Gasteizen zerbait hobetu daitekeela pentsatzen baduzu, orain duzu aukera ezin hobea, urrats hori egiteko. HEI (Herritartasunerako
Eskola Irekia) topaketarako eta prestakuntzarako gune bat da, Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat irekia dagoena,
Herritarren Partaidatzaren Zerbitzuaren barruan. HEIk lagundu egin nahi digu gure partaidetza-kultura hobetzen, zein
eremu eta arlotan parte har dezakegun ezagutzen; gero eta protagonistagoak izan gaitezen eta udalaren kudeaketa eta
politikan gero eta motibazio eta prestakuntza handiagoarekin esku har dezagun, denon artean Gasteiz hiri demokratikoagoa,
gardenagoa eta zoriontsuagoa bihur dezagun. 2017/2018 bigarren ikasturte honen egitarauaren prestakuntza Talde Eragileak
egindako lanari zor diogu; talde eragile hori, hain zuzen ere, herritarrek eta udaleko teknikariek osatzen dute, eta bertan,
2016/2017 ikasturtean barrena bildu diren eskaera eta premia desberdinei erantzuna eman nahi izan zaie. Ekintza horietako
batzuen helburua prestakuntza da, beste batzuena gaikuntza, esperimentazioa eta ikerketa, era berean denak topaketarako
eta harremanerako eremu gisa daude proposatuak, eta garatu beharreko balioak honako hauek izango lirateke: partekatzea,
elkarlana eta akordioak bilatzea. Gasteizen zerbait hobetu daitekeela pentsatzen baduzu, orain duzu aukera ezin hobea, urrats
hori egiteko. HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia) topaketarako eta prestakuntzarako gune bat da, Gasteizko udalerrian
bizi garen guztiontzat irekia dagoena, Herritarren Partaidatzaren Zerbitzuaren barruan. HEIk lagundu egin nahi digu gure
partaidetza-kultura hobetzen, zein eremu eta arlotan parte har dezakegun ezagutzen; gero eta protagonistagoak izan
gaitezen eta udalaren kudeaketa eta politikan gero eta motibazio eta prestakuntza handiagoarekin esku har dezagun, denon
artean Gasteiz hiri demokratikoagoa, gardenagoa eta zoriontsuagoa bihur dezagun. 2017/2018 bigarren ikasturte honen
egitarauaren prestakuntza Talde Eragileak egindako lanari zor diogu; talde eragile hori, hain zuzen ere, herritarrek eta udaleko
teknikariek osatzen dute, eta bertan, 2016/2017 ikasturtean barrena bildu diren eskaera eta premia desberdinei erantzuna
eman nahi izan zaie. Ekintza horietako batzuen helburua prestakuntza da, beste batzuena gaikuntza, esperimentazioa
eta ikerketa, era berean denak topaketarako eta harremanerako eremu gisa daude proposatuak, eta garatu beharreko
balioak honako hauek izango lirateke: partekatzea, elkarlana eta akordioak bilatzea. Gasteizen zerbait hobetu daitekeela
pentsatzen baduzu, orain duzu aukera ezin hobea, urrats hori egiteko. HEI2017
(Herritartasunerako
/18 Eskola Irekia) topaketarako
eta prestakuntzarako gune bat da, Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat irekia dagoena, Herritarren Partaidatzaren
Zerbitzuaren barruan. HEIk lagundu egin nahi digu gure partaidetza-kultura hobetzen, zein eremu eta arlotan parte har
dezakegun ezagutzen; gero eta protagonistagoak izan gaitezen eta udalaren kudeaketa eta politikan gero eta motibazio eta
prestakuntza handiagoarekin esku har dezagun, denon artean Gasteiz hiri demokratikoagoa, gardenagoa eta zoriontsuagoa
bihur dezagun. 2017/2018 bigarren ikasturte honen egitarauaren prestakuntza Talde Eragileak egindako lanari zor diogu;
talde eragile hori, hain zuzen ere, herritarrek eta udaleko teknikariek osatzen dute, eta bertan, 2016/2017 ikasturtean barrena
bildu diren eskaera eta premia desberdinei erantzuna eman nahi izan zaie. Ekintza horietako batzuen helburua prestakuntza
da, beste batzuena gaikuntza, esperimentazioa eta ikerketa, era berean denak topaketarako eta harremanerako eremu gisa

PARTE HARTU!
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HEI. HERRITARTASUNERAKO ESKOLA IREKIA
Egizu lan gaStEizEn aldE

Gasteizen zerbait hobetu daitekeela pentsatzen baduzu, orain
duzu aukera ezin hobea, urrats hori egiteko. HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia) topaketarako eta prestakuntzarako gune bat
da, Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat irekia dagoena,
Herritarren Partaidatzaren Zerbitzuaren barruan.

2017/2018 bigarren ikasturte honen egitarauaren prestakuntza
Talde Eragileak egindako lanari zor diogu; talde eragile hori, hain
zuzen ere, herritarrek eta udaleko teknikariek osatzen dute, eta
bertan, 2016/2017 ikasturtean barrena bildu diren eskaera eta
premia desberdinei erantzuna eman nahi izan zaie.

HEIk lagundu egin nahi digu gure partaidetza-kultura hobetzen,
zein eremu eta arlotan parte har dezakegun ezagutzen; gero eta
protagonistagoak izan gaitezen eta udalaren kudeaketa eta politikan gero eta motibazio eta prestakuntza handiagoarekin esku
har dezagun, denon artean Gasteiz hiri demokratikoagoa, gardenagoa eta zoriontsuagoa bihur dezagun.

Ekintza horietako batzuen helburua prestakuntza da, beste
batzuena gaikuntza, esperimentazioa eta ikerketa, era berean
denak topaketarako eta harremanerako eremu gisa daude proposatuak, eta garatu beharreko balioak honako hauek izango
lirateke: partekatzea, elkarlana eta akordioak bilatzea.
Errazago aukeratu ahal izan dezazun zein jardueratan gustatuko
litzaizukeen parte hartzea, ondorengo eremu hauetan antolatu
da egitarau hori:

HEI!
Ekingo diogu

2017-18 ikasturteari?

• HITZALDIAK, BILTZARRAK ETA JARDUNALDIAK
• GIZARTE-GAITASUNEN TAILERRAK
• ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK ETA TAILERRAK
• EZAGUTU ZURE UDALA
• 2018/2019 IKASTURTEA ERAIKIZ

(Ikusi jardueren egutegia 6. eta 7. orrialdeetan)
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NORK HAR DEZAKE PARTE ESKOLAN?
Jarduera gehienak, oro har, herritarrei zuzenduak daude, baina
kolektibo desberdinei zuzendutako jarduerak ere topa ditzakezu
bertan (haurrei, familiei, talde politikoei, teknikariei, gizartekolektiboei...).

Ikasturte honetan urrats bat gehiago egingo dugu HEIren
eraikuntzan eta, hala, haurrei zabalduko diegu eskola. Ezagutu
ezazu liburuxka honetan txikienentzat prestatu dugun eskaintza.

NOLA HAR DAITEKE PARTE?
Oso modu eta maila desberdinetan, zure aukeren eta gogoen
arabera; HEI eskola presentziala da, baita birtuala ere. Hitzaldiak zuzenean eskainiko dira internet-en bidez eta gainerako
jardueretan sortutako dokumentazioa herritarren esku egongo
da www.vitoria-gasteiz.org/hei helbidean. Twitter eta facebook
bidez ere egin dezakezu eskolaren jarraipena.
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Sar zaitez
zure eskolan,
zatoz

HEIra!
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Gasteizen zerbait hobetu daitekeela pentsatzen baduzu, orain duzu aukera ezin hobea, urrats hori egiteko. HEI
(Herritartasunerako Eskola Irekia) topaketarako eta prestakuntzarako gune bat da, Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat
irekia dagoena, Herritarren Partaidatzaren Zerbitzuaren barruan. HEIk lagundu egin nahi digu gure partaidetza-kultura
hobetzen, zein eremu eta arlotan parte har dezakegun ezagutzen; gero eta protagonistagoak izan gaitezen eta udalaren
kudeaketa eta politikan gero eta motibazio eta prestakuntza handiagoarekin esku har dezagun, denon artean Gasteiz
hiri demokratikoagoa, gardenagoa eta zoriontsuagoa bihur dezagun. 2017/2018 bigarren ikasturte honen egitarauaren
prestakuntza Talde Eragileak egindako lanari zor diogu; talde eragile hori, hain zuzen ere, herritarrek eta udaleko teknikariek
osatzen dute, eta bertan, 2016/2017 ikasturtean barrena bildu diren eskaera eta premia desberdinei erantzuna eman nahi
izan zaie. Ekintza horietako batzuen helburua prestakuntza da, beste batzuena gaikuntza, esperimentazioa eta ikerketa,
era berean denak topaketarako eta harremanerako eremu gisa daude proposatuak, eta garatu beharreko balioak honako
hauek izango lirateke: partekatzea, elkarlana eta akordioak bilatzea. Gasteizen zerbait hobetu daitekeela pentsatzen baduzu,
orain duzu aukera ezin hobea, urrats hori egiteko. HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia) topaketarako eta prestakuntzarako
gune bat da, Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat irekia dagoena, Herritarren Partaidatzaren Zerbitzuaren barruan.
HEIk lagundu egin nahi digu gure partaidetza-kultura hobetzen, zein eremu eta arlotan parte har dezakegun ezagutzen;
gero eta protagonistagoak izan gaitezen eta udalaren kudeaketa eta politikan gero eta motibazio eta prestakuntza
handiagoarekin esku har dezagun, denon artean Gasteiz hiri demokratikoagoa, gardenagoa eta zoriontsuagoa bihur dezagun.
2017/2018 bigarren ikasturte honen egitarauaren prestakuntza Talde Eragileak egindako lanari zor diogu; talde eragile hori,
hain zuzen ere, herritarrek eta udaleko teknikariek osatzen dute, eta bertan, 2016/2017 ikasturtean barrena bildu diren
eskaera eta premia desberdinei erantzuna eman nahi izan zaie. Ekintza horietako batzuen helburua prestakuntza da, beste
batzuena gaikuntza, esperimentazioa eta ikerketa, era berean denak topaketarako eta harremanerako eremu gisa daude
proposatuak, eta garatu beharreko balioak honako hauek izango lirateke: partekatzea, elkarlana eta akordioak bilatzea

HERRITARTASUNERAKO ESKOLA IREKIA

JARDUERA-EGITARAUA
2017 /18
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HEI Programa 2017/ 18 ikasturtea
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

“Etorkizunera begira”
Zure elkartearen kudeaketa-plana

“Etorkizunera begira”
Zure elkartearen kudeaketa-plana

ABENDUAK 13
20. or.

URTARRILAK 10
20. or.

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

EZAGUTU ZURE UDALA

IKASGELA IREKIA

“Etorkizunera begira”
Zure elkartearen kudeaketa-plana

Bisita Zabalgana
gizarte-etxera

Hedabideak iritzi-sortzaile

AZAROAK 8 ETA 22
20. or.

ABENDUAK 14 ETA 15
25. or.

URTARRILAK 11
11. or.

urria

azaroa

ABENDUA

URTARRILA

2017/18 IKASTURTEAREN
IREKIERA

GIZARTE-GAITASUNEN
IKASTAROEN AURKEZPENA

Inaugurazio-hitzaldia
Bizitzarako iraultza txikiak

hitzaldia
Komunikazioaren magia

URRIAK 26
9. or.

AZAROAK 16
10. or.

GIZARTEGAITASUNETARAKO
LANTEGIAK
Elkarrekin lan egiten
ikasteko lantegia
15. or.

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK
Hirugarren Sektore Sozialaren
egoera Euskadin
AZAROAK 28
22. or.

EZAGUTU ZURE UDALA
Bisita familiarra
Udaletxera
ABENDUAK 27
25. or.

GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK
Bilera eraginkorrak,
moderatzen eta
eztabaidatzen ikastea
URTARRILAK 9, 16, 23 ETA 30
16. or.
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK
Zure elkartearen eskubideak eta
betebeharrak: Gardentasunari
buruzko Legea eta Informazio
Publikoa Eskuratzeko bidea
URTARRILAK 31
22. or.
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EZAGUTU ZURE UDALA
Zein zerga ordaintzen ditugu
Gasteizen?

GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK

MARTXOAK 6
26. or.
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK
Zein komeni zaizu? Ezagutu
Udalaren diru-laguntzak
OTSAILAK 6
23. or.

Gatazkaren kudeaketa positiboa
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

Gerturatu Kultura Librera

Zure elkartearen oinarrizko
diseinua

MARTXOAK 9
21. or.

APIRILAK 13
21. or.

MAIATZAK 7
18. or.
2018/19 IKASTURTEA
ERAIKITZEN

Bisita Udaletxera

dINAMIKA
PARTE-HARTZAILEA
Eta orain zer? 2018-2019
ikasturterako proposamena

MARTXOAK 13
26. or.

APIRILAK 10 ETA18
25. or.

MAIATZAK 8
29. or.

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

2017/18 IKASTURTEAREN
AMAIERA

Entzute aktiboa eta enpatia

Sistema Eragile Librea

Presentzia Sare Sozialetan

OTSAILAK 5, 12, 19 ETA 26
17. or.

MARTXOAK 16
21. or.

APIRILAK 20
21. or.

hitzaldia
Bizitza elkarrekin: bizikidetza
demokratikorako gako batzuk

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK

Ikasi zure proiektua eta memoria
egiten

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK
Datuak Babesteari buruzko Legea.
Badakizu zure elkartea egunean
dagoen? (azken berritasunak)

OTSAILAK 20

MARTXOAK 22

23. or.

22. or.

HERRITARREK PARTE HARTZEKO
JARDUNALDIA
Berrikuntza Herritarren
Partaidetzaren alorrean

Zertan erabiltzen du Gasteizek
udal-aurrekontua?

OTSAILAK 15
12. or.

EZAGUTU ZURE UDALA

EZAGUTU ZURE UDALA

MAIATZAK 17
13. or.

Gatazkaren kudeaketa positiboa
APIRILAK 9,16 ETA 23
18. or.

ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK
Intranet propioa eta librea:
NextCloud
MARTXOAK 23
21. or.
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HITZALDIAK,
BILTZARRAK ETA
JARDUNALDIAK
Ikasturte honetako egitarauaren barruan hitzaldiak, mahai-inguruak eta herritarrek parte hartzeko jardunaldiak izango ditugu.
Horietan, herritarren parte-hartzearen inguruko gai interesgarriak
jorratuko ditugu, hala nola etika eta bizikidetza, gizarte-hedabideen eragina, gizarte-harremanetan jokabideak duen garrantzia
eta partaidetzaren alorrean izandako berrikuntza.
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HITZALDIA
2017/18 IKASTURTEAREN IREKIERA

inaugurazio-hitzaldia

Bizitzarako iraultza txikiak

Eguna:

• Urriak 26. 19:00-21:00.

Lekua: Europa Biltzar Jauregia.
María de Maeztu Auditorioa.
Gonbidapen bidezko sarrerak dira eta urriaren 20tik aurrera jaso
daitezke gizarte-etxeetan.

Hitzaldi honetan, Elsa Punsetek lagundu egingo digu garun moldagarri eta sortzaile baten gakoak argitzen, eta garun hori gihar
bat balitz bezala entrenatzen, gainerakoekin bizi eta elkarlanean aritzeko, eraginkortasunez komunikatzeko, pertsonen arteko harreman asegarriak edukitzeko, gatazkak konpontzeko eta
zorigaitzari aurre egiteko; erabaki estrategikoak hartzeko, gure
gaitasun sortzailea adierazteko...

• ESKOLAREN AURKEZPENA, 2017/18 IKASTURTEA
• INAUGURAZIO-HITZALDIA
Bizitzarako iraultza txikiak
Hizlaria: Elsa Punset
Duzun adina duzula, zure bizitza une zirraragarri batean dago.
Ezagutzaren iraultzan murgilduta gaude, eta horrek, dagoeneko,
denon eskura dagoen gizarte sortzaile bat ekarri du. Hedabide
teknologikoen ondorioz izugarri hazten ari dira inguratzen gaituzten ezagutza-oldeak, gero eta gehiago sortzen ari dira, gero eta
eskuragarriagoak dira eta gero eta aplikazio gehiago dituzte. Hori
dela eta, gure bizimoduak aldatzen ari dira oro har, baina baita
zure bizimodua ere, bereziki. Bizimodu korapilatsuak bizi ditugu,
horixe baietz, eta beti ez da erraza izaten.
Gero eta esparru eta herrialde gehiagotan lan egiteko aukera
dugu, baina horretarako, testuinguru aldakorretan erabilgarri
izango zaizkigun gaitasunak eta eskumenak behar ditugu. Etengabe ikastera eta desikastera behartzen gaituzten erronkei aurre
egin behar diegu, gure mundua etengabe aldatzen ari da, eta hori
dela eta, porrotak jasatera eta erosotasunezko gure eremutik kanpo bizitzera behartuak gaude.

Elsa Punset
Filosofian eta Letretan Lizentziatua da, eta Giza Zientzietako Masterra du Oxfordeko Unibertsitatean eta Kazetaritzakoa Madrilgo
Unibertsitate Autonomoan. Halaber, Bigarren Hezkuntzako Masterra du Madrilgo Camilo José Cela Unibertsitatean.
Edukien Zuzendaria da Ikaskuntza Sozial eta Emozionalaren Laborategian (LASE), telebistan kolaborazio-lan batzuk eginak ditu
Hormiguero saioan eta, gero, “La Mirada de Elsa” aurkeztu eta
zuzendu zuen Redes saioaren barruan. Horren ondoren, asteko
sekzio bat eduki zuen, “El mundo en tus manos” izenekoa, TVEko
“Para todos la 2” programaren barruan.
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HITZALDIA
GIZARTE-GAITASUNEN
IKASTAROEN AURKEZPENA

hitzaldia

Komunikazioaren magia

Eguna:

• Azaroak 16. 19:00-20:30.

Lekua: Goiuri Jauregia. Martin de Salinas Aretoa.

Gonbidapen bidezko sarrera. Azaroaren 6tik aurrera jaso ahal
izango dira gizarte-etxeetan.
• HITZALDIA
Komunikazioaren magia

Hizlaria: Iñigo Sáenz de Urturi
Nola jakinarazten diegu besteei dakiguna, nahi duguna, sentitzen
duguna...?
Nola lortzen dugu esaten duguna ulertaraztea? Benetan transmititzen dugu adierazi nahi duguna?
Hitz egiten dudanean, zergatik ulertzen didate pertsona batzuek
eta beste batzuek ez, gauza bera esanda?
Nola lor dezaket esaten dudana jende guztiak ulertzea?
Gure komunikatzeko gaitasunak eta gizarte harremanak
hobetzen lagunduko diguten gakoak eta erantzunak emango
dizkigu Iñigo Saenz de Urturik.
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Iñigo Sáenz de Urturi
Iñigo Sáenz de Urturi Ahozko Komunikazio eta Eszena dierazpeneko irakaslea da Madrilgo Unibertsitate Konplutensean. Hizlaria
eta Goi Zuzendaritzako prestatzailea ere bada eta Espainia zein
Latinoamerikako 2.500 exekutibo eta enpresari baino gehiago trebatu ditu zuzenean. Bere hitzaldi harrigarri eta liluragarrien bidez,
paradigma aldaketa baterako sarbidea eskeintzen die bere entzuleei, pertsona nahiz erakundeei gaitasun eta garapen maila berri
batera iristeko aukera emanez.

MAHAI-INGURUA
IKASGELA IREKIA

Hedabideak iritzi-sortzaile

Eguna:
• Urtarrilak 11. 19:00-20:30.

Lekua: Goiuri Jauregia. Martin de Salinas Aretoa.
Gonbidapen bidezko sarrera. Urtarrilaren 2tik aurrera jaso ahal
izango dira gizarte-etxeetan
• MAHAI-INGURUA
Hedabideak iritzi-sortzaile
Masen komunikazioari buruzko zenbait azterlanek egiaztatu dute
hedabideek eragin garrantzitsuak dituztela gizartearengan, eta
hala, estereotipoetan, iritzietan, ideien eraikuntzan dute eragina,
nahiz eta nekez topatzen dugun eragin horien izaera eta hedaduraren inguruan adostasunik.
Zer da iritzi publikoa? Nola sortzen da iritzia pertsonengan? Zer
eragin dute Sare Sozialek iritzi publikoaren gainean? galdera
horiei eta antzeko beste batzuei erantzuten saiatuko dira mahaiinguruan, eta hedabide idatzietako, irratietako eta Interneteko 5
kazetari ospetsuk beren ikuspegia eskainiko digute, hedabideak
iritzi-sortzaile izan daitezkeela erakusteko.

Moderatzailea: Aitor Buendia
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HITZALDIA
HERRITARREK PARTE
HARTZEKO JARDUNALDIA

Eguna:

• Otsailak 15. 10:00-19:00.

Lekua: Goiuri Jauregia. Martin de Salinas Aretoa.

Sarrera doan, aurrez izena emanez gero, edukiera bete arte.
• 10:00-11:30: HITZALDIA
Joera eta esperientzia berritzaileak Herritarren
Partaidetzaren alorrean.

Berrikuntza
Herritarren Partaidetzaren alorrean

Zenbait hiritako ordezkariek herritarren partaidetzaren alorrean
izan dituzten esperientziak eta udalerrian lortzen ari diren ondorioak hurbiletik ezagutzeko aukera eskainiko digute:
- Jun (Twitter, partaidetzarako eta gardentasunerako tresna gisa)
- Bartzelona (Auzoa, partaidetzaren ardatz)
- A Coruña (Herritarren Laborategiak)
- Gasteiz (Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Herritarren Foroa)

Bernardo Gutierrezek herritarren mugimendu partaidetza
berriei buruz eta Administraziorekiko beharrezko loturari buruz
hitz egingo digu. Baita parte-hartze horretan Administrazioa
liderkide izateko beharraz ere… Gauzak hain azkar doazen
mundu honetan, etorkizuna hemen dugu. Hori dela eta, etziko
prestatu behar dugu geure burua.
• 16:00-17:30: HITZALDIA
Partaidetzan berritzeko ikuspegi esperimentala.
Hizlaria: Francisco Rojas Martín.
Novagob erakundeko Zuzendaria

Hizlaria:

Bernardo Gutiérrez
Kazetaria, idazlea, ikerlaria, aktibista, eta Madrilgo MediaLabPrado herritar-berrikuntzarako laborategietako komunikazio-arduraduna.
• 11:30-12:00: ATSEDEN
• 12:00-14:00: EHERRITAR-BERRIKUNTZAREN
ESPERIENTZIAK
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Azken urteotan nazioarteko hainbat administrazio publikok guneak jarri dituzte martxan berrikuntza publikorako prozesuetan
ikuspuntu esperimentala aplikatzeko, gobernu-laborategiak izenekoak (GovLabs). Saioan esperientzia nabarmenen batzuk ezagutuko ditugu, funtzionamendu-logikak, erabilitako metodologiak
eta hiritar laborategiekiko desberdintasunak eta antzekotasunak.
• 17:30-19:00: LANTEGIA
Teoriatik praktikara. Berrikuntza publikorako ikuspegi
esperimentala aplikatzen.

HITZALDIA
2017/18 IKASTURTEAREN AMAIERA

Bizitza elkarrekin: bizikidetza
demokratikorako gako batzuk

Eguna:

• Maiatzak 17. 18:30-21:00.

Lekua: Goiuri Jauregia. Martin de Salinas Aretoa.

Gonbidapen bidezko sarrera. Maiatzaren 2tik aurrera jaso ahal
izango dira gizarte-etxeetan.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuarekin elkarlanean emango diogu amaiera ikasturteari, eta interes handia pizten duen gai batera
hurbilduko gara, hots, bizikidetzara.
• HITZALDIA
Bizitza elkarrekin: bizikidetza demokratikorako gako batzuk.
Hizlaria: Daniel Innerarity
Herritarrok gero eta zorrotzago jokatzen dugu gure gobernuekin,
eta hori kontzientzia demokratikoaren erakusgarri garbia da. Baina, bestetik, zenbateraino gara zorrotzak geure buruarkin? Behar
adinako heziketa eta informazioa dugu gai publikoen inguruan?
Ba al dugu mundu partekatu batean bizi garen kontzientziarik ,
ala politikaren ikusle eta kontsumitzaile hutsak besterik ez gara?
• ZURE GALDERAK
Besteekin bizitzen ikasi.
Herritarrak, bizikidetza eta aniztasuna gaien ikuspuntutik hitz
egingo dute Martin Gartziandiak, Juan Ibarrondok eta Arantza
Basagoitik hizlariarekin.

Daniel Innerarity
Daniel Innerarity katedraduna da filosofia politiko eta sozialean,
“Ikerbasque” ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean eta Gobernantza Demokratikoaren Institutuko zuzendaria (www.globernance.org). Irakasle gonbidatua izan da Europako eta Ameriketako
hainbat unibertsitatetan, esate baterako, Sorbonako Unibertsitatean (Paris I), edo London School of Economics and Political Science izenekoan. Gaur egun, Davis katedraren titularra da Georgetowngo Unibertsitatean eta irakasle bisitaria Florentziako Institutu
Europarrean.
Bere azken liburuen artetik azpimarratzekoa da Ética de la hospitalidad izenburua duena (Sociedad Alpina de Filosofía Elkartearen
2011 Saria frantsesez idatzitako filosofia-libururik onenari. ”Le
Nouvel Observateur” Frantziako aldizkariak munduko 25 pentsalari handienen zerrendan sartu zuen 2004. urtean.

