
Kudeaketa-sistema. 
 
Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoak lankidetza- eta elkarrizketa-ariketa 
zabala ekarri du bere definizioan, eta ez litzateke mugatu behar hura abian jartzera, 
inplementatzera eta haren jarraipena egitera.  
 
Planaren kudeaketa-eredua bertan adierazitako printzipio estrategikoetan oinarritu 
behar da: errespetua, elkarrizketa, lankidetza, berrikuntza eta ikuspegi berri bat 
hartzea.  
 
Planean ekintza ugari jaso dira, eta horien helburua da hainbat eragile instituzional, 
politiko, sozial eta ekonomikorekin elkarrizketa- eta elkarrekintza-esparru iraunkorrak 
irekitzea lehentasunezkotzat jotako gaien inguruan. Gomendagarria litzateke 
Planaren jarraipena egiteko mekanismo bat ezartzea, zerikusia duten eragile guztiak 
bilduko lituzkeena eta bere gauzatzeari buruzko ikuspegi orokorra lortzeko balioko 
lukeena. 
 
Horretarako, Planaren ezarpenaz arduratzen diren zerbitzu teknikoek, inplikatutako 
Gobernuko departamentuek, erakundeetako, politikako, gizarteko eta ekonomiako 
eragile nagusiek Jarraipen Mahai bat eratu beharko dute, hiru helburu nagusi izango 
dituena:  
  

- Planean jasotako ekintzen nondik norakoa ezagutzea, bai ekonomiari 
dagokionez, bai gauzatzeari eta emaitzei dagokienez, gauzatzeari buruzko 
urteko txostena aurkeztuta.  

- Planak sortzen dituen eraginen inguruko tarteko eta amaierako ebaluazioen 
ondorioak ezagutzea. 

- Planari aldaketak eta gehikuntzak proposatzea.  
 
Jarraipen Mahaiak Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza 
Nagusiaren zerbitzuen laguntza teknikoa izango luke, eta gutxienez urtean behin 
bilduko litzateke.  
 
Bestalde, Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoaren diseinuari eta 
inplementazioari buruzko informazio guztia publiko izatea eta web gune batean 
eskuragarri egotea lortu nahi da.  
  



 
Ebaluazioa eta jarraipena.  
 
Planaren ebaluazioa eta jarraipena nolakoa izango den eta zein unetan gertatuko den 
zehaztu behar da. Ildo horretan, gutxienez bi ebaluazio-une formal zehaztuko dira: 
lehenengoa Planaren indarraldiaren erdian (tarteko ebaluazioa) eta bestea amaieran. 
Ebaluazio horiek informazio garrantzitsua biltzeko ariketa bat dira, sakontasunez 
landu daitekeena, eta oso beharrezkoa dena proposatutako ekintzen eraginkortasuna 
egiaztatzeko eta balioztatzeko. Hala ere, Jarraipen Mahaiari urteko betearazpen-
txosten bat aurkezteak aukera eman behar du etengabeko ebaluazioa egiteko eta 
Planak iraun bitartean doikuntzak egin eta aldaketak kontuan hartzeko.  
 
Planaren ebaluazioek eta jarraipenak hiru gai nagusi ahalbidetu behar dituzte:  
 

a) Estrategian sartutako ekintzen betetze-maila monitorizatzea. 
b) Planean ezarritako helburuak betetzen direla behatzea, horretarako 

definitutako adierazleen jarraipena eginez.  
c) Planaren eragin instituzionala, soziala eta mediatikoa baloratzea.  

 
Horren guztiaren azken helburua da informazio egingarria, objektiboa, egiaztatua eta 
egiazkoa ematea, proposatutako estrategietan doikuntzak (beharrezkoa denean) egin 
ahal izateko, estrategia horiek optimizatze aldera.  
 
Horretarako, zerbitzu teknikoek hainbat tresna garatuko dituzte, hala nola pertzepzio-
inkestak, adierazleen taulak eta ad hok inpaktuen ebaluazioak.  
 
Monitorizazioak eta ebaluazioak bereziki kontuan hartu beharko ditu sexuaren arabera 
bereizitako adierazleak, Planak landuko dituen dimentsio bakoitzak eta horien 
posizioek eta jarduerek ardatz estrategiko bakoitzerako gizonengan eta 
emakumeengan duten eragina ezagutzeko.  
 
 


