
ERAKUNDE ZEHATZ ETA 
ADEITSU BATERANTZ     

SAN RAFAEL A. Z. FUNDAZIOA
3 tailerreko zikloa antolatzen du:

Egoera konplexuak aztertzeko, azterketa 
eta pentsamendu kritikotik abiatuta eta 

eremu soziosanitarioko, osasun 
mentaleko eta hezkuntzako 

erakundeei zuzenduta,

LIDERAZGOAREN DIMENTSIO ETIKOA (2021ko urriaren 16a, 9,30etatik 13,30etara)                                                       
Tailer honetan, lidergoaren eta zeregin instituzionalaren printzipio etikoak, lidergoaren funtzionamendu 
ustela eragin dezaketen antolamendu-presioak, liderrak antolamendu-sistema etikoak ezartzeko duen 
erantzukizuna eta erantzukizun soziala landuko ditugu.

ANTOLAMENDUKO ETA IDENTITATEKO KULTURA-TRANSFORMAZIOA:  SORMENA, ERRUTINA, 
INHIBIZIOA. HARREMAN- ETA ZUZENDARITZA-EREDUAK (2021ko azaroaren 20a, 9,30etatik 
13,30etara)
Garaiak aldatzen ari dira, erakundeek protagonismo sozial handiagoa dute eta izango dute, beren 
zereginak eta barne eta kanpo-harremanak arautu eta zuzenduko dituzten printzipio, balio, erabilera eta 
ohituren bidez. Nolako erakundea gara? Nola eboluzionatu nahi dugu? Nola administratuko ditugu 
aldaketak?

TALDE-KONTZEPTUAK, TAREA HORNITZEKO ETA EGITEKO BEHAR DIRENAK TALDEKO, ANALISIKO 
ETA SISTEMAKO IKUSPEGIA APLIKATUA (2022ko urtarrilaren 15a, 9,30etatik 13,30etara)
Hezkuntzaren, arlo soziosanitarioaren eta osasun mentalaren eremuan pertsonak ardatz dituzten 
erakundeak zuzentzen, koordinatzen edo horietan lan egiten duten profesionalek, bereziki, prestakuntza 
profesionalizatua behar dute giza harremanetan, eta taldeen eta sistemen dinamika ezagutu behar dute.
Tailer honetan gure eguneroko lanari aplikatutako kontzeptu erlazional erabilgarriak landuko ditugu, bai 
zuzendaritzarako eta harreman profesionaletarako, bai lana egiteko. Taldeen eta taldeen dinamikak 
aztertzen ditugu, erakundearen mundu errealaren azterketa intelektualaren bidez.
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Antolatzailea: San Rafael A.Z. Fundazioa. Avda. Alcalde J. Elósegui, 36. 2013. Donostia – San Sebastián

Zuzendaria: Tomás Burutaran. Psikiatriako mediku espezialista (Bruselako Unibertsitate Librea), psikiatra gisa dihardu 1995etik. Usurbilgo erietxeko 
zerbitzuburua (2005-2015). Gaur egun, proiektu aitzindari bat zuzentzen du Donostiako San Rafael A. Z. Fundazioan. Kontsulta pribatua Donostian.
Lantegiak gidatzen ditu: Ignacio Arilla. Talde-analisian, ikuskapen instituzionalean, soziodraman eta teknika aktiboetan trebatua. Gizarte Graduatua 
(Zaragozako Unibertsitatea). Kudeaketa kooperatiboko teknikaria (Lan Ministerioa). Gainbegirale instituzionala eta prestatzailea. 20 urteko esperientzia du 
erakunde pribatu eta publikoetan lan egiten; osasun-sektorean, sektore soziosanitarioan eta hezkuntzan.
Koordinatzen eta informatzen du:  Ioritz Tellería Casado. Psikologo Sanitario Orokorra (Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa, UPV/EHU). San Rafael A. Z. 
Fundazioaren Psikologo lanak egin ditu 2018tik, Donostian. Borondatez laguntzen du Gaztedin, Donostiako Psikoterapeuta gisa nerabeei eta haien familiei 
laguntzeko zerbitzu integralean.
Izena emateko prezioa: 1 tailerra 115,00 €; 2 tailerreko 190,00 €; 3 tailerreko 275 €.

sanrafael.psi@sanrafaelfundazioa.com  TFNOA. 943 27 47 06


