
 

 

PAUSO BERRIAK- 10 URTE:  

 

PAUSO BERRIAK PROGRAMAK HAMARGARREN URTEURRENA 

OSPATUKO DU 

· ATZEGI eta GUREAKen eskutik sortu zen programa, adimen-desgaitasuna duten 

pertsonentzako lan-aukerak zabaltzeko helburuarekin. 

· Gaur, erabiltzaileak, senideak, erakundeetako ordezkariak, erakunde bultzatzaileak 

eta laguntzaileak bildu dira lortutakoa ospatzeko eta etorkizuneko erronkei begira 

jartzeko. 

Irun, 2021eko ekainaren 4a. Pauso Berriak programa ATZEGI eta GUREAKen 

arteko lankidetzatik sortu zen. Helburua zen, eta oraindik ere hala da, ingurune 

arruntean desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako lan-aukerak zabaltzea. 

Programa berritzailea da, adimen-desgaitasuna duten pertsonak beren garapen 

pertsonala eta soziala errazten duten lanpostuetan sartzearen alde egiten duena. 

Hamarkada honetan, 257 pertsonek parte hartu dute Pauso Berriak programaren 

prestakuntzan, eta adimen-desgaitasuna duten 300 pertsonek baino gehiagok izan dute 

aukera programaren bidez lan-jarduera bat garatzeko. 

Gaur arratsaldean Ficoban egindako ekitaldian erabiltzaileek, senideek, profesionalek, 

erakundeetako ordezkariek, erakunde sustatzaileek eta laguntzaileek parte hartu dute. 

Jose Antonio Santano Irungo alkateak ireki du ekitaldia, eta, urte hauetan zehar, 

ekimenarekin inplikazio berezia erakutsi du. Azpimarratu duenez, "Irungo Udalak Pauso 

Berriakekin kolaboratzen du 2012tik, eta urte hauetan zehar bost pertsonek parte hartu 

dute hainbat lanetan. Gaur egun, horietako hiru udal-zerbitzuetan ari dira lanean, Pauso 

Berriakekin sinatutako hitzarmenaren testuinguruan". Santanok eskerrak eman nahi 

izan dizkie GUREAK eta ATZEGIri, programa posible egiteko konpromisoa hartu duten 

enpresa eta erakundeei eta, batez ere, erabiltzaileei euren ahaleginagatik eta 

ilusioagatik ". 

 

 



Ondoren, Maite Martinez Lanbideko lan-aktibazioko zuzendariak hartu du hitza. Pauso 

Berriaken erakunde laguntzailea da, eta Lanbide eta Pauso Berriak erakundeen arteko 

lankidetza zabalari balioa eman nahi izan dio, ingurune arruntean egiten diren 

prestakuntza eta praktikak lagunduz. 

Pauso Berriak programa GUREAKen Zerbitzu Okupazionalaren jardueren 

dibertsifikazioaren testuinguruan kokatzen da. Zerbitzu hori Gipuzkoako Foru 

Aldundiarekin hitzartuta dago, eta desgaitasuna duten pertsonen garapen pertsonala 

bilatzen du, gaitasun soziolaboralak praktikan jartzea ahalbidetzen duten benetako 

ekoizpen-jardueretan parte hartuz. "Ekimen berritzailea da, aitzindaria bere garaian, eta 

10 urte geroago sendotua". Belen Larrionek, Haurrak Babesteko eta Gizarteratzeko 

zuzendari nagusiak azaldu duenez, gaur egun, Pauso Berriak programaren bidez, 

Zerbitzu Okupazionaleko 115 foru plaza betetzen dira. "Pauso Berriak lan-ingurune 

inklusibo eta irisgarrietan lan egitea supostazen du; burua irekitzea, begirada aldatzea, 

ingurunea egokitzea eta desberdina denari beldurra kentzea", gaineratu du, eta 

"arrakasta hainbat erakunde eta entitateren arteko elkarlanean eta komunitatearekiko 

loturan datza", azpimarratu du. 

Ekitaldiaren erdialdean, bi erakunde bultzatzaileetako ordezkariek hartu dute parte, 

GUREAKek eta ATZEGIk, bai programaren sorreran parte hartu zutenek, Iñaki Alkortak 

eta Jose Luis Basokok, bai gaur egun lekukoa hartu dutenek, Asier Vitoriak eta Mitxel 

Lakunzak. Guztiek azpimarratu nahi izan dute "Gipuzkoako enpresa-sare osoa inplikatu 

behar dela aukera-berdintasunean aurrera egiteko eta pertsona bakoitzaren 

beharrizanetara egokitzen diren jarduerak eskaini ahal izateko, hau da, neurrirako 

jantzia sortzeko". 

Ondoren, Pauso Berriakeko benetako protagonistek, parte-hartzaileek eta haien 

familiek hartu dute hitza. Bi kasu aurkeztu dira: Caser, programan beteranoa den 

enpresa bat. Hain egoitzetan lan ezberdinak garatuz hiru pertsonek hartu dute parte 

programan, eta beren esperientzia lehen pertsonan kontatu dute. Eibarko Fiallegas Laka 

Asociados abokatuen bulegoan sartu berri den beste kasu bat ere azaldu da. 

Ezezagunok antzerki konpainiak eman dio amaiera ekitaldiari, adimen desgaitasuna 

duten aktoreek osatutatko antzerki taldeak. Hainbat esketx egin dituzte ekitaldi osoan 

zehar, eta azkenik, etorkizunari eta aurrean geratzen diren erronkei buruzko 

hausnarketa txiki batekin amaitu dute.  

 