• IKASTURTE-AMAIERAKO FESTA
Musikaren eta artearen bidez amaiera bikain bat jarriko
diogu ekitaldiari.
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GIZARTEGAITASUNETARAKO
LANTEGIAK
Ikasturte honetan, gizartean harremanetan jartzen eta bizitzen laguntzen diguten gizarte-gaitasunetan sakontzen jarraituko dugu.
Gaitasun horien artean, entzute aktiboa, enpatia, elkarrizketa, deliberamendua eta gure gatazken kudeaketa jorratuko ditugu, besteak beste. Gainera, txikienen mundura gerturatuko gara elkarrekin lan egiten ikasteko lantegiarekin. Bertan, elkarlanean aritzeko
tresnak eta gaitasunak trebatzeko aukera izango dugu.
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LANTEGIAK
GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK

Elkarrekin lan egiten ikasteko lantegia

IKASTETXEEI BIDERATUTAKO LANTEGIA
Lekua: Eskaera egin duen ikastetxea.
Hizkuntza: Gaztelania, euskara.
Iraupena: 2 orduko 4 saio.
Norentzat: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleentzat.
Ikastaroa hau “Vitoria-Gasteiz hezitzaelea 2017/2018” programaren barnean eskaintzen da.

Deskribapena:
Lankidetzarako joera eta konfiantza garatzea funtsezko jarrerak dira norbere buruarekin eta beste pertsona batzuekin
harreman onak izateko. Lantegi honetan, elkarrekin lan egiten
ikastea eta elkarrekiko konpromisoa sortzea landuko dira.
Metodologia dinamiko eta parte-hartzaile baten bidez, lankidetzarako, kooperaziorako, konfiantzarako, errespeturako eta

konpromisorako estrategiak eta gaitasunak lantzen eta sustatzen dira.

Helburuak:
• Elkarlanerako gaitasunak trebatzeko guneak sortzea.
• Elkarrekiko konpromisoaren gisako kontzeptuak lantzea: la-

guntza eskaintzea eta eskatzea.
• Neska-mutilei elkarlanerako jarrerak garatzeko estrategiak eta

ezaguerak identifikatzen laguntzea.
• Taldean lan egiten ikastea, elkarrekin lan egiteko gaitasuna

errazten duten dinamiken bitartez.
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LANTEGIAK
GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK

Bilera eraginkorrak, moderatzen eta
eztabaidatzen ikastea

3.- Bileraren garapen eraginkorra:

Eguna:

• Urtarrilak 9, 16, 23 eta 30, 10:00-12:00.

(8 ordu, 2 ordutako 4 saio)

Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea.
San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8.

Hizkuntza: Gaztelania
Norentzat: Udal-teknikarientzat, ordezkari politikoentzat eta
herritarrentzat.

Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 25)

Helburua:
• Bileren eraginkortasuna bermatzea, dinamizatzaileak haren

emaitzaren erantzule gisa duen eginkizuna ondo betetzen
duenean.
• Bilera modu eraginkorrean garatzen dela bermatzea, pertso-

nen parte-hartzea eta horien konpromisoa eta erantzukizuna
sustatzen duten tresnak eta gaitasunak erabiliz.

Programa:
1.- Bileretan izan ohi diren zailtasunak: Zer egin?
2.- Nola prestatu bilera bat:
• 1. fasea. Planifikatu: “Lehenengo, lehenengoa”
• 2. fasea. Antolatu: Eremua, informazioa, deialdia
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• 3. fasea. Egitura eta kontrola:

Nola dinamizatu bilera partaidetza ahalbidetzeko.
Hitz egiteko gaitasunak
• 4. fasea. Laburpena eta erregistroa:

akordioak, konpromisoa eta ekintza-plana
4.- Gure bileren ikaskuntza:
• 5. fasea. Azterketa eta ebaluazioa:

Etengabeko hobekuntza

Metodologia:
Ikaskuntza partekatuko lantegi bat izango da eta, bertan, partehartzaileek eginkizun aktiboa bereganatuko dute beren sailetako
bilerak dinamizatzeko eta errazteko orduan aurkitzen dituzten
zailtasunei aurre egiteko: ordezkari gisa duten eginkizuna, bilera
eraginkorrak izateko partaidetza, erabilera eta tresna eta teknika
egokiak erabiltzen direla sustatzea (deialdia, agenda, bileraren
protokoloa...) eta konpromisoa kudeatzea.
Parte-hartze eta rol play metodologiak erabiliko dira bilerak dinamizatzeko gaitasun eraginkorrak garatzeko.

LANTEGIAK
GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK

Entzute aktiboa eta enpatia

4.- Ahalik eta gehien entzutea: Enpatia

Eguna:

• Otsailak 5, 12, 19 eta 26, 18:00-20:00.

(8 ordu, 2 ordutako 4 saio)

Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea.
San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8.

Hizkuntza: Gaztelania
Norentzat: Udal-teknikarientzat, ordezkari politikoentzat eta
herritarrentzat.

Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 25)

Helburua:
• Modu aktiboan eta eraginkorrean entzuteko ditugun muga

5.- Enpatia, emozioak ulertzeko artea. Nola garatu gure enpatiagaitasuna?

Metodologia:
Praktikoa, pertsonala eta parte-hartzailea. Hausnarketarako
eta praktika indibidualerako jarduerak egingo dira pertsona
bakoitzak entzuteko norbere mugak ezagutu ditzan. Taldekako
ariketak eta dinamikak egingo dira entzute aktiboaren gako
eraginkorrak jorratzeko, baita rol play eta bizipen-jarduerak
ere, entzutearen eta enpatiaren dimentsio emozionala lantzeko.
Lantegian erabiliko den metodologiak entzuten ikastea du helburu, baina baita ikasitakoa parte-hartzaileen benetako egoeretara eramatea eta horietan aplikatzea ere.

pertsonalak ezagutzea eta ulertzea.
• Beste pertsona batzuekin hobeto hitz egiteko eta ulertzeko
entzuten ikastea.

Programa:
1.- Elkarrizketa eta harremana gauza bera dira: entzuteak elkarrizketetan duen garrantzia
2.- Entzutearen mugak: sinesmenak, suposizioak, aitzakiak...
Nola hauteman?
3.- Entzuten ikastea:
• Entzuteko borondatea
• Behaketa pertsonala: konturatzea
• Entzute aktiboaren gakoak
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LANTEGIAK
GIZARTE-GAITASUNETARAKO
LANTEGIAK

Gatazkaren kudeaketa positiboa

Eguna:

• Apirilak 9, 16 eta 23 eta maiatzak 7, 18:00-20:00.

(8 ordu, 2 ordutako 4 saio)

Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea.
San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8.

Programa:
1.- Gatazka ulertzea. Nola sortu da gatazka?
• Jatorria eta bilakaera
2.- Gatazkari aurre egiteko beste paradigma bat: Lan globala

Hizkuntza: Euskara

3.- Gatazkan dugun inplikazio pertsonala ezagutzea: Norberaren
kontzientzia

Norentzat: Udal-teknikarientzat, ordezkari politikoentzat eta

4.- Emozionaltasuna taldeetan

herritarrentzat.

Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 25)

Helburua:
• Taldeen mehatxu nagusiei aurre egiteko gaitasun eraginkorrak

lantzea eta horietan trebatzea: desadostasunak eta gatazkak.
• Emozioek lantaldeetan duten eragina identifikatzea. Emozioak
eta energia taldeetan: ekintzarako mugimendua.
• Gatazka modu positiboan kudeatzen ikastea, norberaren sormena erabiliz.
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• Emozioak eta horien funtzionamendua
• Oinarrizko gogo-aldarteak: Zer egin horiekin?
5.- Gatazkaren kudeaketa positiboa eta eraikitzailea: Negoziazioteknikak

Metodologia:
Parte-hartzailea eta guztiz praktikoa. Parte-hartzaileek izan dituzten zailtasun eta gatazken benetako kasuekin lan egitea proposatzen da. Horrez gain, talde-dinamikak erabiliko dira, hausnarketa eta konpromiso indibidualeko ariketekin batera, baita
bizipen-ariketak ere, programaren kontzeptuak eta trebeziak sentikortasunez bizitzeko aukera emango dutenak.

ELKARTEENTZAKO
HITZALDIAK ETA
LANTEGIAK
Gure erkidegoak gizarte-ehun aktiboa eta anitza du, herritarren ekimen askeari esker, eta horrek pertsonen jarduera aktiboa eta parte-hartze soziala eragiten eta errazten ditu.
Programatutako jarduerek horien premiei eta interesei erantzutea du helburu: legeria arloko berritasunetan, komunikaziora aplikatutako teknologia informatikoetan, proiektuak
eta memoriak kudeatzeko eta egiteko tresnetan eta abarretan birziklatzea. Ekintza-ildo honetan gaineratutako jarduerak
hirugarren sektore sozialeko elkarteei bideratuta daude. Hori
guztia erakundeen eta udal-teknikarien laguntzarekin.
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ELKARTEAK
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

“Etorkizunera begira”
Zure elkartearen kudeaketa-plana

SECOT-ARABAREKIN batera, 3. sektoreko erakundeei beren
etorkizuna begiztatzen laguntzea planteatzen da, beren ahulguneak eta indarguneak, mehatxuak eta aukerak identifikatzen
lagunduko dizkieten orientazio-jarduketa batzuen bitartez.
Lau prestakuntza-lantegiz osaturiko erakundeentzako modulu
honek kudeaketa egokia aplikatzea du helburu, horien gaur
egungo egoera identifikatuz eta etorkizunerako lan-plan bat garatuz. Jarduketa horiek lantegi-formatua izatea planteatzen da
eta, beraz, bertaratu guztien lanean eta partaidetzan oinarritzen
da, orientatzaile baten koordinaziopean.

Garapena:
Lau lantegi planteatzen dira, bat kudeaketa-eremu bakoitzeko:
• Antolakuntza eta Lege Esparrua. Azaroak 8. 18:30-20:00.
• Antolakuntza eta Kudeaketaren Kontrola. Azaroak 22.

18:30-20:00.
• Kudeaketa Ekonomikoa eta Finantzarioa. Abenduak 13.
18:30-20:00.
• Komunikazioa eta Marketina. Urtarrilak 10. 18:30-20:00.

Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea, 3. solairua.
San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8.

Norentzat: Herritarren erakundeentzat, elkarteentzat, fundazioentzat… Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 10)
Laguntzailea: SECOT Araba, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica.
Baldintza: Moduluak barne hartzen dituen lau saiotan parte hartu
behar da.
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ELKARTEAK
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

Nola hobetu zure elkarteko
komunikazioa

Sartu Araba elkartearen Saregune proiektuarekin lankidetzan,
elkarteen ezagutza eta komunikazioa hobetzeko hainbat lantegi planteatu dira. Kudeaketa- eta komunikazio-tresnak erabiltzen
ikasteko bost lantegi izango dira. Horien bidez, software libreak
erakundeen egunerokotasunean izan dezakeen erabilera eta
aukerak ezagutarazi nahi dira.
GERTURATU KULTURA LIBRERA
Ezagutu zer eta nola erabil dezakezun software librea. Ez da
beharrezkoa pirata izatea!

Eguna:
• Martxoak 23. 9:30-11:30.
ZURE ELKARTEAREN OINARRIZKO DISEINUA
Ikasi oinarrizko diseinu-elementuak zure egunerokotasunean
defendatzeko.

Eguna:

• Apirilak 13. 9:30-11:30.

• Martxoak 9. 9:30-11:30.

PRESENTZIA SARE SOZIALETAN
Sare sozial nagusietara gerturatzea. Zein egokitzen da gehien
zure premietara? Twiter, Facebook, Blog…

SISTEMA ERAGILE LIBREA

• Apirilak 20. 9:30-11:30.

Eguna:

Gerturatu Ubuntura eta kendu beldurra Software Libreari.

Eguna:

• Martxoak 16. 9:30-11:30.
INTRANET PROPIOA ETA LIBREA: NEXTCLOUD
Erabili Intranet propioa eta librea: Nextcloud. Ezagutu zure
erakundearen barne-kudeaketarako tresna libre hau.

