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Erreferentziazko Terminoak 
Genero-berdintasunaren Aldeko Erakunde-aldaketako Prozesuen Ebaluazioa 

 

 
1.- AURREKARIAK ETA JUSTIFIKAZIOA 
 
Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legeak giza garapen 
iraunkorreko eredu baten aldeko apustu irmoa egin du, eta eredu hori gauzatzeko 
ezinbestekoa da genero-berdintasunaren helburua lortzea. 
 
Horretarako, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak (lehengo Garapen 
Lankidetzarako Zuzendaritzak) bere lankidetza-ereduan funtsezko estrategiatzat du 
genero-ikuspegiaren edo generoaren mainstreamingaren integrazioa.   
 
Mainstreamingaren aldeko apustu horren ondorioz, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentziak (GLEA) hainbat neurri hartu behar izan ditu maistreaminga Euskal Agentziak 
bultzatzen duen lankidetza-ereduan sar dadin sustatzeko.  Neurri horien artetik, 
honako hauek nabarmenduko ditugu: 
 

- Genero-berdintasuna zehar-lerro gisa ezarri. Horrenbestez, ikuspegi hori 
betetzen ez duten ekimenak baztertu.  

- lankidetzaren aurrekontu erabilgarriaren % 10 gutxienez honako hauetara 
bideratzeko konpromisoa: xede-biztanleria gisa emakumeak dituzten 
ekintzetara, emakumeen elkarteetara eta/edo emakumeen eta gizonen arteko 
desberdintasunak desagerraraztea berariazko helburua duten elkarteetara; 

- jardunaldiak antolatzea; jardunaldi horietan lankidetza-elkarteek urtero 
ezagutu, partekatu eta aztertuko dituzte Hegoaldean generoa modu 
arrakastatsuan txertatu duten garapen-prozesuen esperientziak; 

- berdintasun-politika eta/edo berdintasun-plana duten euskal erakundeek 
aurkezten dituzten lankidetza-ekimenak positiboki balioestea; 

- eta programen deialdira aurkezten diren euskal erakundeek berdintasun-politika 
eta/edo berdintasun-plana izateko obligazioa, edo plan hori izan ezean, 24 
hilabeteko epean egiteko konpromisoa. 

 
Azken bi alderdi horiei dagokienez, 2008an egindako gogoetaren ondorioz, gure ustez 
genero-ikuspegia sartzeak, ezinbestean, erakundeen barnean lan egitea dakar. Hau da, 
alderdi teknikoa, garrantzitsua izan arren, ez da funtsezkoa, eta, beraz, erakunde-
arloari ematen zaio garrantzi handiena; izan ere, genero-mainstreaminga soilik onartu 
ahal izango da genero-ikuspegia erakundearen ekintza, estrategia eta egitura orotan 
hartzen bada barnean. Ildo horretatik, Euskadiko GGKEen Koordinakundearen Genero 
Taldeak barne-prozesuak genero-berdintasunaren aldeko erakundeen barnera 
bultzatzeari dagokionez bere gain hartu duen zeregin garrantzitsua nabarmendu behar 
dugu. 
 
Beraz, Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak, eta sargai gisa 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legea eta 
Euskadiko GGKEen Koordinakundearen Genero Taldeak hasitako prozesua –euskal 
erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak 
sustatzera bideratuta dagoena– hartuta, erabaki zuen erakunde-prozesu horiei 
laguntzea eta azaroaren 25eko 197/2008 Dekretua –lankidetza-erakundeei eman 
beharreko laguntzak arautzen dituena, erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko 
erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko– egin zen. Prozesu horiek erakundeetan 
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egingo diren gogoeta-jardun gisa definitzen dira. Jardun horiek ekarriko dute gaur 
egun dauden egiteko eta pentsatzeko moduak aldatzea, erakundearen 
funtzionamendu-eremu orotan gertatzen diren genero-desberdintasunak 
desagerrarazteko: estrategiak, egiturak, lan-sistemak, politikak, erakunde-kultura eta 
abar. 
 
