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* Argitalpen hau erabilgarri dago www.bolunta.org web 
gunean beste material osagarri batzuekin batera.
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Sarrera
Administrazio publikoek irabazi-asmorik gabeko erakundeen eratzea eta jarduera arautzea, garapen sozial, solidario eta demokratikoa gerta dadin funtsezkoa den jarduera egituratzeko saiaketa gisa ulertzen da. Alde batetik, sustapenerako dauden baliabideak eskuratzea erraztu nahi du, jarraibide minimoak eta behar diren bideak ezarriz. Beste alde batetik, herritarrek libreki eta berme guztiekin parte hartzeko eskubidea izan dezaten bermatu nahi du.

Legeriak, helburu hauek betetzeko xedez, txertatzen duen 

tresnetako bat boluntariotzaren barne-estatutua da. Hurrengo 

orrialdeetan, estatutu hau zer den, zer esan nahi duen 

eta erakundeei nahiz erakundeetan boluntario parte hartu 

nahi dutenei zein abantaila eskaintzen dien azalduko dugu. 

Boluntarioek erakundeetan duten parte-hartzea arautzen duen 

arautze-esparrua ezagutuko dugu, estatutua egiteko eta barne-

partaidetza hobetzeko argibideak emango ditugu, eta, inplizituki, 

boluntariotza erakundearen funtzionamendu egokirako funtsezko 

atal gisa egituratzeak duen garrantziarekiko sentikor bihurtzen 

saiatuko gara.
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Boluntariotza zer den

Boluntariotza, partaidetza sozialerako modua da eta ezaugarri hauek 

dauzka.

• Aske izan behar du, parte-hartzaileen ekimenetik sortua eta jakinaz 

eta nahita gauzatua.

• Autonomo izan behar du, botere publikoetatik eta interes ekono-

mikoetatik independente.

• Zuzen izan behar du, giza eskubideak errespetatuz gauzatua.

• Antolatu izan behar du, beste pertsona batzuekin batera garatua, 

irabazi-asmorik gabeko erakunde batean, eta lan planifi katuaz eta 

taldean egingo dena.

• Solidario izan behar du, pertsonaren aldekoa eta asmo eraldatzai-

lea duena.

• Eskuzabal izan behar du, norberaren helbururik gabea eta ikusmu-

ga gisa interes orokorra duena.

• Doako izan behar du, ordainsaririk gabe, lan- edo merkataritza-ha-

rremanik gabea eta ez du betebehar pertsonal edo juridikoen emai-

tza izan behar.

• Osagarri izan behar du, ez ditu zerbitzu profesional ordainduak 

izango, eta ez du instituzio publikoen ekintza ordezkatuko.

Ondorioz, boluntario izango da, libreki, irabazi-asmorik gabeko erakunde 

sozial autonomo batean guztien ongiaren alde elkartasunez lan egite-

ko bere denbora musu-truk eta emateko erabakia hartu duen pertsona 

oro.
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Boluntariotzako erakundea zer denBoluntariotzako erakundea, egitura formala duen eta irabazi-asmorik ez 

duen erakundea da.....

... elkartasunezko printzipioetan oinarritzen dena eta giza eskubi-
deak errespetatzen dituena;... botere publikoetatik eta pribatuetatik autonomo dena;

... bere kideen partaidetza askea eta doakoa ahalbidetzen duena;

... interes orokorra helburu duena, bai ekintza eraldatzaile globaletik 
abiatuta bai arazo sozial zehatzen esku-hartzetik abiatuta;

... erakunde publikoetako profesionalen ekintzaren osagarri dena;

... izaera pribatua duena, irauteko asmoarekin helburu bateratu ba-
ten inguruan biltzen diren partikularren ekimenetik sortzen dena;

... gehienbat boluntarioez osatua dagoena, langile ordainduak egon 
badaiteke ere;

... zeinaren jarduera boluntarioek garatzen duten. Lan oso espezializa-
tuak, logistika-lanak edo lan laguntzaileak langile ordainduek egiten 
dituzte.
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Boluntariotzaren barne-estatutua

