak eta jokabide arrisku tsuak gara tzen dituztenen tzat, edota fa-
miliaren babes egokirik ezean bazterkeriatik hurbil dauden inguruetan sozializa-
tzen ari direnen tzat, Norberako esku-har tzeak hainbat eta hainbat aktibitate 
plantea tzen ditu, hezibide aldetikoak ez ezik baita terapeutikoak ere, nerabearen-
tzat ez ezik baita familiaren tzat ere.

Banakako elkarrizketak nerabearekin: Euskarri modura erabil tzen dira,  
hartan gazte txoak beren interesak eta kezkak ahoz adieraz di tzake eta.  
Nerabeak bere familia-inguruan bizi di tzakeen komunikazio-gabeziak 
berdin tzeko euskarri bat izan daiteke, hortaz.

Hezibide taldeak: Nerabeari bere adineko beste gazte txoekin osatutako 
talde batean ari tzeko aukera eskain tzen zaio, dituzten kezkak eta arazoak 
elkarrekin parteka di tzaten.

Elkarrizketa terapeutikoak aitaamekin: Bakoi tzaren historia familiarrak  
azter tzen dira: harremanak, familiaren etapa bateko edo besteko fijazioak, 
familiaren dinamikan eragin dezaketen jokabide errepikatuak, azpisistemen 
arteko permeabilitatea… Bikote-harremanetan edo triangelukoetan izan  
litezkeen alian tzak, koalizioak, zailtasunak, eta abar azter tzen dira.

Gurasoen eskola: Familiako komunikazioa, hezteko arda tzak eta erak,  
erasokortasunaren kudeaketa, arauak eta mugak ezar tzeko nolakotasunak, 
nerabezaroaren ezaugarriak eta beharrizanak… halako gaiak jorra tzen dira.

Familia topaketak: Izaera terapeutikoa dute eta familia nuklearreko kide guz-
tiei zabalik daude: elkarren arteko harremanak, alian tzak, triangeluko tzeak, 
rolak… jorra tzen dira.

Familia bat baino gehiagoko taldeak: Zenbait familiak parte har tzen dute, 
beren seme-alabekin; izaera terapeutikoa dute eta erka tzea eta ikasketa  
bikarioa, ho ts, elkarrekikoa, bidera tzen du.

Banakako elkarrizketak nerabearekin: Izaera terapeutikoa dute eta gara-
tutako jokabideen a tzean dauden arrazoiak argi tzen lagun tzen dute, zeren 
eta, jokabideok sorrarazten dituzten bizipenei bereziki errepara tzeaz gain, 
gabezia emozionalak sublima tzeko duten garran tzia ere ain tzat har tzen 
baitute.

Talde terapeutikoak: Hemengoari eta oraingoari loturiko bizipenak lan tzen 
dira, eta epe labur eta ertaineko helburuak seinala tzen dira, taldearen era-
gina eta ikasketa bikarioa gazte txo partaide bakoi tzaren egunerokotik hara-
gokoan ere  txerta daitezen.

1.2

1.3
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Elkarrizketa terapeutikoak aitaamekin: Aurreko atalean esandako helburu 
berberak dituztenak.

Familiei zuzendutako talde terapeutikoak: Talde horietan gauza tzen den 
terapiarako, beharrezkoa izaten da zenbait familia beren gatazkak besteen 
aurrean eta ondoan elkarri pen tsa tzeko eta konta tzeko prest egotea, fami-
liaren baitan edo afektiboki garapen per tsonala, bikotearekikoa edo beren 
seme-alabekikoa oztopa tzen duten arazoak partekatu behar dituzte eta.  
Abiarazten den prozesu emozionala handitu egiten da lan terapeutikoa  
gauzatu ahala eta konfian tza areagotu ahala, sen tsazio eta sentimendu  
penagarriak (batbederarenak eta besteenak) jakinarazten direlarik; hain 
zuzen sentimendu horiexek dira aztertu eta elaboratu beharrekoak.

Familia topaketak: Aurreko atalean esandako helburu berberak dituztenak.