Dekretu horretan ezartzen da berdintasunaren aldeko aldaketak hiru ildo estrategiko 
oinarri gisa hartuta landu behar direla: emakumeen eta gizonen arteko 
desberdintasunak desagerraraztea; emakumeen ahalduntzea eta mainstreaminga edo 
genero-ikuspegiaren integrazioa. Horrez gain, Dekretu horrek genero-berdintasunaren 
aldeko erakunde-aldaketako prozesuaren eredu bat —diagnostikoa, ekintza-plan 
estrategikoa, jarraipena eta ebaluazioa— arautzen du, erakunde eskatzailearen 
konpromisoa prozesu osoan parte hartzea izanik. Salbuespen bat ezartzen du 
erakundeek genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikorako soilik 
eskatzeko finantzaketa, baina erakunde horiek aurretik berdintasunaren aldeko 
erakunde-aldaketako lanari ekin beharko diote eta genero-arloko partaidetza-
diagnostikoa izan beharko dute lehendik. Horrez gain, betekizunetan biltzen denaren 
arabera (2. artikulua), prozesuen dinamizazioa erakunde eskatzailetik kanpo dagoen 
pertsona fisiko edo juridiko batek egingo du, erakunde eskatzaileak proposatuta. 
 
Dekretu horren 26. artikuluan (V. kapitulua) biltzen da Dekretu horren bidez 
finantzatutako prozesuen ebaluazioa egiteko aukera dagoela, ebaluazio horren xedea 
honako hau izango baita: parte hartu duten erakundeen esperientziak zein izan diren 
eta dekretuak ezarritakoa prozesuetan nola gauzatu den jakitea, baita ondorengo 
urteetan egokitzeko premia ote dagoen balioestea ere. Gainera, Dekretu horretan 
adierazten da ebaluazio hori GLEAk koordinatuko duela, baina helburu horretarako 
kontratatutako kanpoko talde edo pertsona batek egingo duela. 
 
Bestalde, Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen 26. 
artikuluan esanbidez aipatzen da aurreikusten dela lankidetza-planen edo -tresnen 
ebaluazioak egingo direla eta kanpoko ebaluazioak gauza daitezen sustatzeko aukera 
egongo dela. Ebaluazioaren helburua zera izango da, etengabeko hobekuntza bilatzea 
eta ondorioak nahiz gomendioak ezartzea ahalbidetuko duten ikaskuntzak lortzea, 
lankidetza-arloko ekintzei, estrategiei eta politikei buruzko erabakiak hartzeko 
etorkizunean. Lankidetza-tresnen ebaluazioei dagokienez, ebaluazio horiek egokitasuna 
eta koherentzia aztertuko dituzte, lankidetza-araudia egiteko xede izan zen 
helburuaren eta lortu diren emaitzen artekoa, hain zuzen ere. 
 
 
2.- EBALUAZIOAREN HELBURUAK 
 
Helburua zera da, ebaluazioa tresna doitzeko/berregokitzeko sargai bat izatea datozen 
urteetarako. Horretarako, hiru osagai izango ditu: 
 
A) GLEAk finantziatutako genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako 
prozesuen  ebaluazioa: 
 
Prozesuak, lortutako emaitzak eta lortutako inpaktuak aztertzea. 
 
 
 



3 

 

B) GLEAren genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko 
lankidetza-erakundeei laguntzak emateko tresnaren ebaluazioa. 
 
Tresnaren prozedura-azterketa egitea. 
 
C) Sozializazio-jardunaldiak egitea: 
 
Bi ebaluazioen emaitza nagusiak (prozesuenak nahiz tresnarenak), tresna 
berregokitzeko ideia orokorrak ez ezik, ebaluatutako erakunde-prozesuen azterketaren 
aurkezpen publikoa ere partekatzea. 
 
 
3.- METODOLOGIA 
 
GLEAk honela definitzen du ebaluazioa: jarduera programatua eta sistematikoa, 
genero-ikuspegiari jarraiki, eta, ahal dela, metodologia parte-hartzailean oinarrituta, 
garapen-ekimenen egokitasuna, efikazia, eraginkortasuna, iraunkortasuna, inpaktua, 
genero-ikuspegia eta parte-hartze maila balioesten duena, ikaskuntzak, ondorioak eta 
gomendioak ekarriz, etorkizunean erabakiak hartzerakoan, gero eta erabaki hobeak 
hartzea ahalbidetzeko. (Garapenerako lankidetza-proiektu eraldatzaileak egiteko 
Eskuliburua, Eusko Jaurlaritza, 2009) 
 
GLEAk sustatutako ebaluazioek gutxienez honako irizpide hauek hartuko dituzte 
kontuan: 
 
Egokitasuna: ekimenaren helburuak eta erakundearen itxaropenak eta premiak bat 
etortzea. Emaitzak lortzeko programatutako jardueren egokitasuna ere balioetsiko da. 
 
Efikazia: aurreikusitako helburuak lortzea. Hasieran aurkeztutako proposamenaren 
emaitzen eta helburuen betetze-maila. Aurreikusi gabeko beste lorpen batzuen 
azterketa, baita emaitzak eta helburuak lortzea eragotzi ahal izan dituzten aurreikusi 
gabeko eragozpenen azterketa ere. 
 
