Dekalogoa

OPEN LAB UROLA KOSTA ekintzailetzarako espazioa

D E K A L O G O A

ZER GARA
1. Arte, zientzia eta teknologiaren esparruetan, sortze, ikertze, esperimentatze eta garatze prozesuak
aurrera eramaten dituen espazio ireki eta kolaboratzailea gara. Era berean, mota ezberdinetako
erreminta, prototipatze eta fabrikazio elektronikoko makina digitalak erabiltzeko aukera eskainiko
dugu.
2. Dibulgazio espazio bat ere izan nahi dugu. Elkarlanaren, workshop edo tailerren edota ezagutza
trukatze prozesuen eskutik sormena, ekintzailetza eta DIY filosofia akuilatu eta zabaldu nahi dugu
Urola Kostan.
3. Software eta hardware baliabide irekien erabilera eta elkarlanaren eta ingurugiroaren errespetua
ditugu identitate ezaugarri nagusi bezala.

Dekalogoa
BISIOA eta MISIOA
1. KOMUNITATEA: Jakintza komunitatetik sortutako taldea da eta komunitatearen mesederako lan
egiteko konpromisoa du.
2. SORMENA eta IKERKETA: Teknologia digitalarekin erlazionatutako alderdi guztiak ditu aztergai. Era
ireki batean sortzea, ikertzea, esperimentatzea, garatzea eta batez ere egitea ditu helburu.
3. GARAPENA: Gure bailararen garapen integrala bilatu nahi da horretarako biztanleek bere ideia
nahiz prototipoak aurrera ateratzeko espazio ireki bat bermatuz.
4. ETIKA: Gure egiten ditugu hurrengo printzipio eta baloreak: askatasuna, sexu berdintasuna,
laikotasuna, kontzientzia soziala, gizarte-berdintasuna, ezagutzarako sarbide librea, jakin mina,
sormena eta interesa.

HIZKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOA


Laborategiak euskara erabiltzeko konpromisoa hartzen du.



Open Lab Urola Kostak egingo dituen ekitaldi guztiak (Label-atzea, aktak, sare sozialak, kartela,
ikastaroak, serigrafia, komunikazio ofizialak…) euskaraz egingo ditu eta beharrezkoa den
guztietan itzuliko ditu gaztelaniara edo baita beharrezko beste edozein hizkuntzatara ere.



Laborategiko langileak edo kontratatuak euskarazko profila bete behar du eta bere egitekoak
(Akta, komunikazio, email, dibulgazio eta gainontzekoak) euskaraz egingo ditu eta beharrezkoa
den guztietan itzuli egingo ditu.

INGURUMENA


Laborategiak ingurumenean izan dezakeen inpaktua baloratu eta lehengaiak berrerabiltzea
bultzatuko du.

Dekalogoa
SOFTWARE ETA HARDWAREA


Laborategiak SOFTWARE IREKIA erabiltzeko konpromisoa hartzen du.



Laborategiak HARDWARE IREKIA erabiltzeko konpromisoa hartzen du.



Laborategian sortzen ekoizten edo diseinatzen denak CREATIVES COMMONS LIZENTZIA IREKIA
izango du, erabili diren baliabideak irekiak izan direlako.



Laborategian ekoizten ari den guztia irekia izango da eta egiten ari denaren informazioa edozeini
irekia egongo da. Erabiltzaileak bertako langileari eman beharko dio egiten ari denaren berri eta
bere proiektua datu basean gordea geratuko da.

Dekalogoa

ERABILTZAILEAK


Laborategia irekia izango da edozeinentzat.



Laborategia erabiltzen duen guztiak laborategiko erabilpen arauak bete beharko ditu eta bete
ezean kanporatua izan daiteke tenporalki edo/eta betirako. Jasotako proiektuen informazioak
erabilpen zuzena eta egokia izan beharko du. Bestela, kanporatze erabakia har dezake
zuzendaritzak.



Ez da arraza, sexu edo pentsamendu desberdinagatiko bereizketarik egingo.



Laborategiak ez du erabilpen lehentasunik izango (enpresak, familiak, norbanakoak,...) eta
lehentasunik dagoenean juntak erabakitako lehentasunak izango dira eta inoiz ez betierekoak.

Dekalogoa

TEKNOLOGIA ETA ZIENTZIA


Teknologia eta elektronika laborategi bat izan arren erabilpena beste edozein arlo eta zientzietara
irekia uzten da.

Dekalogoa
LABORATEGIAREN ERABILERA


Laborategiko materiala hartu bezala utziko da eta zerbait apurtuaz gero arduradunari
jakinaraziko zaio.



Ez da laborategiko materialik edo erremintarik kanpora aterako.



Bakoitza egiten ari den proiektuaren berri laborategi arduradunari emango zaio eta honek
sarrerako panelean jarriko du.



Proiektua egiteko materialaren kostua proiektu egileak jasango du bere gain Laborategiak eman
ezin dion guztietan.



Higiene kondizio minimoak gordeko dituzte erabiltzaileek, zikintzen dutena garbitu eta
desordenatzen dutena ordenean utziaz.



Erabiltzaileak laborategia zaintzeaz arduratuko dira eta norbait zerbait desegokia egiten ari
denaren berri arduradunari emango diote.



Erabiltzaileek laborategiaren ordutegia beteko dute.



Erabiltzaileek ixteko ordua bete baino 20 minutu lehenago materiala jasotzeko egingo den deia
errespetatuko dute.



Arau hauek betetzen ez dituen erabiltzaileak ezingo du laborategia erabili.

Dekalogoa
EGUTEGIA eta ORDUTEGIA
Astelehenetik ostiralera 17:00etatik 21:00etara.
Larunbatetan 10:00etatik 13:00etara.

Dekalogoa

AGINTE ORGANOAK ETA ORGANIGRAMA


Aginte organo nagusia JUNTA izango. Gutxienez 6 pertsonako talde bat izango da, Udal,
Mankomunitatea, Eskola, Enpresa nahiz Erabiltzaileen artean proportzionalki osatua, betiere
erabiltzaileei lehentasuna emanaz.



Eguneroko erabakiak Open Lab Urola Kostako langileak hartuko ditu beti ere Juntak harturiko
erabakiak eta barne araudian oinarrituta.



Junta gutxienez urtean behin bilduko da gutxi gora behera.



Langileak junta bileretan azalduko ditu egunerokotasunaren nondik norakoak.



Mankomunitateak hartuko du langilearen kontratazioaren ardura