Talde mistoak: Aurreko atalean esandako helburu berberak dituztenak.

Aisialdiko aktibitateak: Gabeziei eta nerabeak bere inguruan dituen dina-
mikei alternatiba baikorra izateko saioak.

EskolaLagun tzako ikasgela: Ikasketen zailtasunetan lagun tzeko eta osa-
tzeko eskain tza.

Esan beharra dago atal honetako hasieran aipa tzen diren aktibitate mul tzoak ez 
direla noizbehinka edo haien artean harremanik gabe egindakoak, finkoak eta 
elkarrekikoak baizik.

Aktibitateen errepikapen jarraituak, betiere kasu bakoi tzeko astean hiru saioko 
(bi, nerabeari zuzenduta; bestea, gurasoei) gu txieneko programazio maila bate-
tik abiatuta, behar-beharrezko elementua izaten da bila tzen diren aldaketak eta 
garapenak sustatuko badira. Halatan, Norberara arreta bila datozen nerabe zein 
familia orok banakako eta taldekako elkarrizketa kopuru handia (terapeutikoak 
izan, euskarrikoak izan) egiteko aukera izango dute, diseinatutako prozesuei inda-
rra eta jarraitasuna ematen baitiete.

Beste alde batetik, gazteekin alderdi klinikotik ez ezik testuinguru ludiko batetik ere 
esku hartu ahal izateko aukerak nerabearen eta arta tzen duen profesionalaren 
artean lotura sendoa ezar tzea bidera tzen du. Norberako instalazioek ere lagun-
tzen dute helburu hori lor tzen, gazteek erabil tzeko joko-areto handia, kanpoko  
jolastokia eta baliabide informatikoak baitituzte.

BEHARRIZANEN ARABERAKO
ARRETA-EREDUA2.
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BULEGOAN

BANAKAKO
ARRETA

TALDEKAKO
PARTAIDE TZA

ELKAR TOPA TZEKO
LEKUAN

Nolabait, eta kasu bakoi tzaren beharrizanen arabera, esku-har tzea  txertatuko da, 
gehiago edo gu txiago, hurrengo irudiaren bektore-bideguru tzearen baitan:

Lan klinikoaren eta harreman ludikoaren, banakako eta taldekako arretaren, ikas-
ketaren eta bulegoaren arteko konbinaketa honek aipatutako aktibitate guztien 
eta batbederaren aberastasuna biderkatu egiten du, denak elkarren osagarri 
paratu eta indar tzen dituen heinean.

Aspaldiko urteotan, Norberak euskarrizko erakundearena egin du sarritan, ins-
tituzioek beste zenbait erakunderen esku uzten zutelarik nerabe bat babesga-
betasun edota tratu  txar egoera batean ote zegoen iker tzeko lana.

Gauza tzen ari zen ikerketa-prozesu harekin paraleloan, nerabe askok eta 
beren familiek arreta jaso dute gure zentroan; halakoetan, kasuaren larria 
diagnostika tzeko prozesu, zenbaitetan luze hartan, ekidin izan dugu “aban-
donatuak” gera tzea.

Halako tarteetan, bada, gure programak dinamika jarraitu batean elkar eragi-
teko aukera eman izan die gazte txoari eta haren familiari, gure zentroko profe-
sionalekin ez ezik, baita beste zenbait gazte txo eta familiarekin ere.

Kasu askotan, esku-har tze horrek galarazi izan du gazte horien egoera larriago-
tzea; beste ba tzuetan, aldiz, arriskua urri tzeko eta gurasoen babes-gaitasunak 
areago tzeko abaguneari ekin zaio.