1.- Defi nizioa

Boluntariotzaren barne-estatutua, boluntarioek erakun-

deetan duten parte-hartzea arautzen duen, parte har-

tzeko moduaren euskarri diren printzipioak jasotzen 

dituen eta arauak ezartzen dituen tresna da. Erakun-

dearen funtzionamendu egokirako funtsezko elementu 

da, arrazoi hauengatik: 

• erabiliko den boluntariotza-kontzeptua eta eredua 

zehazten dituelako; 

• boluntarioak eta beren funtzioak, zein erantzukizun 

duten eta beren eskubideak eta betebeharrak 

- boluntariotzak erakundearekiko eta alderantziz 

- zehazten dituelako; 

• boluntariotza egituran kokatzen duelako; 

• boluntarioen txertatze-prozesua eta prozedura ze-hazten dituelako, erakundeko gainerako fi gurekin harreman-esparrua, parte hartzeko mekanismoak, irizpideak eta baldintzak zehaztuz.

Boluntariotzaren barne-estatutua, boluntariotza erakun-de barruan identifi katzen duen eta identitatea ematen dion elementua da.
Gomendagarria da, barne-estatutua boluntario izan nahi dutenei erakustea, gogo-oinarriakin eta egitura, programak edo instalazioak bezala. 
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2.- Arautze-esparrua 

Ekainaren 25eko 17/1998 Legeak, Boluntariotzari buruzkoak, bere 8. 

artikuluan, 4. puntuan, A letran, boluntarioak dituzten erakundeek honakoa bete 

behar dutela adierazten du: “Erakundean boluntariotzaren barne-estatutua eratu 

beharko dute, eta bertan ezarri, gutxienez, erakundean boluntarioak onartzeko 

eta kanpo uzteko irizpideak zein boluntarioen eskubideak eta betebeharrak”.

Legeriak ez du hizpatzen estatutua nolakoa izan behar duen. Gutxienez bolun-

tarioak onartzeko eta kanpo uzteko irizpideak eta boluntarioen eskubideak eta 

betebeharrak barne hartu beharko direla adierazten du.

Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorraren jarduera--araudia one-

tsi eta boluntariotzari buruzko zenbait alderdi arautzen dituen EAEko 

169/2000 Dekretuan, erroldan inskripzioa eskatzeko baldintzetako bat estatu-

tua edukitzea dela adierazten da (4. artikulua, 1. puntua, M letra).

3.- Estatutua egiteko kontuan hartu beharrekoak

• Ez da izapideak egiteko formalismo hutsa, erakundearen identitatearen 
ezaugarrietako bat baizik.

• Ezinbestekoa da erakunde osoaren inplikazioa.
• Erakundea osatzen dutenek ezagutu eta onartu behar dute eta batzar 

orokorrean onartu behar da.
• Ez ditu erakundearen estatutuak ordezkatzen ezta bere eskumeneko 

alderdiak arautzen ere, baina elementu berriak gehitu ditzake, aurrekoak 
partzialki moldaraziko dituztenak.

• Ez da boluntariotza aipatzen den leku bakarra. Izan ere, gogo-oinarrietan, 
estatutu orokorretan, programa eta proiektuetan, kudeaketa- eta kalitate-
plangintzetan, barne-araudietan... ere aipatzen da.

• Dokumentu berezitua izatea komeni da, baina ez du kontraesanik izan 
behar estatutu orokorren eta erakundearen gainerako dokumentuen 
zerizanarekin eta edukiarekin.

• Beste elementu ideologikoak bezala, aldizka berrikusi egin behar da.
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4.1.- Erakundearen aurkezpena
Erakundearen azalpen laburra: misioa eta helburuak, printzipioak eta balioak, egitura eta parte-hartze organoak, etab.

4.2.- Boluntariotzaren defi nizioa

Garrantzitsua da, erakundeak, boluntariotza-mota, zein lanetarako, zein 

funtziorekin eta zein programa edo jardueratan txertatuko duen zehaztea. 

Boluntarioei zein lanpostu eman zaien eta bazkideekin, profesionalekin, 

zuzendaritza-karguekin eta abarrekin, zein harreman-mota izango duten 

adieraztea komeni da. Horiek horrela, adibidez, boluntario izatea bazkide 

izatearekin eta gobernu-lanak egitearekin bateragarria da. Baina, ordain-

saria jasotzen dutenek ezin dituzte boluntarioaren funtzio berak garatu. 