Eraginkortasuna: jarduera desberdinek, eskuragarri zeuden baliabideetatik (baliabide 
ekonomikoak eta teknikoak nahiz giza baliabideak) aurreikusitako emaitzak 
zenbateraino lortu dituzten, kantitateari, kalitateari eta puntualtasunari dagokienez. 
 
Iraunkortasuna: behin kanpo-finantzaketa amaitutakoan, emaitza positiboek eta 
etekinek mantentzeko dituzten aukerak. Erakundeak osatzen dituzten pertsonek 
prozesuan izan duten parte-hartzea/protagonismoa/egokitasuna, prozesuari jarraipena 
emateko baldintzak sortzea, gaitasunak indartzea, parte hartzeko instantziak sortzea, 
eta abar. 
 
Inpaktua: epe luzerako eraginak, positiboak edo negatiboak, lehen edo bigarren 
mailakoak, intentzionalak edo intentziorik gabeak. 
 
Genero-ikuspegia: prozesuak zenbateraino lagundu duen emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna lortzen, baita ahalduntze pertsonala eta kolektiboa lortzen ere, 
bereziki, emakumeen ahalduntzea. Ezarpen-mailaren azterketa. 
 
Parte-hartze maila: erakundea osatzen duten pertsonek prozesuaren fase guztietan 
zenbaterainoko parte-hartzea izan duten. Pertsona horien parte-hartzea bermatzeko 
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zer neurri hartu diren, erabakiak hartzeko zenbaterainoko gaitasuna izan duten fase 
bakoitzean, eta ekimena bere egin ote duten. 
 
GLEAk finantzatutako Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako 
prozesuen ebaluazioa egiteko: 
 
Pertsona/talde ebaluatzaileak aurkezten duen eta GLEAk balioetsiko duen ebaluazio-
proposamenak arestian aipatutako ebaluazio-irizpideak (egokitasuna, efikazia, 
eraginkortasuna, inpaktua, iraunkortasuna eta genero-berdintasuna) gutxienez bilduko 
ditu eta galdera jakin batzuen formulazioa izango du irizpide horietako bakoitza 
ebaluatzeko. 
 
Irizpideei buruzko galderen azken formulazioa GLEAren eta pertsona/talde 
ebaluatzailearen artean egingo da, esleitutako pertsona/talde ebaluatzaileak egindako 
proposamena oinarri gisa hartuta. 
 
Abiapuntu gisa eta orientazio gisa, GLEAk proposatzen du ebaluazioak garrantzi berezia 
eman beharko diola honako hauei: 
 

- prozesuak parte-hartzaileak izateari, 
- horretarako erabilitako metodologiari, 
- erakundearen pertsonek/arloek prozesuaren fase guztietan duten parte-hartze 

mailari, inplikazioari eta egokitasunari, 
- azterketari eta erakundeen barneko arloari proposatutako ekintzei (erakunde-

kultura), 
- prozesuaren ondorio positiboei (ondorio negatiborik izan bada, zer neurri 

zuzentzaile hartu ote diren), 
- proiektuak lortutako emaitzei, 
- lortzea aurreikusita zeuden aurrerapenekin alderatuta lortutako aurrerapenei, 
- prozesuaren instituzionalizazio- eta egokitasun-mailari (egon daitezkeen 

egitura-aldaketak), 
- prozesuaren iraunkortasunari, 
- pertsona bideratzaileekiko harremanari, 
- prozesuen erresistentziak eta eragozpenak ez ezik aukerak eta aliantzak ere 

atzemateari, 
- beste erakunde batzuekin, emakumeen mugimenduarekin eta/edo mugimendu 

feministarekin eta abarrekin egindako itunei. 
- esperientzia positiboak ez ezik, esperientzia horiek arrakastatsuak izateko 

lagundu duten funtsezko alderdiak/gaiak ere atzemateari. 
 