Eskainitako esku-har tzearen maiztasun eta sakontasun handiak ahalbide-
tzen du nerabeak dituen une “egokiak” –ho ts, gazte txoak bere burua 
kuestiona tzeko irekiago dagoen, ohartasun handiagoa duen uneak– 
aprobe txa tzea. Ez dugu ahaztu behar gazte asko, profesional baten aurrean 
eseri orduko, uzkur samar ager tzen direla, eta zenbaitetan zuzenean argi 

Norbera programak nerabeei eta familiei ez ezik instituzioei ere eskain tzen dien 
metodologiaren balio ba tzuk identifika tzeko tenorean, honako hauek azpimarra-
tzeko modukoak irudi tzen zaizkigu:

NORBERA METODOLOGIAREN
BALIO ERAN TSIAK3.
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eta garbi azal tzen dizkiotela beren eragozpenak eta ukoak; horrek, jakina, 
lagun tzeko lanak, terapeutikoak, edo prozesuen garapenak, oztopa di tzake. 

Familiaren aldetik ere, prozesu paralelo bat seinala dezakegu. Norbera-
ra datozkigun familia askok okerreko ideia bat adierazi ohi dute: gatazka 
seme-alabarengan baizik ez da tzala, eta gurasoek haien jarrera desbide-
ratuak pairatu besterik ez dutela egiten. Beste ba tzuek nolabaiteko erru 
sentimendu bat ere badute, eta defen tsiban ager tzen dira artatuko dituen 
profesionalaren aurrean, hark “epaituko” dituelakoan edo. 

Arreta jarraituari esker, bada, hasierako uzkurtasun horiek gaindi tzen edota 
gurasoak seme-alaben hezibideari zein konfrontazioari buruzko zenbait ja-
rrera kuestiona tzen hasten dira; orduan, arta tzen dituen profesionalarekiko 
loturaren kalitatea ere hobetu egiten da.

Espazioaren garran tzia arreta-gunean: Horixe da Norbera programak eskain-
tzen duen beste balio eran tsi bat: bere azpiegituren egokitasuna. 

Gure egoi tzak, esku-har tze terapeutikoak egoki egiteko behar adina espazio 
eta baliabide dituen arren (familien eta nerabeen arretarako espazio banan-
duak, taldeetarako aretoak, bulegoak, aldebakarreko ispilua, grabazio sistema, 
proiekzioetarako materialak eta bestelako ekipamendu teknikoak…), topaleku 
eta aisialdirako toki baten estetika dauka.

“Ku tsu klinikorik” gabeko topaketa naturaletan elkar eragiteko espazio zabalak 
dituzte gazteek, ohikoak zaizkien inguru ludiko baten an tzerakoak. Billar-ma-
haia, futbolina, dardo jokoa, bideo-kon tsola, ping-pong mahaia, eskola-lagun-
tzarako ikasgela, sukaldea eta jangela, toka jokoa, aisialdirako mahaiak, bar-
bakoa uda sasoian, bolatokia eta petanka… horiek guztiak lagungarri dira 
nerabeak beren artean ari tzeko, betiere profesionalen tutore tzapean.

Halaber, eta ezbairik gabe, gure erakundearen lehiakortasunaren beste 
abantaila tzat eta eran tsitako beste balio tzat jo dezakegu nerabe eta familia 
bakoi tzaren beharrizanei egokitutako taldekako esku-har tzea ere.

Gure inguruan nerabeei noizbehinkakoa ez baina jarraitua eta estrukturatua 
den talde-espazio bakarra Norbera Programarena dela uste dugu. 

Nerabeei zuzendutako taldeak, terapeutikoak izan, lagun tzakoak izan, primerako 
aukera izaten dira gainerako kideen erreferen tzia-esparrura partaide bakoi tzaren 
eu tsitasunak, elkartasunak, inteligen tziak eta gizabideak izugarri zabal tzeko; era 
berean, komunikazio eredu berrien garapena bidera tzen dute.

Familiei zuzendutako taldeek errazten dute familiok arazoak bizi dituzten 
isolamendua eta bakardadea (askotan bakarrik egon gabeko bakardadea 
dena) gaindi di tzaten; aldi berean, gainerako partaideekin hainbat eran tzun 
eman diezaiekete nozi tzen ari diren egoerei. 



