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DESIGN THINKING TAILERRA: IKUSPEGIA, MISIOA ETA BALIOAK ADCEN
Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkartea eta ArTeale Fundazioa
2017ko maiatzaren 19a, El Caserón (Armentia; Gasteiz).

Sarrera:

.Berriki, ekimen pribatu gisa eta merkataritza-sozietate baten ordez, ArTeale Fundazioa eratu da, baliabide propioak dituen irabazi-asmorik gabeko erakundea, 

zuzenbideko/lankidetza-praktikako proiektu pilotuak garatu ahal izateko.

ArTeale Fundazioa gai berritzaileenak bideratzen saiatzen da, ekintza artistikoa integratuz, etorkizunean gatazkak prebenitzen eta kudeatzen lagunduko duten irtenbide

sortzaileak bideratzeko asmoz. Fundazio berriak baliabide gehiago lortzea espero du makenasgoaren bidez.

ArTealek, ADCErekin lankidetzan, ematen dituen sinergiak eta alderdi positiboak aprobetxatzeko, bi erakundeen arteko hitzarmena egitea erabaki zen ADCEren

batzarrean. Hori egitean, kanpoan proposatu zen, lankidetza-kontratuaren formatuan, esperimentatzeko, eta adibidearekin predikatuz, bezeroei eskaini aurretik, zertan

datzan elkarlaneko kontratu-harremanen ikuspegi berri hau, interesen eta lankidetzaren araberako negoziazioan oinarritutako lanbide-jardunaren modu berri bati

erantzuten diona.

Nahia Llona, ADCEko abokatuarekin egindako lehen bileran, elkartearen ikuspegia, misioa eta balioak aldez aurretik zehazteko beharra hauteman zen, eta elkarlaneko

praktikarako eta Design Thinking-erako tailer bat proposatu zen, behar horri modu parte-hartzailean eta sortzailean heltzeko.

Design Thinking (DT) metodologia gisa erabiltzearen arrazoia bikoitza da: 1) DTak ikuspegi orokor bat ematen du, plano bisual bat, orientazioa ematen digun "mapa" bat,

non gauden eta nora iritsi nahi dugun erakusten diguna; 2) DTak gure hiru ezagutza-iturri nagusiak konbinatzen ditu: burua (arrazoia, ideiak, pentsamendua), bihotza

(bizipen emozionala, eta eskuak (gaitasun sortzailea)

Arestian aipatu bezala, Design Thinking eta lankidetza-praktikaren tailerra ArTeale Fundazioak antolatu eta finantzatzen du, eta, horrela, lankidetzan oinarritutako

zuzenbideko/praktikako proiektu-pilotuak garatzeko asmoa betetzen du.

Parte-hartze aktiboagoa izan duten eta/edo sentsibilitate desberdinak ordezkatzen dituzten 50 pertsona gonbidatzen dira tailerrera. Tailerra egiteko arrazoi teknikoak

eta eraginkorrak direla eta, ezin dira bazkide guztiak gonbidatu. Aukera hori ekainaren 23an Bilbon egingo den tailerrean ematen da.

Presidenteak aldez aurretik dokumentu bat partekatu du bere Ikuskera, Misioa eta Balioak ADCErentzat eta nola proposatzen duen ARTEALE Fundazioarekiko lankidetza-

harremana.

Halaber, parte-hartzaileei beren Misioa eta Balioak izeneko ikuspegiari buruzko galderak jasotzen dituen dokumentu bat bidaltzen zaie.

Azkenik, ADCEko 20 kidek erantzun diote deialdiari. Horietatik, 16 profesionalek parte hartzen dute, eta lantegian lau (lau laukote) antolatzen ditugu.
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Beste lau pertsona tailerraren egitura zaintzeaz arduratzen dira, hainbat funtziotatik:

 Alex Carrascosa, erraztasunaren kontura (egitura eta dinamika orokorra behatzea eta mantentzea).

 Carmen Velasco, neutral gisa (euskalkien, formen eta edukien behaketa).

 Luis Sala, komunikazioan aditua (hizkuntzaren behaketa).

 Adolfo Nuño, kazetaria eta bideo honen sortzailea:

TAILERRAREN HELBURUAK:

 Bazkide parte-hartzaileen ikuspegia, misioa eta balioak ikertzea.

 Dagozkien Ikuspegiak, Misioak eta Balioak edukiontzi/euskarri komun batean lerrokatzea.

 Askotariko ikuspen, misio eta balioen edukiontzia kontakizun partekatu batean itzultzea.
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ERANSKINA: IKUSPEGIA, MISIOA ETA BALIOAK ADCEN

• Elkartea elkarlaneko profesionalen erakusleiho bat da, 
elkartekideentzako itsasargi bat eta, aldi berean, pertsonak biltzeko
aterki bat. Aterkiaren barruko zirkulu nagusian elkartuta dauden
pertsonei, eta elkarlaneko mugimendua babestu nahi duten eta 
inguruan zabalagoa den zirkulu batean aterkiak babestuta sentitzen
diren gainerako pertsonei. Aterkiaren bastona elkarlaneko
zuzenbidea/praktika gure gizartearentzako ezinbesteko beharrizana
dela sinestea da.

