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ESKER ONAK

Duela urte asko hasi zen Gasteizko Udala aisialdi, denbora libre, kirol, kultura, ingurumen, babes sozial eta abarrekin zerikusia duten jarduerak burutzen haur, nerabe eta familiei zuzenduta,
zeinen abiapuntua udalaren konpromiso sendoa eta profesionalen inplikazioa izan baita.
Lanaren bidez ikasi dugu programak eta zerbitzuak hobetzen eta herritarren behar zein eskaeretara egokitzen. Sarean eta era koordinatuan lan egiten saiatu gara, eta, jakina, gasteiztarren
parte hartzea ere hor egon da.
Eguneroko zeregin horretan, gure lana optimizatzeko tresna behar genuen, haur eta nerabeen
eskubideak bermatu zein haien bizitza kalitatea hobetu nahi bagenuen. Haur eta Nerabeentzako
Tokiko Plana izan da tresna hori, eta Gasteizko Udalean lan arlo horretan dihardugun profesional askoren, beste erakundeetako profesional laguntzaileen (eskola edo osasun esparrukoak...),
elkarteen eta herritarren, oro har, ahalegin, denbora eta dedikazioaren emaitza da.
Gure esker ona adierazi nahi diegu plan hori taxutzen parte hartu duten haur eta nerabeei,
horren truke ezer eskatu gabe egin baitute; Eskubideen Batzordeko eta Hirikoak Komiteko haur
eta nerabeei, eta herritar guztiei, oro har.
Era berean, udal talde politikoei eta kontsultatu ditugun elkarte zein pertsona adituei adierazten diegu esker ona, haien hausnarketa eta egite onaren ekarpena egiteagatik eta bide luze
honetan adorea emateagatik.
Bukatzeko, plana taxutzen eta onesten lan egin duten batzorde teknikoaren, udal langile tekniko zein gizarte eragileen ekarpen, ahalegin eta emate profesionala ere eskertu behar ditugu.
Guztioi, ESKERRIK ASKO, zuen ekarpen, irakaspen eta laguntzarik gabe ez baitzen posible
izango honako argitalpena egitea.
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1
SARRERA

1
sarrera

Haur eta nerabeentzako udal planak1 haurren eta nerabeen eskubideak, bai eta euren ongizatea ere, bermatzeko mandatuari erantzuten dio. Jaiotzetik eta hamabi urtera bitarteko garaiari
deitzen diogu haurtzaro, eta hamahiru urte eta adin-nagusitasunaren artekoari nerabezaro. Udal
Administrazioak zeregin eta ardura espezifikoak ditu jardun honetan, komunitatearekiko duen
hurbiltasuna dela eta, haren arazoak eta gaitasunak beraren ardura baitira, eta komunitateari
zuzendutako programen eta baliabideak kudeatu eta eskaintzeko funtzioa betetzen baitu.
Vitoria-Gasteiz 2010 Plan Estrategikoaren lan-eremu nagusietako bat gasteiztarrak hiriaren funtsezko baliotzat jotzea da, eta biztanleen ezaugarriek hiriari berezko nortasuna, sena eta
komunitate-izaera aitortzen dizkiotela baieztatzen du. Pertsonek etorkizun bateratu baten zati bezala duten garrantzia azpimarratzen du, eta uste horrek areagotu egiten du haurrei eta nerabeei,
talde berezitu gisa, udal kudeaketa bereizi bat zuzentzearen garrantzia.
Halatan, Haur eta nerabeentzako udal plana helburu estrategikoa da Gasteizko Udalarentzat; udal arlo guztietan dauka eragina, eta koordinazio- eta zeharkako kudeaketa-lanen garrantzia nabarmentzen du. Koordinazio eta dinamizazio hori Gizartegintza Sailaren esku jarri da,
Haur eta nerabeentzako udal plana, sail horren II. Plan Estrategikoaren baitan sartzen baita.

1 Aurrerantzean, Haur eta nerabeentzako udal plana edo HANUP.
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Koordinazio eta dinamizazio eraginkorra egiteko asmoz, Gizartegintza Sailak honako asmo
hauek zehaztu ditu:
•• Hiritarren premia eta eskaera berriak aztertzea.
•• Bere ardurapean dauden esparruetan ekintzak planifikatzea eta abian jartzea.
•• Gainontzeko sailei nork bere esparruan burutzeko ekintzak proposatzea, eta aurrera atera
ditzaten bultzatzea.
•• Sailek egindako ekintzak aztertzea eta hobekuntzak proposatzea.
•• Haur eta nerabeei zuzendutako hiriko ekintza guztietan ikuspegi orokor bat prestatzea,
zabaltzea eta adostea.
1.1. Haurtzaroa eta Nerabezaroa udalaren testuinguruan
Udalaren eginkizuna da Gasteizko biztanleriaren premiei erantzutea, baita adingabekoak diren hiritarrenak ere. Haurren eta nerabeen ongizatea bermatzeko esku-hartzeak ez dira berriak
gure hirian. Udalak, Gizarte-zerbitzuaren bidez, hainbat eta hainbat ekintza egin eta egiten ditu
esparru ugaritan, hala nola hezkuntzan, osasunean, aisialdian, kirolean, edota haurren eta nerabeen zaintzan eta babesean.
Esparru horietan egiten den jarduera udal arloen bidez garatzen da, bakoitzak bere eremuan,
adingabeei eragiten dieten ekintza ezberdin askoren ardura baitaukate. Sailak honako hauek
dira:
•• Gizartegintza Saila.
—— Komunitate Jardueraren Zerbitzua.
—— Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
—— Gizarteratze Zerbitzua.
—— Hirugarren Adinekoen Zerbitzua.
•• Herritar Harremanen Saila.
—— Gizarte Etxeen Zerbitzua.
—— Gazteria Zerbitzua.
—— Berdintasun Zerbitzua.
—— Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzua.
—— Garapenean Laguntzeko Zerbitzua.
—— Euskara Zerbitzua.
•• Udal Hezkuntza Saila.
•• Osasun eta Kontsumo Saila.
•• Kirol Saila.
•• Kultura Saila.
•• Komunikazio eta Protokoloaren
•• Zerbitzua
•• Hirigintza Saila.
—— Plangintza.
—— Azpiegiturak.
•• Ingurumen eta Iraunkortasun Saila.

10

•• Herritarren Segurtasunaren Saila.
•• Informazioaren Teknologien Saila.
•• Funtzio Publikoaren Saila.
Jarduera ugaritasun honek agerian uzten du beharrezkoa dela sail horiek haurrei eta nerabeei
zuzenduta egiten dituzten ekintzei ikuspegi bateratua ematea, eta zeharkako politikak garatzearen garrantzia. Beraz, horixe da Haur eta nerabeentzako udal planaren funtsezko helburu bat;
Gizartegintza Sailaren gidaritzapean, udal arlo guztien konpromisoa eta lana eskatzen duen helburua.
1.2. Haur eta nerabeen plana
Haur eta nerabeen lehen Udal plana abian jarri bada, Gizartegintza Sailaren 2008-2011 II:
Plan Estrategikoan jasotzen denari jarraituz izan da. Izan ere, Plan Estrategiko horretan, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren helburu nagusietako bat horixe baitzen.
Gizartegintza Sailak Haur eta nerabeentzako udal planaren bere gain hartu du, ekintza espezifikoak sustatuz eta udaleko sail eta zerbitzuen jarduera guztiei haurtzaroaren eta nerabezaroaren ikuspegia erantsiz. Sail bakoitzak bere ekintzen ardura dauka, baina udal jarduera hausnartzeko, bideratzeko eta ebaluatzeko elementu bultzatzaile izan nahi du planak.
Eskubide indibidual eta kolektiboak osotasunean zaintzeko eta gozatzeko ekintzak bideratzea proposatzen du Planak, babes premian dagoen, edo egoteko arriskuan dagoen, biztanleriari
arreta egiteko behar diren ekintzak baino harago.
Arloak ukitzen dituen instituzioen arteko koordinazio egokia, baliagarriak izan diren ekintzetan
sakontzea, eta erronka berrien aurrean ekinbide berriak behar direla ere planteatzen du planak.
Plan honek eremu bat zehazten du, adingabeen, beraien etxekoen eta alor honetako beste
eragile batzuen (elkarteak, langileak, etab.) bizitzan eragiteko helburuak eta ekintzak xedatzeko
asmoz. Haurtzaroari eta nerabezaroari buruzko oinarrizko printzipio orokor batzuetatik abiatzen
da, eta hori, Gasteiz hiriko giza talde horren egungo errealitatearen diagnostikoa egiteko oinarri
bezala erabiltzen da.
Diagnostiko honetatik abiatuta, eta inplikatutako kolektiboekin batera egindako hausnarketaprozesu baten bidez, 2009-2013 aldian egitekoak diren ekintza-konpromiso batzuk zehaztu dira.
Planak konpromiso horiek zehazten ditu, eta baita zuzentzen dituzten ildo estrategikoak eta berauek erdiesteko beharrezkoak izango diren ekintza zehatzak ere.
Planak, ekintza horiek nola gauzatuko diren, kudeaketaz nortzuk arduratuko diren eta berariazko adierazleen bidez ekintzen eraginkortasuna nola neurtuko den definitzen du. Baina horretaz
gain planaren eraginkortasuna osotasunean aztertzeko modua ere definitzen du, bai proposatutako ekintzen jarraipena eginez, bai planak osotasunean zer nolako eragina duen zeharka aztertuz.
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Gasteizko Haur eta nerabeentzako udal planaren eskema orokorra
Aldez aurreko eremua
Udalaren eskarmentu sendoa haurrekin eta nerabeekin lanean
Beste plangintza erreferentzia
batzuk

Eremu araugilea

Haurtzaroa eta nerabezaroa
egungo udal kudeaketan

Gizartegintza Sailaren ekintzak

Beste udal sailen ekintzak.

Udal plana, udalaren jarduera bultzatzeko eta indartzeko helburu
estratégiko gisa
Udal plana egitea
Talde Bultzatzailea
Dokumentazioaren azterketa

Diagnosi azterketa

Oinarrizko agiria
Prozesu parte-hartzailea
Batzorde teknikoa
Planaren azken agiria
Udal plana abian jartzea

Oinarrizko Printzipioak

Eginkizun bat

Helburu orokor eta
egiaztagarriak

Konpromisoak definitzen
dituzten ildo estrategikoak

Ekintza zehatzak, helburu
zehatzekin
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Ekintzen ebaluazioa eta
berrikusketa

2
PLANAREN KANPO-ERREFERENTZIAK

2
PLANAREN KANPO-ERREFERENTZIAK

2.1. Esparru araugile eta Instituzionala
Azken garaian adingabeekiko gizarte-politika nabarmen aldatu da. Gizateriaren historian haurrekiko kezka betidanik egon bada ere, iraganean hezkuntzako eta etxeko eremu pribatura mugatu da.
Lan eta gizarte alorreko sektore batzuek haurrentzako arretaz zeukaten kezka 1960. hamarkadan gauzatu zen; horixe izan zen aldaketaren une klabea. 1959ko azaroaren 20an, Nazio Batuen
Batzar Nagusiak Haurraren Eskubideen Aldarrikapena onartu zuen eta aldarrikapen hori gaur
egun haurraren babesaz dugun kontzepzioaren oinarri bihurtu zen. Orduan ezarri zen eskubideen dekalogoa, pixkanaka-pixkanaka, Nazio Batuetako kide diren hainbat estaturen legedian
txertatuz joan da.
Gerora, Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1989an Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena
onartu zuen, 1959ko aldarrikapen zaharra jasoz eta osatuz. Adingabeak eskubideak dituzten
pertsonatzat jotzen direla adierazten da eta instituzioek hartzen dituzten neurri guztietan haurraren goi-interesa kontuan hartu behar den printzipioa ezartzen da. Espainiako Estatuak 1990eko
azaroaren 30ean berretsi zuen aldarrikapena.
2002ko maiatzean, Nazio Batuetako Batzar Nagusiko Bilkura Berezian, Haurtzaroari buruzko
agiri bat onartu zen eta bertan estatuek “haur bakoitzaren eskubideak sustatzeko eta babesteko neurriak hartzea […]” adostu zuten. “Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena, munduaren
historian beste inoiz ez bezala onartuena den giza eskubideen tratatua eta haren Hautazko Protokoloak, haurraren babeserako eta ongizaterako nazioarteko lege-estandar multzo sakonena
jasotzen dutela onartzen dugu” (4. paragrafoa). Aldarrikapena eta Ekintza-plana adostasunez
onartu ziren Bilkura Bereziaren amaieran.
15

Horiek guztiak finkatzeko, aipatu bilkuratik irten zen “Haurrentzako mundu aproposa” agiriak,
estatuen euren arteko aliantzak identifikatzen ditu, halatan “gure helburu bateratuak direnak
-haurren ongizatea eta beraien eskubideen sustapena eta babesa- aurrera egin dezaten...”. Testuinguru honetan aipatzen dira gobernuak eta tokian tokiko agintariak, beraiek “[…] haurtzaroa
garapen-agendetako erdigunean dagoela ziurtatu baitezakete”. “Dagoeneko garatuta dagoen
oinarri baten gainean, hala nola haurtzaroaren komunitate-lagunak eta gune marjinalik gabeko
hiriak, Alkateek eta tokian tokiko aitzindariek nabarmen hobe dezakete haurren bizitza”. Honela,
Azken Agiriak espezifikoki nabarmentzen du dagoeneko existitzen den eta hazten ari den haurtzaroaren hiri-lagunen mugimendu honek eman dezakeen laguntza.
Haurtzaroaren hiri-lagunak sortzeko, ahal den neurrian, Hitzarmena egoki ezartzen dela bermatuko duten funtsezko bederatzi zutabe abian jarri eta garatu behar dira. Honako hauek dira,
hain zuzen:
1.

Haurren parte-hartzea: beraiei dagozkien gaietan haurren parte-hartze aktiboa sustatzea;
euren ikuspuntuak entzutea eta erabakiak hartzeko prozesuetan kontuan hartzea.

2.

Haurraren laguna den lege-esparrua: haur guztien eskubideen sustapenarekin eta babesarekin kontsekuenteak izango diren legedia, arau-esparrua eta prozedura bermatzea.

3.

Haurren Eskubideen Estrategia bat udal osorako: hitzarmenean oinarritzen den
Haurtzaroaren hiri-laguna eraikitzeko estrategia edo agenda zehatz eta osoa garatuz.

4.

Haurraren Eskubideen Batzordea, edo koordinazioko beste mekanismoren bat: udal
gobernuan haurraren ikuspegiari lehentasuna bermatuko dioten egitura iraunkorrak
garatzea.

5.

Haurrengan nolako eragina duen baloratzea eta ebaluatzea: haurrei buruzko legeek,
politikek eta praktikek zer eragin duten neurtuko duen prozesu sistematiko bat dagoela
ziurtatzea, indarrean jarri aurretik, bitartean eta ondoren.

6.

Haurtzarorako aurrekontu bat: Haurrei zuzendutako aurrekontuen azterketari eta baliabideei
buruzko konpromisoa ziurtatzea.

7.

Haurren Egoerari buruzko Aldizkako Txosten bat: haurren eta beraien eskubideen egoerari
buruzko informazio-bilketa eta jarraipena ziurtatzea.

8.

Haurren eskubideak ezagutzera ematea: helduen zein haurren artean, haurren eskubideekiko sentsibilizazioa ziurtatzea.

9.

Haurrentzako sentsibilizazio-lan independentea: GKEak eta giza eskubideen aldeko erakunde independenteen garapena bultzatzea. adingabeen defentsariak edo haurtzarorako mandatariak, haurren eskubideak susta ditzaten.

Nazio Batuen ekintza-esparruan, UNICEFek hezkuntza gaietan, arlo ugarietan, egiten duen
lana ere azpimarragarria da:
•• Oinarrizko hezkuntza unibertsalera iristeko eta bururaino amaitzeko aukera-berdintasuna.
•• Autonomiaren sustapena, neskatoen hezkuntza eta generoen arteko berdintasuna bultzatuz.
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•• Hezkuntza larrialdi-egoeretan.
•• Lehen haurtzaroko garapena eta eskolarako prestakuntza.
•• Lehen eta bigarren hezkuntzako kalitatearen hobekuntza.
Europako Erkidegoko legedia
Europako Erkidegoko eremuan, esanguratsua da Europako Batzordeak 2006ko uztailean egin
zuen proposamena, haurren eskubideen inguruan estrategia bateratua sor zedin. Haren ustez,
Europako Batasuneko barne- eta kanpo-politikan haurren eskubideak sustatzea eta babestea,
eta arlo honetan Estatu kideek egindako ahaleginak bultzatzea, gai berezitzat hartu beharra zegoen:
•• Haurren eskubideak giza eskubideen zati dira, eta Europako Batasunak eta kide diren Estatuek berauek errespetatzeko konpromisoa hartu dute nazioarteko eta Europako hainbat
hitzarmenen bidez, bereziki Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren bidez.
•• Europako Batasunak Haurren eskubideak esplizituki onartu zituen Europako Batasuneko
Oinarrizko Eskubideen Kartan (2000ko abendua), zehazki 24. artikuluan, “Adigabearen Eskubideak”:
—— Haren ongizaterako behar diren babesa eta zaintza.
—— Bere iritzia libreki adieraztea, eta adinaren eta heldutasunaren arabera, berari
dagozkion gaietan iritzi hori kontuan hartzea.
—— Adingabearen goi-interesak maila goreneko garrantzia edukiko du agintari publikoek
edo instituzio pribatuek egingo dituzten jarduera guztietan.
—— Adingabe orok dauka aitarekin eta amarekin harreman zuzen eta pertsonalak aldizka
edukitzeko eskubidea, baldin eta harreman horiek beraren interesen aurkakoak ez
badira.
•• 2005-2009rako helburu estrategikoen inguruko Komunikazioan, haurren eskubideak lehentasun nagusienetakotzat hartu zituen Batzordeak. «Zehazki, haurren eskubideen babes efektiboari lehentasuna emango zaio, esplotazio ekonomikoaren eta era guztietako
abusuen aurrean. Honi dagokionez, Batasunak mundu osoarentzat eredu izan behar du.
•• 2006ko martxoan, Europako Kontseiluak Estatu kideei eskatu zien “har ditzatela behar diren neurriak haurren pobrezia bizkor eta era nabarmenean gutxitzeko, haur guztiei aukera
berdinak emanez, bakoitzaren gizarte-baldintzak edozein direla ere”.al.
Estatuko legedia
Espainiako Estatu mailan 1978ko Konstituzioa argitaratu zenetik egin diren legeak nabarmendu behar dira, gai honetan bertako legedia inguruko estatuetakoenaren parean jarri baitzuen.
Lege berrien artean, Kode Zibilean eta Prozedura Zibilaren Legean hainbat aldaketa eragin
zituen azaroaren 11ko 21/1987 Legea nabarmen daiteke.
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Lege-ekoizpen horren baitan, Adingabeen Babes Juridikorako eta Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilaren Aldaketa Partzialerako urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa ere aipatu
behar da, beraren bidez egin baitzen adingabeen babeserako instituzioen erreforma, arrazoien
azalpenean agertzen denez, “Botere Publiko guztiak, adingabeen esparruari bereziki lotutako
instituzioak, gurasoak eta senideak, eta hiritar guztiak oro har, lotzen dituen babeserako legeesparru zabala” eraikitzeko. Lege honek, administrazio publikoek haurrei begirako politika integralak garatzeko lege-esparru bat ezartzen du.
EAEko legedia
Printzipio horiek guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen dira, 1979ko Autonomia Estatutuaren bidez, eta bereziki bertako bi artikuluren bidez:
•• 10. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoak ondoko gaiei dagokienean konpetentzia esklusiboa du:
—— 12. Gizarte-laguntza.
—— Garapen Komunitarioa, Emakumezkoen alorra, Haur eta Gazteen eta Hirugarren
Adinekoen Politika.
•• 16. artikulua. Konstituzioaren Lehen Erabaki Gehigarrian erabakitzen dena aplikatuz,
irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal Autonomia
Erkidegoaren konpetentziapean dago.
1983ko azaroaren 25eko Lurralde Historikoen Legeak, 7. artikuluan, C atalean, Lurralde Historikoen ardurapean jartzen du bakoitzaren eremuan Instituzio Komunen legedia ezartzea, honako
gai hauetan:
1.

