
 

AURRETATUZ 
ZUREKIN AURRERA EGITEA DA KONPROMISOA. 

AURRERATUZ - ELKARGOAN AURRERA EGITEAGATIK 

Berrikuntza eta metatutako esperientzia uztartzen ditu. Psikologiaren 

hainbat arlotan (Klinika, Hezkuntza, Auzitegi-medikuntza, Larrialdiak, 

Zahartzea, Esku-hartze Soziala, eta abar) ibilbide profesional luzea 

duten eta Arabako PATeko Batzordean sartu nahi duten jarduneko 

profesionalek osatzen dute hautagaitza, elkargoko organo horren 

bidez Psikologiaren jarduera profesionala berritzeko eta 

berrindartzeko asmoz (ikus curriculumen laburpena ERANSKINEAN). 

Profesional horiek jarduneko psikologiako beste hiru profesionalen 

laguntza dute, eta, gainera, Arabako elkargoaren kudeaketan 

metatutako esperientzia jasotzen dute Batzordearen aurreko 

gobernu-aldian. 

Lan handia dago egiteko, bai psikologiak gizartean duen eginkizunari 

dagokionez, bai gobernu-arauei eta elkargokideen parte hartzeari 

dagokienez. Alderdi horiek jaso ditugu gure hauteskunde-programan. 

Baina helburuak ez ezik, prozesua eta hori egiteko modua ere 

azpimarratu nahi ditugu: 

• Erronka horiei guztiei modu parte-hartzailean, gardenean eta 

integratzailean egin nahi diegu aurre, modu batean edo bestean parte 

hartu nahi duten elkargokide guztiei, bakoitzak dituen aukeren 

arabera. 

• Elkargoaren baliabideak ahalik eta elkargokide gehienen onerako 

izatea nahi dugu, eraginkorrak eta eraginkorrak izanik. 

• Elkargoaren etorkizuneko norabidea definitu eta integratu nahi 

dugu, indarrean dagoen lege-esparrua bikain errespetatuz, 

batzarrarena baino iritzi gehiago txertatuta. 

• Espero dugu parte hartzeko prozesu horiek guztiak erraztu eta 

arinduko dituzten teknologia eta dinamika berriak sartzea. 



39 urtez psikologoak prestatzen aritu da, UNEDen zentro elkartuko irakasle-tutore
gisa. Era berean, droga-mendetasunen esparruan lan egin du 18 urte baino
gehiagoz hainbat zentrotan (Osakidetza TZ, Etorkintza Fundazioa, Laudioko Udala,
IRSE, eta abar), baita pribatuan ere..

Ibilbide luzea egin du psikologo gisa gaur egun lan egiten duen hirugarren adinekoen
esparruan. Giza baliabideen arloan ere lan egin du.

 Ia 40 urteko esperientzia psikologiaren munduan. Pribatuan jardun zuen hautaketa-,
prestakuntza- eta lanpostuen balorazio-lanetan, eta IVAPeko (Eusko Jaurlaritza)
Hautaketa Zerbitzuko teknikari gisa sartu zen eremu publikoan. 2015. urtetik, IVAPeko
idazkari nagusia.

32 urteko esperientzia profesionala haurtzaroarekin, nerabezaroarekin eta familiarekin
lan egiten. Esperientzia hezkuntzaren eta esku-hartze sozialaren arloan. Irakaslea,
programen eta baliabideen kudeaketan aditua.

Prestakuntza eta esperientzia handia krisian esku hartzeko, bai estatuan, bai
nazioartean. Prestakuntza zabala du osasun mentalean indarkeria politikoko eta
hondamendietako egoeretan, larrialdietan eta larrialdietan, esku-hartzaileen
arretan. Irakasle gisa, hainbat ikastaro eman ditu Gurutze Gorrian eta
unibertsitateetako graduondoetan (Complutense, Jaume I de Castellón...).
Larrialdietako aholkularia eta Arabako Gurutze Gorriaren Larrialdietan Berehala
Esku hartzeko Taldeko kidea.

25 urte baino gehiago psikologo gisa esku-hartze sozialean lanean, eta Gurutze
Gorriarekin lankidetzan, hondamendien eta istripu handien biktimei arreta emateko.
Esku-hartze sozialarekin lotutako gaietan trebatzailea, ikastetxeetan eta Udaltzaingoan
Balora ezagutarazteko eta abian jartzeko lankidetza barne.

Nor gara?
Lan egiteko eta hobekuntzak sortzeko gogoa duen taldea

CARMEN GUIJARRO SANTAMARIA
1989tik auzitegi-psikologo eta Psikologia Klinikoan eta Psikologia Sanitarioan
espezialista. Eusko Jaurlaritzako Justizia Saileko Talde Psikosozial Judizialaren
koordinatzaile lanetan dihardu. Hainbat masterretako tutorea (Esku-hartze Soziala,
Juridikoa, Psikologia Klinikoa, Psikologia Klinikoa, Legezkoa eta Forense). Hizlaria
hainbat erakundetan, hala nola Osakidetzako Osasun Mentaleko Zerbitzuan,
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoan, Eusko Jaurlaritzako Herri
Administrazio eta Justizia Sailean, ikastetxeetan edo Gasteizko Udalean, besteak
beste.

ISABEL MARTINEZ DIAZ DE ZUGAZÚA

Psikologo-psikoterapeuta, 21 urteko esperientzia duena pertsonekin, bikoteekin eta
familiekin esku-hartze psikoterapeutikoan, bai hirugarren sektorearen antolaketan,
bai eremu pribatuan, adikzioen eta beste arazo psikopatologiko batzuen arloan
esperientzia handia duena. EHUko eta UNEDeko psikologia-graduko kanpoko
tutorea. Taldeen eta programen kudeaketa eta zuzendaritza.

2004az geroztik, esperientzia handia izan du hainbat talderekin (kalteberatasun
bereziko haurrak eta nerabeak, mendeko pertsonen zaintzaileak eta narriadura
kognitiboak dituzten adinekoak), lehenik eta behin eremu klinikoan eta, ondoren,
esku-hartze sozialean. Gaur egun, harrera eta esku-hartze prozesu bat garatzen ari
da Administrazio Publiko batean (Udala)

Esperientzia luzea osasun mentalean, hainbat postutan. 16 urte baino gehiago izatea
jarduera psikologikoan, bai eremu klinikoan maila publikoan, bai pribatuan. Hainbat
ikerketa egin eta zuzendu ditu. Psikologia pribatuko zentro bateko irakasle, tutore,
aholkulari eta zuzendaria izan da. Gaur egun jardunean dago, hainbat
kolaboraziorekin (psikologia, ikerketa, etab.).

1992az geroztik, Arrasateko Aita Menni ospitale psikiatrikoko psikologo klinikoaren
lanpostua betetzen du, zainketa berezien egonaldi luzeko unitatean, bai eta
psikologia eta psikiatriako kanpo-kontsulten zerbitzuan ere, eta bertan Ertzaintzaren
Osasun Mentaleko arloarekin kolaboratzen du. Deustuko Unibertsitateko irakasle-
laguntzailea Psikologia Sanitario Orokorreko Masterrean eta Esku-hartze Sozialaren
Psikologiako Unibertsitate Masterrean.
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