
AISIAKO ETA DENBORA LIBREKO UDAL-TALDEA
2008.  urtearen  amaiera  aldera,  udaleko  hainbat  sailetako  eta  zerbitzutako
teknikariez  osatutako  talde  bat  sortu  zen,  udalean  diseinatzen  ziren  Opor
Jardueren  eskaintza  guztia  koordinatzeko  beharrak  bultzatuta.  Lantalde
horretan, honako hauek parte hartu izan dute edota parte hartzen dute:

Gizarte Politikoen eta Osasun Publikoaren Saila
Hezkuntza Zerbitzua
Berdintasunerako Zerbitzua
Gizarte Etxeen Zerbitzua
Gazteria Zerbitzua
Kirol Zerbitzua
Aplikazio Informatikoen Zerbitzua
Edukiak Kudeatzeko Unitatea
Herritarrei Laguntzeko Bulegoa
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (CEA-Ataria)
Folklore Akademia

Sortu zenetik, helburu bikoitza izan du taldeak:

1. Udalaren  opor-programa  guztiak  jasotzen  dituen  argitalpen  bat
prestatzea, horrela, hiritarrei udalaren eskaintzaren ikuspegi zabala eta
koordinatua eskaintzeko.

2. Gasteizko Udalean aisiari eta denbora libreari buruzko “esparru teoriko”
bateratu  bat  lantzea.  Esparru  horretan,  aisialdiko  programak  eta
jarduerak  garapen  pertsonalerako  eta  sozialerako  eta  hiritarren  bizi-
kalitatea areagotzeko baliabide bilakatuko dira.

Lehenengo helburuari dagokionez, aurrera egin dugu, adinen, jarduera moten,
aldien,  parte  hartzeko baldintzen eta  abarren arabera  ongi  sekuentziatutako
eskaintza  koherente  bat  definitzerakoan.  Opor-jardueren  argitalpen  hori
jarduketa-irizpideei eta askotariko funtzionamendu-estiloei buruzko etengabeko
gogoeta baten emaitza da. Gogoeta horri esker, batzuetan elkarrengandik urrun
zeuden jarrerak gerturatzea lortu dugu udalaren baitan,  eta baita  duela urte
batzuk gainditu ezinezkoak iruditzen zitzaizkigun zailtasunei aurre egitea ere. 



Bigarren  helburuari  dagokionez,  2011/2012
ikasturtean,  “Aisia eta Hezkuntza Vitoria-Gasteizen”
liburuxka  argitaratu  zuen  Gasteizko  Udalak.
Deustuko  Unibertsitateko  Aisia  katedrak  antolatu
zuen  berori,  eta  koherentzia  eman  zien  pixkana
aurreko  urteetan  landutako  gogoetari  eta  lanari.
Hirian, aisiako programak eta jarduerak diseinatzeko
orduan  jarduketa-irizpide  bateratuak  zehaztea  eta
gaiari  buruzko  ezagutza  eta  ikuspegi  eguneratuak
lantzea  zituen  xede  lanak.  Dekalogo  bat  zehaztu
zen argitalpenari amaiera emateko, eta bazegoen arrazoirik horretarako; gure
aisialdiko  programazioak  garatzerakoan  beti  aurrean  izan  behar  genituen
printzipioen erreferente izango zen dekalogo hori. Horrela, hauek dira ordudanik
gure jarduketa bideratu duten printzipioak:

1. Aisia oinarrizko giza eskubidea da.
2. Aisia herritartasun demokratikoaren seinale da.
3. Aisia esperientziaren arloa da, garapen-baliabidea eta osasun-iturria. 
4. Aisia-esperientziaren  erreferentzia-esparrua  pertsona  bera  eta

nagusitasun emozionala dira.
5. Aisiak pertsonen balioen eskalan eta horien bizimoduetan integratuta

egon behar du.
6. Aisiarako  hezkuntza  oso  tresna  baliotsua  da,  pertsonaren  eta

komunitatearen garapen integrala sustatzeko.
7. Aisiarako hezkuntza oso lotuta dago Hiri Hezitzaileen ideiarekin.
8. Aisiaren  esperientzia,  prestakuntza-prozesuko  ardatz  gisa,

partaidetzan oinarritzen da.
9. Aisiako  esku-hartzeak  iraunkorrak  izango  dira,  baldin  eta  egoera

ahulean  bizi  diren  pertsonen  eta  taldeen  inklusioa  helburu  duen
kohesio sozialeko mekanismoak garatzen badira.

10.Asiako  esku-hartzeek  aukera  ematen  dute  norberaren  bizitza
egituratzen  duten  dimentsioak  bateragarri  izan  daitezen  guztiok
dugun eskubidea baliatzeko.

Baina lantalde horrek ez du planteamendu teorikoetan soilik gelditu nahi izan.
Bizi  dugun  garaia  kezkagarria  da,  eta  hortxe  ditugu zailtasun ekonomikoak,
desberdintasun  sozialen  hazkundea,  desabantaila-egoera  garbiak  eta
baztertuak  izateko  arriskuan  dauden  taldeak  ere.  Garai  hauetan,  balioak
aldatzen  ari  dira,  askotariko  familia-ereduak  ari  dira  agertzen,  eta
erakundeekiko eta bizitza publikoarekiko mesfidantza nagusitzen ari  da. Eta,
horregatik  guztiagatik,  udaleko  teknikariok  jarraibide  berriak  eskaintzeko
erantzukizuna dugu,  zailtasun horiei  aurre  egin ahal  izateko,  hiritarrek parte
hartzeko eta  hiritarrekin  harremanetan jartzeko beste  bide  batzuk irekitzeko,
eta, azken batean, iraunkortasunaren zutabe den gizarte-kohesioaren alde lan
egiteko.

Udaleko lantalde honen aukera ez ezik ardura ere bada bere eguneroko lanean
esku  hartzeko  ildo  berriak  aztertzea,  aldaketak  proposatzea  edota  neurri
konpentsatzaileak ezartzea.

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/70/92/47092.pdf
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