• Elkarlan-mugimenduan sinestea, ekimen eta gizarte-berrikuntzarako
iturri gisa. ADCEk (aldi berean, zerbitzu gisa eta hobekuntza
pertsonal eta profesionalerako erabilgarritasun gisa) gizartea
"makro" eskalan modu positiboan eraldatu nahi du, eta hortik
"Meso" eta "mikrora" (non gende gutxi askok ,asko egiten duten).

• Paradigma-aldaketa: elkarlan-zuzenbidea/elkarlaneko praktika-
zuzenbidea, markarik, produkturik eta prozesurik onena esartzea.

• Elkartekideen, abogintzako profesionalen eta, oro har, gizartearen
arteko elkarlaneko eskubidea/praktika sustatzea.

• Ikuspegi globala eta integratzailea, aldea batuz

• Entzutetik abiatutako komunikazioa: gizartetik helarazten zaizkigun
beharrei erantzutea, lankidetzazko erantzuna emanda. Gure
diskurtsoa oso indartsua da, eta koherentziagatik, geure
metodologia erabiliz, gizarteari komunikatzea lortuko dugu.

• Sortutako harreman-loturak optimizatzea, batez ere 
administrazioekiko lankidetza.

• Profesionalen erakusleihoa
• Argitzen duen itsasargia
• Babesten duen aterkia

IKUSPEGIA

Ideiak-indarra

Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkartea
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• Kanpora begira (soziala): gatazkak prebenitzeko eta kudeatzeko
beste modu bat zabaltzea eta zabaltzea. Komunikazio eraginkorra
eta efizientea sustatzea (ikusi zer huts egiten dugun eta zergatik ez
garen iristen)

• Barrurantz (harremanetarantz): hainbat esparrutako profesionalen
eta agenteen prestakuntza, bereziki administrazio publikoarena. 
Barne-komunikazioa hobetzea, taldearen barruan desorientazioa eta 
esklusio-sentimenduak saihesteko.

• Bazkideen espiritua kontserbatzea eta haien balioak bermatzea: 
EDCE, dentodologiaz arduratzen den "Pepito Grillo" gisa.

• Kideen koherentzia eremu pertsonalean eta profesionalean.

• Kontzeptuak argitzea: elkarlan-zuzenbidea (DC) metodo bakar gisa; 
elkarlaneko praktika (PC) prebentzio-jarduera eta jarduera
bideragarri gisa, baldintzak betetzen ez direnean.

• Lurrean bertan praktika ezartzeko tresna berriak egokitzea eta 
bilatzea.

• Ezkutuko eskariaren estimulua

• Praktika indartzea, hilean behin biltzen diren taldeen bidez, 
konfiantza lortzeko eta beldurrak gainditzeko, funtzionatzen duen
ebidentzia ukigarritik. Konfiantzari eta lankidetzari lotutako balioak.

• Bazkideen artean sortutako harremanei eta jarduera bateratuetan
lortutako ezagutzari esker, lantaldeak osatzea sustatzea. Elkarteak
kideei ematen dien aktibo ukiezin handienaren materiala.

• Adaburu oso zabala duen zuhaitza (proiektu ugari, adarkatzeak), 
baina enbor ahula, estua, fina eta sakonera gutxiko arraia
duena, adar gehiegi jasaten dituena.

• Plastilinazko poltsa; bertan, hainbat gehigarri (objektiboak) 
ateratzen dira, eta gero eta gehiago sortzen eta luzatzen dira. 
Bola horri masa (baliabide materialak eta giza baliabideak) 
emateko beharra, adarrak indar/sendotasun handiagoz hel
daitezen.

• dentodologiaz arduratzen den "Pepito Grillo" gisa

• "Harreman-bidaia" elkartekideentzako aktibo ukiezin handiena
da.

Ideiak-
indarra

Misioa

Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkartea
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• Elkarlan-zuzenbidearen berezko balioak: bide judizialari uko
egitea; zintzotasuna; errespetua; gardentasuna, 
fidagarritasuna, konfiantza.

• Hedapen potentziala apaltasunetik

• Independentzia

• Zorroztasuna eta ez-buenisimoa

• Sinesgarritasuna eta eraginkortasuna.

• Kalitate handiko estandarra maila profesional eta pertsonalean

• Mundu guztia horrelako prozesuetara egokitu ezin
daitekeenaren kontzientzia. "Ez gara panazea“

• Konpromisoa, malgutasuna eta egiazkotasuna ("desberdinak
gara"). Egiten duguna sinesten dugu, desberdin egiten gaitu; 
iraunkortasunez lan egiten dugu, aldaketa pertsonaletik
abiatuta, norberaren behaketaren, erantzukizun sozialaren eta 
hirugarrenei ematen diegun zerbitzuaren balioak
nabarmenduz.

Balioak

Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkartea


