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Gazte-planen printzipio gidaria izatetik ardatz egituratzaile izatera pasa da zeharkakotasuna,
Udaren IV. Gazte Plan honetan. Horregatik, eremu bat ere bada, lan egiteko modu hori erreal eta
eraginkor bihurtzea xede duten hainbat ekintza biltzen dituena, hain zuzen. Aspalditik, udaleko
beste eragileekin elkarlanean jarduten da, hala nola Euskara Zerbitzuarekin, Landa Eremuaren
Zerbitzuarekin, Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuarekin, Enplegu Sailarekin eta abarrekin, eta
baita kanpoko beste eragile batzuekin ere, besteak beste, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin
(Gazte Planarekiko paraleloa den urteko hitzarmen bat dugu, gazte-politiken arloan Kontseiluaren
eta Gazte Planaren arteko elkarlana bermatzen duena), unibertsitatearekin, hezkuntzako beste
erakunde batzuekin eta hiriko beste eragile batzuekin.
Hori guztia kontuan hartuta, hainbat eremu bereizi ditugu zeharkakotasunean:
Ekintza generikoak, Gasteizko gazte-politiketako eragile guztiei zuzendutakoak.
Ekintza zehatzak, udalekoak ez diren eragileekin.
Ekintza zehatzak, udalekoak diren eragileekin erantzunkidetasunez lan eginez.
Horrek ez du esan nahi erantzunkidetasunean eta zeharkakotasunean oinarrituta egindako beste
lan asko ez direnik agertuko beste jarduketa-lerro batzuetan, besteak beste, enpleguari, politika
sozialei, berdintasunari eta abarri dagozkienetan.
Lan egiteko modu horrekin, hauxe da oinarri-oinarrian lortu nahi duguna: eragile guztien arteko
sinergiak bilatzea, lan egiteko moduak koordinatzea, hiriko baliabideak optimizatzea eta Udalaren
IV. Gazte Planak hiri-proiektu izateko bokazioa izatea, lan-sare honetan parte hartu nahi duten
gazte-politiketako eragile guztien babesarekin eta koordinazioarekin.
Horrexegatik, “Udalaren IV. Gazte Planaren laguntzaileen zigilua” sortu da, eta askotariko ekintzak
garatuko dira, eragileen sare hori lagungarri izan dadin Gazte Planarentzat, eta, aldi berean, Gazte
Planak eskain diezaiokeen guztiaz elika dadin sarea.

ERRONKAK
1. Udalak gazteen
kolektiboarekin egiten
duen lana
zeharkakotasunez
garatzeko bidea
emango duen egitura
izatea, beste eragile
batzuk eta beste
zeharkako ikuspegi
batzuk kontuan hartuta.

2. Gazte euskaldunek
euskaraz bizitzeko
aukera izatea, haiek
erabakitako
gazte-eremu guztietan.
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3. Gasteizko
landa-eremuko herrietan
bizi diren gazteek hirian
parte-hartze aktiboa
izateko aukera izatea.
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HELBURUAK
Zeharkakotasuna
1 Gazteriaren eragile diren erakunde publikoak eta pribatuak Gazte Planarekin harremanetan
jartzea, hirian garatzen diren gazte-politiketarako onuragarriagoa izango den koordinazio
hobea bilatuz.
Bereziki, hezkuntzaren esparruko eragileak Gazte Planeko eta berorren ekintzen
hedapenerako bitarteko izatea.

2 Gazte-politikak lantzen dituzten Euskal Herriko udalerrien sareari eustea
Ikaskuntza partekatua izateko
Udalerrien arteko harremana hobetzeko
Elkarrekin jarduerak eta foroak garatu ahal izateko

3 Gazteak beraiengan eragina duten udalaren gazte-politiketako bitartekari bilakatzea, eta,
bereziki, sare sozialetan erreferente direnetan, partaide izatea.
Beren eremuarekin lotutako ekintza batzuen antolamenduan
Planaren ekintzen hedapenean

Euskera
4 Euskararekiko atxikimendua eta gertutasuna areagotzea, gertukoa eta zabala den euskara
maita dezaten.
Gertukoa: edozein ingurutan
Zabala: ikasketetan, lanean eta jaietan
Maitagarria: emozioei lotuta