4.3.- Zer ekarpen egiten duen boluntariotzakBoluntariotzak erakundearen zein alderdi aberasten duen adierazi behar da, bai kontzeptu edo ideologia aldetik bai lan zehatzak eginez. Adibide gisa: programen kudeaketa- eta garapen-lanak, erabiltzaileei laguntza, ideia eta edukien ekarpena, entzute eta koherentziaren ekarpena, erakundearen aintzatespena, etab.

4.4.- Zer ekarpen egiten duen erakundeak

Aurreko puntuan bezala, erakundeak boluntarioei parte-hartze indibidua-

lerako eta kolektiborako guneak, erantzukizun soziala garatzeko tres-

nak, beren lanaren aintzatespena, informazioa, prestakuntza-programak, 

etab. ematen dizkie.

4.5.- Boluntarioaren eskubideak eta betebeharrakLehen aipatutako legeak eskubide eta betebehar minimoak ezartzen ditu. Hauek erakundearen irizpideen arabera gehi daitezke. Horiek guztiak, pertsonaren eta erakundearen artean adostu behar den konpromiso-hitzarmenean adierazi behar dira (169/200 Dekretuaren II. Eranskina), bai esplizituki bai boluntarioen barne-estatutua gehituz. 
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Ekainaren 25eko 17/1998 Legean jasotako eskubideak

• Erakundean buru-belarri parte hartzea, erakundeari buruz jaso beharreko 

informazioa jasoz (batez ere, haren xedeei, egiturari eta funtzionamenduari 

buruzkoa), parte-hartze organoak eratzea eta organo horietako kide izatea.

• Esku hartzen dueneko programa 

edo egitasmoak taxutu, egin, buru-

tu eta ebaluatzen laguntza ematea; 

horretaz gain, erakundeko bolunta-

rio den aldetik, berari ere badagoz-

kion gaietan iritzia emateko eskubi-

dea izango du boluntarioak. 

• • Boluntario-lanak eskatzen duen 

laguntza teknikoa nahiz hezike-

ta- eta giza laguntza jasotzea 

eta bere izaera eta ahalmene-

tara hobekien egokitzen den 

lanetara bideratzea.

• Aseguratuta egotea, boluntario lan egitean bitartekoren bati kalte-galerarik egin baliezaioke 

ere; aseguru hori, dagokion arautegian ezarritako baldintzetan eta kapitalengatik egingo da.

• • Boluntarioak bere lana betetzen 

xahutu duen dirua berreskura de-

zan, baldin eta erakundearen eta 

boluntarioaren artean hitzartutako 

baldintzetan horrela ezarrita bada-

go, eta, betiere, hitzarmenean jarri-

tako mugen barruan.

• Ekintzak boluntarioaren ingurune hurbilenean 

egitea, programek eta egitasmoek horreta-

rako aukera ematen duten neurrian.

• • Bereizkeriarik gabe eta zuzentasunez trata-

tua izatea, boluntarioaren askatasuna, duin-

tasuna, intimitatea eta sinesmenak errespe-

tatuz.

•  Lana segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan egitea, lanaren 

ezaugarriek eskatzen dutenaren arabera.

• Gizarteari emandako laguntzak merezi duen errespetua eta aintzatespena 

lortzea.

• Aurrez jakinarazita, boluntario izateari askatasunez uztea.

• • Lege honetatik eta boluntariotzari buruzko gainerako ordenamendu 

juridikotik ondorioztatzen diren beste guztiak.
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• • Erakundeari laguntza ematea, bere ahalbideen eta borondatearen 

heinean, parte hartuz eta erakundearekin batera lan eginez.
• • Erakundearekin hartutako konpromisoak betetzea, erakundearen 

araubidea eta helburuak errespetatuz.

4.6.- Profi la eta funtzioak
 

Boluntarioek era askotako beharrak bete behar izaten dituzte. Hori dela eta, 

kasu bakoitzerako eskatzen diren ezaugarriak zehaztu beharko dira (adina, 

trebakuntza, egonkortasun pertsonala...).

Boluntario izatea ez da soilik elkarte batean lan zehatza egitea, askoz gehiago 

da. Interesatzen zaigun proiektu global batekin bat egitea da eta gure aukeren, 

interesen eta gaitasunen arabera kolaboratzea da, hartzen gaituen elkartearen 

beharren arabera. Guztiok erakundeekin kolabora dezakegu era askotan, eta 

betiere adostasunez.