Tresnaren lehenengo deialdia egin zenetik, 23 proposamen onartu dira, eta horietatik 
bik uko egin diote. Honako hau da finantzatutako 21 prozesuen laburpena: 
 

Deialdia GKE Espedientearen 
egoera 

Finantzatutako 
prozesua 

2009 Hegoa Elkartea Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2009 Fundación Internacional de 
Solidadridad Compañía de 
María (FISC) 

Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2009 Mundukide Fundazioa Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2009 Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional 

Amaitua Diagnostikoa + Plana 
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2009 Fundación Mundubat - 
Mundubat Fundazioa 

Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2009 Medicus Mundi Gipuzkoa 
Elkartea 

Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Mugarik Gabe Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Munduko Medikuak / 
Médicos del Mundo País 
Vasco 

Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Felix Iñurrategi-Baltistan 
Fundazioa 

Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Mugen Gainetik Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Setem Hego Haizea Elkartea Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Medicus Mundi Bizkaia 
Elkartea 

Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Huancavelicaren lagunak Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Alboan Fundazioa Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2010 Garabide Kultur Elkartea Uko egin dio Diagnostikoa + Plana 

2011 Anesvad Fundazioa Prozesuan Diagnostikoa + Plana 

2012 Círculo Solidario Fundazioa Uko egin dio Diagnostikoa + Plana 

2012 Arabako Gurutze Gorria Amaitua Diagnostikoa + Plana 

2012 ACNUR Elkartea/ Euskal 
Batzordea 

Prozesuan Diagnostikoa + Plana 

2012 Derandein Fundazioa Prozesuan Diagnostikoa + Plana 

2012 Asociación Ingeniería sin 
Fronteras del País Vasco - 
Euskal Herriko Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza (ISFPV / 
EHMGI) 

Prozesuan Diagnostikoa + Plana 

2012 Haurralde Fundazioa Prozesuan Diagnostikoa + Plana 

2012 Paz con Dignidad Elkartea Prozesuan Diagnostikoa + Plana 

 
 
Finantzatutako prozesu kopurua kontuan hartuta, proposatzen da, alde batetik, 
prozesu guztien azterketa orokor bat egitea (tresnaren bat erabiliz, esate baterako, 
inkesta), eta, bestetik, prozesu horien lagin bat sakonago ebaluatzea. 
 
Azterketa egiteko, ebaluazio bakoitzean erabiliko diren metodologiak eta tresnak ez 
ezik, lagina osatuko duten prozesuen kopurua ere –eta prozesu horiek hautatzeko 
irizpideak– jasotzen diren ebaluazio-prozesuetatik balioetsiko diren gaiak izango dira. 
 
GLEAk finantzatutako prozesuak ebaluatzerakoan inplikatuta dauden agenteak honako 
hauek izango dira: 
 

- Pertsona/talde ebaluatzailea, 
- Hautatutako GKEak, lagina osatuko dutenak, 
- Laginean hautatutako prozesuak dinamizatu dituzten edo dinamizatzen zituzten 

kanpoko bideratzaileak/kontsultoreak, 
- GLEAren Ebaluazio Taldea, etengabeko koordinazioan egongo da pertsona/talde 

ebaluatzailearekin. 
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GLEAren genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak 
sustatzeko lankidetza-erakundeei laguntzak emateko tresnaren ebaluazioa 
egiteko: 
 
Dekretu arautzailean aipatzen denez, ebaluazioaren helburuetako bat ondorengo 
urteetan egokitzeko premiarik ote dagoen balioestea izango da. Ildo horretan, 
ebaluazioak garrantzi berezia eman beharko dio tresnaren egokitasuna balioesteari, 
ondorengo deialdietarako hobetzeko eta/edo egokitzeko alderdiak antzemateari, 
ondorengo urratsetarako ikaskuntzak ez ezik, sargaiak ateratzeari ere. 
 
Ebaluaketaren ondorio eta iradokizunak ezinbestekoak izango dira gerora egingo den 
tresnaren berrikuspenerako. 
 
Prozesuen ebaluazioan bezalaxe, tresnaren ebaluazioan ere arestian deskribatutako 
ebaluazio-irizpideak bilduko dira gutxienez (egokitasuna, efikazia, eraginkortasuna, 
inpaktua, iraunkortasuna eta genero-berdintasuna). Horrenbestez, pertsona/talde 
ebaluatzaileak aurkezten duen eta GLEak balioetsiko duen ebaluazio-proposamenak 
galdera jakin batzuen formulazioa izango du irizpideak ebaluatzeko. 
 
Irizpideei buruzko galderen azken formulazioa GLEAren eta pertsona/lantalde 
ebaluatzailearen artean egingo da, esleitutako pertsona/lantalde ebaluatzaileak 
egindako proposamena oinarri gisa hartuta. 
 
Abiapuntu gisa eta orientazio gisa, GLEAk proposatzen du tresnaren ebaluazioak 
garrantzi berezia eman beharko diola honako hauei: 
 

- Dekretuaren helburua, lortu nahi den helburua prozesuen emaitzarekin 
alderatzeari (genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketa), 

- Dekretuaren zuzkidura ekonomikoaren eta Dekretuaren aginduen/ebazpenen 
egokitasunari, 

- tresnak finantza ditzakeen jardueren egokitasunari, 
- aurkeztu den erakunde motari, 
- diru-laguntza lortzeko baldintzen egokitasunari, 
- baremazio-irizpideen egokitasunari, 
- prozesuan aurrera egingo dela bermatzeko eta erakundearen borondatea 

balioesteko GLEAk ezarritako jarraipen-sistemaren eta -egituraren 
egokitasunari, 

- GKEek egin ahal izan duten erabilerari. 
 