30

Nerabearen estandarren fi txa

Diagnostiko fasean egindako balorazioa “nerabearen estandarra” eta “familiaren 
estandarra” izeneko bi fi txa bereizietan isla tzen da. Nerabearen zein familiaren alderdi 
sendoak nahiz gabeziak jaso tzea dute helburu. Sei hilean behin fi txok eguneratu 
egiten dira, interesatuekin batera baloratutako atal bakoi tzean emandako eboluzioa 
balora tze aldera, eguneratu ere. 

gEUK EGINDAKO
DIAGNOSTIKO-TRESNAK
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Familiaren estandarren fi txa

NERABEEN tzAKO  
INBENTARIO KLINIKOA (MACI)

Millonen nerabeen tzako inbentario klinikoa oso balia-
garria zaigu ebalua tzeko; ho ts, nerabeen nortasuna 
azter tzeko, egon litezkeen nahasmenduak detekta tzeko 
eta batez ere frogak isla tzen duen informazioaz jabe-
tzeko, nerabe bakoi tzaren bizimoduaren berri zehazki 
ematen du eta: nortasun zan tzuak, joerak portaeretan, 
berdinekiko eta jatorrizko familiarekiko harremanak, 
sendogarriak bila tzeko orientazioa… Hau da, babeste-
ko edota trata tzeko plan per tsonalizatua egiten lagun-
tzen digu, betiere nerabeen garapena bideratu eta pa-
tologiak haztea saihestearren.

Estandar bietan esleitutako puntuazioak oinarri hartu-
ta, bereizitako hiru profiletan sailka tzen dira Norberako 
gazte txoak.

ERABILI OHI DIREN BESTE
DIAGNOSTIKO-FROGA BA tzUK



Premiazko arreta psikiatrikoa behar dela balora tzen bada, familiari orien-
tazioa ematen zaio Haur Psikiatriako larrialdi-unitatera joan dadin. Gerora, 
delako unitatearekin harremanetan jar tzen gara, egindako balorazioaren 
eta tratamenduaren berri izateko.

Sintomatologia psikiatrikoaren indiziorik agertu bai baina premiazko 
eskuhar tzea ez duela eska tzen balora tzen bada, kasuen banakako aste-
roko bileran aurkezten da bildutako informazioa, eta bertan balora tzen da 
nerabeak Norberako psikiatrak arta tzea komeni den ala ez.

Esku har tzeko ildoa birbidera tzea beharrezko tzat jo tzen bada, hainbat 
profesionalekin aspalditik egiten ari diren kasuen kanpo-ikuskapeneko hi-
leroko saioetara lekualdatuko da.

Nerabearen diagnostikoa egitean sintomatologia psikiatrikoaren indiziorik 
agertuz gero, edo Diagnostikoaren Hasieraren ondorengo arreta-faseetan 
aurkituz gero, jarraitu beharreko prozesua honako hau da:

Arazo psikiatrikoak dituzten
nerabeen tzako arreta berezia
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Nerabeak eta familiak azaldutako arrazoiak, Norberarekin harremanetan 
hasteko, honako hauek dira:

AZALDUTAKO ARRAZOIAK

NORBERA PROGRAMA NOLA EZAGUTU DUTE:

>%100 eran tzun ani tzaren bitartez
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%96,4 seme alaba 
biologikoak dira, eta 
%3,6a adoptatutakoak.

%96,4

%3,6

FAMILIAK “FOKOA” EDO ARDURA NORI 
EGOZTEN DIOTEN: 

GURASOEN EGOERA ZIBILA:

>%100 eran tzun ani tzaren bitartez.
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NERABEEN BALAN TZEA (2020-01-01 / 2020-12-31)

NERABEAK GUZTIRA 2020KO ABENDUAREN 31EAN 91

BAJA GUZTIRAK 58

ALTA GUZTIRAK

        • ASEBETE TZEKO MODUKO HOBEKUN TZAZ

        • NOLABAITEKO HOBEKUN TZAZ

        • HOBEKUN TZARIK GABEKO ALTAK

55

41 (%74,6)

10 (%18,2)

4 (%7,2)

2020. urtea hasi zenean, Programan 107 nerabe zeuden. Urtean zehar beste 
97 sarrera izan dira; beraz, artatutako nerabeen kopuru osoa, 204 lagunekoa 
izan da.

