3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza
1. ERRONKA
Gazte kritiko,
arduratsu,
elkartasunezko
eta baloreetan
sentsibilizatuak

15 eta 20 urte bitarteko gazteei beren beharretara egokitutako
informazioa eskaintzea, honako gaietan: osasuna, bide hezkuntza,
arrisku-jokabideak, elikadura, sexualitatea, ludopatia...

Udal zerbitzu inplikatuak (Osasun eta Kontsumo Saila, Haurtzaro
eta Senitarte Zerbitzua, Gazteria zerbitzua, Berdintasun zerbitzua,
IGI, Hezkuntza, Gizarte Etxeak...) beren jardunbideak adostea alor
horietan gertatzen diren egoeren aurrean
14 eta 20 urte bitarteko gazteek beren osasunaren gaineko
kontrola, autonomia eta ardura har dezatela, bere ohiko jokabide
eta bizi-estiloaren elementu garrantzitsu bezala ulertuta
14 eta 30 urte bitarteko gazteei Udalak beraientzako prestatzen
dituen kirol, kultur eta ingurumen alorretako jarduera eta programak
ezagutaraztea
Gazteen artean txanponik gabeko transakzioak sustatzea,
merkantilizatu gabeak

HEDAPEN KANPAINA (GAZTEEN ARGIBIDEETARAKO BULEGOA)
GAZTEENTZAKO PSIKOLOGIA-AHOLKULARITZA ETA ASEXORIA INDARTZEA

ARRISKU-JARREREI ETA PREBENTZIOARI BURUZKO ZEHARKAKO
LANTALDEA (4. lerroa)
IZUNEN ORDEZ, NEURRI ALTERNATIBOAK BILATZEA ADINGABEEN ARTEKO
DROGA ILEGALEN KONTSUMOAREN AURREAN
ADINGABEEN ALKOHOL-KONTSUMOA ETA ADINGABEEI EGINDAKO ALKOHOLSALMENTAREN ARAZOARI HELTZEA
GAZTEEN ARGIBIDEETARAKO BULEGOA BISITATZEA

WEB-GUNEAREN BITARTEKO TRUKERAKO LEKUA

18 urtetik gorako gazteei gatazkak konpontzeko gaitasunak
garatzen laguntzea

GATAZKAK KONPONTZEKO IKASTAROAK, 18 URTETIK GORAKOENTZAT

14 eta 18 urte bitarteko gazteei gatazkak konpontzeko gaitasunak
garatzen laguntzea

GATAZKAK KONPONTZEKO IKASTAROAK ESKOLETAN (14 - 18 URTE
BITARTEKOENTZAT)

Gazteen artean besteekiko eta lan kolektiboaren aldeko interesa
piztea, errealitatea aldatzeko bide gisa

GAZTERIA ZERBITZUKO DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO IRIZPIDEAK
“ETA ZU, ZERGATIZ EZ? MUGI ZAITEZ!” KANPAINA

14 eta 30 urte bitarteko gazteen artean ohitura iraungarriak
sustatzea, hala nola birziklatzea, garraio alternatiboa, etab.

BIDE HEZKUNTZA IKASTETXEETAN

16 eta 20 urte bitarteko gazteen parte-hartzea areagotzea Udalak
antolatutako kirol jardueretan

KIROLA GAZTEENTZAT, BERARIAZKO KANPAINA

3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza. Beste plan batzuk
1. ERRONKA
Gazte kritiko,
arduratsu,
elkartasunezko
eta baloreetan
sentsibilizatuak

KOORDINAZIOA EUSKARA PLANAREKIN

EUSKERAREN EGUNA

• Gazteek euskara gizarte kohesiorako hizkuntza gisa bereganatzea, eta berarekin
konprometitu daitezen lortzea

WORLD COFFE GAZTEEKIN. 100 gauza euskaraz bizitzeko

• Funtzio sinbolikoaz gain, gazteek euskara komunikazio eta transmisiofuntziotarako ere erabiltzea, kultur eta hizkuntz aniztasunaren irizpideetatik lan
eginez

“EUSKERA ETA GAZTEAK” IKERLANA

KOORDINAZIOA MUGIKORTASUN IRAUNGARRIRAKO
PLANAREKIN / BIZIKLETA GIDA PLANAREKIN
• 14 eta 30 urte bitarteko gazteen artean ohitura iraungarriak sustatzea, hala nola
birziklatzea, garraio alternatiboa, etab.
• Oinez ibiltzeaz gain, bizikletaren eta garraio publikoaren erabilera sustatzea ohiko
garraiobide gisa gazteen artean
• 14 eta 30 urte bitarteko gazteek iraungarritasunean oinarritutako kontsumo
arduratsuaz jokatzera bideratzea

KOORDINAZIOA BERDINTASUN PLANAREKIN
• Gasteizko gazteei gure gizartean emakumeekiko indarkeriari buruzko informazioa
helaraztea, fenomenoa ezagutu, eta indarkeria mota horren aurkako
kontzientziazioa eta lankidetza bultzatzeko
• Ahulezia egoera berezian dauden taldeetako gazteengana emakumeekiko
indarkeriari buruzko informazioa helaraztea
• Gazteei etxeko lanetarako, eta besteak eta norberaren burua zaintzeko
trebetasunak beregana ditzatela lortzea
• Gasteizko 14 eta 30 urte bitarteko gazteek (neskek eta mutilek) etxeko zereginak
egiten ematen duten denbora-aldeak berdintzera bideratzea
• Prebentzioa garatzea gazteen artean (15-29 urte-tartea), eskubide-berdintasuna
eta desberdinekiko errespetua sustatzeko, bai eta pertsonen artean errespetuzko
harremanak eragin ditzaketen dituzten gaitasun pertsonalak areagotzeko

“Gazte Go – Gazteak ekinean” GAZTE-TRUKE PROGRAMAKO
HARRERA-JARDUERA GASTEIZEN

IKASTARO ETA LANTEGIAK GIZARTE ETXEETAN, BIZIKLETAREN
ERABILERA SUSTATZEKO
BIKE STATION ABIAN JARTZEA
BICICAMPUS KANPAINA
BIDEZKO MERKATARITZARI BURUZKO SENTSIBILIZAZIOA,
LUDOKLUBETAN
AUTODEFENTSA LANTEGIAK LUDOKLUBETAN
EMAKUMEEKIKO INDARKERIARI BURUZKO LANTEGIA
(HELDUENTZAKO HEZKUNTZA)
EMAKUMEEKIKO INDARKERIARI BURUZKO PRESTAKUNTZA
(HELDUENTZAKO HEZKUNTZAKO ETA LANBIDE HEZIKETAKO
PRESTATZAILENTZAT)
NORK BERE BURUA ZAINTZEARI BURUZKO IKASTAROAK,
IKASTETXEETAN
ERANTZUNKIDETASUNEAN SENTSIBILIZATZEKO KANPAINA