Eguna:

Lekua: Saregune. Santa Maria kantoia, 4.
Norentzat: Herritarren erakundeentzat, elkarteentzat, fundazioentzat,…
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 12))
Laguntzailea: Saregune. Sartu Araba.
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ELKARTEAK
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

Nola eragiten dute legegintzako
berritasunek zure elkartean

Lege-esparruak eskaintzen ditu gizarte-elkarteen jarduketarako
oinarriak. Hitzaldi-ziklo honen bidez, legegintzako berritasunak
jakinarazi eta horiek ezagutarazi nahi dira, horiek modu irisgarrian eta ulergarrian bete daitezen. Gasteizko Udalaren sailekin
lan egin ostean, hainbat hitzaldi orientagarri planteatu dira hirugarren sektoreak argi eta garbi jakin dezan lege batzuek beren
elkartearen egunerokotasunean nola eragiten duten.

ZURE ELKARTEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK:
GARDENTASUNARI BURUZKO LEGEA ETA INFORMAZIO
PUBLIKOA ESKURATZEKO BIDEA

San Ignacio Loiolakoaren kalea.

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu
onari buruzkoa.
Ezagutu erakunde publikoen eta diru-laguntzak eta laguntza
publikoak jasotzen dituzten elkarteen eta fundazioen betebeharrak.

Norentzat: Herritarren erakundeentzat, elkarteentzat,

Eguna: Urtarrilak 31. 17:00-19:00.

Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea, 2. solairua.

fundazioentzat...
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekuak: 50)
HIRUGARREN SEKTORE SOZIALAREN EGOERA EUSKADIN
6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren
Sektore Sozialari buruzkoa.
Ezagutu zein erakundek osatzen duten Hirugarren Sektore Soziala eta erakunde horiek indartzera eta sustatzera bideratutako
neurriak.

Laguntzailea: Gardentasunaren eta Edukien Atala.
Hizlaria: Ana Vallejo. Gasteizko Udaleko Gardentasunaren
eta Edukien Ataleko arduradun teknikoa.
DATUAK BABESTEARI BURUZKO LEGEA. BADAKIZU ZURE
ELKARTEA EGUNEAN DAGOEN? (azken berritasunak)

Laguntzailea: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila.

15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa.
Ikasi nola bermatu datu pertsonalen babesa. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra, 2018ko maiatzaren 25etik aurrera
aplikatzekoa.

Hizlaria: Emilio Sola. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako

Eguna: Martxoak 22. 17:00-19:00.

zuzendaria.

Laguntzailea: Udal Administrazioaren Saila. Idazkaritza
Teknikoaren Zerbitzua.

Eguna: Azaroak 28. 17:00-19:00.

Hizlaria: Ana Novoa. Gasteizko Udaleko Datuen Segurtasunerako arduradun teknikoa.
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ELKARTEAK
ELKARTEENTZAKO HITZALDIAK
ETA LANTEGIAK

Diru-laguntzak eta proiektuak

Udalak elkarteei bideratutako diru-laguntzen eta laguntzen
hainbat deialdi egiten ditu. Prestakuntza honek Udalaren diru-laguntza lerroen kontzeptuzko esparrua ezagutaraztea du
helburu, baita proiektuak eta memoriak prestatzeko aholkuak
ematea ere.

IKASI ZURE PROIEKTUA ETA MEMORIA EGITEN

Lantegi horietan zure elkarterako proiektuak nola garatu eta zer
nolako diru-laguntzak jaso ditzakezun ikasteko aukera izango
duzu.

San Ignacio Loiolakoaren kalea.

ZEIN KOMENI ZAIZU? EZAGUTU UDALAREN DIRULAGUNTZAK
Diru-laguntzak zer diren, horien oinarri orokorrak eta zehatzak,
eta diru-laguntza lerroak jorratuko dira, besteak beste. Deialdien
xedea, baldintzak eta epeak. Justifikazioak eta memoriak.

Proiektu bat egiten ikasiko dute, modu praktikoan.

Eguna: Otsailak 20. 17:00-19:00.
Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea, 3. solairua.
Norentzat: Herritarren erakundeentzat, elkarteentzat, fundazioentzat…
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekuak: 14)

Laguntzailea: Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua.
Hizlaria: Lourdes Gil. Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuko
teknikaria.

Eguna: Otsailak 6. 17:00-19:00.
Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea, 3. solairua.
San Ignacio Loiolakoaren kalea.

Norentzat: Herritarren erakundeentzat, elkarteentzat, fundazioentzat…
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekuak: 14)
Laguntzailea: Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua.
Hizlaria: Mariló Movilla. Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saileko Administrazio Kudeaketako teknikari juridiko arduraduna.
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EZAGUTU
ZURE UDALA
Ekintza-ildo honetan gaineratzen diren jarduerek Udala herritarrengana gerturatzea dute helburu, horiek honako alderdi hauek
ezagutu ditzaten: udal- eta administrazio-antolakuntza, zerbitzuak eta eskumenak, bideak eta herritarrek parte hartzeko organoak, eta herritarrentzat interesgarriak izan daitezkeen Udalari
lotutako alderdi guztiak.
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UDALA
EZAGUTU ZURE UDALA

Ate irekien egunak

Udaletxean bisita bat antolatuz, barnetik ezagutuko dugu Udala: haren udal-antolakuntza (alkatea, udalbatza, tokiko gobernu-batzarra, alderdi politikoak), administrazioaren antolakuntza
(sailak, zerbitzuak, atalak, erakunde autonomoak), herritarrek
parte hartzeko bideak eta arloak, eta horiek Udalaren kudeaketan eta erabakietan duten eragina, baita gure udalerriaren
eraikuntzan modu aktiboan nola parte hartu ere.
Gainera, Zabalgana gizarte-etxera gerturatuko gara, Udal Sarera
gehitu den azken etxea. Gizarte-etxeak zer diren ikasiko dugu,
eta herritarren topagunerako eta partaidetzarako gizarte-, kultura- eta kirol-zerbitzuak eta ekipamenduak ezagutuko ditugu.

BISITA ZABALGANA GIZARTE-ETXERA

Egunak:
• Abenduak 14, 18:00-19:00 (euskaraz).
• Abenduak 15, 12:00-13:00 (gaztelaniaz).

Lekua: Juan Gris, 2.
Norentzat: Herritarrentzat.

Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 40)
BISITA FAMILIARRA UDALETXERA

Eguna:
• Abenduak 27, 17:00-18:00 (gaztelaniaz).
• Abenduak 27, 18:30-19:30 (euskaraz).

Lekua: Udaletxea.
Norentzat: Seme-alabak dituzten familientzat.

Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 40)
BISITA UDALETXERA

Eguna:
• Apirilak 10, 12:00-13:00 (gaztelaniaz).
• Apirilak 18, 18:00-19:00 (euskaraz).

Lekua: Udaletxea.
Norentzat: Herritarrentzat.

Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 40)
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UDALA
EZAGUTU ZURE UDALA

Prestakuntza-hitzaldiak

Udal-eskumeneko gaiak jorratuko dira (ordenantza fiskalak, udalaurrekontuak...), modu ulergarrian eta atseginean.
Ikasturtean zehar, herritarren nahiz udal-sailen eta -zerbitzuen interesei erantzuten dieten hitzaldi berriak gehitu ahal izango dira.
ZEIN ZERGA ORDAINTZEN DITUGU GASTEIZEN?

Eguna: Martxoak 6, 18:00-19:30.
Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea, 2. solairua.
San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8.

Norentzat: Herritarrentzat.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 40)

Hizlaria: Carmen Escobar. Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko
burua.
ZERTAN ERABILTZEN DU GASTEIZEK UDALAURREKONTUA?

Eguna: Martxoak 13, 18:00-19:30.
Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea, 2. solairua.
San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8.

Norentzat: Herritarrentzat.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 40)

Laguntzailea: Ogasun Saila.
Hizlaria: Ogasun Saileko arduraduna.
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UDALA
EZAGUTU ZURE UDALA

Hitzordua...

Jarduera honi esker lehen eskutik ezagutu ahal izango dituzu
Udal Saien zereginak. Aukeratu ezazu gaia eta arduradun udalteknikari batekin harremanetan jarriko zaitugu.
Aukeratzeko gai ugari daude, baina hala eta guztiz ere interesatzen zaizuna aurkitzen ez baduzu, jakinarazi iezaguzu.

• Nekazaritzako elikagaien estrategia
• Euskara
• Berdintasuna
• Zergak, tasak eta ordenantza fiskalak
• Haurtzaroa eta Familia

Gaiak:

• Gazteria

• Eraztun Berdea eta Hiri-parkeak

• Hiri-ingurumena

• Herritarrentzako Laguntza eta Gardentasuna

• Mugikortasuna eta espazio publikoa

• Bizikidetza eta Aniztasuna

• Herritarren Partaidetza

• Garapenerako Lankidetza

• Adinekoak

• Kultura

• Udaltzaingoa

• Kirola

• Protokoloa eta Komunikazioa

• Hezkuntza

• Osasuna eta Kontsumoa

• Enplegua eta Prestakuntza

• Sindiko (herritarren defendatzailea)

• Enpresak, Ekintzailetza eta Merkataritza

• Hirigintza
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2018/2019 IKASTURTEA
ERAIKITZEN
HEI Gasteizko herritar guztiek parte hartzeko eskola ireki bat da
eta, horregatik, hainbat bide jartzen dizkizugu eskura zure proposamenak guri helarazteko. HEI denon artean egiten dugu.
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ERAIKITZEN
2018/19 IKASTURTEA ERAIKITZEN

dinaMiKa PartE-hartzailEa: Eta orain

zer? 2018-2019 ikasturterako proposamena

DINAMIKA PARTE-HARTZAILEA: ETA ORAIN ZER?
2018-2019 IKASTURTERAKO PROPOSAMENA

Eguna:

• Maiatzak 8, 18:00-20:00.

Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea.
San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8.

Norentzat: Herritarrentzat
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 40)
Dinamika parte-hartzaile honetan, HEI nolakoa izatea nahi dugun eta 2018/2019 ikasturterako zein programa gustatuko litzaigukeen elkarrekin eraikitzea erabakitzeko aukera izango dugu.
HEIn garrantzitsua zer den baloratuko dugu, baita 2018/2019
ikasturtean landu beharko genituzkeen prestakuntza, jardunaldiak, dinamikak eta gaiak ere. Partekatzeko, elkarrekin lan egiteko
eta hausnartzeko momentua izango da; HEI denon artean egiten

dugu, eta zure ideiak eta ekarpenak ere oso garrantzitsuak dira
berdintasunezko Gasteiz inklusibo eta jasangarri batekin konprometituta dagoen eskola hau garatzeko.
ETENGABEKO PARTAIDETZA
HEIren jarduera guztietan, zure iritziak eta ekarpenak helarazi ahal izango dizkiguzu jarduera guztiak amaitzean banatzen
ditugun ebaluazio-galdeketen bitartez. Era berean, edozein
momentutan parte hartu ahal izango duzu, HEIren webgunean
(www.vitoria-gasteiz.org/HEI) dagoen inprimakia beteta.
HARTU PARTE TALDE ERAGILEAN
Gasteizko Udaleko Herritarren partaidetzarakoZerbitzuarekin batera, HEIren diseinuan eta ebaluazioan parte hartzen
duen talde eragile bat dago. Animatu eta egin bat taldearekin
2018/2019 ikasturtea diseinatzeko.

29

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA
IZENA EMATEKO BIDEAK:
• Internet www.vitoria-gasteiz.org/hei.
• 010 telefonora edo, udalerritik kanpo deituz gero, 945 16 11 00 zenbakira

deituta.

• Aurrez aurre, Herritarrentzako Laguntza Bulegoetan.
• Twiter: #HEIeskola

• Jarduera guztiak doakoak dira.
• Jardueretan izena emateko epea 2017ko irailaren 20an irekiko da. Lekuak izena eman den
ordenaren arabera esleituko dira.
• Izena eman baduzu, baina azkenean ezin baduzu jardueran parte hartu, jakinarazi iezaguzu
hura hasi baino lehen, 945 16 16 87 telefono-zenbakira deituta edo heieskola@vitoriagasteiz.org bidez. Baja emanez gero, beste pertsona batek bete ahal izango du zuk libre
utzitako lekua.
• Izen-emateen gutxieneko kopurura iristen ez diren jarduerak bertan behera gera daitezke.
• Hitzaldietan zeinu-hizkuntzako interpreteak izango dira.
• Hitzaldietan haurtzaindegi-zerbitzua eskatu ahal izango da, 5 egun lehenagora arte,
heieskola@vitoria-gasteiz.org posta elektronikoaren bidez edo 945 16 16 87 zenbakira
deituta.
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39
Argitaratzailea: Vitoria-Gasteizko Udala
Egilea: Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzua
Itzulpena: Eskura
Diseinua: Bikonsulting
Argazkiak: Quintas, Bikonsulting
Inprimatzaile: Four&You