Gizarte-laguntza, EAEko Instituzio Komunen jarduera zuzenari kalterik egin gabe.

2.

Garapen komunitarioa, emakumezkoen alorra, haur eta gazteentzako politika baita
hirugarren adinekoa ere, aisia eta astialdia, EAEko Instituzio Komunek gai horietan egin
lezaketen jarduera zuzenari kalterik egin gabe.

EAEko hiritar guztiek, ardura publikokoa den Gizarte-zerbitzuen sistema bat izateko duten
eskubidea sustatzeko eta bermatzeko helburuarekin, Gizarte-zerbitzuen 5/1996 Legea onartu
zen, gizarte-zerbitzuen sistemaren antolaketari ekiteko: oinarrizko Gizarte-zerbitzuen eta Gizarte-zerbitzu espezializatuen arteko banaketa finkatu zuen, bakoitzaren zereginak deskribatuz,
eta Udalen eta Lurralde Historikoetako foru-erakundeen artean eskumenak banatu zituen, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen arabera.
Gure Autonomia Erkidegoan, berrikitan, Gizarte-zerbitzuetako abenduaren 5eko 12/2008 Legea onartu zen, Plan horren lege-esparruan kontuan hartu behar duguna.
Udal erakundeen autonomia bermatzeko, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean agertzen den bezala, Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako legediek, zuzenean beraien
interesen pean dauden gaietan esku-hartzeko eskubidea bermatu behar diete Udalei.
Horretarako, jarduera publiko bakoitzaren ezaugarrien araberako eskumenak aitortuko dizkiete, honako bi printzipio hauek errespetatuz: deszentralizazioaren printzipioa, eta administraziokudeaketa hiritarrengandik ahalik eta hurbilen egin behar den printzipioa.

18

Printzipio horiek gerora garatu ziren, Haur eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren
18ko 3/2005 Legearen bidez. Legearen xedea lehenengo artikuluan definitzen da, honako puntu
hauen bidez:
•• Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren, edo dauden, haur eta nerabeei, Konstituzioak,
Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenak, Europako Haurren Eskubideen
Kartak eta lege-esparruak oro har aitortzen dizkieten eskubideak erabili ahal izango dituztela bermatzea.
•• Haur eta nerabeen eskubideak eta ongizatea sustatzeko jarduerak, eta beraien zaintza eta
babesera zuzendutako esku-hartzeak ere, gauzatuko diren jarduera-esparrua xedatzea,
gizarte eta familia eremuetan garatu egingo direla bermatzeko.
•• Arriskuan edo babesik gabe dauden haur eta nerabeen alorrean, eta adingabe arau-hausleen alorrean ere, jarduteko printzipioak eta eskumen-esparrua eta esparru instituzionala
definitzea.
2.2. Plangintza-erreferentziak
Haur eta Nerabeen Plan Estrategiko Nazionala (2006-2009) haurrenganako politikan administrazioen jarduera zuzenduko duten ildo estrategikoak jasotzen dituen lehen plan nazionala da.
Planifikazio integraleko eskema bateratua da, eta beraren bidez adostasunez definitzen dira haur
eta nerabeenganako politikaren garapenaren ildo estrategikoak. Tresna integratzaile bat da, epe
ertainean haurren eta nerabeen eskubideak osorik garatzeko, lurraldeen arteko ekitatea izateko
eta aukera berdintasuna lortzeko, Autonomia Erkidego bakoitzaren bereizitasunak eta autogobernu ahalmena errespetatzen dituen eremu bateratu eta malgu baten baitan.
Senitartekoen eta haurren euren laguntzarekin, eta inplikatutako instituzio eta eragile guztienarekin ere, botere publikoek haurraren ongizatea susta dezatela bilatzen du Plan honek. Haurrak,
bere eskubideen subjektu aktibo gisa, dituen beharrak asetzeko eta ahalmenak osorik garatzeko
etxe-inguru onuragarria eta ziurra izan dezala. Eta hori guztia lortzeko, politika eta jarduera integral eta zeharkakoak burutzea proposatzen du Planak.
Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko II Erakundeen Planak familiari laguntzeko
hainbat neurri arautu eta antolatzen ditu. Familia-eremuan antzeman diren aldaketen aurrean
instituzio guztien artean emandako erantzuna izan nahi du: familia-nukleoen aniztasuna, semealaba kopuruaren murrizketa, familia-proiektuaren eta errealitatearen arteko desoreka, bizikidetzaren hauskortasuna, genero-bazterketa gutxitzea, edota laneko eta etxeko bizitzaren kontzientziazioa.
Planak lau neurri-multzo proposatzen ditu: laneko eta etxeko bizitza uztartzekoa, seme-alabak
dituzten familiei laguntzeko zerbitzuen eraketa, laguntza ekonomiko eta fiskalak, eta sentsibilizazio-neurriak.
Beste eremu batzuk ere -tokian tokikoak zein autonomikoak- erreferentzia izan dira egin dituzten proposamenetan eta planteamenduetan, hala nola Gasteizko Udalak egin dituen planak.
Plangintza- eta lege-esparru honetan garatuko da Gasteizko Haur eta nerabeen lehen Udal
Plana. Plan hori prozesu parte-hartzaile baten ondorioa da eta lan horretan jardun dute inplikatutako sailek eta gizarte-eragileek. Gizartegintza Sailaren gidaritzapean, udal sailen arteko jarduera koordinatua lortu nahi du, Sailaren mugak gaindituko dituen gizarte-politika abian jartzeko.
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3.1. Oinarrizko Printzipioak
Haurrak eskubide osoko subjektuak direlako ikusmoldetik abiatzen da Plana. Honek zera
dakar, Gasteiz aldatzeko eta demokrazia parte-hartzaileko subjektu aktiboak direla onartzea.
Eskubide-onarpen honek, gainera, haur eta nerabe bakoitzak, eskaerarekin batera, gizartea eta
hiria eraikitzeko betekizun batzuk betetzeko konpromisoa ere hartuko duela esan nahi du. Lan
hori pertsona guztion lana baita, eta ez soilik ordezkari politikoena.
Testuinguru honetan kokatzen da Haur eta nerabeentzako udal plana burutzeko premia, honako printzipio hauetan oinarritua:
•• Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena udal eremuan ezartzea, eta ondorioz:
—— Haurrarenganako Politikak lehentasuna izan behar duela, eta politika orokorren artean
lehen mailan kokatu behar dela.
—— Haurren eskubideak sustatu, errespetatu eta ezarri egin behar direla.
•• Haurra edo nerabea, hiritarra den heinean eskubide osoko subjektua dela, eta ez gure
zaintzaren eta arretaren xede hutsa.
—— Beraren parte-hartzea erraztea eta bultzatzea, hiritar guztientzat hobea izango den
hiria eraikitzeko asmoz.
—— Ukitzen duten gaietan beraren iritziak kontuan hartzea.
—— Beraren premiak kontuan hartzea, helduen premien aldean ezberdinak izan arren
berdin-berdin eskatzen baitute instituzioen eta gizartearen erantzuna.
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•• Politika publiko integralak garatzea, pertsona adingabeen zaintzarako programen eta zerbitzuen zatiketa eta sektoretzea gaindituz. Haien bizitza errealitate bakar eta zatiezintzat
hartzea, eta ondorioz, asegabe dauden premiei erantzuteko bizitzako eta sozializazioko
hainbat esparrutan jardun beharra.
•• Udaleko sail eta arloen arteko koordinazio instituzionala. Bai eta udalaren eta Gasteizen
haurrekin diharduten beste instantzia sozial eta administratibo batzuen arteko koordinazioa
ere (eskola, osasuna).
•• Haurrekiko eta nerabeekiko gizarte-sentsibilizazioa, berariazko eskubide, betebehar eta
premiak dituen biztanle-multzo bezala funts eta ikusgarritasun handiagoa eskuratu dezan.
•• Errealitate eta premia berriei arreta: familia-egituraren aldakuntza, migrazio-prozesuak,
teknologia berrien eta aisiarako eskaera berrien eragina, gizonezkoek eta emakumezkoek
aukera berdinak izateko eskaera, hiria antolatzeko eredu berriak, drogak kontsumitzeko
joera berriak, familian eta berdinen artean biolentziaren ikusgarritasuna, balioen hezkuntzarako eskaera berriak, ...
•• Baliabideen kudeaketa eraginkorra, ikuspuntu ekonomikotik eta batik bat gizarte-ikuspuntutik, haurren eta nerabeen premiei erantzuteko plangintza integral eta egoki baten
bidez.
•• Malgutasuna eta erantzuteko gaitasuna, hauteman diren premia guztiei arreta egiteko.
3.2. Planaren eginkizuna
Planaren eginkizuna udal ekintza koordinatzea da, haur eta nerabeen eskubideak, eta beraien
familienak, beteko direla bermatzeko. Horretarako, haien bizi-kalitatea hobetzera, garapen ebolutibo egokia sustatzera, eta eskubide osoko hiritar bezala gizartean pixkanaka integratzera eta
bertan parte hartzera zuzendutako udal ekintzak optimizatuko dira.
3.3. Plana nori zuzenduta dago
Gasteizko Udaleko Sailetatik bideratzen den Haur eta nerabeentzako udal planaren ekintzak
honako kolektiboei zuzenduta daude:
•• Gasteizen bizi diren haur eta nerabeei, jaiotzatik 17 urte bete arte.1
•• Gurasoei eta oro har, haur eta nerabeak zaintzeaz eta hezteaz arduratzen diren guztiei.
•• Gurasoei eta oro har, haur eta nerabeak zaintzeaz eta hezteaz arduratzen diren guztiei.
•• Haur eta nerabeak zaintzeko alorrean lan egiten duten instituzio eta langileei.
•• Hiritarrei oro har.
1 Haur eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Otsailaren 18ko 3/2005 Legeak, haurtzaroa jaiotzetik 12
urtera bitarteko garaitzat definitzen du, eta nerabezaroa, berriz, adin horretatik eta adin nagusitasunera
heldu bitarteko garaitzat.
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3.4. Haur eta nerabeentzako udal planaren oinarrizko eta zeharkako printzipioak
Haur eta nerabeentzako udal plana egiterakoan, eta zehazki ildo estrategikoak eta ekintzak diseinatzerakoan, oinarrizko premisa batetik abiatzen gara: oro har pertsonen, eta bereziki haurren,
oinarrizko eskubideen ezagutzatik, defentsatik eta sustapenetik. Horiek guztiak Giza Eskubideen
Aldarrikapenean, Haurraren Eskubideen Aldarrikapenean eta Nazio Batuetako Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean jasota daude. Era berean, planak jasotzen dituen ekintzek, estatu eta
autonomia mailako oinarrizko legedian agertzen diren printzipioak, eskubideak eta betebeharrak
kontuan hartzen dituzte.
Gainera, jarduteko honako zeharkako printzipio hauek jasotzen ditu planak:
•• Berdintasuna: Planak berdintasunezko gizartea lortzeko bidean aurrera egin nahi du: pertsona guztiak beren ahalmen pertsonalak garatzeko eta erabakiak hartzeko libre izango
diren gizartea, sexuaren arabera tradiziozko rolak inposatzen dituzten mugarik gabe; gizonezkoen eta emakumezkoen jokabideak, ametsak eta beharrak, berdin balioztatu, sustatu
eta kontuan hartuko diren gizartea.
•• Genero ikuspegia: Planaren abiapuntua honako hau da: gure gizartean sexuak funtsezko
garrantzia duela onartzea, eta mutikoen eta neskatoen egoerak, baldintzak, ametsak eta
premiak sistematikoki kontuan hartzea. Helburuak eta ekintzak berdintasun-printzipioari
egokituko dizkio eta helburu eta ekintza espezifikoak egingo ditu berdintasuna bultzatzeko.
Guzti horrek asmo zehatza dauka: Plan horretan desberdintasuna ezabatzeko eta neskamutilen arteko berdintasuna sustatzeko helburu orokorra txertatu dadila.
•• Kultura artekotasuna: Gizarte gasteiztarra hainbat jatorri eta kulturatako jendeak osatzen
du. taldeen arteko erlazioa eta berdinen arteko hartu-emana bultzatu behar dira; diferentziarekiko errespetua, aniztasunaren aberastasuna, eta gure hiriko parte den jendearen
arteko elkarrekintza positiboa.
•• Hizkuntza-normalizazioa: Euskara eta gaztelania dira Euskal Autonomia Erkidegoko bi
hizkuntza ofizialak. Hiritar guztien hizkuntza-eskubideen administrazio publiko bermatzailea den heinean, Gasteizko Udalak hizkuntza-normalizazioarekin bat datozen hizkuntzairizpideak barneratu ditu plan honetan. Ildo honetan, Haur eta nerabeentzako udal planak
euskaraz eta gaztelaniaz asmatzen dira, eta batik bat hiritarrei zuzen lotuta daudenak,
hala nola plana egiterakoan parte-hartzea, planaren hedaketa eta ekintzak burutzea.
Hiritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeaz gain, haurren eta nerabeen artean euskaldunon hizkuntza den euskararen erabilera sustatu nahi du planak, gizartearen kohesioa, sozializazioa eta harreman-giroa bultzatzeko tresna bezala.
•• Garapen ebolutiboa: Haurtzaroa eta Nerabezaroa bi une ebolutibo bereizi dira. Planaren
ekintzak haur eta nerabeen multzo osoari zuzentzen bazaizkio ere, bi garapen-aldi horiei
egokitzen zaizkie.

25

3.5. Planaren ezarpen-eremua eta epea
Plan horren ezarpen-eremua Gasteiz udalerria da.2
Ezarpen-epea bost urtekoa da, 2009an abian jartzen denetik 2013 arte.
3.6. Planaren helburuak
Gasteizko Haur eta nerabeen lehen Udal Planaren helburuak, planak berak hartzaileekiko
ezartzen dituen helmuga batzuk dira, eta berariazko adierazle batzuen bidez ezarpen-epean
zehar eta amaieran neurtu egin ahal izango dira (ikus 7.7. atala). Haur eta nerabeen Udal plan
honek markatzen dituen helburuak honako hauek dira:
1. Gasteizko haur eta nerabeen ezagutza hobetzeko, udal informazio-zerbitzu partekatua
sortzea eta mantentzea.
2. Haur eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzuen kalitatea hobetzea.
3. Premiei hobeto erantzutea ahalbidetuko duten ekintza berriak bultzatzea eta baliabide berriak sortzea.
4. Haurtzaroaren eta nerabezaroaren ikuspegia udal ekintza guztietan txertatzea.
5. Seme-alabak hazteko eta hezteko, familiei laguntzeko ekintzak edo neurriak bultzatzea.
6. Haurren eta Nerabeek udalerriko gizarte-bizitzan ordezkaritza eta parte-hartze zuzen eta
aktiboagoa izan dezaten bultzatzea. Beraien eboluzio-mailaren araberako ardura mailak
izan ditzaten bultzatzea.
7. Haur eta nerabeen artean hainbat balio sustatzea, hala nola gizonezkoen eta emakumezkoen arteko benetako berdintasuna, aniztasunarekiko errespetua, eta belaunaldien
arteko laguntza.
8. Udal administrazioaren eta beste administrazio publikoen arteko lankidetza eta koordinazioa hobetzea, eta baita haur eta nerabeen alorrean lan egiten duten gizarte-eragileekin
ere.
9. Gaur egungo baliabideak hobeto aprobetxatzea, bai eraginkortasunaren ikuspuntutik, bai
hiritarren gogobetetzearen aldetik ere.

