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I. Aurkezpena

1.  Itaka-Eskolapioak fundazioak, bere nortasunaren eta fundazioaren helburuak 
direla medio, haur eta nerabe askori arreta, heziketa eta laguntza ematen die 
hainbat proiekturen bidez. Calasanz Kideak mugimendua, eskola-errefortzuko 
programak, harrera-etxeak, aisialdiko jarduera ekintza giza-hezitzaileak, Itala-
Eskolapioak fundazioaren misioa, haur eta nerabeekin garatzeko proiektuen 
adibideak dira. Zeregin hori erantzukizun osoz hartzen dugu eta, gure sorrerako 
nortasunari eta gure karismari dagokion bezala, haurra edo nerabea gure ekintza 
hezitzailearen erdigunean jartzen dugu.

2.  Beraz, gure misioa betez, Itaka-Eskolapioak fundazioak haurren eskubideak erabat 
eta zalantzarik gabe onartzen ditu, eta gure ardurapean ditugun adingabeen 
zaintza, ongizatea eta garapen integrala uneoro zaintzeko konpromisoa hartzen 
du. Horrek esan nahi du haurrak babesteko, osasuntsu egoteko eta hezteko gune 
aberasgarriak sustatu eta eraiki behar direla. Konpromiso horren barruan dago, 
noski, haur eta nerabeei sexu-abusuak edo tratu txarrak saihestea eta etetea.

3. Konpromiso horretatik sortu da gida hau, adingabeekin egiten ditugun 
ekintzetarako oinarrizko tresna komuna izan nahi duena, baliagarria sexu-
abusuko egoeren edo haur eta nerabeen beste edozein tratu txarren ebidentziak 
edo susmoak prebenitzeko eta antzemateko. Era berean, gida honetako 
printzipio inspiratzaileek eta irizpide orokorrek erakundean adingabekoak ez izan 
arren edozein egoerarengatik bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuekin 
jarduteko jarraibideen berri ere emango dute. 

4.  Dokumentu honen edukia ezagutu eta onartu egin behar dute boluntariotzatik 
edo profesional gisa Itaka-Eskolapioak fundazioko proiektuetan adingabeekin 
eta bereziki kalteberak diren beste pertsonekin parte hartzen duten pertsona 
guztiek. Gainera, alderdi interesdun guztien eskura egongo da, eta, bereziki, 
gure proiektuetan parte hartzen duten adingabeen guraso edo legezko tutoreen 
eskura.
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II. Printzipio inspiratzaileak

5. Honako hauek dira Itaka-Eskolapioak fundazioa gidatzen duten printzipio 
orokorrak, adingabeen babesari eta tratu onari dagokienez:

5.1. Tolerantziarik ez haurren eta nerabeen aurkako edozein sexu-abusu edo 
tratu txarren aurrean.

5.2. Adingabeekiko konpromisoa, ingurune seguruak sortuz, hezkuntza-
jarduera babesle, osasungarri eta estimulatzaile bat garatzeko.

5.3. Biktimekiko konpromisoa, biktimei arreta handiz lehenetsiz, bizitako 
esperientzia eta egoerak behar den bezala entzunez.

5.4. Egiaren, justiziaren eta erreparazioaren aldeko konpromisoa, hau da, egia 
bilatzea, justiziaren gauzatzea sustatzea eta gure jardueren eremuan eragindako 
kalte guztiak ahal den neurrian konpontzea.

5.5. Adingabeen familiekiko konpromisoa, gure erakundean jartzen duten 
konfiantzarekin bat etorriz, arduraz eta gardentasunez.

5.6. Gizartearekiko eta agintariekiko konpromisoa, adingabeen babesaren 
arloan eskumena duten erakunde publikoekiko eta Justiziarekiko lankidetza 
osoarekin.
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III.Ideia garrantzitsuak 

6.  Gida honen aplikazioarekin lotutako gaiak, egoerak eta jokabideak identifikatzen 
laguntzeko, jarraian termino garrantzitsu batzuk azalduko ditugu.

