
 

Prentsa-oharra 
Baketik-ek persona, erakunde eta gizarte 
mailako aldaketa-prozesuak bultzateko 

zentro gisa definitzen du bere burua 
Bi tresna erabiliko ditu: Dinamo Proposamena eta Bizizikasi pedagogia. Sei eremutan eskainiko 

ditu zerbitzuak: persona, hezkuntza, bizikidetza, enpresa, bitartekaritza eta elkartasuna 
 Baketik 2006ko urrian jaio zen. Bost urteko jardunaren ostean, gogoeta-prozesua zabaldu 
zuen ekimena birpentsatzeko asmoz. Ondorioak orain oso modu laburrean jasotzen dira hiru 
ataletan: Baketik-en proposamena, egitasmoa eta euskarriak.  

Proposamena 
Azterketa: Krisi puntuala baino zerbait gehiago. Krisi integral baten aurrean gaude. Mugarik 
gabeko eta bere ondorioen erantzukizunik hartu ez duen eredu baten emaitza da. Bere jatorrizko 
sorburua indibidualismo berekoienean eta materialistenean oinarritutako zoriontasunaren ideologia 
da. Ikusmolde hori sistema politikoaren, eredu sozioekonomikoen eta garapen-ereduen oinarrian 
dago; baita bizitzeko eta bizikidetzarako moduen oinarrian ere. Emaitza sistema bidegabea eta 
kolapsora jotzen duena da. Beharrezkoak dira aldaketa pertsonala eta erakunde eta gizarte 
mailakoak. 
Erantzuna: Dinamo Proposamena. Proposamen honek Baketik-en egitasmo orokor berria biltzen 
du. Pertsona bakoitzaren indar nagusia —etika hartuta abiapuntu, hautatzeko boterea— aldaketa 
sozialerako energian eraldatzera gonbidatzen du. Dinamo Proposamena, elkartasunaren irizpide 
gidariak araututa, handitzen, mantentzen eta txikiagotzen den ardurak partekatzeko elkartasun-
eredu batera bideratzen da. 
Prozesua: xede soziala definitzea lau galderekin. Dinamo Proposamenak pertsona, familia, 
enpresa edo erakunde bakoitzak bere buruari etikoki xede sozialaz galdetzea eta gauzatzea 
iradokitzen du. Xede soziala definitzeko metodoa lau galderei erantzutea da: zertan mugatu behar 
dut neure burua; zertan oinarritzen naiz; zer dagokit; eta zertan saiatzen naiz mundua hobetzen. 
Galdera horiek ardurak partekatzeko elkartasun-eredurako «protokolo» baten oinarria dira. 
Emaitza praktikoa: erabakiak eta proiektu zehatzak. Galdera horien erantzun serioak 
elkartasunezko borondate oneko apelazio batetik haruntzago joatea ahalbidetzen digu. Lehenik eta 
behin, pertsona edo erakunde bakoitzaren berezko funtzioa birplanteatzea azpimarratzen du. Horrez 
gain, eredu horrek justiziaren eta elkartasunaren helburura ardura partekatuaren ekarria gehitzea 
proposatzen du eta hori proiektu eta erabaki zehatzetan irudikatzea. Horrela, EKG edo elkartasun-
konpromiso gehigarria eratzen da. 

Egitasmoa 
Baketik-en definizioa: eraldatze-prozesuak, etika izanik abiapuntu. Pertsona, hezkuntza, 
elkarbizitza, erakunde eta gizarte mailan eraldatze-prozesuak bultzatzen dituen fundazioa da, 
betiere etika dela abiapuntu.  
Baketik-en ikuspegia: itxaropen altuena eta helburu xumeena. Itxaropenik altuena mundu 
hobeago eta bidezkoago baten alde egitea da. Helbururik xumeena geure esku dagoenarekin hori 
ahalbidetuko duten baldintzak sortzea da. 
Baketik-en xedea: gizakiak berezkoena duen sendotasuna bultzatzea. Pertsona, erakunde eta 
gizarte mailan aldaketarako botere nagusia azpimarratzea, balioa ematea eta bultzatzea. Aldaketa 
pertsonalerako eta sozialerako «dinamo efektua» bultzatzea. 

Helburuak 
-Bizizikasi pedagogiaren bidez, pertsona, erakunde eta gizarte mailan eraldatzerako zerbitzuak 
eta baliabideak eskaintzea, betiere etika dela abiapuntu. 
-Bizitzarako eta elkarbizitzarako modu berriak eta gizarte- eta garapen-eredu berriak sustatzea, 
Dinamo Proposamena partekatuz. 