2 Vitoria-Gasteizko Udalerria hiriguneak berak (Vitoria-Gasteiz) eta nekazaritza eremuan dauden beste 65
herrik osatzen dute. Gehienetan HANUP ezartzeko eremu bezala hiria aipatzen bada ere, berez udalerri
osoa betetzen du.
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3.7. HANUPn erabiltzen diren kontzeptuen definizioa
HANUP 2009-2013 bitartean ezarriko da. Ezarpenaren definizioan erabilitako kontzeptuetako
batzuk, ondorengo orrialdeetan agertuko direnak, honako hauek dira:
•• ILDO ESTRATEGIKOAK. “Nora heldu nahi dugun” definitzen duten esparru orokorrak
dira. Ekintzen bidez iritsi nahi dugun helmuga markatzen dute. Ildo estrategiko bakoitza,
lortu beharreko konpromisoetan gauzatzen da. Ildo estrategikoak, eta berauek garatzeko
konpromisoak, bost urteko epe honetan HANUPen ekintza-esparrua zuzentzen duten zuinak dira. Ildo estrategikoek ezarpen-epe osorako, ekintzek baino luzeagorako, balio dute,
azken horiek plana indarrean dagoen artean ezarriko diren bost ekitaldietako bakoitzean
zehaztu beharko baitira.
•• EKINTZA-ESPARRUAK. “Zer egin nahi dugun” era zabalean adierazten duten eremu
orokorrak dira, zein esparrutan lan egin behar dugun markatzen dutenak. Planaren ildo
estrategikoei lotzen zaizkie baina ez datoz haiekin bat, ekintza-esparruek ez baitituzte biltzen ekintzak azken helburuaren arabera, beraien funtsezko ezaugarrien arabera baizik.
Ekintza-esparru bidezko kudeaketak ekintza zehatzak burutzea erraztuko du, haietako
asko elkarri loturik baitaude, ez dira independenteak.
•• ADOSTUTAKO EKINTZAK. Planaren epe osorako, 2009-2013, adostuta dauden ekintza
guztiak dira. Agiri honetan zerrendatzen diren arren ez dago erabateko zehaztasunik, agiri
honetan agertzen ez diren beste ekintza batzuk ere identifikatu ahal izango baitira etorkizunean.
•• ABIAN DAUDEN EKINTZAK. Unean-unean abian dauden ekintzak dira. Ekitaldi bakoitzaren hasieran aukeratu eta onartu beharko dira, honako irizpideen arabera:
—— Aurreko ekitaldietan amaitu diren ekintzen ebaluazioa.
—— “Ekintza-proposamen” guztien berrikusketa, bai agiri honetan agertzen direnena, bai
etorkizunean gehi litezkeen ekintza-proposamen berriena ere.
•• ADIERAZLEAK. Adostutako ekintza zehatzak, eta ekintza horiekin lortu nahi genituen
helburuak, zer neurritan bete diren aztertzea ahalbidetzen diguten datuak dira. Beti ere,
adierazleek neurgarriak, zenbagarriak, izan behar dute.
Adierazleak gehitu egin ahal dira, ekintza-esparru bakoitza eta plana osotasunean, nola bete
diren aztertzeko beste adierazle orokor batzuk sortzeko.
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Garapen-lanetatik hasita, Haur eta nerabeentzako udal plana egiteko eta abian jartzeko faseak honako hauek izan dira:
4.1. Talde bultzatzailearen eraketa
Haur eta nerabeentzako udal plana diseinatzeko eta garatzeko diziplina arteko talde sustatzaile bat eratu zen. Bertan zeuden Zuzendaritza, Haurren eta Familien Zerbitzuko Teknikariak, eta
Zuzendaritzako Unitate Teknikoko kide bat.
Talde honek dauka plana sortu eta abian jartzeko ardura, eta planean jasotzen diren faseetako
bakoitzaren garapena ikuskatzen du.
4.2. Dokumentazioa eta azterketa bibliografikoa
Hasieran, pertsona adingabeen inguruan indarrean dagoen legediari buruz, haur eta nerabeentzako dauden baliabideei buruz, beste instituzio batzuek prestatutako haurren planei buruz,
eta abar, dagoen dokumentazioa eta bibliografia bildu zen. Azterketa dokumental honek lana testuinguru batean kokatzeko eta gaiari buruz egin diren hausnarketak eta metatu den esperientzia
ezagutzeko balio izan zuen. (Ikus 10. eranskina).
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4.3. Gasteizko haurtzaroaren eta nerabezaroaren eta kolektibo horri zuzendutako
baliabideen diagnosi-azterketa.
Hirugarren urratsa, hiriko haur eta nerabeei buruzko gizarte-ikerketa bat egitea izan zen. Gasteizko haur eta nerabeen premiei egokitutako tokiko lan eraginkor bat egiteko, oinarrizko premisa
bat da haien gizarte-errealitatea ondo ezagutzea eta beraien premien eta eskaeren diagnostikoan oinarritzea.
Gizartegintza Sailak ikerketa-proiektu bat diseinatu zuen eta ondoren lehiaketa publiko bat egin
zuen. Lana BIKER S.L. enpresari esleitu zitzaion. Ikerketa 2006ko urtarrila eta azaroa bitartean
egin zen eta honako helburuak zituen, besteak beste: haurren eta nerabeen gizarte-errealitatea
eta haien premiak eta eskaerak ezagutzea; haur eta nerabeei buruzko funtsezko informatzaileen
iritzia ezagutzea; kolektibo horri zuzendutako gizarte-baliabideen diagnostikoa egitea, eta haur
eta nerabeak babesik gabe daudenean antzematea.
Helburu horiei egoki erantzuteko asmoz, metodologia zabal bat diseinatu zen, ikerketa-teknika
kuantitatibo zein kualitatiboak erabiliz. Horien artean 0 eta 17 urte bitarteko 1.113 adingaberi eta
etxean adingabeak zituzten 1.043 familiari galdeketa bat egin zitzaien, eta gaian adituak diren 13
pertsonarekin, 12 eztabaida-talderekin, eta 15 funtsezko informatzaileri egindako elkarrizketekin
DELPHI kontsulta bat egin zen. Gainera, zeharkako iturrien dokumentazio-azterketa zabal bat
ere burutu zen.
Azkenik, kolektiboaren ikuspegi integrala osatzeko, haur eta nerabeak aritzen diren zazpi alorretan egituratu zen gizarte-ikerketa: senitartea, hezkuntza, osasuna eta kontsumoa, aisia eta
astialdia, sinesmenak eta balioak, eskubideak eta gizartean parte hartzea, babesa eta gizarteratzea, eta haur eta nerabeen gizarte-irudikapena.
Ikerketa hurrengo atalaren (“5. Diagnostikoa”) oinarria da, nahiz eta oinarrizko datu batzuk
2009an eguneratu egin ziren.
4.4. Haur eta nerabeentzako udal planaren oinarrizko agiria egitea
Haur eta nerabeen inguruan indarrean dagoen araudia ezagutu eta aztertu ondoren; kolektibo
horri zuzendutako baliabide-sarea ezagutu eta aztertu ondoren; Gasteizen haur eta nerabeen
gizarte-errealitatea, haien eskaerak, gurasoen iritziak, egunero kolektibo honekin batera ari diren
langileenak, diagnostikatu ondoren; pertsona adingabeentzako politika publikoak zuzendu behar
dituzten printzipioak aintzat hartu ondoren eta plan honetarako markatutako helburuak kontuan
hartu ondoren, ildo estrategikoak, konpromisoak, jarduteko balizko esparruak, bete beharreko
helburuak eta garatu beharreko ekintza zehatzen zirriborroa jasoko zituen oinarrizko agiri bat
egiteari ekin zion talde sustatzaileak. Inplikatutako eragile guztien parte-hartzea errazteko asmoarekin egituratu zen agiria; guztiz aldagarria zen eta era guztietako ekarpenak eta iruzkinak
hartzeko irekita zegoen.
4.5. Prozesu parte-hartzailea
Gizarte-errealitatearen azterketarekin batera, HANUP egiteko prozesuaren ezaugarrietako bat
parte-hartzea izan da. Haur eta nerabeen Udal plan egoki bat egiteko, jardun nahi den gizarteerrealitatea ezagutu beharraz gain, ezinbestekoa da haur eta nerabeen munduarekin zerikusia
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duten gizarte-alor guztien parte-hartzea izatea. Honela, HANUP, Gasteizko eremu politikoak, teknikoak, elkarteek, senideek eta haurrek eta nerabeek parte hartuko duten lan-tresna bat izateko
eratu da. Parte-hartzeko prozesuan sei foro antolatu ziren, bi maila bereizitan:
1 maila: Instituzioen parte-hartzea.
a) Udal talde politikoak: Foro politikoa.
Foro politikoak parte-hartzeko bi momentu jasotzen da: lehen momentuan, talde sustatzaileak
egindako lehen oinarrizko agiriari talde politikoek egin zizkioten balorazio eta ekarpenak jaso ziren, eta bigarren momentuan, instituzioek parte-hartzeko prozesua amaitutakoan, beste foroetan
egindako ekarpena ezagutzeko eta onartzeko balio dezala.
b) Inplikatutako udal sailak: Foro teknikoa.
Foro teknikoa 90 minutuko bi saiotan bildu zen, eta bertan HANUPen ildo estrategikoak eta
helburu zehatzak onartu ziren. Bederatzi udal sailetako hamalau teknikari joan ziren bileretara:
Gizarte-etxeak; Berdintasuna; Gazteria; Euskara; Ingurumena eta Iraunkortasuna; Kirolak; Osasuna eta Kontsumoa; Gizartegintza; Hezkuntza eta Udaltzaingoa. Bilkurez gain hamabost eguneko epea ezarri zen oinarrizko agirian jasotzen ziren ekintzak aztertzeko, gehitzeko, kentzeko
edo aldatzeko.
2 maila: Gizartearen parte-hartzea.
Gizarte alorrean lau foro antolatu ziren, eta haur eta nerabeen alorrean, familiekin, eta haur
eta nerabeekin lan egiten duten erakunde publikoetako eta gizarte-eragileetako ordezkariak bertaratu ziren.
•• Haurren Foroa: 11 eta 12 urteko haurrekin saio bat egin zen, taldearen ezaugarriei egokitua. Jolas-dinamikak erabili ziren haurrek egiten dituzten jarduerak, premiak eta eskaerak
ezagutzeko.
•• Nerabeen Foroa: 13 eta 16 urte bitarteko hamabi neraberekin saio bat egin zen. Taldearen
helburu nagusia, nerabeek egiten dituzten edo egin nahi izango lituzketen jarduerak aztertzea zen, jarduerok norekin, non eta noiz egiten dituzten zehaztuz, egiteko zer zailtasun
aurkitzen dituzten eta hobetzeko zer proposamen zeuzkaten.
•• Familien Foroa: Gasteizko familiekin 90 minutuko saio bat egin zen. 9 lagun bildu ziren,
guztiak ere adin askotako haurren (9 hilabetetik hasi eta nerabeak izateraino) aitak eta
amak. Gainerako foroetan bezala, familiek HANUPen oinarrizko agiria gainbegiratu zuten,
ildo estrategikoak onartu zituzten eta hainbat ekintza gehitzea, aldatzea edo kentzea proposatu zuten.
•• Elkarteen Foroa: Bi lan-saio egin ziren eta 8 elkartek hartu zuten parte. Planaren ildo
estrategikoak onartu ziren eta hainbat ekintza gehitzea, aldatzea edo kentzea proposatu
zuten.
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Prozesu parte-hartzaile garrantzitsu horren garapenean kanpoko enpresa baten laguntza jaso
zen, ADOS CONSULTING. Foroen diseinu metodologikoan ez ezik, deialdian, dinamizazioan
eta emaitzen azterketan ere hartu zuen parte. Foroetan parte hartu zuten guztiek, aurretiaz, haur
eta nerabeen diagnosi-azterketa exekutiboaren laburpena eta talde sustatzaileak Plan honetarako egindako ildo estrategikoak, helburuak eta ekintzak jasotzen zituen Oinarrizko Agiria hartu
zituzten.
Fase hori 2007ko apirila eta uztaila bitartean burutu zen, eta emaitzak HANUPen bigarren
oinarrizko agirian jaso ziren.
4.6. Sailen arteko Batzorde baten eraketa: Batzorde teknikoa
Prozesu parte-hartzailea eta gero, eta jakinez haur eta nerabeentzako udal planak udal sail
askotan eragiten duela, HANUPn inplikatutako sailek osatutako sailen arteko batzorde bat eratu
zen. Planaren sail bultzatzailearekin (Gizartegintza) aldebiko bilkurak eginez garatu zen. Batzorde hori parte-hartzeko foro teknikotik abiatu da eta beraren helburua azken buruan planaren
ildo estrategikoak, helburuak eta ekintzak definitzea da, bai eta horren guztiaren jarraipena eta
ebaluazioa egitea ere.
Batzorde teknikoa honako udal sail hauek osatzen dute:
•• Herritar Harremanak.
•• Ingurumena eta Iraunkortasuna.
•• Kirolak.
•• Herritarren Segurtasuna.
•• Hezkuntza.
•• Osasuna eta Kontsumoa.
•• Gizartegintza.
•• Kultura.
•• Informazio-Teknologiak.
•• Hirigintza.
•• Tuvisa.
•• Funtzio publikoa.
•• Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (CEA).
2007ko urria eta 2008ko uztaila artean bi aldeko bilera teknikoak burutu ziren, sail horietako
bakoitzak HANUPi begira adostutako ekintzak gehitzeko asmoz.
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4.7. Planaren Azken Agiriaren idazketa eta onarpena
Prozesu parte-hartzailean zehar eta batzorde teknikoaren bidez jasotako ekarpen guztiak gehitu ondoren, HANUPen azken agiria idatzi zen, kanpoko enpresa baten laguntzarekin (INVESCO). Planaren idazketa amaitu ondoren berriro ere aurkeztu zitzaien udal sailetako zinegotziei
eta inplikatutako sailen zuzendaritza teknikoei.
Gero, HANUP agiria Gizarte-kontseiluari aurkeztu zitzaion, zegokion irizpena eman zezan.
2009ko martxoan, Gizarte-kontseiluak bere irizpena eman zuen eta esanbidezko asmo politikoarekin, Gizarte-zerbitzuen Batzordeari Plana onar zezala eskatu zaio. Aurrerago, apirilaren
24ko Udalbatzarrera eraman zen, eta talde politiko guztiek sostengatu zuten Planaren erakunde
adierazpena.
4.8. Plana abian jartzea, jarraipena eta ebaluazioa
HANUP onartu ostean berau jarraitzeko eta ebaluatzeko fasea hasiko da, eta honako lan
hauek egingo dira benetan gauzatu dadin:
•• Jarraipen-taldeen eraketa, jarduera-esparruen arabera.
•• Jarduera-esparruetako taldeen bilkurak, plana indarrean egongo den urte bakoitzerako
(2009) adostutako ekintzak aukeratzeko.
•• Ekintza bakoitzaren fitxak sortzea, agiri honen eranskinean dagoen formatuarekin.
•• Barnera begirako hedapen-kanpaina.
•• Hiritarrei eta gizarte-erakundeei zuzendutako hedapen-kanpaina.
Plana hedatuko den bost ekitaldietako bakoitza amaitzen denean, honako jarraipen eta ebaluazio lan hauek ere proposatzen dira:
•• Jarduera-esparru bakoitza ebaluatzeko bilerak, honako asmo honekin:
—— Amaitu den urtean egindako ekintzen balorazioa.
—— Hurrengo ekitaldirako ekintzen proposamena.
•• Planaren balorazio orokorra egiteko bilera, jarduera-esparru bakoitzean jaso diren
emaitzak eta egin diren proposamenak gehituz. Jarraipen-txostena egitea, honako datu
hauek azalduz:
—— Zenbat ekintza burutu diren.
—— Hasierako plangintza zer neurritan bete den.
—— Plana zein portzentajean bete den orokorrean.
—— Hiritarren artean lortutako emaitzen frogak; Planak egindako ekintzen emaitzak.
—— Planaren garapenaren balorazio kualitatiboa.
—— ...
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5
DIAGNOSTIKOA

5
DIAGNOSTIKOA

Atal honetan haur eta nerabeen errealitateari buruzko diagnostikoa egiteko aurretik egin diren
lanen alde aipagarrienak jasoko ditugu, eta horien artean bereziki “Gasteizko Haurtzaroaren eta
Nerabezaroaren Diagnostikoa”, 2006ko irailean egindakoa.
5.1. Vitoria-Gasteizko biztanleria
2008ko urtarrilaren 1ean 233.399 lagun zeuden erroldatuta Gasteizen. Kopuru horrek biztanleria etengabe gora doala adierazten du, hazkunde natural baten ondorioz eta -batik bat- migrazio-saldo positibo baten ondorioz. Aurreko urteetatik datorren joera iraunkorra da, 2008 aurreko
bost urteetan igoera ia zuzena izan da eta.
2009ko urtarrilaren 1ean 236.525 lagun daude erroldatuta Gasteizen.
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GASTEIZKO BIZTANLERIA GUZTIRA
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2008ko BIZTANLE-MUGIMENDUAK
s
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Jaiotzak

2.285
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Heriotzak

-1.697

Hazkunde
naturala

891

Immigrazioaltak

Emigraziobajak

9.269

-7.046

Migraziosaldoa

2.223

Saldoa
guztira

2.814

Gasteizko biztanleria hirian beste modu batean banatzen dela ere ikusten da. Honako taula
honetan ikusi ahal denez, hiru eremu nagusitan hedatu da hiria: Ekialdea (Salburua), Mendizorrotza (Zabalgana) eta Arriaga-Lakua inguruek izan dute, logikoki, biztanleriaren hazkunde
handiena:

BIZTANLERIAREN BANAKETA BERRIA HIRIAN 2001/2008
2001/2008 aldakuntzaren portzentajea auzo bakoitzeko biztanlerian
Ekialdea
Mendizorrotza
Arriaga Lakua
Sansomendi
Ali
Ipar Mendebaldeko
Hego Ekialdeko
Alde Zaharra
Lovaina
Abetxuku
Zabalgunea
Ariznabarra
Adurtza
Babesgabetuak
Anglo-vasco
Arana
San Martin
Santa Luzia
Judimendi
Koroatzea
Done Jakue
San Kristobal
Txagorritxu
Aranbizkarra
Arantzabela
Zaramaga
Pilar

266%
96%
78%
25%
13%
7%
5%
-1%
-1%
-1%
-1%
-2%
-5%
-5%
-6%
-6%
-6%
-7%
-7%
-7%
-8%
-9%
-9%
-9%
-10%
-11%
-12%
-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

5.2. Planaren xedea den biztanleria
Gasteizen 34.727 adingabe1 bizi ziren 2007an, eta sexu-banaketa parekoa zen: 17.692 mutilak ziren, % 50,9, eta 17.035 neskak ziren, % 49,1.
1 Vitoria-Gasteizko Udaleko Ikerketa eta Estatistika Kabinetearen datuen arabera, 2007ko Biztanleriaren
Udal Erroldan oinarrituz.
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0-17 URTEKO ADIN GABEEN BANAKETA SEXUAREN ARABERA.
GASTEIZ. 2007

49,1%

50,9%

nESKAK: 17.035
MUTILAK: 17.692

		
Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren Udal Erroldatik datozen datuekin. Gasteizko Udala.
Zenbaki horiek erakusten dute 20062 aldean adingabeen kopurua %1,2 hazi zela (jaiotzakopurua hazi egin zelako eta jendea kanpotik etorri zelako).
2007an udalerriko biztanleria osatzen zuten 230.585 pertsonen %15,1 zen talde hau.
Sexuka banatuta, neskak emakume guztien %14,6 dira, mutilak gizon guztien portzentajean baino gutxiago, % 15,6.

0-17 URTEKO ADINGABEEN PROPORTZIOA BIZTANLERIA OSOAREKIKO, SEXUAREN
ARABERA BANATUTA. GASTEIZ. 2007

P.helduak

0-17 urte

Emakumeak

58,4 %

14,6 %

Gizonak

84,4 %

15,6 %

Guztira

84,9 %

15,1 %

Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren Udal Erroldatik datozen datuekin. Gasteizko Udala.
Badago beste adierazle bat, biztanleria osoarekiko adingabeen proportzioaren datuari lotuta:
2 Aipatutako iturriaren arabera, 2006an 34.313 adingabe zeuden, horietarik 17.477, % 50,9 mutilak, eta
17.035, % 49,1, neskak.
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udalerriaren gaztetasun-indizea3, biztanleria osoarekiko 15 urtetik beherakoen proportzioa adierazten duena. 2007an indize hori %12,6 zen, aurreko urteetakoa baino pixka bat handiagoa. Hau
da, biztanleria pixka bat gaztetu egin zen. Interesgarria da zahardade-indizearekin alderatzea,
hau da, 64 urtetik gorakoen proportzioa biztanleria osoarekiko, bien arteko erlazioak adierazten
baitu zein gaztea edo zein zaharra den biztanleria. Kasu honetan, gaztetasun-indizea hazi egin
zen arren, zahardade-indizea are handiagoa zela ikus daiteke, %16,2, eta zifra hori ere haziz doa
azken urteetan. Fenomeno hau, 64 urte baino gehiagoko jendearen proportzioa 15 urtetik baino
beheragokoena baino handiagoa izatea, EAE osoan ematen da.
Gaztetasun-indize hau, %12,6, immigranteen (gaztetasun-indizea: %15,2) eta bertakoen
(gaztetasun-indizea: %15,2) artean banatzen badugu4, ohartuko gara biztanleria immigrantea
bertakoa baino gazteagoa dela.
Adinaren araberako banaketan, kopuru handiena 6 eta 12 urte bitartekoena da, hamar adingabetik gutxi gorabehera lau baitaude talde honetan.

0-17 URTEKO ADINGABEEN BANAKETA ADINAREN ARABERA
GASTEIZ. 2007

35,9 %

27,1 %

37,0 %

0-5 urte
6-12 urte
13-17 urte

Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren Udal Erroldatik datozen datuekin. Gasteizko Udala.
Hiru adin-tarte horietan, sexuaren araberako banaketak lehen grafikoan aipatu dugun joerari
jarraitzen dio: pareko banaketa neska-mutilen artean.