Alten balorazioa lantaldearen bileraren baitan egiten da; hau da, 
Kasuen Banakako Jarraipen Bileran, non nerabearengan ez ezik haren 
familiarengan hautemandako hobekun tzak azter tzen diren, hasierako 
egoeratik abiatuta.

HOBEKUN TZARIK GABEKO ALTAK: Horrelako tzat jo tzen dira eskakizuna 
bul tzatu zuten alderdietan nerabearengan inolako hobekun tzarik eman 
ez denean. Hobekun tzarik gabeko alta gehienak Programan denbora 
gu txi egondakoenak dira; alegia, aurkezten duten egoeran esku-har-
tzerik egin baino lehen bertan behera uzten dutenenak.

HOBEKUN TZAZKO ALTAK: Norberan esku-har tze fasearen ondoren egoera 
hobetu dutenenak.en Norbera.

> Nolabaiteko hobekun tza: Horrelako tzat balora tzen dira arrisku-
jokabideak urritu diren kasuen altak, batik bat eskakizuna sorrarazi zuten 
arriskuei buruzkoak.

> Asebete tzeko moduko hobekun tza: Jokabide arrisku tsuen urri tzea 
ez ezik, familian, arlo per tsonalean, eskolan eta oro har nerabearen 
errealitatearen beste alderdietan ere hobekun tzak nabarmen eman 
diren kasuen altak dira…

Honako eboluzio hau izan dute:

107
NERABEAK

2020KO HASIERA

97
SARRERAK

204
GUZTIRA
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JARDUEREN BALAN TZEA: (NERABEAK)

JARDUEREN BALAN TZEA: (FAMILIAK)

BANAKAKO ELKARRIZKETAN 147
FASE ALDAKETAKO FAMILIA TOPAKETAN 66
DESBLOKEA TZEKO FAMILIA TOPAKETAN 85
BAT-BATEKO PRESEN TZIAN 8
G1 TALDEAN 37
G2 TALDEAN 41
G3 TALDEAN 20
FAMILIANI TZEKO TALDEAN 33
TALDE TEMATIKOAN 12
IKASGELETAN 27
JANGELAN 37
AISIALDIAN 26

BANAKAKO ELKARRIZKETAN 178
FASE ALDAKETAKO FAMILIA TOPAKETAN 65
DESBLOKEA TZEKO FAMILIA TOPAKETAN 92
ERREBISIO FASEAN 18
G1 TALDEAN 12
G2 TALDEAN 41
G3 TALDEAN 32
FAMILIANI TZEKO TALDEAN 32

2020ean, gazteen tzako 4.704 jarduera programatu ditugu. 
Horietatik: 
%65,3 banakakoak 
%34,7 taldekakoak

Horietatik: 
%84,5 banakakoak 
%15,5 taldekakoak

Familien tzako, 2.643 jarduera programatu ditugu.

Urtero bezala senide asko artatu ditugu Norbera programan. 
Hain zuzen ere :  

378 177 Ama (%46.83), 

128 Aita (%33.86), 

24 Anaia lehena (%6.35), 

10 Arreba-ahizpa lehena (%2.65),

9 Amona (%2.38), 

7 Aitaorde (%1.85), 

5 Amaorde (%1.32), 

4 Anaia bigarrena (%1.06),

4 ahizpa bigarrena (%1.06), 

2 Izeba (%0.53), 

2 Aitona (%0.53), 

2 Hezitzaile (%0.53),

1 Anaia hirugarrena (%0.26), 

1 Bikotea (emakumea) (%0.26), 

1 Bikotea (gizona) (%0.26),

1 Anaia bosgarrena (%0.26)
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Ezarritako prozedurei jarraiki, 2020ko urrian nerabeen eta haien 
senideen asebete tze maila berriro neur tzeari ekin zi tzaion.

NERABEEN ETA FAMILIEN

GAZTEAK
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