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ZER DA GIPUZKOAKO BOLUNTARIOTZA SARIA? 
 

“Gipuzkoako Boluntariotzaren Sariaren helburua da jendaurrean aitortzea ikuspegi sozial, humanitario eta/edo solidariotik 
komunitateari zerbitzua emateko bokazioz boluntarioekin eta boluntariotzan jarduten duten pertsonek nahiz gizarte erakundeek 
egindako ibilbidea, interes orokorreko programetan, baztertutako taldeei laguntzen eta/edo jarraian zehazten diren arloak 
sustatzen nabarmendu direnena: berdintasuna, giza eskubideak, osasuna, gizarteratzea, kultura, kirola, babes zibila, gazteria, 
ingurumenaren babesa edo garapenerako lankidetza.  
 

Sari honek aipatzen duen boluntariotza kontzeptua, 1998ko ekainaren 25eko 17/1998 Legeak, Boluntarioei buruzkoak, 2.i 
artikuluan definitzen duena da.”ii 

 

Saria honako hau izango da: ziurtagiri edo diploma bat, saria jaso izanaren frogagiri gisa; eta oroigarri enblematiko bat. 
 

SARIA LORTZEKO HAUTAGAIAK IZAN DAITEZKEENAK  
 

 Gipuzkoan gutxienez 10 urtean irabazi asmorik gabeko gizarte entitateetan boluntario gisa diharduten edo jardun duten 
PERTSONA FISIKOAK, adin nagusikoak eta edozein nazionalitatetakoak. 
 

 Gipuzkoan gutxienez 10 urtean gizarte intereseko proiektuak boluntarioen bidez landu dituzten ENTITATEAK, legez eratuak 

eta irabazi asmorik gabeak; eta, halaber, boluntariotza sustatzeko xedea duten entitateak.  
 

Hautagai diren pertsonak eta erakundeak ondorengo printzipioen aldekoak izango dira, edo behintzat ez dira 
kontrakoak izango: euskara erabiltzea berdintasuneko, kohesioko eta gizartegintzako elementu komun gisa; eta 
herritarren jatorri aniztasuna eta gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna errespetatzea eta onartzea. 

 

NORTZUEK AURKEZTU AHAL IZANGO DITUZTEN HAUTAGAIAK  
 

- 
 

Lehenengo paragrafoan zerrendatutako arloetaniii diharduten irabazi asmorik gabeko entitateek eta baita Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko erakundeek eta pertsona fisikoek. 
 

- Ez dira aintzat hartuko entitateek bertako kideez osaturik aurkeztutako hautagaitzak; ezta norberaren burua hautagai 
aurkeztea ere. 
 

HAUTAGAITZAK AURKEZTEKO JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA  
 

- 
 

ESKAERA ORRIA 
 www.gizalde.eus web orrian dagoen 2021eko Gipuzkoako Boluntariotza sarirako hautagaitza aurkezteko inprimakia bete 

behar da. 
 

- DOKUMENTAZIO OSAGARRIA: 
× Hautagai bat sarirako aurkezteko edo aurkezpenari abala emateko entitateak hartutako erabakiaren egiaztagiria. 

 

× Beste entitate batzuen abalak gehitu ahal izango dira, baina ez dira aintzat hartuko entitateek bertako kideez osaturik 
aurkeztutako hautagaitzak, ezta norberaren burua hautagai aurkeztea ere. 
 

- ESKAERAK AURKEZTEKO AZKEN EGUNA: 2021eko urriaren 30a 
 

- ESKAERA NON AURKEZTU: 
× Gizarte Politiketako Departamentuko Erregistro Orokorrean: Txara II – Zarategi pasealekua 99 – 20015 Donostia; 

ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:30-14:00. 
 

× Gipuzkoako Foru Aldundiko Erregistro Zentralean: Gipuzkoa plaza z.g., beheko solairua, 20004 Donostia; ordutegia: 
astelehenetik ostegunera, 08:30-18:30; ostirala, 08:30-14:30. 
 

× Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan (https://www.gfaegoitza.eus). 
 

- HAUTAGAIA ONARTUA/EZ ONARTUA  
 Hautagaiak aurkezteko epea amaitutakoan Gizarte Politiketako Departamentuak baldintzak betetzen dituela egiaztatu 

ondoren, jakinaraziko du onartua izan den ala ez. 
 

- SARIA EMATEKO PROPOSAMENA  
× Epaimahaiak eztabaidaren ondoren, saria emateko proposamena egingo du, saria entregatzeko aurreikusitako eguna 

baino 10 egutegi-egun lehenago gutxienez. 
 

× Saria hutsik deklaratu eta inori ere ez ematea proposatu ahal izango du epaimahaiak, iruditzen bazaio aurkeztutako 
hautagaietako batek ere ez daukala saria jasotzeko behar den adinako meriturik. 
 