3 Ikerketa eta Estatistika Kabinetearen 2007ko Biztanleriaren datuen arabera. Vitoria-Gasteizko Udala.
4 Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren
Udal Erroldatik datozen datuekin. Vitoria-Gasteizko Udala.
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0-17 URTEKO ADINGABEEN BANAKETA, ADIN-TARTEKA, SEXUAREN ARABERA.
GASTEIZ 2007
NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

Zenbat

%1

Zenbat

%1

Zenbat

%2

0-5 urte

6.142

49,2

6.333

50,8

12.475

35,9

6-12 urte

6.308

49,1

6.550

50,9

12.858

37,0

13-17 urte

4.585

48,8

4.809

51,2

9.394

27,1

GUZTIRA1

17.035

49,1

17.692

50,9

34.727

100,0

1 Portzentaje hauek horizontalak dira, hau da, adin-tarte bakoitza oinarri hartuta kalkulatzen dira.
2 Portzentaje hauek bertikalak dira, hau da, adingabeen kopuru osoa oinarri hartuta kalkulatzen dira.
Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren Udal Erroldatik datozen datuekin. Gasteizko Udala.
Jaioterriak adierazten du belaunaldi gazteak, udalerriko beste adin-multzo batzuk ez bezala,
nagusiki Gasteizen jaio direla, % 87,0. Ondorengo datu hauek 0 eta 14 urte bitarteko multzokoak
dira eta horien arabera udalerritik kanpo jaio direnen artean gehiago dira atzerrian jaio direnak,
% 7,9, Estatuan jaio direnak baino..
0-14 URTEKO ADINGABEEN JAIOTERRIA GASTEIZ. 2007
Zenbat

%

25.259

87,0

Araba, gainerakoa

130

0,4

EAE, gainerakoa

501

1,7

Estatua, gainerakoa

848

2,9

2.281

7,9

29.019

100,0

Gasteiz

Atzerria
GUZTIRA

Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren Udal Erroldatik datozen datuekin. Gasteizko Udala.
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Nazionalitateari5 dagokionez, atzerriko nazionalitatea duten 0 eta 14 urte bitarteko adingabeak 2006tik 2007ra % 12,7 hazi zirela ikusten da.
ATZERRIKO NAZIONALITATEA DUTEN 0-14 URTEKO ADINGABEEN EBOLUZIOA.
GASTEIZ. 2006-2007

2006
2007

2.260
2.547

Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren Udal Erroldatik datozen datuekin. Gasteizko Udala.
Atzerriko nazionalitatea duten pertsonen hazkundea 15 eta 64 bitarteko adina dutenen artean
ere ikusten da, goraka doan immigrazioaren ondorioz. 0 eta 14 urte bitarteko adingabe horien
ezaugarri nagusiak honako hauek dira:
••

2007an udalerrian bizi ziren atzerritar guztien % 15,2 ziren, aurreko urteko antzeko kopurua.

••

2007an 0-14 urte bitarteko adingabe guztien % 8,7 ziren. Hau da, aurreko urtean baino %
0,8 gehiago;

••

Nazionalitate-ingurutan banatuz gero, 2007an adingabe atzerritar gehienak Hego Amerikatik etorritakoak ziren, % 43,3, gero Magrebetik etorritakoak (Tunez, Libia, Aljeria, Maroko,
Sahara eta Mauritania), % 24,6.

5 Ez daukagu jaioterriaren inguruko daturik 15 eta 17 urte bitartekoentzat. 0-14 urtekoen datuentzat, Ikerketa eta Estatistika Kabineteko 2007ko Estatistika-urtekaria da iturria. Vitoria-Gasteizko Udala.
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0-14 URTE BITARTEKO ADINGABEEN NAZIONALITATE-ESKUALDEAK
GASTEIZ. 2007
Zenbat

%

1.102

43,3

Magreb6

627

24,6

Europako Batasuna

403

15,8

Europa, gainerakoa

93

3,7

127

5,0

Erdialdeko Amerika

57

2,2

Txina

98

3,8

Asiako eta Australiako beste estatu
batzuk

32

1,3

8

0,3

2.547

100

Hego Amerika

Afrikako beste estatu batzuk

Ipar Amerika
GUZTIRA

Iturria: Gizartegintzako Unitate Teknikoa, Ikerketa eta Estatistika Kabinetetik eta 2007ko Biztanleriaren Udal Erroldatik datozen datuekin. Gasteizko Udala.

0-14 urte bitarteko 2.281 haur jaio dira atzerrian, eta goiko taulan atzerriko nazionalitatea
duten 2.547 haur ageri dira. Honako hau gertatzen da, lehen datuak haurraren jaioterria aipatzen duela eta bigarrenak nazionalitatea, non jaio den alde batera utzita, eta gerta daiteke umea
estatuko udalerriren batean jaio izana, Gasteizen bertan, adibidez.
Jaioterriari eta nazionalitateari lotuta, atal honetan ama-hizkuntzaren7 datua aurkeztu dugu,
gure ustez familiaren sorterriak etxean hitz egiten den hizkuntza determinatzen duelako. Adingabeen kopuru osoan gaztelania ama-hizkuntza nagusia dela ikusten da, eta gutxiengoa da gaztelania edo euskaraz ez, beste ama-hizkuntzaren bat duten haurren proportzioa. % 11,6ren amahizkuntza euskara da, etxean euskaraz baizik hitz egiten ez dutelako edota elebidunak direlako.

6 Tunez, Libia, Aljeria, Maroko, Sahara eta Mauritania, Magreb Arabiarreko Batasunean bilduta daude
1989tik aurrera.

7 Ama-hizkuntza (EUSTATek, Euskal Estatistika Erakundeak, emandako definizioa): jaiotzetik 3 urtera bitartean ikasten den lehen hizkuntza.
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0-17 URTEKO ADINGABEEN AMA-HIZKUNTZA. GASTEIZ. 2001
7,3%

1,8%
4,3%
Euskara
Gaztelana
eusk-Gazt
Beste-batz

86,6%

		

Iturria: Biker Soziologia-kabinetea, EUSTAT Euskal Estatistika Erakundeko datuetatik abiatuz.
2001eko Biztanleria eta Etxebizitza Erroldak.
Ama-hizkuntzari dagokionez aldaketak ematen ote diren baieztatzeko, muturretan dauden adinetako adingabeak aukeratu ditugu: 17 eta 0 urte, hizkuntzen aldakuntza ikusteko.
0-17 URTEKO ADINGABEEN BANAKETA ADIN-TARTEKA, AMA-HIZKUNTZAREN1.
ARABERA. GASTEIZ 2007
Euskera

Castellano

Euskera y
Castellano

Otras

0 años (nacidos/as 2001)

4,1

86,9

6,3

2,7

0 años (nacidos/as 2000)

4,6

83,7

9,5

2,2

1 año

6,6

80,2

11,4

1,8

17 años

2,1

92,8

3,8

1,3

1 Portzentajeak horizontalak dira, denen batura 100 da.
Iturria: Ekoizpen propioa, EUSTAT Euskal Estatistika Erakundearen datuetatik abiatuta.
2001eko Biztanleria eta Etxebizitza Erroldak.
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Alde nabarmenenak honako hauek dira:
•• Udalerriko adingabeak pixkanaka euskalduntzen ari dira, are nabarmenago 6 urtetik behera elebidunak direnen kasuan, eta 4 urtetik behera ama-hizkuntza bakarra euskara dutenen kasuan. Zehazki, ama-hizkuntza bakarra euskara duten urtebetetik beherako adingabeen kopurua % 6,6 da, egoera bereko 17 urteko adingabeen portzentajearen hirukoitza.
Euskalduntze-tasa handiago honek pixka bat aldatu du Gasteizko, eta Araba osoko, tradizio erdalduna, gainerako herrialdeen aldean. Aldakuntza hori adingabeen eskolaratzean
ere ikusten da.
••

Neurri berean, baina kontrara, gaztelania ama-hizkuntza dutenen portzentajea murriztuz
doala ikusten da: 17 urte eta urtebete dutenen aldean, murrizketa % 12koa da. Urtebete
baino gutxiago dutenen artean ama-hizkuntza gaztelania den kopurua hazi izana azaltzeko, gaztelaniaz hitz egiten duten immigranteen etorrera izan daiteke arrazoia.