6.1. Sexu-gehiegikeria adin txikikoei: Delituaren tipologia zabala da eta oso 
jokabide desberdinak har ditzake, esate baterako: sexu-harremanak (onartutakoak 
edo onartu gabeak), sexu-proposamenak (edozein bidetatik, baita komunikabide 
digitaletatik ere) edo sexu-jokamoldeari lotutako keinuak, kontaktu fisikoa xede 
sexualarekin, exhibizionismoa, autoerotismoa, adin txikikoak nahasten dituen 
material pornografikoa sortu, eskuratu, atxiki eta zabaldu, eta adin txikikoari 
material hau nahita erakutsi, prostituzioan sarrarazi, sexu-jazarpena edo beldurra 
eragitea edozein bidetatik, solasaldiak, goorming-a… Kasu bakar batean ere ez 
da garrantzitsua erasoa jaso duen pertsonak onespena eman izana edo ez izana.

6.2. Heldua: Jarduteko gaitasun betea duen adin nagusiko edozein pertsona.

6.3. Estalketa: Adin txikikoei edo pertsona ahulei egindako sexu-gehiegikeriatzat 
hartu daitezkeen gertaerak jazo direla jakinda, dagokien agintariak gertaera 
horren inguruan jakinaren gainean ez ipintzea edo ikerketa zibil edo kanonikoak, 
administratibo edo penalak eragozte edo saiheste aldera, ekintzak burutzea edo 
ez-egitezko jarrera hartzea.

6.4. Haur-material pornografikoa: Adingabe baten edozein irudikapen, 
erabilitako bitartekoak alde batera utzita, jarduera sexual esplizituetan, errealetan 
edo simulatuetan. Baita nagusiki helburu sexualak dituzten adingabeen sexu-
organoen edozein irudikapen ere.

6.5. Adin txikikoa: 18 urte bete ez dituen pertsona oro joko da adin txikikotzat.

6.6. Delituaren berria: gertakaria edo gertakariak gertatu diren erakundearen 
edo taldearen arduradunengana edozein modutan iristen den balizko jarduketa 
zigorgarri bati buruzko informazio oro. Ez du zertan salaketa formala izan.

6.7. Ezagutaratzea: adingabe batek, zuzenean edo zeharka, ustezko sexu-
abusuko egoera baten berri ematen duen jakinarazpena.

6.8. Susmoa: Hainbat adierazle edo zantzuren arabera, ondorioztatzen da 
adingabe bati sexu-abusuak egin zaizkiola edo egiten ari zaizkiola.

6.9. Lekukoa: abusu-egoeratik kanpoko norbait, gertakariak agertzen dituena 
eta hirugarren pertsona bati jakinarazten dizkiona.
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IV.Prebentzio-sistema

7. Gure jardueretan adingabeen abusua prebenituko duten baldintza egokiak sortze 
aldera, Itaka-Eskolapioak fundazioko boluntarioek eta profesionalek jarraian azalduko 
diren jarraibideak bete beharko dituzte, bai pertsonen prestakuntzan eta hautaketan, 
bai jardueren antolaketan.

a) Formakuntza

8. Adingabeak dituzten Itaka-Eskolapioak fundazioko proiektuetan parte hartzen 
duten boluntarioen eta profesionalen hasierako nahiz etengabeko prestakuntza-
prozesuek dimentsio afektibo-sexuala kontuan izan behar dute nahitaez. Baita 
adingabeen tratu onari eta babesari buruzko gaiak ere.
9. Prestakuntza horrek eduki hauek jasoko ditu nahitaez: adingabeei egindako 
abusuak eta horien prebentzioa, horien existentzia adieraz dezaketen sintomen 
identifikazioa, eta izan litezkeen gertaera edo portaera desegokien berri emateko 
jarraitu beharreko prozesua. Gai horiei buruzko prestakuntza espezifikoak kontuan 
hartuko ditu bere edukiak, eta egoera eta adinetara egokituko ditu, kasu bakoitzean 
zuzenduko zaizkion pertsonen arabera.

b) Hautaketa

10. Adingabeak dituzten Itaka-Eskolapioak fundazioko proiektuetan parte hartzen 
duten boluntarioek edo profesionalek, beren hautaketa-prozesuan eta baita ondoren 
ere, aplikatu beharreko legeriak ezarritako eskakizun guztiak bete beharko dituzte, 
adingabeekin ohiko tratua duten pertsonei dagokien moduan.
11. Bereziki, arreta osoz beteko da aurrekari penalen ziurtagiri negatiboa eskatzeko 
eta aurkezteko betebeharra, legeriak hori aurreikusten duenean.
12. Era berean, gurean lanean hasterakoan, proiektuaren arduradunak gida honetan 
ezarritako printzipio eta jarraibideen berri emango du, eta berariaz onartu beharko 
dira.

c) Prebentzio-neurriak jardueretan

13. Itaka-Eskolapioak fundazioko jarduerek adingabeentzako ingurune seguruak sor 
eta gara ditzaten, harreman giza-hezitzaileari eta harreman hori egiteko espazioei 
eta denborei buruz jarraian adierazten diren jarraibideak beteko dira.