5 Euskararen erabilera areagotzea eta espazio normalizatu gehiago lortzea, batez ere, aisiarekin,
kirolarekin, kulturarekin eta gazteen sormenarekin lotutako eremuetan.
Aisiaren eta kirolaren kasuan, eskainiko diren jarduerek euskara izango dute ardatz, modu
naturalean. Horretarako, arreta berezia eskaini beharko zaie gazteekin harremanak dituzten
eragileei eta profesionalei (sarritan, gazteak dira horiek ere)
Kulturaren esparruan, adin-tarteak kontuan hartuta, kultura aldetik hazteko interesgarriak
diren ereduak sustatu behar dira, ohituretan eragin behar da, eta eskaera eta zaletasuna
sustatu behar dira, jardueren, programazioen eta baliabide espezifikoen bidez.
Sormenaren esparruan, gazteen sormena euskaraz sustatuko duten baliabideak eta
ekintzak sortu, zabaldu eta indartu behar dira. Beren lana euskaraz egiteko aukera eman
behar zaie, beren musikan, Interneten, ikus-entzunezkoetan, arte eszenikoetan eta
gainerako modalitateetan euskaraz aritzeko gogoa sustatuz.
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Landa-eremua
6 Gasteizko landa-eremuan bizi diren gazteek beren bizi-proiektuak garatzeko behar duten
informazioa eskuratzeko aukera izatea.

7 Landa-eremuko gazteek bizi diren gune horren garapenean eta jardueretan parte hartzea,
beren herrietako jardueretan esku hartuz nahiz landa-eremuko beste gazte batzuekin batera
lan eginez.

UDALAREN JARDUKETAK
Aurrez aipatu diren udaletik kanpoko eragileei (Gazteriaren Kontseilua, Unibertsitatea,
hezkuntza-erakundeak…) Gazteria Elkargunea osatzen duten elkarteak gehitu behar zaizkie;
elkarte horiek, besteak beste, osasunaren, prebentzioaren, droga-mendekotasunaren eta
ludopatiaren esparruetan lan egiten dute, eta baita gizartean eta lan-munduan zaurgarriak
direnekin eta desabantailan dauden kolektiboekin ere.
Gazte Planarekin elkarlanean aritzen dira honako erakunde hauek ere: Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza Saileko Berritzegunea, Behatokia (Eusko Jaurlaritzaren Gazteriaren Behatokia) eta
gazte-politikekin
lotutako
beste
erakunde
batzuk,
ikastetxeetako
eta
prestakuntza-zentroetako elkarteak (Ikaslan, Hetel…), esaterako.
Sail batzuk bereziki azpimarratu beharrekoak dira, egiten duten lanak gazteen errealitatean
duen lehentasunagatik nahiz zeharkako lanean duten tradizioagatik. Beste batzuk, berriz,
jarduketa-lerroetako ekintzetan agertuko dira.
Euskararen inguruko lanari dagokionez
Gure hiriko gazteen gehiengoa euskalduna da, edo euskara ezagutzen du; egoera hori, gainera,
areagotzen ari da, gero eta euskaldunagoa den eskola-ingurutik ateratzen ari baitira
belaunaldi berriak. Ezagutza-maila erabilera-mailarekin bat ez datorrelako datoz zailtasunak
eta arazoak, eta, hain zuzen, horregatik jarraitzen dugu zeharkakotasunaren eremu honetan
ekintza zehatz batzuk planteatzen; hala ere, beste ekintza batzuk beste jarduketa-lerro
batzuetara (sormena, herritartasuna…) aldatu dira.
Gasteizko udalerriko landa-eremuko gazteekin egiten den lana
Azterlan bat egin ondoren eta landa-eremu horretan bizi diren gazteekin lan egin ondoren, IV.
Gazte Plan honek ekintzaren bat edo beste garatzea eta landa-eremu horretako gazteekin
etengabe lanean jarraitzea proposatzen ditu, etorkizunean aurrera egin ahal izateko.
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ZEHARKAKOTASUNA
ERRONKAK
Udalak gazteen kolektiboarekin egiten duen lana zeharkakotasunez garatzeko bidea emango
duen egitura izatea, beste eragile batzuk eta beste zeharkako ikuspegi batzuk kontuan hartuta.