•• Ama-hizkuntza gaztelania ez dutenen immigrazioaren hazkundea ere ikusten da, ama-hizkuntza euskara eta gaztelaniaz ez beste dutenen portzentajearen hazkundeari begiratuz.
5.3. Familia, hazkuntzarako eta hezkuntzarako oinarrizko gunea
Diagnostiko-fasean hauteman dugun joera nagusia familiaren egituraren aldakuntza da.
Batetik etxeko kideak geroz eta gutxiago direla ikusten da, eta bestetik guraso bakarreko familiak
ugalduz doazela, batik bat bikotea edo senar-emazteak banandu egin direlako eta, maila apalago batean, bikoteko bi kideak sexu berekoak diren familiak ugaldu egin direlako.
Etxe bakoitzean senitarteko gutxiago dago. Iraganean nukleo batzuk elkarrekin bizi ziren familia zabalak gehiago baziren, kopuru hori murriztuz joan da, eta bikotea eta seme-alabak baizik
bizi ez diren familien kopurua handitu egin da. Prozesu hori bat etorri da pertsonak zaintzeko
gizarte-komunitateari baliabide gehiago egoteko eskaerarekin. Izan ere, halakoetan bi bikotekideek lan egin ohi baitute eta ez baitute haurrak zaintzeko laguntzarik etxean.
Seme-alabak zaintzea dela eta, oraindik ere ama da haurren zaintzaile nagusia, batik bat
astean zehar, % 79,9, edota gaixorik daudenean, % 69. Galdeketa egin den une guztietan askoz gutxiagotan gertatu da aita izatea zaintzaile nagusia, asteburuetan eta oporretan ez bada.
Aitona-amonek gaixorik dagoenean zaindu ohi dute haurra, eta batik bat astean zehar norbait
kontratatzen da horretarako. Oso bazterreko kasuetan gertatzen da haur batzuek, zaintzearen
ardura inork ez duen jardueretan ematea denbora. Zentzu honetan, beharrezkoa ikusten dugu
amaren eta aitaren artean etxeko arduren eta zereginen banaketa egiteko ardura-kidetasuna
sustatzea.
Familiaren zereginetan ere aldakuntza sumatu da. Tradizioz pentsatu izan da haur eta nerabeen zaintza gurasoen aginpideko kontu pribatiboa dela, etxe alorreko fenomeno pribatua.
Azken urteetan eman diren gizarte-aldaketek eta ondorioz familiaren aldaketek (besteak beste
emakumeak lan-merkatuan sartzea, familia-eredu berriak sortzea, balioen aldaketak, hiritarren
ohiturak eta bizitza-erritmoak) eragin dute historikoki familiak betetzen zituen zereginetako batzuk, horien artean haurraren zaintza eta hezkuntza, eremu horretatik kanporatzea.
Badirudi Estatuaren eta familiaren artean gizarte-hitzarmen bat dagoela, adingabeen zaintzaren ardura bien artean banatzeko. Halere, aldaketa hori eman egin den arren eta eskaera
horiek betebehar bezala sentitzen diren arren, errealitateak erakusten du Ongizate-estatuak ez
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duela bere gain hartzen erantzuna osotasunean: ez inolako administrazio-publikok bere gain hartuz (estatukoak, autonomiakoak, lurraldekoak edo udalerrikoak) ez eta familiari babes nahikoa
emanez ere, erantzun egokia berak eskain dezan.
Gasteizko lan-esparrutik zein familietatik, onartzen da biztanleriaren premiei erantzuna emateko orduan udal administrazioa inplikatu egiten dela, dauden baliabide mailan sarritan EAEko
edo kanpoko beste udalerri askoren aldean aitzindaritzat hartu daiteke eta. Halere, bi esparruak
(familia eta lana) ideia honekin ados dauden arren, biak ere bat datoz esaterakoan dauden baliabideak eta zerbitzuak hobetu eta zabaldu egin behar direla.
Bestalde, udalaren lana onartuta badago ere, lan-esparrutik udalaren erantzunaren alde txar
bezala nabarmendu dute sarritan jarrera paternalista batekin egin dela, eta horren ondorio kaltegarria izan dela biztanleak bezero zorrotz bihurtzea, instituzioei geroz eta baliabide gehiago
eta zerbitzu hobeak eskatzera ohituak, egindakoak eskatzen duen ahalegina balioetsi gabe eta
zerbitzu berriak emateko zailtasuna ikusi gabe. Bezero zorrotzaren ideia horren aurka, familiek
uste dute beren premiei erantzun publikoa jasotzeko eskubidea dutela. Alorreko profesionalek
ere onartzen dute eskubide hori, baina horien aldean, familien aldetik administrazioari askoz ere
exijentzia maila handiagoa dago.
Tradizioz familiarenak ziren zereginak etxetik kanporatzeko, instituzioen (osasun alorrekoak,
aisia eta astialdikoak eta, are ageriago, hezkuntzakoak) esku uzteko prozesuaren ondorioa ere
bada instituzioekiko exijentzia-maila handiagoa. Dena dela, hori horrela dela denek onartzen
badute ere, galdetu diegun bi aldeak, profesionalak eta familiak, ez datoz bat horren balorazioa
egiteko unean.
Profesionalek ikuspegi kritikoagoa dute, beraien ustez familiako zereginak kanporatzeaz gain
batzuetan gehiegi delegatzen baitute, bai eta gizarte-aldaketa guztien gainetik, familiak inolaz
ere utzi behar ez lituzkeen alorretan ere, hala nola haur eta nerabeek hainbat balio eta heziketa
barneratzeko ardura. Geroz eta gehiagotan halako zereginak eskola bezalako instituzioei eskatzen zaizkie.
Profesionalek aipatzen dutenez, inoiz arduren utzikeria ere ematen da: denbora luzea etxetik
kanpo eman eta familia gutxitan ikusten duten haurrak; eskolaz kanpoko jarduerez gainezka
dauden haurrak; ikastetxeei, haurrei ondo jaten, arduratsuak izaten, edo sexu kontuak irakasteko
eskatzen dieten familiak; osasun alorreko langileei haurrak senda ditzatela, baina eurak larregi
inplikatu behar izan gabe, eskatzen dieten familiak, … maizen ikusten diren adibideak dira. Baina adibide zehatz horiez gaindi, orokorrean esan genezake gizarteak, instituzioen bidez, beren
haurrak heztea espero dutela familiek. Jokabide horren atzean egon liteke geroz eta gehiagotan
ikusten den joera, alegia, orain arte etxe-eremuan konpontzen ziren alor askotako hainbat premia (aisia, osasuna, hezkuntza), orain bide profesionaletatik konpontzea bilatzen dela.
Lan-esparrutik esaten dutenez, badira haur eta nerabeen premiak ezagutzeko kezka duten
familiak ere, premiei ahalik eta egokien erantzun nahi dietenak eta hezkuntzan benetan inplikatzen direnak. Baina badirudi kezka hori ez dela orokortzen eta finkatzen, profesionalen ustez
familiek informazio ugari duten arren.
Beti ere alor honetako profesionalen iritzian, geroz eta aita gehiago ikusten dira haurraren
heziketan parte-hartzen, baina amak baino gutxiago, oraindik ere haurraren heziketa amaren
zeregintzat jotzen da eta.
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Familiek, euren aldetik, zenbait zeregin instituzioen esku uzten dituztela onartzen duten arren,
ez dute alde ezkorra nabarmentzen. Aitzitik, haien ustez instituzioetara jotzeko aukera hori ez
zeukaten iraganeko belaunaldiek eta gaur egunean geroz eta beharrezkoa da, bizitza-erritmo
berriek ez baitute astirik uzten seme-alabei eskaintzeko. Ideia horren baitan, jarrera ezberdinak
islatzen dituzten bi xehetasun daude: alde batetik, familien artean entzuten da zeregin batzuk
instituzioen esku uzte hori beharrezkoa izateaz gain, Ongizatearen Estatuak bermatu ere egin
behar duela, are gehiago lana eta lanbidea uztartzeko neurriak argiki nahikoak ez direnean.
Bestalde, familia batzuek onartzen dute zereginak instituzioen esku uztea gehiago dela borondatezkoa premiazkoa baino, eta galdekatu ditugun gurasoetako batek emandako erantzunak
ideia hori labur dezake: “ez diegu denbora gehiago eskaintzen seme-alabei lan egiten dugulako
eta iristen ez garelako, astia beste modu batean banatzen dugulako baizik; aurreko belaunaldiekiko beste bizimodu bat daramagu eta geure buruari gure gurasoek ematen ziotena baino
denbora gehiago ematen diogu”.
Gai horri lotuta badugu beste ideia bat ere: denboraren kudeaketaren aldaketa eta haurrei
eskainitako denbora-gabeziarekiko kezka. Izan ere, elkarrekin denbora gehiago ematea, familiek eta seme-alabek transmititu egiten duten eta bat datozen ideia baita, geroago ikusiko dugun
bezala.
Profesionalen kolektiboaren ustez, egunero seme-alaben heziketari eskaintzen zaion denbora geroz eta laburragoak hezkuntzaren kalitatean ere eragiten du. Haien ustez, eskaintzen den
denbora-kalitatea eta denbora-kantitatea halabeharrez lotuta daude, denbora-kantitateak zenbait
ikasketa ziurtatzeko jarraitutasuna dakarrelako eta atxikimendu emozionala indartzen duelako.
Dena delarik ere, badira denbora-gabezia kalitateaz ordeztu daitekeela uste duten familiak. “ez
dut denbora luzea ematen alabarekin baina kalitatezko arreta eskaintzen diot”.
Haurrei denbora gutxiago eskaintzea, oro har, astialdiaren kaltetan lanari denbora gehiago
eskaini izanaren ondorioa dela dirudi, baina batzuetan, lehen aipatu dugun gurasoak onartzen
zuen bezala, denboraren banaketan lehentasunak aldatu izanaren ondorioa da. Zentzu honetan
profesionalek gizarte-fenomeno berri bat sortu dela aipatu dute: “Peter Pan” konplexua, edo
“betiko nerabea” den aita edo ama; seme-alabak eduki ondoren aurreko ohiturei eta bizitzaerritmoari eusten dieten gurasoak, semearen edo alabaren premiekin bateragarriak izan ez arren
(loaldiak, jolasteko denbora, kirola egitea, ...).
Seme-alabei denbora gutxiago eskaintzearen eragin gaizto bat, elkarrekin ez egotearen ordain
gisa gauza materialak eskaintzea da, profesionalek eta familiek onartzen dutenez. Jokabide hori
sinesmen eta baloreen transmisioari lotuta dago. Denbora gabeziaren beste balizko arrisku bat
seme-alaben jarduerak eta kezkak ez ezagutzea da, nahiz eta profesionalen ustez arrisku hori
ez den derrigorrez eman behar, gauza bat baita denbora gutxi eskaintzea eta besterik kezkak eta
jarduerak ezagutzeko interesik ez izatea.
Halere, pertsona gehienek familiarekin denbora gehiago emateko gogoa adierazten duten
arren, ez dirudi denbora-gabezia horrek seme-alabekiko komunikazioan eragiten duenik, ez eta
haien adiskideak ezagutzen ez direnik, edo haien arazoak ezagutzen ez direnik ere.
Denbora-gabeziaren kontu honekin batera, familiek eurek eta profesionalek aitortzen duten
bezala, mugak ezartzeko geroz eta arazo handiagoa dute familiek. Profesional batzuek aipatzen dute horren arrazoia izan daitekeela orain ama eta aita direnen belaunaldiak ere ez zuela
mugarik eduki, eta gurasoak zenbat eta gazteagoak izan, arazo hori nabariagoa da. Familia batzuek ez dute nahi agintaritza-irizpiderik ezartzea familiako harremanetan, eta profesionalen ustez
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hala jokatzen dutenek ahaztu egiten dute gurasoak, eta ez lagunak, direla, eta gauza batzuk eta
gai batzuk ezin direla negoziatu. Zailtasun horiek hezkuntza-esparrura higatzen dira, eta eskolan,
geroz eta sasoi gazteagoan, haurren arteko bizikidetza-arazoak ikusten dira.
Hezkuntza-eredu autoritario batetik, gutxieneko autoritatea, mugak eta arauak egotearen garrantzia ahaztu egin den beste eredu batera joan gara. Hezkuntza- eta harreman-eredu berriak
sortu behar dira, gaur egungo gizarte-egoerarekin lotuago egongo direnak. Iraganeko hezkuntzaereduetako gehiegizko autoritarismotik gaur egungo hezkuntza-ereduetan gutxiegi izaterako tartean, erdibideko jarreretara iragatea nahigarria bada ere, esparru honetako langileen artean ez
dago garbi eboluzio hori berez etorriko denik.
Beste aldaketa bat ere igarri dute batik bat profesionalek, nahiz eta familia batzuek ere aipatu
duten: seme-alabekiko gehiegizko babesa. Honek eragiten du haurrak helduak direnean bizitzako erronkei aurre egiteko behar izango duten ardura, trebetasunak eta autonomia maila ez dituztela eskuratzen. Adibidez, frustrazio-egoerei egoki aurre egiteko ahalmena, haurrek halakoei
aurre egiteko geroz eta ahalmen txikiagoa dutela igartzen baita.
Oro har, seme-alaben heziketan familiak noraezean dabiltzala sumatzen dute alor honetako
profesionalek. Eta honekin batera, aipatu dituguna bezalako heziketa-motak, haurtzaroan eta,
batik bat, nerabezaroan, are zailtasun gehiago eransten dizkio berez edozein familia-bizitzatan,
eta hedaduraz, gizarte-bizitzatan, zaila den garaiari.
Edonola ere, gai horiekin guztiekin interpretazio etxekoagoa edo profesionala egiten ote den
bazterrera utzita, adingabeak ere ohartu dira zein garrantzitsuak diren eta nolako ondorioak eduki ditzaketen. Izan ere, haurtzaroan nahiz nerabezaroan, zoriontsuagoak izateko eskaeretako
asko, familiarekin denbora gehiago emate aldera agertu dira. Kontu hori bat dator alorreko profesionalek sumatu duten bakardadea areagotu izanarekin, eta bat dator familiak halako sasoietan
duen garrantziarekin ere.
5.4. Haurren eta nerabeen gizarte-zaintza eta babesa
Gasteizko Udaleko Gizartegintza Sailak 2007an adingabeak dituzten 2.822 familia artatu
zituen, hau da, udalerrian adingabeak zituzten familien % 12,1. Lakua, Arriaga eta Pilarreko oinarrizko gizarte-zerbitzuek artatu dute adingabeak dituzten familia gehien.
Gehien artatu diren familia-mota, seme-alabak dituzten familia nuklearrak (% 39,7) eta guraso bakarreko familiak (% 35,7) izan dira. Datu hori adingabeak dituzten familien kopuru orokorraren banaketarekin alderatuz gero, ikusiko dugu hor ere familia-proportzio handiena seme-alabak
dituzten familia nuklearrarena dela, baina ez da gauza bera gertatzen guraso bakarreko familiekin, biztanleriaren % 5,2 baino ez dira eta. Hala, guraso bakarreko familiak gizarte-zerbitzuetan
proportzio osoan baino handiagoan agertzen direla ondoriozta daiteke.
Adingabeak dituzten familietan, udal gizarte-zerbitzuek 2007an artatu zituztenen artean honako gizarte-arazo nagusi hauek diagnostikatu zituzten: oinarrizko beharrak betetzeko dirusarrera eza, gizarteratzeko eta laneratzeko arazoak, eta harreman pertsonal eta familiarretatik
eratorritako bizikidetza-arazoak.
Gizarte-zerbitzuek artatu dituzten familien, eta 65 urtetik beherako pertsonen, gehiengo nagusi-nagusiaren arazoa laneratzeko zailtasuna eta horren ondorioz, oinarrizko premiak asetzeko
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ezintasuna izan da. Halere, familia-mota zehatz horri dagokionez, ohi baino askoz gehiagotan
agertzen dira bizikidetzako desorekari eta gizarteratzeari lotutako arazoak.
Adingabeak dituzten familien gizarte-diagnostikoari arreta eginez, Udaleko Gizartegintza Sailak beraien beharrak betetzeko eta ondorioz gizarte-ongizatea hobetzeko baliabide eta gizarteprograma sare zabala sortu du.
Besteak beste, familia horien oinarrizko premiak betetzeko eta gizarteratzea errazteko, gizarte-zerbitzuen bidez kudeatzen diren laguntza ekonomikoak. Udal gizarte-zerbitzuek artatu dituzten haur adingabedun hamar familietatik seik (1.707) gizarte-prestazio ekonomikoak jaso dituzte,
udalerrian adingabeak dituzten familien kopuru osoaren % 7,3. Familia horien guztien artean
guztira 3.057 prestazio banatzen dira, nagusiki Gizarte-larrialdietarako Laguntzak (% 48,4) eta
Oinarrizko Errenta (% 42,1). Udal laguntza ekonomiek betetzen dute gainerako % 9,5.
Prestazio pasibo horiekin batera politika aktiboak ere egiten dira, hala nola gizarteratzeko hitzarmenak –familiak, euren gizarteratzea lortzera edo hobetzera bideratutako ekintza zehatz eta
definituak egitera bultzatzeko-, edota enplegu-programak eta enplegurako prestakuntza. Azken
hori Ekonomia Sustapenaren Udal Sailarekin lankidetzan egiten da.
Gainera, familiarteko eta pertsona mailako harremanetatik datorren bizikidetzako oreka-ezari
erantzuteko, Gizartegintza Sailak haurraren eta familiaren zaintza-programa indartsua dauka.
Programa honek, haurraren parte-hartzearen sustapena, bigarren mailako prebentzioa, haurra
babesik gabe dagoenean bizkor antzematea, seme-alabak zaintzeko familientzako laguntza, familiari laguntzeko baliabide osagarriak, eta bizikidetzarako testuinguru eta eremu egokiak eskuratzeko familientzako ordezko baliabideak eskaintzea, jasotzen ditu.
Gasteizen, hiritarren gizarte-premiei erantzutea aitortutako tradizio publikoa da. Gainera,
zerbitzu eta baliabide askotan, estatu zein autonomia mailan aitzindaria ere izan, eta bada. Halere, gai horietan adostasuna ia erabatekoa bada ere, profesionaletako batzuen ustez, baliabide
horiek emateko unean errazkeria pixka bat sumatzen da, eta hiritarrei erantzuna hobetzen segitzeko bultzada eta berrikuntza handiagoak behar dira, baliabideak datozen premiei egokituz.
Ongizatearen Estatu bati dagokion erantzun instituzional hau, Vitoria-Gasteizen hain garatuta
egon da eta dago, ezen profesionalen ustez, hiritarra bezero zorrotz bihurtu baita. Berez, bezero
zorrotza izateak ez dakar esanahi negatiborik, bezero zorrotz batek etengabeko hobekuntza
eta berrikuntza bultzatzen baititu. Baina profesional horien esanetan, familien artean gora doa
gizarte-premia guztiak (eta beste atal batzuetan ikusi dugun bezala, hezkuntzakoak, osasunekoa,
aisiakoak, … ere bai), administrazio publikoak bete behar dituela pentsatzeko joera. Babes-maila
geroz eta handiagoa eskatzen dute, eta aldi berean ez dute nahikoa balioesten dagoeneko ematen den erantzuna.
Familien artean, berriz, administrazio publikoaren aurrean, bezeroa eta eskubideak dituen
hiritarra izatearen sentimendua indarrez barneratzen da. Eta haien ikuspuntutik, izaera hori mehatxatu egiten du administrazio publikoak erabiltzaileen artean baliabideak banatzeko moduak.
Lan-alorrak nahiz familiek onartzen dute baliabide anitzak daudela. Alabaina, gizarte-talde
batzuek kezka agertzen dute etorkizun hurbilean gaur egungo eredua mantendu ahal izango ote
den, familiaren egituran ematen ari diren aldaketek geroz eta laguntza handiagoa eskatzen baitiete Instituzioei, arreta berezia eskatzen duten kolektibo batzuen eskaerak gora baitoaz, gizartezerbitzuetara jotzeko irizpideak aldatuz baitoaz...
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Edonola ere, galdera pausatu diegun profesional guztiek argi dute familietan gizarte-babes
berezia eskatzen duten premia berriak sortzen direla eta aldiz, beti ez dutela jasotzen erantzun
egokirik instituzioen aldetik, ez hainbeste baliabiderik ez dagoelako, instituzioen arteko koordinaziorik ez dagoelako eta hiritarrek, lan-alorrak barne, informazio nahikorik ez dutelako baizik.
Aholkua eskatu diegun profesionalen iritziz, gizarte-zerbitzu horiek artatu dituzten ohiko profilekin batera, gizarte-aldaketen ondorio diren eta orain arte gizarte-zerbitzuetan ohikoak ez ziren
beste tipologia berri batzuk agertu dira.
Babeserako zerbitzuek oro har (gizarte zein lege alorrekoak), eta udal gizarte-zerbitzuek bereziki, geroz eta gehiagotan artatu behar izango dituzten profil berrien artean, Gasteizen gaur
egun ugalduz doazen honako diagnostiko hauek identifikatzen dira:
1. Bizikidetzako eta pertsona-arteko harreman-arazoak dituzten seme-alabadun familiak.
Helduen eta seme-alaben arteko bizikidetza-arazoak, batik bat nerabezaroan baina baita
gaztetxoagoekin ere. Gaur egun heziketa-ereduek gatazkak konpontzeko estrategia berriak behar dituzte, nerabeak eta nerabezaroan sartzekotan direnak hezteko. Adin-sasoi
honetako berezko berezitasunez gain, drogetara geroz eta gazteago iristen diren arazo
handia dago…
2. Ezkontza hautsi den familiak. Gurasoak banatu egin direlako, familiaren haustura bizi
izan duten haur eta nerabeak, egoera honek eragiten dien sufrimenduaren ondorioz, arreta
sozial eta psikologikoa eskatzen baitute. Gurasoen eta seme-alaben arteko harremana
erraztuko duten eremurik ez egotea.
3. Guraso bakarreko familiek, batez ere familia-burua emakumea denean, ekonomia-estutasuna bizi dute; alde batetik seme-alaben heziketa eta beste aldetik laneratzea edo
hezkuntza lotzeko zailtasuna; gizarte-isolamendua; gehiegizko familia-zama; estres
egoera; antsietatea…
4. Familia etorkinak. Seme-alabak hezteko trebetasun ezak, edota gurasoen eta semealaben artean balio ezberdinak, edo hezteko moduak, eragindako egoerak. Gaur egungo
gizartearen balioekin bat ez datozen helduen eta egungo ereduen arabera gizarteratzen ari
diren gazteen arteko belaunaldi-talka.
Profil horietaz gain badaude beste batzuk, ahuldade egoera berezian daudenen artean ematen direnak, baina gizarte-mailan ez dutenak aurretik aipatu ditugunak bezainbesteko eraginik.
Dena dela, horietako asko gizarte-zerbitzuen xede dira gaur egun. Kopuru aldetik biztanleria
osoan eragin txikikoak direla esan genezakeen beste profilak honako hauek dir:
a. Babesik gabe dauden haur eta nerabeak.
b. Genero-indarkeria jasaten duten seme-alabak.
c. Prostituzioan diharduten emakumeen seme-alabak eta askatasuna kendu dieten pertsonen
seme-alabak.
d. Adoptatuta edo hartuta dauden haurrak.
e. Gurasorik edo pertsona heldurik gabe iritsi diren adingabe atzerritarrak.
f. Etab.
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5.5. Haurraren eta nerabearen irudikapena hirian
Tradizioz, hiritarra izatea autonomia ekonomikoari lotu izan zaio, eta eskubide hori gizonei, eta
batzuetan emakumeei, aitortu izan zaio, baina inolaz ere ez pertsona adingabeei. Baina belaunaldi berriak geroz eta gehiago gizarteratu izanaren ondorioz, kontzeptu hori birplanteatu egin
beharra dago. Honela, hiritarra izatea gizartean presente egotea eta bertako partaide sentitzea
dela pentsatzen badugu, ondorioz, orain arte eskubide hori ukatu zaien gizarteko kideak horren
baitan sartu beharko ditugu.
Haur eta nerabeen eta beraien hiritartasunaren kasuan, gizartean parte hartzeko aukerak
orain arte moztu egin zaizkie, besteak beste haien eskubideak babesteko eta zaintzeko premiara mugatu direlako, hain zuzen euren ahuldade-egoeraren ondorioz. Haurrek gizartean parte
hartzeko eskubidea ahaztu izanak, 1989ko Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean jasotzen
diren zaintza, hornitua izateko eta parte-hartzeko eskubideak gauzatzerakoan desoreka eragiten
du. Adingabeen gizarte-babesa indartzen da, eta gizarte-, ekonomia- eta kultura-mailan hornitu
egiten ditugu, baina hori guztia gizartean parte hartzearen kaltetan, adin-piramidean adingabeek
duten pisuak kopurutan nolako garrantzia duten adierazten duen arren.
Funtsezko aldaketa eman da haurtzaroa eta nerabezaroa ikusteko moduan, lehen babesteko
xede huts bezala hartzen baziren, gaur egun eskubideak dituzten subjektu bezala hartzen
baitira. Eta eskubide horietako bat, garatuen dagoena, gizartean parte hartzea da. Errealitatean,
adingabeek hainbat esparrutatik hartzen dute parte gizartean, besteak beste: familia, eskola, berdinen taldeak edo auzoa. Baina gaur egun badago ezberdintasun bat:
•• Gizartearen eta jendearen aldetik parte-hartze hori ikusgarria izateko interesa dago; berau
ordenatzeko, ikertzeko, sustatzeko eta beharrei erantzuteko interesa.
••

Parte-hartze hori eskubidea dela onartzen da, hezkuntza edo gizarteratze kontu hutsak
albo batera utzita.

Hau eta nerabeen benetako parte-hartzeak honako hau dakar:
••

Pertsona helduek boterea eman beharko dutela, haur eta nerabeekin ardura banatuz eta
beraien gizarte-ahalmena errespetatuz;

••

Parte-hartzea erraztuko duten egituretan eta gizarte-harremanetan, oraindik sumatu baizik
egiten ez den kultura parte-hartzaile bat garatzea;

••

Belaunaldi helduek barneratuta duten hezkuntza-eredu autoritarioa gainditzea, zaildu egiten baitu adingabeek beren eskubideak erabil ditzaten ulertzea;

•• Ulertzea adingabeen parte-hartzeak ez dakarrela autoritaterik gabeko gizartea sortzea.
Pertsona helduek autoritate-rolari eutsiko diote, baina aldi berean adingabeei parte hartzeko eskubidea aitortuko diete.
Haur eta nerabeen parte-hartzeak arlo emozionalak, kognitiboak, kulturalak eta sozialak bultzatzen ditu, adibidez: gizarte-harremanerako trebetasunak, abileziak, balioak, jarrerak, pentsamoldeak eta jarraibideak. Baina horretaz gain, gizarteko kide diren heinean, haien eskubidea ere
bada. Are gehiago, gizarte-egitura eta harremanetan kultura parte-hartzailea garatzea eskatuko
lukeen etorkizuneko erronka bat da.
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Aukera horren aurrean, bi alderi lotutako zalantzak sortzen dira: entzuketa aktiboa, hau da,
adingabeei benetan entzuten diegun, edo entzun nahi ote diegun; eta pertsona horiek, gizarteko
beste kide batzuk bezala, ba ote diren parte hartzeko gai.
Pertsona horiei entzuten ote diegun ala ez kontuari lotuta, profesional batzuek uste dute batzuetan badagoela ez entzuteko edo haien iritziak kontuan ez hartzeko joera, helduen gizarteak
eraikitako egungo gizartea, haren balioak eta jokamoldeak zalantzak jartzen dituztelako.
Profesional batzuen ustez, belaunaldi berriek parte hartzeko modu berriak dituzte eta pertsona helduek ez dituzte ulertzen edo onartzen; pertsona helduen jarreratik ulertzeko zailak diren
komunikatzeko era berriak dituzte. Zentzu honetan, erronka horixe da, pertsona adingabe eta
helduak elkartzea ahalbidetuko duten bideak aurkitzea, baina hori lortzeko bi kolektiboetan hutsune handiak daude: Bide horiek nola ezarri ahal diren galdera pausatzen da.
Adingabeek, helduek entzun ditzaten ekinbideak proposatzen dituzte, batez ere:
••

Helduek errespeta ditzatela eta konfiantzaz entzun diezaietela; euren iritziak entzuteko
denbora gehiago eman dezatela.

••

Esaten dutena modu onez eta zentzuz esan behar dutela pentsatzen dute, eta batik bat
6-12 urte bitartekoen artean “zintzoagoak izan” behar dutela. Elkartzearen aukera ere aipatzen da.

Esanguratsua da adingabe horietako batzuen iritzian ezin dela ezer egin ildo honetan; etsipen
hori handiagoa da nerabezaroan.
Pertsona helduei egindako galderetatik sortzen den beste hausnarketa bat honakoa da: haurrek eta nerabeek noraino eman ahal duten iritzia eta noraino heltzen den haien erabakitzeko
ahalmena. Bistakoa da haur eta nerabeen iritzia eta erabakia ezin dena izan pertsona heldu
batenaren parekoa, baina aldi berean, ukaezina da heldutasunean pertsona parte-hartzaileak
izatekotan, haurtzaroan eta nerabezaroan ikasi beharra dagoela, parte hartzea hezkuntzaren
ondorioz baitator, ez da adin-nagusitasunean berez datorren gauza bat.
5.6. Hiria hezkuntza-esparruan
Galdeketa prozesuan profesionalek azpimarratu duten ondorio garrantzitsu bat, adingabeen
hezkuntza instituzioen esku utzi izana da. Egoera honetan, profesionalek gaindituta eta, inoiz,
familien laguntzarik gabe, sentitzen dute euren burua. Errealitate horren adierazleak dira eskolaz
kanpoko jarduerak zenbat hazi diren, bost urte baino gutxiago haurrek zenbat ordu ematen dituzten ikastetxean, edo haurtzaindegietan etengabe leku gehiago eskatzea.
Etxeko eta laneko bizitza uztartzeko zailtasuna, umeak eskolaratzeko unean dagoen arazo
nagusietako bat da, laguntzak urriak direlako eta oso irizpide zorrotzen menpe daudelako. Familien ustez, eta batik bat haurrentzako eskolei buruz ari direla, eskolan onartua izateko irizpideek,
premia duten hainbat familia kanpo uzten dituzte, eta aukera bezala aurkezten dute, zaila bada
ere, udal instituzioak banan-banan azter dezala kasu bakoitza.
Bi esparruak uztartzeko zailtasunaren ondorio zuzena da adingabeek geroz eta denbora luzeagoa ematen dutela ikastetxean. Profesionalek, egoera horren balizko arrisku bezala, etxeko
inguruarekiko urruntasun emozionala eta bakardade-sentimendua agertzea aipatzen dituzte.
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Arlo honetan ari diren profesionalen ustez, ikastetxearen eta familiaren artean sortu den
harreman-mota berri hori delegatzearen ideiarekin, eta are gehiago, arduragabekeriarekin eta
eskola-komunitatearekiko urruntasunarekin ere, lotzea dago. Familiek, aldiz, ez dute kontua profesionalek bezainbesteko indarrez sentitzen. Familien iritzian ikastetxearekin duten harremana
egokia da, irakasleekin harremana zaindu egiten dute eta seme-alaben hezkuntzarekiko ardurak bere horretan dirau. Galdera pausatu diegun adingabeek ere, harremanak naturalak direla
esaten dute, beraien familiak baino proportzio txikiagoan bada ere. Halatan, gertaera berbera
da baina ikuspuntu ezberdinetatik interpretatzen da: profesionalek, familiek eta ikasleek baino
ikuspegi kritikoagoa daukate.
Familien eta eskolaren arteko aldaketez gain, aholkua eskatu diegun profesionalen ustez
instituzio honek baditu beste erronka batzuk: premia bereiziak dituzten ikasleen profil berriak,
ikasleen eta irakasleen arteko harremanetan aldaketak, ... Gasteizen, instituzio honek aurre egin
behar dien erronka nagusiak honako hauek dira:
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••

Immigrazioaren hazkuntzaren ondorioz etnia eta kultura gehiago daude ikastetxeetan.
Profesionalek nahiz familiek esaten dute immigranteen eskolaratzea ez dela berdin banatu
ikastetxeen artean, eta ondorioz gertatzen da ikastetxe batzuetan eskolaratutako ia adingabe guztiak immigranteak izatea.