14. Harreman giza-hezitzaileak errespetuzko tratua izango du gure adingabeekin une 
oro. Hizkuntzak eta haiekiko portaerak begirunezkoak eta eraikitzaileak izan behar 
dute, inoiz ez zalantzazkoak, mingarriak edo iraingarriak.

15. Hezkuntza-distantzia zaindu behar da, erlazio-planoak ondo bereiziz. Gure 
laguntza, hurbiltasuna eta erreferentzia posiblea errespeturik erabatekoenetik 
gauzatu behar da, eta, horregatik, ez da arriskuan jarri behar pertsonei arreta eta 
laguntza emateko dugun eredua, arlo afektibo eta emozionala garrantzitsua baita 
harreman osasungarriak eta hezkuntzari dagokionez estimulatzaileak eraikitzeko. 
Ildo horretan, adingabeari deseroso gerta dakiokeen edo hezkuntza-harreman 
osasuntsua gaindi dezakeen afektu-adierazpen oro saihestuko da.
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16. Gure ardurapean dauden adingabeekiko helduek harremanak izateko duten 
moduarekin deseroso edo kezkatuta sentiaraziko jokabideak saihestuko dira. 
Inplizituki eta esplizituki ziurtatu behar dute gurasoei edo tutoreei jardueraren 
eremuan gertatzen denaren berri eman dakiekeela.

17. Banakako ekintza hezigarri, giza-hezitzaile eta pastoral orok erakundearen 
helburuei erantzun behar die, eta informatu eta partekatu egingo da erakundeetako 
arduradunekin eta jarduera artatzen duten gainerako talde eta pertsonekin.

18. Beren eginkizunen izaeragatik adingabeekin elkarrizketa pertsonalak izaten 
dituzten jarduerak egiten dituztenek honako hauek zaindu beharko dituzte:

18.1. Banakako bilerak edo elkarrizketak ohiko jarduera-ordutegian egingo dira. 
Arrazoiren batengatik ordutegi horretatik kanpo egin behar badira, horren berri 
emango zaie gurasoei edo legezko tutoreei.

18.2. Espazio irekiak, edo kanpotik barrura komunikatuta dauden gelak erabiliko 
dira ekintza hauek burutzeko.

18.3. Puntu honen aurreko oharrak ezin badira gauzatu, elkarrizketak, tutoretzak 
edo bestelako ekintza indibidualizatuak jardueraren beste kide baten aurrean edo 
taldearen edo arduradunaren ikuskaritzapean egingo dira.

18.4. Profesionalek zein boluntarioek proiektuaren edo garatzen diren zentroaren 
funtzionamendu-arauak errespetatuko dituzte, pertsonaren pribatutasunerako eta 
intimitaterako eskubidea bermatzeko.

19. Atsedenaldietan edo zuzendu gabeko aisialdian, komenigarria da gutxienez 
arduradun baten presentzia edo erreferentzia ahalbidetzea.

20. Jarduerak egiten diren instalazioak eta espazioak, oro har, egokiak izan daitezen 
zainduko da, eta, ahal dela, eremu irekiak edo kristalezkoak aukeratuko dira. 
Salbuespenak dira, noski, intimitatea eta pribatutasuna nagusitu behar diren eremuak, 
hala nola bainugelak, logelak, aldagelak edo botikinak.

21. Arreta berezia jarriko da jokabide desegokien prebentzioan elkarbizitzetan, 
kanpamenduetan edo auzolandegietan. Horietan, bereziki zainduko da jarraibide 
horiek betetzen direla, eta, hala badagokio, jarduera motaren ezaugarrietara 
egokituko dira, hezkuntza-helburuetatik abiatuta.