 

Zeharkako ardatza. Bizizikasi pedagogia. Baketik-en proiektuak uztartzen dituen euskarri 
pedagogikoa da. Giltzarri batean oinarritzen da: pertsona inoren laguntzarik gabe hobetzeko eta 
bere errealitatea berreraikitzeko ahalmena duen izakia da. Ahalmen hori dauka hauta dezakeelako 
eta bizi dituen esperientzia nagusietatik ikas dezakeelako betiere etika hartuta abiapuntu. Bizizikasi 
pedagogia aldaketa pertsonalerako eta sozialerako Dinamo efektua ulertzen eta bultzatzen 
laguntzen duten zortzi esperientzietan jartzen du arreta. 

Aldaketarako proiektuak eta zerbitzuak, betiere etika hartuta abiapuntu 
·Garapen pertsonala. Pertsonei eta taldeei, betiere etika dela abiapuntu, bizitza eta bizikidetza 
hobetzen ikastera zuzendutako aholkularitza eta formazioa eskaintzea. «Nor bere buruarekin eta 
besteekin bizitzeko» ikastaroen programaren eta taldeekin lan egiteko prestatzen ari garen 
programa baten bidez garatuko da. 
·Hezkuntza. Hezkuntza-munduari bizitzarako eta elkarbizitzarako hezkuntzara bideratutako 
baliabideak eta zerbitzuak eskaintzea. Izan Proposamenaren, Bihotzetik modulu didaktikoaren, 
Bizikidetzarako zinema programaren eta Antzerki Forum-aren bidez. 
·Bakea eta bizikidetza. Bake-prozesuaren esparruan, formazio-, zabaltze- eta aholkularitza-
baliabideak eskaintzea bizikidetza- eta berradiskidetze-kultura berria bultzatzeko. Indarguneak 
ekimenaren, Udal Proposamenaren eta Gizarte mailan zabaltzeko Programaren bidez islatzen da. 
·Etika eta enpresa. Enpresei eta erakundeei aholkularitza- eta formazio-baliabideak eta tailerrak 
eskaintzea, beren esku dagoena kontuan hartuta, zentzu-esparru eraldatzailea eratzeko. Bi 
programen bidez gauzatzen da: Lanetik ikastaroak eta Lanetik tailerrak. 
·Bitartekaritza. Erakundeei, enpresei, instituzioei edo entitateei bitartekaritza-zerbitzuak 
eskaintzea beren gatazkak etikoki lantzeko eta talde-lana hobetzeko. 
·Elkartasuna. Baketik-eko xede soziala irudikatuko duten elkartasun-proiektuak garatzea eremu 
desberdinetan konpromiso zehatzen bidez. Gaur egun hiru ekimenen bitartez bideratzen dira: 
Izeba Proiektua, Dohain Proiektua eta Afrikandugu Proiektuak. 

Euskarriak 
Jarduera-eredua: urtero berritzea oinarri sendoen gainean. Baketik fundazio bat da. Patronatua, 
zuzendaritza-taldea, lan-taldea eta Gizarte Kontseilua ditu. Egitura hori Dinamo Proposamenean 
laburbildutako ideia baten zerbitzura jartzen da. Baketik-en jarduera-ereduak berrikuntza 
etengaberako irizpidea urtero sistematizatzea bilatuko du: 2urtero, gutxienez, berrikuntza bat”. 
Finantziazio-eredua: autonomiaren erronka onartzea. Baketik-ek 2012. urtea zorrik gabe 
amaituko du. Hala ere, zailtasun-testuinguruari egin beharko dio aurre. Autofinantziazioa 
lehentasunezko helburua da eta lau gakoren menpe dago: (1) aipatutako sei eremuetan kalitatezko 
zerbitzuak eskaintzea, (2) egitasmo hau osatu nahi duten bazkideen eta kolaboratzaileen sarea 
sendotzea, (3) babestuak edo diruz lagunduak izatea merezi duten proiektu sozial erabilgarriak 
garatzea, eta (4) zorroztasunean eta garapen zentzudunaren ereduan oinarritutako kudeaketa 
garatzea. 
Parte-hartze eredua: komunitatea eratzea. Baketik-en egitasmoarentzat beste lehentasunezko 
euskarria bere parte-hartze komunitatea eratzea eta sendotzea da. Parte-hartze bide nagusiak bost 
dira: parte-hartze zuzena (iritzia emanez edo Baketik-en jardueretan parte hartuz); bazkideen sarea 
(laguntzaile ekonomikoak, kuota baten bidez edo proiektu zehatzak lagunduz); boluntariotza (batez 
ere Izeba Proiektuaren bidez); Izan Sarea (Izan Hezkuntza Proposamena praktikan jartzeko eta 
garatzeko prest dauden ikastetxeak, hezitzaileak eta familiak); edo Gizarte Kontseilua (Baketik-eko 
Gizarte-Kontseilua organo irekia eta aholkularitza-, kontsulta- eta bultzatzaile-izaera daukana). 
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