Jarduera horren helburu garrantzitsua izango da etorkizunerako gomendioak 
(politikoak nahiz teknikoak) biltzea. Horretarako, nahitaezkoa izango da espedientea 
itxi ondoren (ekintza-plana ezartzeko eta ebaluatzeko ondorengo faseetan) jarraipenari 
edota laguntzari buruz GLEAk egin litzakeen proposamenen berri izatea tresna hori 
erabili duten GGKEek. 
 
Tresna ebaluatzeko agente hauek hartu beharko dira kontuan: 
 

- GLEAren Ebaluazioa Taldea, 
- GLEAk finantzatutako prozesuak ebaluatu dituen pertsona/talde ebaluatzailea, 
- Euskal GGKEak (tresna hori erabili dutenak soilik ez), 
- Prozesuak dinamizatu dituzten edo dinamizatzen dituzten kanpoko 

bideratzaileak, 
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- Euskadiko GGKEen Koordinakundea, zehatzago, Genero Taldea, 
- GLEAren aldetik, prozesuen jarraipena egiteko edo prozesuetan laguntzeko 

ardura duten pertsonak, 
- Tresna sortu eta garatu zuen lehengo Garapenerako Lankidetzaren 

Zuzendaritzaren taldea, 
- Antzeko tresnak dituzten beste euskal erakunde batzuk (adibidez, Bizkaiko Foru 

Aldundia, Emakunde, eta abar), baldin eta erakunde horiek duten 
esperientziatik eta ezagutzatik abiatuta, genero-ikuspegia euskal erakundeetan 
instituzionalizatzeko maila ez ezik premiak ere eman baditzakete. 

 
Sozializazio-jardunaldiak: 
 
Alde batetik, GLEAk finantzatutako prozesuak eta, bestetik, tresna bera ebaluatu 
ostean, tresna berregokitzeko beharrezkoak diren inputak izango ditugula kalkulatzen 
dugu. 
 
Hartara, ebaluazio-prozesu honen azken emaitza sozializazio-jardunaldiak egitea izango 
da, emaitza nagusiak –hau da, berdintasunaren aldeko erakunde-prozesuen 
ebaluazioaren, tresnaren balioespenaren, eta berregokitze horren oinarri izango diren 
ideia orokorren ondoriozko emaitza nagusiak– euskal lankidetzaren agente guztiekin 
partekatzearren, gerora Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren esparruan eztabaidatzeko. 
 
Horretaz gain, espazio hori GLEAk finantzatutako erakunde-prozesuren bat aurkezteko 
ere erabili nahi da. Horretarako, pertsona/talde ebaluatzaileak parte hartzea lortu nahi 
genuke. 

 
 
4.- LAN PLANGINTZA 
 
Ebaluazioaren faseak: 
 
I. urratsa: Proposamen teknikoa egokitzeko fasea 
 

- Ebaluazio-taldea eratzea. 
- Ebaluazioaren erreferentziazko terminoak ezartzea. 

 
II. urratsa: Dokumentazio-fasea 
 

- Tresnari buruz eta genero-berdintasunaren aldeko erakunde-prozesuei buruz 
daukagun dokumentazioa identifikatzea eta aztertzea. 

- Ebaluatu beharreko prozesuei (proposamena aurkeztea, jarraipen-txostenak, 
parte-hartzearen diagnostikoak, ekintza-planak) buruz daukagun informazioa 
aztertzea. 

- Informazioa biltzeko, prozesatzeko eta aztertzeko tresna metodologikoak 
diseinatzea. 

- Ebaluazio-irizpideak aztertzeko adierazleak diseinatzea. 
- Gako-informatzaileak/inplikatutako agenteak identifikatzea. 
- Landa-lanerako agenda zehatza diseinatzea. 
- Ebaluazioaren aldez aurreko txostena idaztea; honako datu hauek bildu behar 

ditu: zer tresna metodologiko erabiliko diren eta zer adierazle diseinatu diren, 
baita kronograma eta landa-lanerako plana ere. 
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III. urratsa: Landa Lana 
 
Fase horretan, prozesuen protagonista direnek prozesu horiei buruz egiten duten 
balioespenari buruzko informazio zuzena lortzea da helburua, baita tresnarekin tartean 
sartuta dauden agenteek egiten dutenari buruz ere. Dokumentazioaren azterlanetik 
lortuko diren datuak osatzeko baliagarri izango da hori. 
 