••

Profesional batzuen ustez, beste arrazekiko, etniekiko eta kulturekiko gizarte-intolerantzia maila handituz doa, nahiz eta immigrazioari buruzko diskurtsoa politikoki zuzena mantentzen den. Teorian udalerriko biztanleriaren gehiengoa (bai helduak bai adingabeak) gai
honekiko tolerantea da, baina beste estatu batzuetatik datozen familiek baztertuta sentitu
direla diote.

••

Bestalde, noiz edo noiz, immigrante adingabeak adinaren arabera eskolaratzen dituzte,
nahiz eta haien ezagutza-maila, kokatu dituzten hezkuntza-mailarekin bat ez etorri. Gaiak
eztabaida eragin du eta hezkuntza-komunitatean ez dago jarrera argirik horren inguruan.
Alde batetik egia da ezagutza-mailako aldea oztopoa izan daitekeela adingabe horientzat,
baina beste alde batetik ikasgela berean adin-tarte askotako ikaskideak bilduko balira, horrek ere arazoa ekar lezake. Horregatik, indarrean dagoen hezkuntza politikak nahiago du
adin eta eboluzio-garapenean berdintasuna lehenestea, barneratutako ezagutzean berdintasuna lehenestea baino.

••

Pertsona helduen laguntzarik gabe iritsi diren adingabe atzerritarren kasuan, hutsune
handiak izaten dira hezkuntza-alorrean, batik bat administrazio-egoera irregularrean egoten direlako eta zaila delako, adibidez, erregularizazio prozesua ikasturtea hasi ondoren
ematen den kasuetan, dagoeneko kurtsoa hasita dagoela eskolaratzea.

••

Beste adingabe batzuek, 14-16 urte bitarteko nerabeak batik bat, ez dute beren tokia aurkitzen hezkuntza esparruan, gaur egun egituratuta dagoen bezala. Derrigorrezko hezkuntza 16 urtera arte luzatu izanak zaildu egiten du ikasten segitu nahi ez baina adina dela eta
lan-heziketa eskaintza oraindik urrun duten ikasleei erantzun egokia ematea.

••

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, azken urteetan hezkuntza-politikak integratzearen alde egin du eta horretarako baliabide-aukera ugari jarri ditu, hala nola
azpiegiturak (laguntza-gelak, laguntza teknikoak, baliabide berezituen zentroak, adibidez
Itsuen Baliabidetegia) eta irakasle espezializatuak (laguntzaileak, hezkuntza-premia bereziei erantzuteko adituak, logopedak, …). Baliabide gehiago ezartzea eskatzen segitzen

bada ere, gai korapilatsuena une honetan, oinarrizko hezkuntzaren eta bigarren mailako
hezkuntzaren artean kolektibo honentzako arretan ematen den jauzi kualitatiboa dah.
•• Gai horri lotuta, profesionalen artean prestakuntza beharra ikusten dute, sortzen diren premia bereziak hobeto eta lasterrago hautemateko (adibidez, hiperaktibitatea, portaera
arazoak edo arazo psikologikoa,…). Profesional batzuen ustez, etxeko heziketak eta bizimolde berriek eragindako arazoak izaten dira askotan.
•• Irakasleen eta ikasleen arteko harremanak zailak suertatzen dira batzuetan, etxe giroan
halakorik ezagutu ez duten pertsona batzuekin mugak eta jokabideak ezartzeko zailtasuna dela eta. Arazo hori areagotu egiten da familiek irakasleen zigor batzuk babesten ez
dituztenean eta haren jardun pedagogikoa deslegitimatu egiten dutenean. Harreman zail
horiek ez dira nerabezaroan soilik ematen, haurtzaroan ere ematen dira.
••

Ikastetxeetan berdinen arteko indarkeria (“bullying” izenez ezagutzen dena), familien
kezka handienetakoa da. Familiek diote irakasleek informazio handiagoa eduki behar dutela eta halako egoerei aurre egiteko eta horien arabera jokatzeko trebetasunak eduki behar
dituztela. Nerabeak dituzten familiak dira halako indarkeriarekiko kezka handiena erakusten dutenak. Irakasleak ere gai honekin kezkatuta agertzen dira, eta eurek ere halako
egoerei aurre egiteko informazio gehiago behar dutela uste dute.

5.7. Hiria osasun eta kontsumoaren esparruan
Osasun eta kontsumoaren esparruan, diagnostikoaren fasean hauteman diren joerak eta udalerrian bertan nolabaiteko tratamendua izan ditzaketenak, honako hauek dira:
••

Desgaitasuna. 2006an Gasteizen 325 adingabek zeukaten onartuta desgaitasunen bat,
hau da, biztanleria-multzo horren % 0,9. Gehienak mutilak dira, % 56, eta gero neskak, %
44. Araban desgaitasunen bat duten adingabeen artean gehien ikusten diren hiru urritasun
nagusiak honako hauek dira, hurrenez hurren: adimen-urritasuna (% 29,2), nerbio- eta
gihar-sistemako alterazio motorrak (%19,2) eta barne-organoetako eta azaleko gaixotasun
kronikoak (% 16,5).

••

Istripuak. Adingabeen % 15,4ri eragiten diete istripuek, eta gehiago mutilei (% 16,4) neskei
baino (%14,3). Gehienetan ikastetxean gertatzen dira, erorketak edo talkak izaten dira, eta
eskuarki goiko gorputz-adarretan eragiten dituzte lesioak. Trafiko-istripuei lotuz, 2005ean
117 adingabek jasan zuten baten bat, gehienak mutilak (% 67,5).

•• Osasun-laguntza. Familia etorkinen seme-alabek osasun-laguntza jasotzeko arazoak,
batik bat hizkuntza eta kultura ezberdina izateak eraginda. Kolektibo espezifikoei artez
erantzuteko osasun-baliabide nahikorik ez edukitzea. Terapia baino, medikazioa lehenesteko joera.
•• Adimen-osasuna. 2006an Haurrentzako Psikiatriako Unitateak 1-17 urte bitarteko 903
paziente aktibo artatu zituen, hau da, Arabako haur eta nerabe guztien % 2. Halako arretarako eskaera handitu egin dela antzematen da. Artatutako pertsona guztien % 65 mutilak
dira, eta esan behar da mota honetako osasun-zerbitzuetan eskuarki mutilak gehiago izaten direla neskak baino.
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••

Sexualitatea. Udalerriko nerabeek sexualitateari buruzko informazio ugaria eta zabala dute (gai horri buruz galdetu zaien nerabeek eurek aitortu duten bezala). Halere, profesionalek diote gai honetan ohitura eta jokamolde egokiak eskuratzeko helburuak ez direla lortzen, eta informazioaren transmisioa ere eskas gertatzen
dela. Familiek sexu-hezkuntza instituzioen esku uzteko joera dagoela antzeman da.
Profesionalek nabarmendu duten alde positibo bat, nerabeek era anonimoz sexualitateari
buruzko informazioa izateko eskaerari egoki erantzuten zaiola, baina horrek beste alde
bat ere adierazten du: erantzun horiek ez dituztela aurkitzen hezkuntza- edo osasun-esparruan.

•• Alkohol, tabako eta legez kanpoko substantzien kontsumoa. Alkoholaren eta legez
kanpoko substantzien kontsumoa geroz eta handiagoa da, eta geroz eta gazteago hasten dira. Berdin gertatzen da tabakoarekin baina maila apalagoan. Alkohol-kontsumoa
asteburuetako jokabide espezifikoa da. 12-18 urte bitarteko biztanleen artean, % 91 abstemioa da astean zehar; asteburuetan, aldiz, portzentajea nabarmen jaisten da, % 32ra.
Substantzia horien kontsumoaren aurrean tolerantzia handiegia eta arriskuaren pertzepzio
txikiegia dago. Eskuratzeko errazak dira, besteak beste halako substantziak etxean bertan
ikusten dituztelako. Alkohol-kontsumoaz aparteko aisialdirako aukerak ez daude nahikoa
txertatuta, beste arrazoien artean alkohola berdinen taldean integratzeko elementu bezala
bizi delako.
Substantzia horien kontsumoaren prebentzioa familiek euren gain hartzeko zailtasunak
daude eta instituzioen esku uzteko joera dago.
Legez kanpoko substantziak geroz eta gehiago kontsumitzen dira eta adingabeak geroz
eta gazteago hasten dira. Profesionalen iritzian ez dago gizarte-erantzun sendorik trafiko
eta kontsumo horren aurrean.
Familiek eta adingabeek gehien aipatu duten ideia orokorra, aurretik esandako guztia laburbiltzen duena, zera da, askoz gehiago nabaritzen dela inoren kontsumoa, inguruarena, norberarena edo seme-alabena baino. Esan behar da halako jokamoldea ohikoa dela
gizarte-irudikapen negatiboa duten gaietan. Halere, familiek seme-alabei egozten dieten
kontsumoa baino handiagoa onartzen dute nerabeek eurek, batik bat alkoholari eta porroei
dagokienez. Familiek nahiz nerabeek, kontsumitu egiten dituztela proportzio handienean
onartzen duten substantziak alkohola eta tabakoa dira.
••

Elikadura eta atsedena. Familien ustez elikadura egokia eskaintzen da eta atsedenerako
ordutegiak errespetatu egiten dira. Profesionalak bat datoz iritzi honekin orokorrean baina
familien artean ohitura txarrak hautematen dituzte, hala nola gehiegizko pisua, egokiak ez
diren elikadurak jatea, ... Halakoetan, haurren eta nerabeen artean bulimia eta anorexia
egoerak ematea ulergarriagoa da.

5.8. Hiria aisia eta astialdiaren esparruan
Aisiak eta astialdiak gure gizartean hartu duen garrantzia berria da baina goraka doa. Duela
urte batzuk arte kulturaren balio nagusia lana zen eta astialdia bigarren maila batean gelditzen
zen. Gaur egun, lanean orduak ematen ditugun arren, ukaezina da aisia eta astialdia geroz eta
gehiago ditugula, eta edozein adinetan.
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Haur eta nerabeen kasuan, eremu honek badauka ñabardura gehiago esparru ludiko hutsaz
gain. Profesionalek baieztapen hori berretsi eta astialdiaren honako gaitasun hauek aipatu dituzte:
•• Adingabeen garapen ebolutibo eta harremanezkoa bideratzeko bizi-eremua;
••

Berdinen arteko demokraziarako eremua;

•• Gizartean eraikiko diren harremanak entseatzeko agertokia; adingabeek huts egitea ere
izango dute eta euren jokabide propioak indarrean jartzeko aukera izango dute;
•• Gizarteratzea erraztu eta berdintasunean eta errespetuan oinarritutako berdinen arteko
harremanak sustatuko dituen eremua;
••

Bereizkeria eragin dezaketen egoerak (desgaitasuna, kanpotarra izatea, etab.) barneratzeko eta normaltzeko eremua;

••

Bizikidetza bultzatuko duten balioak transmititzeko eremua;

••

Hezkuntza-bide ez-arautuen bidez bizitzarako ikasketa esanguratsuak barneratzeko eremua.

Dena dela Gasteizen adingabeek bizi duten aisia eta astialdia ez datoz beti bat aipatu berri
ditugun ezaugarri horiekin; areago, ezaugarri horiek utopikotzat ere har ditzakegu. Profesionalen
sentsazioa da aisia krisian dagoela, eta iritzi hori ematerakoan, adin horietarako eskaintzen diren
baliabideak (kantitatea eta kalitatea) nahiz lehen aipatu ditugun gaitasunekiko izan dezaketen
xedea eta balioa hartu dituzte kontuan.
Familiak ere ados daude aisiak eta astialdiak ez dituztela betetzen gai honetan seme-alabek
dituzten premiak, baina balorazioa egiterakoan gehiago begiratzen diote baliabideen kantitateari
eta kalitateari, eta ez dituzte hain kontuan hartzen lehen aipatu ditugun gaitasunak. Esparru horri
buruz duten ikuspegia ez da hain “profesionala”, eta eskaeratik hurbilago dago.
Familietan bezala, haur eta nerabeen artean ere ez da sumatzen halako kezkarik baliabidemotaren balorazio hutsaz harago egon litezkeen beste gaitasunen eta beste dimentsio baten
inguruan. Halako galderak egitea hurbilen dituzten lehentasunez harago dago.Lehentasuna da
adibidez, baliabideak eskuratzeko eskaera zehatzak.
Esparru horri buruz dagoen ikuspegia edozein izanda ere, familiak nahiz profesionalak ados
daude Gasteizen honako puntu hauek ezaugarritzen dutela esparrua:
•• Aisialdia geroz eta banakatuago dago. Taldetan elkartzea eta aisialdirako talde historikoek
(eskatuak, elkarteak, etab.) egiten dituzten ohiko jarduerak gainbeheran datoz. Jolas elektronikoek, Internetek eta antzerakoek geroz eta gehiago bakartzen dituzte adingabeak.
Profesional batzuen ustez, ordea, bakartzea eman beharrean teknologia berrien bidez harremanak sortzeko era berriak sortzen dira;
•• Zerbitzuen kontsumoan oinarritutako aisia da, eta bestalde udalari ere garesti suertatzen
zaio. Gehiegizko kontsumoak etengabe zerbait egitera behartzen du, aspertzeko edo egonean egoteko aukerarik utzi gabe;
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•• Astialdia antolatuegia eta instituzionalizatuegia da, eta bere horretan adin batzuetan arbuiagarria izan daiteke, zenbait sasoitan garapen ebolutiboaren berezko asaldurak, antolaketa dakarren guztia edo helduen munduak nerabezaroari inposatutako guztia baztertzera bultzatzen du eta;
•• Udalak, eta zehazki Gazteria Sailak, eskaintza zabala dauka baina hiritarrek ez dute behar
bezainbeste balioztatzen;
••

Familiak geroz eta kezkatuago daude seme-alabek aisialdi pedagogikoa izan dezaten eta,
aldi berean, seme-alabekiko gehiegizko babeskeria sumatzen da. Haur eta nerabeak geroz eta pasiboagoak dira. Horretarako arrazoi batzuk igartzen dira, hala nola antolatutako
eskaintza handiegia edo familien gehiegizko babeskeria. Ondorioz parte-hartzeko motibazioa gal lezake adingabeak;

•• Jarduerak nagusiki udalerriaren erdigunean antolatzen dira eta inguruko auzoetako hiritarrei zaila egiten zaie parte hartu ahal izatea, are gehiago gaueko ordutegia dutenean. Ondorioz, auzoetako aisia galduz doa, batzuetan udalerriko zenbait ingurutan baliabiderik ez
dagoelako, beste batzuetan haurrek kalean jolasten dutenean gurasoek segurtasun-falta
sentitzen dutelako, aurreko belaunaldietan gurasoak falta zirenean auzokideek gauzatzen
zuten gizarte-kontrola eta babesa galdu egin baitira.
5.9. Hiria sinesmen eta balioen esparruan
Diagnostiko honetako beste ataletatik aparteko atal batean sinesmenez eta balioez hitz egitea
zaila suertatzen da, sinesmen eta balioen alorra atal guztietan aztertutako alde guztien azpian
zeharka agertzen baita. Adingabeek astialdian egiten dutena, familiarekin edo ikastetxean nola
jokatzen duten, berdinekin zer nolako harremanak dituzten, edo ezberdintasunarekiko tolerantzia, adingabeak gizarteratze prozesuan barneratu dituen sinesmenen eta balioen isla dira.
Zeharkakotasunaren ideia honekin batera, zehaztu beharra dago gizartean transmititzen diren
balioak eta sinesmenak ez dituztela soilik adingabeek erabiltzen, aitzitik, gizarteak berak sozialki
eta kulturalki sortu duena transmititzen die belaunaldi berriei. Puntu hori azpimarratu egin nahi
dugu, zeren batzuetan gertatzen baita gazteriaren diagnostikoari buruzko diskurtsoak hartzen
duen ikuspuntuak ahaztu egiten duela haien jarrerak, lehentasunak eta jokabideak, gure gizartearen baitan sortu diren sinesmen edo balioen emaitza direla.
Horregatik, diagnostikoa egiterakoan eta igarri ditugun premiei erantzuteko etorkizunerako
jokabideak zehazterakoan, beharrezkoa da galdetzea zer nolako gizartea eta zer nolako hirieredua daukagun, eta norantz jo nahi dugun.
Eta, atal honetan agertu beharreko hirugarren ideia bezala, aipatu behar da sinesmen eta balio horiek agente gizarteratzaile guztiek transmititzen dituztela. Familia horietako bat da, baina ez
bakarra. Eskolak, berdinen taldeak, gizarte-instituzioek, erlijioak, eta geroz eta gehiago telebistak
eta teknologia berriek, funtsezko funtzioa dute sinesmen eta balioen transmisioan. Horregatik,
gai horiei lotutako edozein aldaketak edo erreferentziak ez du familia bakarrik ukitzen; gizarte
osoari eragiten dio.
Bizi dugun gizarte- eta kultura-aldaketak errealitate konplexuago bihurtzen du gizartea; kulturalki aberatsagoa, anitzagoa eta zabalagoa den errealitatea, eta horrek, halabeharrez, bizitza
ulertzeko ikuspegi eta era ezberdinak elkarrekin bizi izatea dakar.
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Aholkua eskatu diegun profesionalen ustez, aldaketa horiek honela gauzatzen dira Gas:
•• Autoritatea eta mugekiko errespetua lausotuz doa. Pertsona helduen eta adingabeen artean harreman-mota berriak sortzen dira, eta batzuetan bizikidetzan gatazka-iturri suertatzen dira;
••

Profesional batzuek uste dutenez, gai materialek, garapen teknologikoak, etab. geroz eta
garrantzi handiagoa duten mundura heltzen dira adingabeak, eta pertsona helduenak diren
ohiturak barneratzen dituzte, adibidez, geroz eta ordutegi zabalagoak, geroz eta gazteagotan. Baina horrekin batera ez zaizkie transmititu pertsona eta gizarte-arduraren garapen
egokia ahalbidetuko dieten balioak eta erreferenteak;

••

Berenak diren funtzioak delegatu egiten dituztelako eta seme-alabak hezteko noraezean
ageri direlako, familiekiko diagnostiko kritikoa egiten den arren, seme-alabei hezkuntzakalitate hobea emateko kezka handiagoa agertzen dute;