Aurrez aurreko jardueretarako jarraibideak markatzen dituzten printzipioak proiektu 
bakoitzaren ezaugarrien arabera erabil daitezkeen sare sozialen eta mezularitza-
sistemen bidezko komunikazio guztietan ere aplikatzen dira.

Aurrez aurreko jardueretarako jarraibideak markatzen dituzten printzipioak proiektu 
bakoitzaren ezaugarrien arabera erabil daitezkeen sare sozialen eta mezularitza-
sistemen bidezko komunikazio guztietan ere aplikatzen dira.
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V.  Balizko abusu edo tratu txarren aurreko erantzuna. 

22. Kontuan izan behar da abusua gure jardueren barruan edo kanpoan gerta 
daitekeela, heldu baten edo batzuen eskutik, baita adingabe baten edo batzuen 
artean ere. Beraz, gure betebeharra da arreta jartzea eta balizko abusu edo tratu 
txarren zeinuak onartzen jakitea, eta, ildo horretan, kontuan hartzea horren berri 
biktima bera, lekukoak edo susmo sendoak zuzenean edo zeharka ezagutaraziz eman 
daitekeela.

23. Ebidentzia-bide horien bidez sexu-abusuko portaera posible bat detektatzen bada:

23.1. Berehala jakinaraziko zaio proiektuaren edo jardueraren ardura duen Itaka-
Eskolapioak fundazioko pertsonari, gurasoei edo legezko tutoreei jakinaraz 
diezaien.

23.2. Berehala hartuko dira detektatutako portaera eteteko eta adingabearen 
babesa bermatzeko beharrezko neurriak. Aldi berean, gertakarietan inplikatuta 
dagoen pertsona jardueratik baztertuko da, horiek ikertzen diren bitartean.

23.3. Gertatutakoaren berri emango zaio Itaka-Eskolapioak fundazioaren 
zuzendaritzari, legeriaren arabera egoki joka dezan, erakundearen ordezkari gisa 
dagozkion neurriak hartuz eta, bereziki, gertakariak agintari publiko eskudunaren 
aurrean salatuz.

23.4. Zuhurtzia-betebeharra. Beren eginkizunen edo zereginen ondorioz abusu 
edo tratu txar izan daitezkeen gertakarien berri duten pertsonek, lehen aipatutako 
komunikazio-betebeharrak bete ondoren, behar bezalako konfidentzialtasuna 
gorde beharko dute ikerketa-prozesuak izapidetzen diren bitartean, betiere 
honako hauek errespetatuz: eragindako eta inplikatutako pertsonen intimitaterako 
eskubidea eta izen ona, errugabetasun-presuntzioa eta sumario-eginbideen izaera 
erreserbatua. Hori guztia, agintaritza eskudunekin behar bezalako lankidetza 
izateari kalterik egin gabe.
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VI. Araudia eta erreferentziak

24. Gida hau haurren eta nerabeen eskubideak arautzeko eta bermatzeko hainbat 
araudi zibil eta elizako arau batzuetan oinarritzen eta inspiratzen da. Oro har, 
dokumentu honetako jarraibideak interpretatzeko, zehazteko eta osatzeko balioko 
duten iturri garrantzitsuenak aipatuko ditugu.

24.1. Nazio Batuen Erakundea: Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa (Batzar 
Nagusia, 44/25 Ebazpena, 1989ko azaroaren 20koa).

24.2. Gure jarduerak garatzen diren tokietan aplikatzen den adingabeen 
babesteari buruzko legedia zibila.

24.3. Egoitza Santua:  Adingabeen aurkako abusuei eta Elizaren erantzunari 
buruzko dokumentuak (http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm), Bereziki 
Francisco Aita Santuaren “Vos estis lux mundi” motu proprioa (2019ko maiatzaren 
7a).

24.4. Gure jarduerak garatzen ditugun elizbarrutietan, tokiko Elizaren arauketak, 
gidak eta bestelako dokumentuak.

24.5. Eskolapioak: Ordenak onartutako arauak, protokoloak eta jarrera oharrak, 
ala nola demarkazio eta obra jakin batekoak. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html


A D I N  T X I K I K O E N  B A B E S  E TA  T R AT U  O N E R A K O
 I TA K A-E S K O L A P I O A K  F U N D A Z I O K O  G I D A

www.itakaescolapios.org