HELBURUAK
1 Gazteriaren eragile diren erakunde

publikoak eta pribatuak Gazte
Planarekin harremanetan jartzea,
hirian garatzen diren
gazte-politiketarako onuragarriagoa
izango den koordinazio hobea
bilatuz

EKINTZAK
L.5-1 GAZTEIZ GAZTEA PLANAREN
ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
L.5-2 JGASTEIZ GAZTEA ERAIKITZEN
JARDUNALDIAK (2018)
L.5-3 GASTEIZ GAZTEA SARIAK, JARDUNBIDE EGOKIEI
BURUZKO JARDUNALDIAK
L.5-7 ZIENTZIARA GERTURATZEKO CAMPUSA EHU-N
(ZABALKUNDEA)

2 Gazte-politikak lantzen dituzten

L.5-4

EUSKAL HERRIKO UDALERRIEN SAREA

3 Gazteak beraiengan eragina duten

L.5-5

SARE SOZIALETAN BITARTEKARI DIREN GAZTEEN TALDEA

L.5-6

YOUTUBERREN TOPAKETA, GASTEIZEN

Euskal Herriko udalerrien sareari
eustea

udalaren gazte-politiketako
bitartekari bilakatzea
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EUSKERA
ERRONKAK
Gazte euskaldunek euskaraz bizitzeko aukera izatea, haiek erabakitako
gazte-eremu guztietan

HELBURUAK

EKINTZAK

4 Euskararekiko atxikimendua eta

L.5-8 EREMU URRIKO HIZKUNTZEN HIZTUN DIREN
GAZTEEN II. TOPAKETA

gertutasuna areagotzea, gertukoa
eta zabala den euskara maita
dezaten.

L.5-9 EUSKARA IKASTEKO BEKAK
GRADUONDOKOENTZAT

5 Euskararen erabilera areagotzea eta L.5-10 EKOLOGIA LINGUISTIKOA UNIBERTSITATEAN

espazio normalizatu gehiago lortzea, L.5-11 SARETU, ERAGILEEKIN ELKARLANA (EUSKARA
batez ere, aisiarekin, kirolarekin,
ETA GAZTEAK)
kulturarekin eta gazteen
sormenarekin lotutako eremuetan.
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LANDA-INGURUA
ERRONKAK
Gasteiz, udalerriko gazteen arteko kolektiboek dituzten askotariko egoerak
kontuan hartzen dituen hiria.

HELBURUAK

EKINTZAK

6 Gasteizko landa-eremuan bizi diren

L.5-12 INFORMAZIOA ESKURA JARTZEA LANDA-EREMUAN

7 Landa-eremuko gazteek bizi diren

L.5-13 LANDA-EREMUKO GAZTEEN LANTALDEA

gazteek beren bizi-proiektuak
garatzeko behar duten informazioa
eskuratzeko aukera izatea.

gune horren garapenean eta
jardueretan parte hartzea, beren
herrietako jardueretan esku hartuz
nahiz landa-eremuko beste gazte
batzuekin batera lan eginez
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L5.1 EKINTZA

Gazteiz gaztea planaren erakunde laguntzaileak
Sentsibilizazio-kanpaina bat abian jartzea adierazten
du ekintza honek, gazteekin lan egiten duten
erakundeak gazte-politikei dagokienez betetzen duten
zereginaz jabe daitezen. Gasteiz Gaztea Planaren
laguntzaileen taldean parte hartzera edo aliatu izatera
gonbidatuko dira.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA

Lehenengoekin eta gertukoenekin, nahiz hirian
nolabait entzutetsuak diren beste batzuekin, ekitaldi
publiko bat egin daiteke, laguntzaile-zigilua sinatzeko
eta jasotzeko, Gazte Planaren garapenean parte
hartzeko aukera eskaintzeko asmoz.

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkidea: Komunikazio-taldea

L5.2 EKINTZA

Gasteiz gaztea eraikitzen jardunaldiak
2016an hasitako lanari jarraituz, teknikarien,
politikarien eta gazteen artean eztabaida-foroa,
esperientzien trukea, elkarren arteko ikaskuntza eta
harremana garatzen jarraituko da, une horretan
gazteek premiazkotzat jotzen dituzten gaien inguruan.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkidea: Udal-sailak, Euskadiko Gazteria
Kontseilua

2018
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
14.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
7.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA
21.000 €
Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L5.3 EKINTZA