•• Aitaren irudia adingabeen hezitzaile gisa izugarri hazi denik esan ezin den arren (gogoratu
zaintzaile nagusiei buruz esandakoa familiari buruzko atalean), profesionalen artean onartzen da aitak parte-hartze handiagoa duela seme-alaben heziketan, aurreko belaunaldietan
baino;
•• Talde eta gizarte-egoera berriak agertu izanaren ondorioz (adibide pare bat jartzearren,
biztanleria immigrantearen hazkundea edo geroz eta agerikoagoa den sexu bereko bikoteen presentzia), gizarteak bere tolerantzia-mailaren arabera ere definitu beharra du. Horri
buruz orokorrean esan daiteke galdetu diegun familien eta adingabeen iritzian tolerantziamaila nabarmena dela;
••

Esan behar da profesional batzuen ustez hiritarrek gai horiekiko adierazten duten tolerantzia-maila ez dela benetakoa, politikoki zuzena den diskurtso batez leuntzen dutela, eta
hori adingabeen artera eramaten dutela;

•• Ingurumenarekiko kezka geroz eta handiagoa dela dirudi, eta hori garraiobide ez-kutsatzaileak erabiltzeko ohituran gauzatzen da, adibidez bizikletak erabiliz, edota zaramak birziklatzeko ardura handiagoa erakusten denean, edo ingurua garbiagoa edukitzeko ahaleginean;
•• Gizon eta emakumeen arteko berdintasunari eta zereginen banaketari dagokienez, badirudi gehiago aurreratu dela teorian praktikan baino, behintzat hori baieztatu da adingabeen
artean egindako galdeketan;
••

Desgaitasunak onarpen-maila handia dauka, baina halere atzerriko nazionalitatea duen
jendearekiko erakusten dena baino apalagoa. Ezberdinarekin toleranteak izateko orduan,
badirudi faktore ekonomikoak garrantzi handiagoa duela ezberdintasunaren arrazoiak baino, alegia, gehiago baztertzen da txiroa, adibidez, beste nazionalitate bat izanik txiroa ez
dena baino;

••

Erlijioak geroz eta balio apalagoa dauka belaunaldi gazteen artean;

•• Gauza bera gertatzen da politikarekin eta gizartean parte-hartzearekin. Adingabeen artean
ez da sumatzen kezka handirik gai horiekiko;
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•• Aitzitik, aisia eta astialdia geroz eta garrantzitsuagoak dira pertsona horientzat, hiritar helduen artean gertatzen denaren bide beretik;
•• Irudia eta janzkera a priori irudi lezakeena baino ezaugarri garrantzitsuagoak bihurtu dira,
eta halaxe ikusi dugu adingabeen artean egin den galdeketa kualitatiboan. Jantziaren alorrean demokratizazioa sumatu den arren (gaur egun ez da lehen bezainbeste agertzen
gizarte-klasea janzteko eran), adingabeen artean garrantzia duen kontua da. Modu zehatz
batean janzteak talde zehatz batekin lotzen du pertsona, eta berari buruz zerbait adierazten du;
•• Tankera eta pisua, osasunaren atalean ikusi dugun bezala, irudiaren inguruan dagoen
kezkaren beste adibide bat dira.
Baina aldaketa horien guztien gainetik, badira aldatu gabe dirauten kontu batzuk. Halatan,
belaunaldi berrietan ere familia eta lagunartea dira oraindik bizitzako erreferente handienak.
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Aurretik diagnostiko bat burutzea izan zen ildo estrategikoak identifikatzeko eta berauek garatuko dituzten ekintzak zehazteko hausnarketaren abiapuntua. Ondoren, diagnostikoa esparru
honetan inplikatutako eragileekin eztabaida-prozesu batean kontrastatu zen.
Baina aurretiko azterketa harago ere joan da: Plan Nazionala, Euskal Plana eta tokiko 15 planetik gora aztertu dira, adituekin proposamenak kontrastatu dira, eta legedia udal eskumenetara
egokitzeko azterketa bat ere egin da.
Prozesu hori burutu ostean, ildo estrategiko horiek HANUPen norabide orokorrak xedatzen
dituzte, ekintza zehatzak egiteko zuinak izango dira. Ildo estrategikoek planaren ezarpen-epe
osorako, 2009-2013, balio dute.
Honako hauek dira sei ildo estrategikoak:
HANUPen ildo estrategikoak
1. Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu/programa/baliabideen kalitatea hobetzea.
2. Familiei seme-alabak hazteko eta hezteko laguntza eta bultzada ematea.
3. Haurrak eta nerabeak arriskuan eta babesik gabe daudenean arreta, zaintza eta eskuhartzea sustatzea, beti ere familia zainduz.
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4. Haur eta nerabeen gizarte-irudikapen egokia eta gure hiriko gizarte-bizitzan parte har dezaten sustatzea, beti ere haien Eskubideak babestu eta zainduko direla bermatuz.
5. Hiriko plangintzari haur eta herabeen ikuspegia eranstea.
6. Gasteizko hiriaren eginkizun hezitzailea bultzatzea, haur eta nerabeen prestakuntza, sustapena eta garapena sustatzen dituen hiria izan dadin.
Horiek guztiak honako konpromiso hauen bidez zehazten dira:

1. ILDO ESTRATEGIKOAREN INGURUKO KONPROMISOAK
Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu eta programen kalitatea hobetzea.
1.1. Haur eta nerabeen gizarte-errealitatea ezagutzea eta egungo premiak eta sortzen direnak identifikatzea ahalbidetuko duen informazio-sistema integral bat sortzea eta mantentzea.
1.2. Gure hiriko baliabideen diagnostiko bizi bat izatea, Haur eta nerabeen premiak zein
neurritan eta zein mailatan betetzen diren ezagutu ahal izateko.
1.3. Haurrei eta nerabeei zuzendutako programen/zerbitzuen inguruko informazioa emateko, hiriarekin bide irekiak mantentzea.
1.4. Programa, zerbitzu eta baliabideak ebaluatzeko sistemak sortzea eta mantentzea, egokitasuna eta eraginkortasuna egiaztatu eta moldatu ahal izateko.
1.5. Zerbitzuetan eta programetan kalitatea kudeatzeko sistemak sustatzea.
1.6. Haurrei eta nerabeei zuzendutako lanaren kalitatea bermatuko duen langileen kudeaketa-sistema egokia mantentzea.
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2. ILDO ESTRATEGIKOAREN INGURUKO KONPROMISOAK
Familiei seme-alabak hazteko eta hezteko laguntza eta bultzada ematea.
2.1. Etxeko eta laneko bizitza uztartzen laguntzea edo bultzatzea.
2.2. Familiei seme-alabak zaintzen lagunduko dieten baliabideak eta laguntzak sortzea.
2.3. Seme-alaben eboluzioaren une ezberdinetan gurasoen trebetasunak hobetzera zuzendutako programetan eta ekintzetan gurasoen parte-hartzea bultzatzea.
2.4. Seme-alabak hazteko eduki ditzaketen zailtasunen aurrean, oinarrizko prebentziorako,
informaziorako eta aholkurako dauden baliabideak familien eta oro har hiritar guztien
esku jartzea.

3. ILDO ESTRATEGIKOAREN INGURUKO KONPROMISOAK
Haurrak eta nerabeak arrisku egoeran daudenean arreta, zaintza eta esku-hartzea sustatzea, beti ere familia zainduz.
3.1. Haurren tratu txarrak prebenitzeko ekintzak bultzatzea, ekintza horien bidez arriskuegoerak larriagotzea eta etorkizunean haurrik babesik gabe egotea saihesteko.
3.2. Haurra eta nerabea babesik gabe egongo balitz goiz antzematea.
3.3. Bereziki babestu beharreko haurrei eta nerabeei arreta egiteko gidaliburu bat sortzea
Gasteizko udalerrirako, Udaleko talde eta zerbitzuetako langileen esku-hartzea koordinatzeko eta homogeneizatzeko.
3.4. Babesik gabe daudenean, esku-hartzea haurraren eta familiaren premietan eta baliabideetan oinarritutako ebaluazio baten bidez planifikatzea.
3.5. Familia babesteko programak egokitzea eta bultzatzea, gaur egungo premien eta sortzen ari diren premia berrien arabera.
3.6. Babesik gabe dauden haurrek egoera horren ondorioak gainditzeko programak/baliabideak garatzea.
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4. ILDO ESTRATEGIKOAREN INGURUKO KONPROMISOAK
Haur eta nerabeen gizarte-irudikapen egokia eta gure hiriko gizarte-bizitzan parte har dezaten sustatzea, beti ere haien Eskubideak babestu eta zainduko direla bermatuz.
4.1. Haur eta nerabeen eskubideen eta arduren defentsa eta sustapena egingo dela bermatzea.
4.2. Haurren eta nerabeen gizarte-irudikapen positiboa sustatzea.
4.3. Udalerrian haur eta nerabeen gizarte parte-hartzea bermatzea.
4.4. Jokabide Zintzoa bultzatzea eta hiria bere haurren arduraduna delako ideia sustatzea.

5. ILDO ESTRATEGIKOAREN INGURUKO KONPROMISOAK
Hiriko plangintzari Haur eta Nerabeen ikuspegia eranstea.
5.1. Kalea gizarteratzeko eremutzat berreskuratzea. (Helburu hori eta ondoren datorrena,
aurreko Lerroko lehen helburuan agertzen den ideiari lotuta daude: “hiria bere haurren
arduraduna da”. Ideia non kokatzen den erabaki beharko da, edota lerro bataren eta
bestearen artean xedatu).
5.2. Hirian mugitzeko autonomia eta segurtasuna bultzatzea.
5.3. Haur eta nerabeen premiak hiriaren diseinuari eranstea.
5.4. Hiritarren kontzientzia eta eremu publikoekiko errespetua sustatzen duten balioak bultzatzea.
5.5. Hirigintza eta ingurumen alorreko informazioa eskaintzea.
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6. ILDO ESTRATEGIKOAREN INGURUKO KONPROMISOAK
Gasteizko hiriaren eginkizun hezitzailea bultzatzea, haurren eta nerabeen prestakuntza,
sustapena eta garapena bultzatzen dituen hiria izan dadin.
6.1. Haur eta nerabeen hezkuntza-prozesuari laguntzea, ikasgelan zein kanpoan, gizabidezko eta gizarte-kohesioko balioak eta ezagutzak barneratzearen bidez.
6.2. Aisia eta astialdia betetzeko ekintzak, kultura-eskaintza eta kirola bultzatzea, haurren
eta nerabeen garapena sustatzeko.
6.3. Hiritar guztiei oro har, eta familiei bereziki, haur eta nerabeen garapenean jolasak zer
garrantzia duen transmititzea eta sentikor bihurtzea.
6.4. Haur eta nerabeei zuzendutako hezkuntza-programak garatzea eta sustatzea, haien
garapeneko garai bakoitzean osasun eta kontsumo ohitura positiboak hartu eta barnera ditzaten.
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EKINTZA-PLANA
JARDUERA-ESPARRUAK

HANUPen ekintzak 6 jarduera-esparru garatuz jarriko dira abian. Ezaugarri bertsuak dituzten
ekintza zehatzak burutzen laguntzeko, era koordinatuan kudeatu behar diren ekintza-eremuak
dira jarduera-esparruak. Murritzak dira baliabideak optimizatzen jakin behar dugulako printzipiotik abiatzen gara, ekintza koordinatuaren bidez, ezaugarri bertsuak dituzten atazak burutzeko.
Beraz, ekintzak koordinatzeko bateratzen dituen puntua ez da helburuen azken xedea zein
den, ekintzen antzekotasuna baizik. Ekintzak abian jarri eta gero aztertu beharko da jardueraeremu bakoitzak nola laguntzen duen ildo estrategikoak eta ezarritako konpromisoak betetzen.
Jarduera-esparru bakoitzak proposatu, egin eta koordinatuko ditu ildo estrategikoei lotutako
ekintzak. Ekintza horietako askoren azken muturreko arduradunak sail bakoitzeko zuzendariak
izango dira, baina jarduera-esparruetan parte hartzen duten pertsonei dagokie berauek proposa
tzea eta nola garatzen diren zaintzea
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Plan honek definitzen dituen jarduera-esparruak honako hauek dira:
HANUPen JARDUERA-ESPARRUAK
Jarduera-esparrua

Deskribapena

1. Haurtzaroaren eta nerabezaroaren azterketa.

•
•
•
•
•

2. Instituzioen arteko eta
kanpo-harremanak.

•
•
•
•

Haur eta nerabeen alorrari lotuta dauden beste erakunde batzuekin harremanak, koordinazioa eta esperientzia trukatzea.
Gauza bera, alorrari lotuta ez dauden beste erakunde
batzuekin.
Alorreko langileen arteko bilguneak eta harremana
bultzatzea.
Gizarte-mugimendua laguntzea eta bultzatzea.

3. Udal harremanak.

•

Beste udal sailekin harremana eta koordinazioa, haur
eta nerabeen ikuspegia udal kudeaketari eransteko.

4. Programak eta jarduerak sortzea eta berikustea.

•

Programa eta jarduera berriak sortzeko aukerak aztertzea.
Programa eta jarduera berri horiek diseinatzea eta
abian jartzea.
Dagoeneko indarrean dauden programa eta jarduerak
berrikustea eta eguneratzea.

•
•

5. Hedapena eta sentsibilizazioa.

•

•

6. Giza baliabideen kudeaketa.
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Haurtzaroaz eta nerabezaroaz dugun ezagutza hobe
tzea.
Ebaluatzeko eta segimendua egiteko adierazleak
ezartzea.
Haur eta nerabeei zuzendutako zerbitzuen inguruko
kudeaketa- eta informazio-programak garatzea.
Haur eta nerabeen errealitateari buruzko ikerketak
egitea.
Gizarte-ikerketa sustatzea eta bultzatzea.

•
•

Alor hori ezagutzera emateko, haren inguruan sen
tsibilizatzeko, informatzeko, ... hiritarrei, familiei, haurrei, nerabeei eta kolektibo espezifikoei zuzendutako
ekintzak.
Hainbat bide erabiliz burutuko diren ekintzak: argitalpenak, komunikabideetan agerpenak, ekitaldiak, IKT,
etab.
Langileak trebatzea eta sentsibilizatzea.
Langile berrien hautaketa eta integrazioa.

7.1. Jarduera-esparruak eta ildo estrategikoak
Hurrengo taulan jarduera-esparruen eta ildo estrategikoen arteko erlazioa agertuko da. Planean zenbat ekintza dauden adostuta ere adierazten da.
ADOSTUTA DAUDEN EKINTZA KOPURUA, JARDUERA-ESPARRUAREN ETA ILDO
ESTRATEGIKOAREN ARABERA SAILKATUTA
ILDO ESTRATEGIKOAK
1.
Zerbitzu eta
programen
kalitatea

