4. lerroa: Integrazioa eta gizartekoitasuna
1 ERRONKA
Gasteiz, egoera
sozial okerrei
aurre egiten dien
hiria

KOORDINAZIOA HANUPekin / HEZKUNTZAREN
PLAN ESTRATEGIKOAREKIN /
DROGAMENDEKOTASUNAREN TOKIKO
PLANAREKIN / OSASUN PLANAREKIN
Zeharkakotasunaren irizpideen arabera, “desabaintaila”
kontzeptua adostea, bai eta jokamolde prebentibo
komuna,14 eta 18 urte bitarteko gazteengan honako kasuak
gertatzen direnean: eskola-porrota, familia desegituratuak,
egoera sozioekonomiko eta osasun-ohitura desegokiak...

PREBENTZIOARI ETA ARRISKU-JARDUEREN GAINEKO ZEHARKAKO LANTALDEA

Eskola absentismoaren datuak gutxitzea 14 eta 16 urte
bitarteko gazteengan
Kontsumo datuak gutxitzea gazteenen artean

2 ERRONKA
Gasteiz,
gazteentzako
topagune eta
elkarbizitzarako
lekua

14 eta 20 urte bitarteko gazteen parte-hartzea suspertzea
Gasteizen normaltasunez aritzen diren erakundeen
boluntariotza eta lankidetzako programen bidez antolatzen
dituzten aisialdiko, kultur eta kirol jardueretan, bitartez, gazte
horien jatorrizko kultura inportik gabe

GAZTEEN LONJETAN GERTA LITEZKEEN ARRISKUEI AURRE HARTU ETA KUDEATZEKO
PROGRAMA

LUDOKLUB2-KO ASTEBURUKO EKIMENAK

Jatorri atzerritarreko gazteak esperientzia eta jarduera
positiboen protagonista gisa ikustaraztea, esparru guztietan:
kultura, kirola, parte-hartzea, ingurumena...

PORTRAIT (GAZTE IRUDIA)

14 eta 20 urte bitarteko gazteek beren jatorriko kultura
konpartitzea, testuinguru ludiko eta aisialdikoetan

“HANGAR GTZ” JAIALDIA

Jatorri atzerritarreko gazteen artean euskara ikasi eta
erabiltzearen aldeko jarrera sustatzea

BERARIAZKO INFORMAZIO ZABALTZEA, AISA PROGRAMAKO GAZTEEENTZAT

Bizikidetzaren aldeko eta gatazkak bakebidez konpontzeko
prestakuntza sustatzea gazteekin lan egiten duten hezitzaile/
bitartekarien artean

GATAZKAK KONPONTZEKO TRESNETAN PRESTATZEKO TAILERRA

4. lerroa: Integrazioa eta gizartekoitasuna
3 ERRONKA
Topagunearen
kultura sortzen
duten gazteak

KOORDINAZIOA DROGAMENDEKOTASUNAREN
TOKIKO PLANAREKIN / OSASUN PLANAREKIN
Gasteizen lonjen fenomenoa zertan den jakitea

LONJEN INGURUKO LAN-PLANA
GASTEIZKO LONJEN ERREALITATEARI BURUZKO AZTERLANA
GAZTE-LONJEI BURUZKO LANTALDEA

Gazteei lonjetan eurak beraiek topagune-, aisialdi- eta
sormen-proiektuak garatu ahal izateko bideak eskaintzeaz

ALOKATZEKO LONJEN POLTSA

Udalaren sail inplikatuek lonjekiko jokabide-irizpideak zehaztea,
adostasunaren bidez

LONJEN GAINEKO GOMENDIOAK

Gazteen aisialdirako espazio autogestionatuak eta hiriko bestelako
interesak normaltasunez bizi uztartzen asmatzea

GUTXIENEKO KONPROMISOAK

Gazteei erreferentziazko leku publikoak eskuraraztea, topagune-,
gizartekoitasun- eta sormen-leku gisa
GAZTE FACTORY
Udal espazioak gazteek eurek sortutako proiektuak (sormenezkoak,
harremanezkoak, kulturalak...) garatzeko baliabide bihurtzea, beti ere
gazteen aisialdi-aukeretara egokitutako orduetan