Gasteiz gaztea sariak, jardunbide egokiei buruzko jardunaldia
Jardunbide egokiei buruzko Gasteiz Gaztea sariak
banatuko zaizkie gazteekin lotuta garatu dituzten
lanetan nabarmendu diren pertsona edo erakundeei
jardunaldi batean, aukeratutako gaiaren inguruko
hitzaldi edo ekitaldi baten ondoren.
Ekintza bikoitz hau ekintza bakar batean gauzatuko da,
urrats hauek garatuz:
Landuko den eremua aukeratzea, horren berri ematea,
sarituko diren praktikak aukeratzea, sari banaketa
prestatzea, eta sariak emateko ekitaldia egitea.
Urtero edo sei hilabetean behin egin daiteke, Gazte
Planaren garapenean sortzen diren aukeren arabera
(ez dago urtero berdin egin beharrik).

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

5.000 €

2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

5.000 €

2.500 €

2017

2018

2019

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkidea: Udal-sailak, Euskadiko
Gazteria Kontseilua (Aisialdi Foroa)

L5.4 EKINTZA

Euskal herriko udalerrien sarea
Udal ezberdinen Gazteria Zerbitzuetako teknikarien
arteko elkarlana sarea da esperientzi positiboak elkar
trukatzeko eta aurrera egiteko gazteria politika
praktikoak martxan jartzerakoan.
Proiektuak nahasten ditu prestakuntza eta ekintza
metodologiak.

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.000 €

2.000 €

2.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua

AURREKONTUA GUZTIRA
2.000 €
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2.000 €

2.000 €
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L5.5 EKINTZA

Sare sozialetan bitartekari diren gazteen taldea
Sare sozialak, YouTube bereziki, erabili ohi dituzten
gazteen taldea: bi edo hiru hilabetean behin bilduko
dira, eta, beraien jarraitzaileentzat erakargarriak direla
uste dutenean, Gazte Planeko ekintzen berri emango
dute. Gai zehatz batzuen inguruko eta sareekin
lotutako gaiei buruzko lantegiak ere egingo dituzte
taldean (YouTuberako bideoen edizioa…); horrez gain,
sareen arteko topaketak ere izango dituzte, ikuspegiak
eta berriak partekatzeko, eta Gazte Planeko Gazte
lab-ekin lotuta, elkarretaratzeak egingo dira gai zehatz
batzuen inguruan.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

2.500 €

2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Bitartekarien taldea
Erantzunkidea: Gazteria Zerbitzua eta Saregune

2.500 €

2.500 €

2.500 €

L5.6 EKINTZA

Youtuberren topaketa, Gasteizen
Iparralde osoko YouTuberren topaketa: ikaskuntzarako
gune bat izango du (bideoak editatzeko lantegiak…),
eta baita taldean sormena lantzeko eta profesionalen
eta kontsumitzaileen arteko harremana sustatzeko
guneak ere. Alderdi ludikoago bat ere izango du, non
YouTubeko berriak aurkeztu ahal izango diren.
Amaieran, mahai-inguru bat egin daiteke, erakundeen
eta gazteen arteko komunikazioan sareek eskaintzen
duten aukera sustatzeko; horrez gain, Gasteizko
gazteei zuzendutako ekitaldi ireki bat ere egin daiteke.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua eta YouTuberren
taldea
Erantzunkidea: YouTube
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2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.250 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.250 €
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L5.7 EKINTZA

Zientziara gerturatzeko campusa ehu-n (zabalkundea)
Bigarren Hezkuntzako institutuetan aukera honen berri
emango da, eta maila horietan dauden gazteak
campus horretan parte hartzera bultzatuko dira.
Horren berri zehatzago ere eman daiteke, ohiko
hedabideekin eta hurrengo Gazte Planean sortzen
direnekin (sare sozialetako bitartekari direnen sarea…)
prentsaurreko bateratu bat eginez.

