HURKOA Donostiako Elizbarrutiko Caritasen tutoretza-fundazio bat da, Gipuzkoan sortua adinekoen
edota gaixotasun mentala dutenen eta ahulezia-, mendekotasun- edo babesgabetasun-egoeran
daudenen arretarako, babeserako eta tutoretzarako.
- Adinekoei arreta ematen die bere Eguneko Zentroan.
- Gizartea oro har informatu eta sentsibilizatzen du.
- Laguntza eta gomendioak ematen dizkie familiei eta profesionalei.
- Babesgabetasun osoko egoerak salatzen dira.
- Boluntarioak Ædiziplinarteko taldetan sartzen ditu.
- Beste erakunde batzuekin elkarlanean ari da bere Misioaren garapenerako.

Eskubideak

Betebeharrak

1. Hurkoako egituraren kide aktiboa izatea,
erakundearen irizpideen arabera.
2. Ondo hartua eta lagundua izatea; eta
erakundeari buruzko informazioa jasotzea.
3. Formazio egokia jasotzea, egin beharko duen
lana burutzeko eta pertsonalki eta gizartean
gehiago hazteko.
4. Bere gaitasunak ikusita, egokienak diren
lanetara bideratua izatea.
5. Proiektuak egiten, gauzatzen eta ebaluatzen
parte hartzea. Erakundeari buruz iritzia
emateko aukera izan.
6. Bere eginbeharretan gizarte laneko profesionalen eta teknikoen laguntza izatea.
7. Lanak ekar ditzakeen arriskuen aurrean
aseguratuta egotea.
8. Egindako lanean pertsona bakoitzak eskeini
duen denbora errespetatzea.
9. Ekintzarekin lotutako gasturik ez izatea.
10. Egindako gizarte lanaren errespetua eta
onarpena jasotzea.
11. Aurrez jakinarazita, borondategile izateari
askatasunez uztea.

1. Erakundearen izaera eta helburuak errespetatzea, Hurkoako ekintzen nortasuna eratzen
duten ildo nagusiak garatuz.
2. Ekintzarako prestatzea, baita ekintza hori
ebaluatzeko eta beharrezkoa balitz berriz
bideratzeko ere.
3. Solidarioa eta arduratsua izatea; bere
ekintzaren bitartez lan egiten duen pertsonen
eta taldeen eskubideak errespetatuz.
4. Onartutako konpromezuak arduraz eta era
ordenatuan betetzea.
5. Erakundearen helburuekin bat ez datorrenean, erakundea uztea.
6. Gizarte ekintzarako beste eragileekin batera,
era koordinatuan, lan egiteko prest egotea.
7. Inposaketarik gabe jokatzea.
8. Borondatezko lanean jasotako informazio
guztia konfidentzialtasunez erabiltzea.
9. Borondategile akreditazioa eta erakundearen
bereizgarria, era egokian erabiltzea.

Gizarte
borondategilea
Hurkoarentzat

Borondategilea
eta Hurkoaren
arteko harremana

- Gizarte gaien inguruan sentsibilitatea
duten pertsonen multzoa da; pertsona
horiek karitatea, justiziatik eta giza
eskubideen aldeko borrokatik ezin dela
banandu sinesten dute.
- Beren denbora eta gaitasunak
komunitatearen beharren zerbitzura
jartzeko konpromezua hartzen dute,
doakotasunez eta eskuzabaltasunez.
- Badakite pertsonak beren banakako
askatasuna errespetatuz tratatzen.
Pertsona horien baitan, beren buruak
laguntzeko gaitasunak pizten dituzte.
- Harreman pertsonal onak sortzeko
eta taldean lan egiteko gai dira.
- Beren gaitasunekin, aukerekin eta
prestakuntzarekin bat datozen
zereginak onartzen dituzte.
- Duten formazioa gaurkotzeko prest
daude, baita egoeraren arabera
(beharrezkoa balitz) beren ekintza
ereduak aldatzeko ere, lanean
eraginkortasun handiagoa lortu ahal
izateko.
- Beren ekintza hezitzailea da, eta
gizarte aldaketa bultzatzen du.

Edozein pertsona izan daiteke
borondategile, inolako bereizketarik
gabe, gizarte baldintzagatik, arrazagatik, sinesmenengatik edo kultur
prestakuntzagatik; beti ere erakundearen helburuak errespetatzen baditu.
Erakundean pixkanaka sartuko da, bere
lana egiteko prestatzen ari den heinean.
Edonola, Hurkoak borondategileari
ibilbide hezitzaile bat eskeintzen dio,
borondategilearen heldutasun eta
hazkunde pertsonalak kontutan
hartzen duten ibilbidea.
Erakundearen eta borondategilearen
artean sortzen den konpromezuak,
izaera morala du eta errespetuan eta
konfidantzan oinarritzen da. Elkarren
arteko harremana ez da laborala
izango, borondategilearen lanak doako
izaera baitu.
Hurkoak, egindako lana aintzat hartzen
du, lana burutzeko beharrezko
prestaketa, lan taldean partaidetza eta
ekintzan erantzukidetasuna eskeintzen
dituelarik.
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