- Inkestak. 
- Gako-informatzaileekin eta lehen aipatu ditugun agente inplikatuekin 

elkarrizketak egitea. 

- Landa-lanari buruzko txostena idaztea. Txostenean, landa-lanean egindako 
jardueren memoria eta ebaluazioaren behin-behineko ondorioak bildu behar 
dira. 

 
IV. urratsa: Sintesi-fasea 
 
Landa-lanetik eta prozesuetako dokumentazioaren azterketatik lortutako informazio 
horrekin, behin betiko txostenak idatziko dira (erakunde-prozesuei eta tresnari buruz), 
eta honako helburu hauek izango dituzte: 
 

- Bildutako informaziotik eratorritako datu objektiboetatik ebidentziak aurkitzea. 
- Ebidentzia horietatik ondorioak ateratzea, bai eta aztertutako irizpide 

desberdinei dagokienez ere. 
- Aztertu dugunetik eta ateratako ondorioetatik gomendioak iradokitzea, 

prozesuen barruko alderdirik ahulenak hobetzeko etorkizuneko jardunei begira. 
 
Pertsona/talde ebaluatzailearen Lan Planean 5. atalean aipaturiko dokumentuak 
aurkeztu behar direla eta noiz aurkeztu behar diren finkatu behar da. 
 
Pertsona/talde ebaluatzaileak proposamenak egingo ditu erreferentziazko termino 
horiek hautatzeko, eta proposamen horietan, behin-behinekoz, informazioa biltzeko eta 
aztertzeko zer nolako metodologiak eta teknikak eskatuko dituen eta gutxi 
gorabeherako kronograma bat aipatu beharko dira, era berean. 
 
V. urratsa: Emaitzak sozializatzea 
 
Ebaluazioen behin betiko bertsioak egindakoan, pertsona/talde ebaluatzaileak GLEAko 
kideei barne-aurkezpen bat egingo die, lehen aipatu ditugun sozializazio-jardunaldiak 
alde batera utzi gabe. 
 
 
5.- EBALUAZIO TXOSTENEN EGITURA ETA AURKEZPENA 
 
Pertsona/talde ebaluatzaileak txostenen edukiaren formatua eta aurkibidea bilduko 
dituen proposamen bat aurkeztuko dio GLEAri, balioesteko; baina horren guztiaren 
azken formulazioa GLEAk eta pertsona/talde ebaluatzaileak batera egingo dute. 
 
Pertsona/talde ebaluatzaileak honako txosten hauek aurkeztu beharko ditu nahitaez, 
paperean eta formatu elektronikoan: 
 

- Ebaluazioaren aldez aurreko txostena (dokumentazio-fasearen amaieran 
aurkeztu behar da), 
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- Landa-lanari buruzko txostena (landa-laneko fasearen amaieran aurkeztu behar 
da), 

- Behin betiko txostenak (sintesi-fasearen amaieran aurkeztu behar dira). 
 
Ebaluazio horretarako ordainketak egin aurretik aldez aurreko txostena eta behin 
betiko txostenak aurkeztu beharko dira, erreferentziazko terminoen 9. atalean zehazten 
denez. 
 
GLEAk txostenak onartu beharko ditu ebaluazioaren hurrengo faseari ekin aurretik. 
 
Azken txostenetan, ateratako ondorioak eta gomendioak bilduko dituen laburpena 
txertatu behar da, baita aurreikusitako sozializazio-jardunaldian aurkezteko dokumentu 
bat ere. Laburpenak, oro har, adierazitako eskemari eta GLEAk ezartzen dituen 
aurkezpeneko zehaztapen teknikoei jarraituko die.  Aldez aurreko txostenak GLEAra 
igorri edo GLEArekin partekatuko dira, iruzkinak edo ekarpenak egitearren. Ekarpenak 
bildutakoan, ebaluazio-txostenen behin betiko bertsioak osatuko dira. 
 
Bi ebaluazioen emaitza nagusiak (prozesuetakoak eta tresnarenak), tresna 
berregokitzeko ideia orokorrak eta ebaluatutako erakunde-prozesuetakoren baten 
azterketaren aurkezpen publikoa partekatzea. 
 
Ondorioak ezagutarazteko mekanismo gehigarritzat, GLEAk emaitza eta ondorioak lan-
saioetan aurkezteko eska diezaioke pertsona/talde ebaluatzaileari, ebaluazio-
prozesuaren edozein unetan. 
 