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua (Hedapena)
Erantzunkidea: EHU (campusaren antolamendua)

AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

L5.8 EKINTZA

Eremu urriko hizkuntzen hiztun diren gazteen II. Topaketa
Eremu urriko hizkuntzak erabiltzen dituzten gazteen
topaketak unibertsitatean.
Jardunaldiak izango dira (3 egun), 2011an antolatu
zirenen jarraipen gisa. Euskara Zerbitzuaren
ardurapean egingo dira, Geu eta Lazarraga elkarteen
laguntzarekin eta Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren babesean.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua eta Euskara
Zerbitzua
Erantzunkidea: Oihaneder euskal etxea, Geu
elkartea…
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2018
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
12.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
12.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA
24.000 €
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L5.9 EKINTZA

Euskara ikasteko bekak graduondokoentzat
Euskara ikasteko diru-laguntzen atala irekiko da,
unibertsitateko ikasketak amaitu berri dituztenentzat.
Euskararen arloan, gaitasun linguistikoei balioa ematea
du xede, beren prestakuntza osatzeko alderdi
interesgarri diren heinean.
* Eskaeraren arabera zehaztuko da. Hurrengo
urteetarako finkatuta geldituko den edo ez balioetsiko
da.
Arduraduna: Servicio de Euskera
Erantzunkidea: Gazteria Zerbitzua

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

L5.10 EKINTZA

Ekologia linguistikoa unibertsitatean
Ekitaldi ludiko hezitzaile bat jarriko da abian
mahai-jolas baten inguruan, “Decide and Play”
metodologia erabiliz. Ekitaldian zehar, hurrengo
saioetan parte hartzera gonbidatuko dira; saio horietan,
“ahalduntze linguistikoari” eta “ekologia linguistikoari”
buruzko gaiak landuko dira.

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
4.500 €

Arduraduna: Euskara Zerbitzua
Erantzunkidea: Gazteria Zerbitzua

BESTE SAILEN AURREKONTUA
4.500 €

AURREKONTUA GUZTIRA
9.000 €
Zehazteko eskaeren arabera. Hurrengo urteetarako jarraipena baloratuko da.
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L5.11 EKINTZA

Saretu, eragileekin elkarlana (euskara eta gazteak)
Helburu bera duten ekimen independenteak dira:
bereziki, euskararen, aisiaren eta kulturaren
esparruetan interes komunak dituzten pertsonak
harremanetan jartzea, sinergiak sortzeko, elkarlana
sustatzeko eta sormena eta ahalduntzea bultzatzeko.
DBHko eta Batxilergoko ikasleek osatutako
euskara-batzordeen arteko topaketak. Bi urtean
behin ari dira egiten jada, eta datozen hiru urteetan
ere lantzen jarraitu nahi da.
Elkarte-mugimenduan
(euskararekin
eta
kulturarekin lotutako elkarteetan, bereziki) parte
hartzen duten gazteen arteko topaketak.
Kultura-sormenaren eremuan jakin-nahia duten
gazteak bilduko dira: dagoeneko badauden
ekimenetan laguntzen edo parte hartzen duten
gazteak harremanetan jarriko dira, eta elkarlana eta
proiektuen hibridazioa bultzatuko dira.
YouTube edota Gamer sareak erabiltzen
dituztenekin harremanetan jarriko dira, eta
euskararen presentzia indartzeko talde bat
sortzeko aukera aztertuko da.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua eta Euskara
Zerbitzua
Erantzunkidea: Topagunea, YouTuberren taldea, 4.
lerroa, sormena
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2018
G PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
8.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA
8.000 €
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L5.12 EKINTZA

Informazioa eskura jartzea landa-eremuan
Gazte Buletinaren harpidedun egiteko eskaintza
egingo da, kontzejuen bidez; landa-eremurako buletin
berezi bat abian jarriko da (2-3 zenbaki urtero); eta
ondoren, ekintzak garatuko dira, landa-eremuko
gazteen lantaldea oinarri hartuta (beste aukera batzuk
sareetan…).

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkidea: Landa Eremuaren Zerbitzua,
ACOVI eta Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoa

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

L5.13 EKINTZA

Landa-eremuko gazteen lantaldea
Lantalde bat osatuko da, landa-eremuko herrietako
gazteen arteko topaketak diseinatzeko, prestatzeko eta
gauzatzeko; berriro diseinatuko dira sare sozialen bidez
informazioa eskuratzeko aukerari buruzko ekintzak, eta
landa-eremuaren errealitatea eta landa-eremuko
herrietako bizitzan eta antolamenduan gazteek duten
parte-hartzea agerian jartzeko ekintzak proposatuko
dira.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkidea: Landa Eremuaren Zerbitzua eta
ACOVI

2017

2018

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

3.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €
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2019

3.500 €