× Berdinketarik gertatuz gero, mahaiburuak –epaimahaikideek beren artean izendutakoa- izango du kalitatezko botoa. 

http://www.gizalde.eus/
https://www.gfaegoitza.eus/
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EPAIMAHAIA 
 

- 
 

Gipuzkoako Boluntariotzaren Sarira aurkeztutako hautagaien merituak hamar lagunek osatutako epaimahai batek aztertu 
eta baloratuko ditu. Epaimahaikide guztiak irabazi asmorik gabeko entitateetakoak izan behar dira eta jarraian aipatzen 
diren arloetan dihardutenak: baztertutako taldeei laguntzen eta/edo jarraian zehazten diren arloak sustatzen nabarmendu 
direnena: berdintasuna, giza eskubideak, osasuna, gizarteratzea, kultura, kirola, babes zibila, gazteria, ingurumenaren 
babesa edo garapenerako lankidetza. 
 

- Epaimahaian parte hartu nahi duten entitateek ordezkari bana eta haren ordezkoa izendatu beharko dituzte. 
 

- Epaimahaiaren osaketan tamaina handiko zein txikiko entitateek parte hartuko dute. 
 

- Gainera, epaimahaikideetako bat aurreko urtean saria jaso zuen entitatea edo pertsona izango da. 
 

- Ahalegina egingo da gizonen eta emakumeen kopurua berdina izan dadin epaimahaian eta honako alor hauek denak 
ordezkatuta egon daitezen: haurrak eta gazteria; helduak eta adinekoak; kultura aniztasuna; desgaitasuna eta gaixotasuna; 
gizarte inklusioa; babes zibila eta emergentziak; ekologia eta ingurumena eta garapenerako lankidetza. 
 

- Hitza eta botoa duten epaimahaikideak ezingo dira izan sarirako hautagai diren edo hautagairen bati abala eman dioten 
entitateetakoak. 

 

MERITUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK  
 

- 
 

Konpromiso sozial eta solidarioaren maila; 
 

- Jardueran etenik gabe daraman denbora; 
 

- Gizarte proiekzio positiboa eta egindako lanaren balioa; 
 

- Eta epaimahaiak egoki deritzon beste irizpideren bat ere gehitu ahal izango du. 

  

SARIA EMATEA 
 

- 
 

Saria ematea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da; eta dagokion iragarkiak hautapena egin duen epaimahaiaren 
osaera ere azalduko du. 
 

- Gipuzkoako Boluntariotzaren Saria ekitaldi publiko instituzional batean emango da. Ekitaldia Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
jauregian izango da, abenduaren 5aren inguruan, hori baita Boluntariotzaren Nazioarteko eguna; eta saria jasoko duen 
pertsona edo entitatea bertan dela.  
 

- Ekitaldira gonbidatuko dira epaimahaikideak, hautagaiak eta, oro har, Gipuzkoako Lurralde Historikoko boluntariotzako 
elkarte eta entitateak. 
 

SARIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ONARTZEA 
 

Gipuzkoako Boluntariotzaren Sarian hautagai gisa edo epaimahaikide gisa parte hartzeak esan nahi du 2021eko urriaren 15ean 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren oinarri arautzaile guzti-guztiak banan-banan onartzen direla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i 2. artikulua.– Boluntariotza kontzeptua.  

1.– Lege honen ondorioetarako, pertsona fisikoek aurrera eramaten dituzten interes orokorreko ekimenen multzoa da boluntariotza, 

ekimen horiek honako baldintza hauek betetzen badituzte:  

a) Norberaren probetxurako ezer lortzeko asmorik gabekoak izatea eta elkartasunak bultzatuak izatea.  

b) Borondatezkoak eta askatasun osoz eginak izatea; arrazoia lan-, funtzionariotza- edo merkataritza-harremana ez izatea, ez 

eta obligazio pertsonala edo betebehar juridikoa ere.  

c) Irabazi-asmorik ez duten erakundeen bidez eta programa edo egitasmo zehatzei jarraiki eginak izatea.  

d) Ordainsaririk gabeak izatea.  

e) Ordaindutako zerbitzu profesionalak inolaz ere ez ordeztea.  

2.– Legearen ondorioetarako ez dira boluntariotza izango erakundeetatik kanpo une jakin batean edo noizean behin famili 

kontuengatik, adiskidetasunagatik, on egiteagatik edo auzoko bizikidetasun onak bultzatuta egindako borondatezko ekintzak.  

3.– Ordezko zerbitzu sozial gisa egindakoa ere ez da borondatezko ekintzatzat joko.  
ii Oinarri arautzaileen lehen oinarritik hartua “Xedea” 
iii baztertutako taldeei laguntzen eta/edo jarraian zehazten diren arloak sustatzen nabarmendu direnena: berdintasuna, giza eskubideak, osasuna, 

gizarteratzea, kultura, kirola, babes zibila, gazteria, ingurumenaren babesa edo garapenerako lankidetza. 

 