 
Lan Planaren fasea Aurkeztu beharreko 

txosten mota 

GLEAk ordaintzea / 
onartzea 

Dokumentazio-fasea Aldez aurreko txostena Onartzea + 1. ordainketa: 
% 50 

Landa-laneko fasea Landa-lanari buruzko 
txostena 

Onartzea 

Sintesi-fasea Behin betiko txostenak Onartzea + 2. ordainketa: 
gainerako % 50a 

 
 
6.- DOKUMENTUAK ETA INFORMAZIO ITURRIAK 
 
Ebaluazio hori egiteko, pertsona/talde ebaluatzaileak jarraian zehaztuko ditugun 
dokumentu eta informazio-iturri hauek izango ditu eskura: 
 

- Erreferentziazko Terminoak, 
- Tresna arautzen duen Dekretua, 
- 2009-2012 aldiko Aginduak/Deialdien ebazpenak, 
- 2009-2012 aldian GLEAk finantzatutako prozesuei buruzko dokumentazioa, 
- Erakunde-prozesuekin loturiko bibliografia. 

 
GLEAko Ebaluazio Taldeak goian deskribatutako informazio guztia emango dio 
pertsona/talde ebaluatzaileari, eta pertsona/talde ebaluatzaileak eskatzen duen 
bestelako informazioa ere bai. 
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7.- PERTSONA/TALDE EBALUATZAILEAREN BETEKIZUNAK ETA PROFILA 
 
Pertsona/talde ebaluatzaileak prestakuntza, jakintza eta lanbide-esperientzia izan 
beharko ditu honako arlo/gai hauetan: 
 

- esperientzia ebaluazio-prozesuetan, 
- esperientzia parte hartzeko metodologietan, 
- esperientzia parte-hartze prozesuak dinamizatzen, 
- prestakuntza generoan eta garapenean, 
- euskal lankidetzaren eta/edo deszentralizatuaren gaineko jakintza, 
- prestakuntza/esperientzia genero-berdintasunaren aldeko erakunde-

prozesuetan, 
- esperientzia genero-diagnostikoak eta/edo berdintasun-planak egiten. 

 
Era berean, honako kasu hauetan pertsona/talde ebaluatzaileen hautagaitzak alde 
batera utziko dira: 
 

- GLEAk finantzatutako berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuren 
batean erakunde eskatzailearen erreferente izan badira, 

- erakunde eskatzailearen kanpoko pertsona fisiko edo juridiko izanik, GLEAk 
finantzatutako berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuren bat 
ahalbidetu badute, 

- Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak eta/edo GLEAk 
egindako berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuen 
kudeaketarekin/laguntzarekin/jarraipenarekin loturarik izan badute. 

 
 
8.- KRONOGRAMA 
 
Pertsona/talde ebaluatzaileak egoki iritzitako iraupena atxikiko dio ebaluazio-
proposamenari, fase bakoitzaren gutxi gorabeherako iraupena ere adierazita. Gutxi 
gorabehera, 4-6 hilabeteko iraupena aurreikusten da. 
 
 
9.- GEHIENEKO KOSTUA 
 
Ebaluazio-prozesuaren gehieneko kostua 18.000,00 € + BEZa izango da. 
 
Ebaluaziorako eskatutako aurrekontu-proposamenari dagokionez, sortzen diren gastu 
guzti-guztiak sartu behar dira (bidaiak, bidekoak, suntsikorrak, aseguruak, ostatua…). 
 
Ordainketak honako egutegi honen arabera egingo dira: 
 

- Ebaluazioaren aldez aurreko txostena GLEAn aurkeztu eta horrek ados dagoela 
jakinarazi ostean, % 50. 

- Ebaluazioaren behin betiko txostenak GLEAn aurkeztu eta horrek ados dagoela 
jakinarazi ostean, gainerako % 50a. 
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10.- ESKAINTZA TEKNIKOA AURKEZTEA ETA BALIOESTEKO IRIZPIDEAK 
 
Honako irizpide hauek finkatu dira jasotako proposamenen kalitatea balioesteko: 
 
Proposamen Metodologikoa: % 50 
 
Pertsona/talde ebaluatzailearen profila: % 40 
 
Eskaintza ekonomikoa: % 10 
 
Interesdun pertsona eta erakundeek bere proposamenak Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzian bertan aurkeztu ditzakete, itxitako gutun-azalean.  Era berean,  gutun 
ziurtatu bitartez ere bidali ahalko dituzte, honako erreferentzia hau adieraziz: “GBA 
ebaluazioa-Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia”. Gutun ziurtatua 
bidaltzekotan, posta elekronikoz bidali beharko dute posta-bulegoan bidalketa egindako 
dataren oharpena.  
 