• • Oro har, boluntario-lana lege ho-nen 4. artikuluan ezarritako oina-rriak betez egitea.
• • Onartzen diren segurtasun eta higieneko neurriak betetzea.

• • Berari egokitutako lanak arduraz egitea eta erakundeko arduradu-nek ematen dituzten jarraibideak betetzea.

• • Erakundeak aldez aurretik pentsatutako heziketa-ekintzetan parte hartzea, bai eta ematen diren zerbitzuen kalitateak irauteko beharrezko ekimenetan ere.
• • Boluntario lan egiten jasotako edo jakindako informazioa isilpean gordetzea.
• • Bere jardueraren xede diren pertsonen eta pertsona-taldeen eskubideak errespetatzea.• • Boluntario-agiria eta erakundearen bereizgarria egoki erabiltzea.• • Boluntarioaren eskura uzten diren baliabide materialak zaintzea.
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Zeregin nagusienetako batzuk 

aipatuko ditugu.

• • Pertsonen oinarrizko pre-

mien arreta.

• • Lagun-egitea.

• • Atospena, informazioa eta 

aholkularitza.

•  Jarduera hezitzaileak, hala 

nola, eskola-laguntza eta 

lanerako laguntza edo tre-

betasun sozialak.

• • Sentsibilizazioko eta salake-

ta sozialeko ekintzak.

•  Administrazio, antolakuntza, 

mantentze-lanak, etab.

4.7.- Onartzeko eta kanpo uzteko 

irizpideak

Erakunde bateko bazkideak onartzeko eta 

kanpo uzteko irizpideak elkartearen estatutuetan 

adierazita daude. Boluntariotza, ordea, araudi 

horretatik kanpo geratzen da. Hori dela eta, 

txosten honetan begiratu beharko da. Erakundeek 

araudi hau erabakitzeko askatasuna dute. 

Dena den, legeak eskubide eta betebeharren 

gainean eta gainerako gaien gainean adieraziten 

duenaren kontra ezingo da ezer erabaki. 

Onartzeko irizpideen artean, profi l batzuk 

betetzea, arduraldia... adieraz daitezke. Kanpo 

uzteko arrazoiren bat, adibidez, konpromiso-

hitzarmenean adierazitako betebeharrak ez 

betetzea izan daiteke.

4.8.- Lankidetza-hitzarmenak

Jada adierazi dugun bezala, Boluntaritzari buruzko legeak - 8. artikuluaren 3. puntuan 

- boluntarioaren eta erakundearen artean lankidetza- edo konpromiso-hitzarmena 

sinatzea eskatzen du. Lankidetza-hitzarmen horren funtzioa, bi alderdien arteko 

harremana arautzea da, hau da, zein zehaztapenetan egingo den, zein baldintzapean, 

zein jardueratarako, eta alde bakoitzaren betebeharrak zehaztuko ditu. Horiek ez 

ezik, balio- eta berrikuspen-epeak ere adieraziko dira bertan. Hitzarmen horrek, 

elementu batzuk zehazten ditu. Elementu berriak ere txerta daitezke, betiere legean 

adierazitakoarekin kontraesanik ez badute.
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Boluntariotzako erakundeen errolda
Beren helburu sozialak garatzeko boluntarioak dituzten erakundeak bildu 

nahi dituen erregistroa da.

Errolda honetan egoteak – elkarte edo fundazioen erregistroan inskribatu 

ondoren eman behar da izena erroldan-, boluntariotzako erakundeentzat 

bakarrik proposatzen diren sustapeneko eta diru-laguntzako programetan 

parte hartzeko aukera ematen du. Aldi berean, Boluntariotzaren Euskal 

Kontseiluan parte hartzeko aukera ematen du.
Boluntariotzako Erakundeen Errolda OrokorraJustizia, Lan eta Gizarte Segurantza SailaGizarte Ongizateko ZuzendaritzaDonostia kalea1 - 01010 Vitoria-GasteizTel.: 945-019393 / 945 01 94 05Faxa: 945 0491 57

Helbide elektronikoa: respbs@ej-gv.esadmibs@ej-gv.es
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