Proposamenak aurkezteko azken eguna 2014ko uztailaren 7a izango da, 
14.00etan. 
 
Proposamenak helbide honetan aurkeztu edo bidali beharko dira: 
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 
Nafarroa kalea, 2 
01007 Vitoria-Gasteiz 
 
Halaber, gutun ziurtatua igorriz gero, proposamenaren bidalketaz ohartzeko 
agencia@elankidetza.es helbide elektronikoa erabili beharko da, eta lehen aipaturiko 
erreferentzia adierazi. 
 
Ebaluazio hori egiteko proposamenaren barruan, erreferentziazko termino horietako 
elementuak garatzeko Proposamen Metodologikoaren Dokumentua eta fase 
bakoitzerako aurreikusitako epeak adierazten dituen kronograma bat txertatu behar 
dira. 
 
Proposamen teknikoarekin batera proposamen ekonomikoa ere aurkeztu behar 
da, baita pertsona/talde ebaluatzailearen curriculum vitaea ere, eta 
esperientzian goian aipatu ditugun betekizunei eta profilari bereziki erreparatuko diegu. 
Proposamena talde batek aurkezten badu, kide bakoitzak ebaluazio prozesuan zer 
eginkizun beteko duen adierazi beharko da, bakoitzaren CVarekin batera. 
 
Kontratua esleitu aurretik, GLEAko ordezkariek aukera izango dute ekarpen teknikoak 
egiteko puntu gehien lortutako proposamenari.  
 
 
11.- EBALUAZIOAREN PREMISAK, EGILEA ETA ARGITALPENA 
 

- Anonimotasuna eta konfidentzialtasuna: Informazioa ematen duen jendearen 
anonimotasunari eta konfidentzialtasunari eusteko eskubidea errespetatu behar 
da ebaluazioan. 

- Erantzukizuna: Ondorioei eta/edo gomendioei dagokienez, taldekideen artean, 
edo taldekideen eta ekimenaren arduradunen artean sor litekeen edozein 
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desadostasun edo alde txostenean jaso behar da. Baieztapen oro taldeak 
berretsi behar du, edo horrekin ados ez dagoela adierazi beharko du. 

- Osotasuna: Pertsona/talde ebaluatzailearen erantzukizuna izango da 
erreferentziazko terminoetan esanbidez aipatu ez diren gaiak agertzea, 
beharrezkoa baldin bada ekimenaren azterketa osatuagoa egiteko. 

- Independentzia: pertsona/talde ebaluatzaileak ebaluatutako ekimenaren 
independentzia bermatuko du; ez du ekimenaren kudeaketarekin edo bestelako 
elementuren batekin inolako loturarik izan behar, ezta gauzatzen duten 
erakundeekin ere. 

- Gorabeherak: Landa-lana egitean edo ebaluazioaren beste edozein fasetan 
arazorik suertatuz gero, GLEAri eman behar zaio horren berri, berehala. 
Bestela, arazo horiek ezin izango dira aitzakiatzat hartu GLEAk erreferentziazko 
termino hauetan ezarritako emaitzak lortu ez izana justifikatzeko. 

- Informazioa baliozkotzea. Pertsona/talde ebaluatzaileari dagokio txostena 
egiteko biltzen den informazioa egiazkoa dela bermatzea, eta bigarren 
instantzian, ebaluazioan aurkezten den informazioaren erantzule izango da. 

- Egile-eskubideak eta ebaluazioa ezagutaraztea: Bildutako informazioa eta Behin 
betiko Txostena zabaltzea GLEAren egitekoa da. 

 
Txostenak berandu aurkeztuz gero, edo aurkeztutako txostenen kalitatea GLEAk 
zehaztutakoa baina txikiagoa izatekotan, kontratazio administratiboko araubide 
juridikoan ezarritako aurreikuspenak aplikatuko dira.  
 
Pertsona/talde ebaluatzaileak erreferentziazko termino hauetan adierazten diren 
galdera guztiei erantzun beharko die. Erakundeak intereseko beste gai eta adierazle 
batzuk gomendatu ahal izango ditu, betiere ebaluatutako ekimenaren berariazko 
ezaugarriak aintzat hartuta. 

 
Erreferentziazko termino hauek kontratu bidezkoak izango dira eta alde batek ezin 
izango ditu bere kabuz aldatu. Termino hauek aldatuz gero, GLEAk esleipen-kontratua 
deuseztatu ahal izango du baina horrek ez du kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik 
eragingo. 
 