2.
Familiei
laguntza
haurren
heziketan

7

0

3

1

3

0

1

Instituzioen arteko
harremanak
Udalean

2

1

Programak eta
jarduerak sortzea
eta berrikustea

7

Hedapena eta
sentsibilizazioa
Giza baliabideen
kudeaketa

JARDUERAESPARRUAK

Haurren eta nerabeen errealitatearen azterketa
Kanpo-harremanak

Ildo estrategikoko
ekintzak guztira

3.
Arriskuegoerak

4.
Haur eta nerabeen
irudikapena

5.
Haurraren
ikuspegia
hirian

6.
Gasteizen
eginkizun
hezitzailea

JARDUERAESPARRUKO
EKINTZAK
GUZTIRA

0

0

11

1

0

1

6

0

0

10

0

13

14

29

8

3

18

79

5

7

3

7

10

5

37

5

0

0

0

0

0

5

29

22

36

17

23

24

151

Jarduera-esparruen garapenak emandako eskarmentuaren arabera, ondoren datozen atalak
geroago berrikusi egingo dira.
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7.2. Jarduera-esparruen eraketa
Jarduera-esparru bakoitza, garatuko duen talde baten bidez eratzen da. Inplikatutako Sail
bakoitzeko langileek osatutako taldea da, iraunkorra, eta esparru horri lotutako jarduera guztien
ardura izango du.
Taldeak aitzindari bat izango du. Beraren ardura izango da taldea jarduera-esparru bakoitzean dinamizatzea, taldeko bilerak deituz, bilerak bideratuz, eta beharrezkoa denean, taldea
beste foro batzuetan ordezkatuz. Aitzindari hori HANUPen talde sustatzailetik etorriko da.
Jarduera-esparru bakoitzeko aitzindariak badu beste zeregin garrantzitsu bat ere: bere esparruan egiten diren jarduera guztiak koordinatzea eta haien artean koherentzia egon dadila
saiatzea. Beraren ardura izango da ekintzak euren artean nola lotzen diren eta nola gainjartzen
diren aztertzea.
Jarduera-esparru bakoitzeko taldeak berak definitu behar du nola funtzionatuko duen:
—— Lan-taldeko bileren maiztasuna eta nola eratuko diren.
—— Bileretan erabiliko den oinarrizko dokumentazio-mota. Eranskinetan dokumentazio
hori zehazten lagun dezaketen formatu batzuk agertzen dira.
7.3. Ekintzak hautatzea eta abian jartzea
Esparru bakoitzeko lan-taldeak egin behar duen hasierako lana, indarrean dagoen ekitaldian
egingo diren ekintzak aukeratzea izango da. Ekitaldi bakoitzerako ekintzak plangintzan adostuta
dauden ekintza guztien zerrendatik aukeratuko dira . Zerrenda hori agiri honetako eranskinetan
agertzen da. Planaren ezarpen-epean (2009-2013) egin litezkeen ekintza guztiak daude bertan,
ildo estrategikoen arabera sailkatuta, eta ekintza zehatz bakoitza zein ekintza-esparruri dagokion
zehaztuz.
Ekintzen zerrenda hori ez da zorrotz-zorrotza eta ez dago itxita; ekintza-proposamen berriak
erantsi ahal dira, dela ekintzak egiterakoan taldeko kideek identifikatu dituztelako, dela beste
pertsona batzuek apropostzat jo dituztelako. Baina lan-oinarri bezala balio dute, eta plangintza
ezartzeko ardura dutenek hasierako konpromiso bezala barneratzen dituzte.
Taldeak berak definituko ditu ekitaldi bakoitzean adostutako ekintzak aukeratzeko irizpideak,
baina edonola ere, koherentzia batek egon behar du:
•• Adostutako ekintzen artean.
•• Urte askotarako plangintza eskatzen duten ekintzen artean.
•• 2009-2013 epe osoan burutuko diren ekintza guztien artean.
Indarrean dagoen ekitaldian egingo diren ekintzak aukeratu eta gero, taldeak honako kontu
hauek eztabaidatu eta erabakiko ditu:
•• Ekintza zehatz bakoitzaren ardura izango duen pertsona edo pertsonak.
•• Ekintza egiteko behar izango diren baliabideak.
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•• Ekintza bakoitzaren tarteko atazak, atalak edo mugarriak.
•• Tarteko atazak, atalak edo mugarriak egiteko, eta ekintza amaitzeko, egutegia.
•• Ekintzaren garapenean lortu nahi diren helburuak, maila bikoitzean:
—— Egin asmo duguna. Ekintzak zehazterakoan pentsatuta zegoena bete egin dela:
adibidez, lau hitzaldi egitea, eta bakoitzean gutxienez 100 pertsonak parte hartzea.
—— Ekintza horien bidez lortu nahi genuena. Ekintzak zuzentzen zaizkien kolektiboetan
lortu duten emaitza: adibidez, proposamen zehatz bat ezagutzen dutenak % 10
gehiago izatea lortzea.
7.4. Jarduera-esparruen arteko Koordinazio-foroa
Ekintza-esparru espezifikoen arabera funtzionatzeak esparru bakoitzeko aitzindarien artean
koordinazio-bide bat eratzea eskatzen du. Ekintzak koordinatzea eta plana osotasunean nola
garatzen den neurtzea da helburua.
7.5. Plana hedatzeko Kalitate-sistema
Adostutako ekintza bakoitzerako helburuak eta adierazleak nolako zehaztasunarekin finka
tzen diren aldakorra izango da une bakoitzean eskura dagoen adierazle-motaren arabera.
Alabaina, beharrezkoa da aurretik Planaren Kalitatea Kudeatzeko Sistema bat finkatzea,
honek erakutsiko baitu zein neurritan diren eraginkorrak Plangintza eta adostutako ekintzak. Sistema horren asmoak honako hauek dira:
—— Jarduera-esparru guztiak irizpide berdinen arabera jartzea martxan.
—— Ekintzak egitea proposatu duten pertsonek ekintzak ebaluatzeko aukera izatea.
—— Ekintzak eta plana osotasunean kanpotik ere ebaluatzeko aukera egotea.
Planaren Kalitatea Kudeatzeko Sistema osatuko duten elementuak honako hauek izango dira:
—— Akta-sistema bat, ekintzak dokumentatzeko.
—— Bilera-egutegi bat, jarduera-esparruentzat zein koordinazio orokorraren taldearentzat.
Bilera horietan aztertu beharreko edukien gidoi bat.
—— Adostutako ekintzen fitxa batzuk, hasierako asmo eta atazekin, eta garatu diren lanak
nola dauden zehaztuz.
—— Jarduera-esparru bakoitzeko aginte-taula bat, bertan agertzeko adostutako ekintzen
adierazleak, adierazle horietako bakoitzean markatutako helburuak, eta helburuak
zein mailatan bete diren.
—— Aginte-taula orokor bat, jarduera-esparru bakoitzeko adierazle nagusiak bertan
agertzeko.
—— ...
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7.6. Plana eta garatutako ekintzak berraztertzea eta eguneratzea
Ekitaldi bakoitza amaitu ondoren, jarduera-esparru bakoitzeko taldeak adostutako ekintzen
emaitzaren ebaluazioa egin beharko du. Ebaluazio hori ekitaldi berrirako ekintza-plana diseina
tzeko oinarria izango da.
Iraganaren ebaluazioa eta etorkizunerako proposamena lotzen dituen ariketa hori funtsezkoa
da plana osotasunean egoki gara dadin. Iradokizun gisa, ekitaldia ixteko urteko bileretarako honako gai-ordena hau proposatzen dugu:
Jarduera-eremuko taldearen urteko bilerarako gai-ordena.
•• Amaitu den ekitaldiko adostutako ekintzen ebaluazioa.
—— Egindako ekintza kopurua.
—— Ekintza bakoitza zein mailatan bete den, “egin asmo genuen” ideiaren ikuspuntutik.
—— “Ekintza horien bidez lortu nahi genuen” ideiari lotuta, eskura ditugun adierazleen
azterketa.
—— Burututako ekintzen balorazio kualitatiboa: egiteko zailtasun edo erraztasun bereziak,
aurreikusten ez genituen eta garapenean agertu diren elementuak, etab.Repaso de la
lista de posibles acciones a desarrollar en el periodo completo del plan. Inclusión de
nuevas propuestas de acción a la vista de la experiencia.
•• Planaren epe osoan garatu beharreko ekintza posibleen zerrendaren errepasoa. Eskarmentuan oinarrituz, ekintza-proposamen berriak eransteko aukera.
•• Hastekoa den ekitaldi berrirako adostutako ekintzak aukeratzea: arduradunak, baliabidea,
atazak, egutegia, eta helburu zehatzak
HANUPen ebaluazio orokorra ere urtero egin beharko da, jarduera-esparruetan garatutako
ekintza guztien azterketa orokor baten bidez. Horretarako adierazle orokorren jarraipena egingo
da, hala nola:
•• Adostutako ekintzak bete izana.
—— Amaitu den ekitaldirako pentsatuta zeuden ekintzetatik zenbat burutu diren, eta horien
portzentajea.
—— Planeko ekitaldi batzuek batera hartuz, urte horietan zehar pentsatuta zeuden ekintza
guztietatik zenbat burutu diren, horien portzentaje orokorra kontuan hartuz.
•• Adostutako ekintzen hedapena. Burututako ekintzak zein mailatan bete diren, “egin asmo
genuen” ideiaren ikuspuntutik. Kasu honetan, adierazle posible bat zera litzateke, planifikatu zirenean gutxieneko helburu bezala zehaztu zen portzentajean egin diren amaitutako
ekintzen portzentajea. Adibidez, 10 informazio-hitzaldi egitea pentsatu bada, eta denak
egin badira baina horietarik 8tan baino ez bada lortu aurretik gutxienezkotzat jotzen zen
entzule-kopurua biltzea, orduan ekintza horren emaitza % 80 izango litzateke. Kasu horretan, portzentaje objektibo baten gainetik egin diren ekintza burutuen portzentajea litzateke
adierazle objektiboa.
•• “Ekintzen bidez lortu nahi genuen” ideiaren segimendua, gure ekintzek hiritarren artean
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izan duten eraginari lotutako adierazleak aztertuz: zerbitzuen erabilera, jardueren ezagu
tza, jarrera-aldaketak, etab.
7.7. Jarraipen-adierazleak
Hurrengo taulan, planaren helburuak zein neurritan bete diren aztertzeko adierazle batzuk
proposatzen dira. Adierazle horiek jarduera-esparruen segimendurako taldeetan zein esparru
horien koordinazio-foroan aztertu ahal izango dira.
Adibidez:
Haur eta nerabeentzako udal
planaren helburuak

Jarraipen-adierazleak

1. Gasteizko haur eta nerabeen ezagutza
hobetzeko, udal informazio-zerbitzu partekatua sortzea eta mantentzea.

Azterketaren ondorioz sortu diren emaitza
eta proposamen kopurua.

2. Haur eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Zerbitzuetan hauteman den kalitatearen
neurtzaileak.

3. Premiei hobeto erantzutea ahalbidetuko
duten ekintza berriak bultzatzea eta baliabide berriak sortzea.

Zenbat ekintza identifikatu eta burutu diren. Ekintza berrietan antzeman den kalitatearen neurtzaileak.

4. Haurtzaroaren eta nerabezaroaren ikuspegia udal ekintza guztietan txertatzea.

Haurtzaroaren eta nerabezaroaren ikuspegia zenbat udal ekintzatan txertatu den.

5. Seme-alabak hazteko eta hezteko, familiei laguntzeko ekintzak edo neurriak bultzatzea.

Alor honetan burutu diren ekintza kopurua.
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Haur eta nerabeentzako udal
planaren helburuak
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Jarraipen-adierazleak.

1. Haurren eta Nerabeek udalerriko gizartebizitzan ordezkaritza eta parte-hartze zuzen eta aktiboagoa izan dezaten bultza
tzea. Beraien eboluzio-mailaren araberako ardura mailak izan ditzaten bultzatzea.

Haur eta nerabeek parte-hartze aktiboa
izan duten programa eta jarduera kopurua.

2. Haur eta nerabeen artean hainbat balio sustatzea, hala nola gizonezkoen eta
emakumezkoen arteko benetako berdintasuna, aniztasunarekiko errespetua, eta
belaunaldien arteko laguntza.

Balioak sustatzeko ekintza kopurua.
Ekintza horiek zer eragin izan duten balioak aldarazteko.

3. Udal administrazioaren eta beste administrazio publikoen arteko lankidetza eta
koordinazioa hobetzea, eta baita haur eta
nerabeen alorrean lan egiten duten gizarte-eragileekin ere.

Koordinazio-foroak mantentzea.
Foro horietan planteatutako ekintza bateratuak.

4. Gaur egungo baliabideak hobeto aprobetxatzea, bai eraginkortasunaren ikuspuntutik, bai hiritarren gogobetetzearen aldetik ere.

Baliabideen kostua.
Antzemandako kalitatearen neurketa.

8
LAN-MOLDEAK

8
LAN-MOLDEAK

Jarduera-esparruen definizioen laburpen-taula.

JARDUERA-ESPARRUEN KUDEAKETA
Jarduera-esparrua
1. Haurtzaroaren eta
nerabezaroaren azterketa

Aitzindaria

Taldea

Segimendu-foroa
Hileroko bilerak??

2. Instituzioen arteko eta
kanpo-harremanak

3. Udal harremanak
4. Programak eta jarduerak
sortzea eta berrikustea
5. Hedapena eta
sentsibilizazioa
6. Giza baliabideen kudeaketa
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Indarrean dagoen ekitaldian jarduera-esparru bakoitzean burutzeko adostutako ekintzen taula.

URTERAKO ADOSTUTAKO EKINTZAK
Jarduera-esparrua

Ekitaldia
Adostutako ekintzak
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Arduraduna

Aurreikusitako
epea

Adierazleak

Adostutako ekintza espezifiko bakoitza definitzeko taula-eredua

EKINTZETARAKO TAULA EREDUA
Onartutako ekintzaren deskribapena

Jarduera-esparrua

Zein egunetan eztabaidatu eta onartu zen?

Arduraduna

Helburu espezifikoak

Amaitzeko aurreikusi den epea

Adierazleak. Egin asmo duguna

Adierazleak. Lortu nahi ditugun helburuak

Ataza espezifikoak

Arduraduna

Epea

Baliabideak

85

9
EKINTZAK, ILDO ESTRATEGIKOEN
ARABERA SAILKATUTA

9
EKINTZAK, ILDO ESTRATEGIKOEN
ARABERA SAILKATUTA

12 Ekintza-espamen legenda, agertzen diren hurrenkeran:
•• 1. AZTERKETA: Haurren eta nerabeen errealitatearen azterketa
•• 2. KANPO HARREM: Kanpo-Harremanak
•• 3. BARNE HARREM: Instituzioen arleko harremanak udalean
•• 4. PROGRAMAK: Programak eta jarduerak sortzea eta berrikustea
•• 5. HEDAPENA: Hedapena eta sentsibilizaxioa
•• 6. GGBB: Giza baliabideen kudeaketa
13 Sailen legenda, agertzen diren hurrenkeran:
•• G: Gizartegintza
•• IT: Informazioaren Teknologiak
•• U: Udaletxea (orokorrean)
•• FP: Funtzio Publikoa
•• UHS: Udal Hezkuntza Saila
•• HH: Herritar Harremanak
•• HS: Herritarren Segurtasuna
•• KP: Komunikazio eta Protokolo zerbitzua
•• HI: Hirigintza
•• TUVISA: TUVISA
•• ING: Ingurumena
•• KULTURA: Kultura
•• KIROLAK: Kirolak
•• OSKA: Osasuna eta Kontsumoa
14 Urtero, ekintzen ardura duten sailek ekitaldi horretan egitekoak diren ekintzen aurrekontua zehaztuko
dute.

89

90

AZTERKETA

AZTERKETA

KANPO
HARREM

1.1.2. Hiriko Estatistika Urtekarian haur eta nerabeei buruzko
atal bereizi bat sartzea, kolektibo horren gizarte-errealitatea, ongizatearen eboluzioa eta bizi-kalitatea ezagutu
ahal izateko.

1.1.3. Udaleko ikerketa Kabineteko taula orokorrean (Bizimoduaren Ikerketa), haur eta nerabeen esparrua sartzea.

1.1.4. Haur eta nerabeen alorrarekin, eta haien familiakoenarekin, lotuta dauden beste instituzio eta erakunde ba
tzuekin koordinatzeko, lan egiteko eta datuak trukatzeko
bideak ezartzea (Haurtzaroaren Euskal Behatokia, Gazteaukera, hezkuntza, …).

KANPO
HARREM

AZTERKETA

1.1.1. Gasteizen haurtzaroaren eta nerabezaroaren gizarte
adierazle-sistema bat egitea eta mantentzea.

1.1.5. Adituen eta alorreko langileen arteko bilkurak bultzatzea
eta sustatzea, eta EAEn zein kanpoan egindako esperientzien eta ikerketen trukaketa erraztea.

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

G

G-IT

G-IT

G- IT

G- IT

SAIL 13
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK

20092013

20092010

2010

2009

20092010

EGINGO 14
DEN URTEA

HELBURU ESPEZIFIKOA:
1.1. Haurren eta nerabeen gizarte-errealitatea ezagutzea eta egungo premiak eta sortzen direnak identifikatzea ahalbidetuko duen
informazio-sistema integral bat sortzea eta mantentzea.

Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu eta programen kalitatea hobetzea

1. ildo estrategikoa
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EKINTZA-12
ESPARRUA

AZTERKETA

AZTERKETA

AZTERKETA

EKINTZAK

1.1.6. Gizartegintza Saileko informatika-aplikazioaren (GESIS)
erabilera indartzea, udal gizarte-zerbitzuetan artatutako
familiei, haur eta nerabeei buruzko informazio eta kudeaketarako sistema bezala.

1.1.7. GESIS programa, Gasteizko haur eta nerabeei buruzko
informazioa duten beste programa eta fitxategi informatikoekin lotzea.

1.1.8. Haur eta nerabeen arriskua eta babesgabetasuna prebenitzeko ikerketa sustatzea.
G

G- IT

G

SAIL 13
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK

20102013

2011

20092013

EGINGO 14
DEN URTEA
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EKINTZA-12
ESPARRUA

HEDAPENA

AZTERKETA

EKINTZAK

1.2.1. Haurrentzat eta haien familientzat dauden baliabideen
eta zerbitzuen Eskuliburu bat egitea eta zabaltzea.

1.2.2. Hiriak haurtzaroari eta nerabezaroari zuzentzen dizkien
baliabideen mapa, eta EAEko eta kanpoko beste hiri batzuena, alderatzea, FEMPk eta EUDELek bultzatutako
kostuen azterketaren bidez.
U

U

SAIL 13
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK

20092013

20092011

EGINGO 14
DEN URTEA

HELBURU ESPEZIFIKOA:
1.2. Gure hiriko baliabideen diagnostiko bizi bat izatea, haurren eta nerabeen premiak zein neurritan eta zein mailatan betetzen diren
ezagutu ahal izateko.

Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu eta programen kalitatea hobetzea

1. ildo estrategikoa
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U

U

G

BARNE
HARREM
BARNE
HARREM
HEDAPENA

HEDAPENA

GGBB

HEDAPENA

HEDAPENA

1.3.1. Haur eta nerabeei, eta haien familiei, zuzendutako informazio orokorreko udal zerbitzuak optimizatzea.

1.3.2. Haur eta nerabeentzat eta haien familientzat esanguratsua den informazioa eranstea Udal webguneari.

1.3.3. Haur eta nerabeentzako udal plana hedatzeko plana.

1.3.4. Gasteizko haur eta nerabeen diagnosi-azterketaren etorkizuneko eguneratzeak hedatzea.

1.3.5. Adingabeentzat eta haien familientzat dauden baliabideen inguruan, udal langileak (OGZ, 010, GLUZ, …) trebatzea eta informatzea.

1.3.6. Udal argitalpenetan, haurrei eta familiei zuzendutako
zerbitzuei buruzko albisteak aldizka sartzea.

1.3.7. Hiritar guztiei zuzendutako jarduerak eta kanpainak egitea, Gasteizko haur eta nerabeen errealitateari buruz informatzeko eta sentsibilizatzeko.

G

G

G

G

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

SAIL
LAGUNTZAILEAK

20102013

20092013

20092013

20092013

20092013

20092013

20102013

EGINGO 14
DEN URTEA

HELBURU ESPEZIFIKOA:
1.3. Haurrei eta nerabeei zuzendutako programen/zerbitzuen inguruko informazioa emateko, hiriarekin bide irekiak mantentzea.

Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu eta programen kalitatea hobetzea

1. ildo estrategikoa
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FP

G

PROGRAMAK

GGBB

PROGRAMAK

PROGRAMAK

1.4.2. Haur eta nerabeei eta haien familiei lotutako programetan Kalitate-estandarrak eta Jokabide Onerako Eskuliburuak egitea.

1.4.3. Urteroko prestakuntza plangintzatik, udal langileak kalitate-gaietan trebatzea.

1.4.4. Hiritarren gogobetetzea neurtzea.

1.4.5. Haurrei eta nerabeei eta haien familiei zuzendutako udal
zerbitzuen kalitatea hobetzeko programak egitea.

G

G

G

PROGRAMAK

1.4.1. Programa, zerbitzu eta baliabideak ebaluatzeko sistemak sortzea eta mantentzea, egokitasuna eta eraginkortasuna egiaztatu eta moldatu ahal izateko.

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
1.4. Zerbitzuetan eta programetan kalitatea kudeatzeko sistemak sustatzea.

FP

FP

FP

FP

SAIL
LAGUNTZAILEAK

Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu eta programen kalitatea hobetzea

1. ildo estrategikoa

20092013

20092013

20092012

20092013

20092013

EGINGO 14
DEN URTEA
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G

KANPO
HERREM

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

GGBB

1.5.4. Bournoten Sindromearen prebalentziaren eta eraginaren diagnosi-azterketa bat egitea eta ezaugarri nagusiak
ebaluatzea, batik bat haur eta nerabeen arreta zuzenaz
arduratzen diren udal langileen kolektiboan.

1.5.5. Egindako diagnostikoaren araberako antolaketa-neurriak
abian jartzea (1.5.4. ekintza), arriskuak ahalik eta gehien
gutxitzea helburu duten estrategiak garatzeko.

1.5.6. Kontratazioetarako plegu teknikoetan Hirugarren Sektorera zuzendutako prestakuntza-baliabideak egongo direla bermatzea, alor horretan lan egingo duten udal langileek, ezarritako kalitate-estandarrak bete ditzaten.

1.5.7. Haur eta nerabeekin aritzen diren udal langileei laguntzeko neurriak abian jartzea, lanaren eskakizunei hobeto
eutsi ahal diezaieten.

1.5.3. Jokabide Onak trukatzeko programak egitea.

U-FP

GGBB

1.5.2. Haur eta nerabeei zuzendutako zerbitzuak dituzten sailetako udal langileak trebatzeko programak egitea.

FP

U

FP

FP

FP

GGBB

1.5.1. Haur eta nerabeen arretaz arduratuko diren langileak
aukeratzeko irizpideak ezartzea.

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

SAIL
LAGUNTZAILEAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
1.5. Haurrei eta nerabeei zuzendutako lanaren kalitatea bermatuko duen langileen kudeaketa-sistema egokia mantentzea.

Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu eta programen kalitatea hobetzea

1. ildo estrategikoa

20102012

20092012

20102012

20092011

20102012

20092013

20092012

EGINGO 14
DEN URTEA
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EKINTZA-12
ESPARRUA

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

2.1.1. Batetik inguru bakoitzean dagoen adin bakoitzerako eskaera eta bestetik hezkuntza-eskaintza kontuan hartuz
egokitzea haur-eskoletako lekuak.

2.1.2. Haur-eskoletako ordutegiak aztertzea eta balioztatzea,
eta hala beharko balitz, egokitzea, umeen eta haien familien premien arabera.

2.1.3. Familiek seme-alabak zaintzen laguntzeko diru-laguntzen
ildoari eustea.

HELBURU ESPEZIFIKOA:
2.1. Etxeko eta laneko bizitza uztartzen laguntzea edo bultzatzea.

G

UHS

UHS

SAIL 13
ARDURADUNA
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EKINTZA-12
ESPARRUA

PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

2.2.1. Familiek ezin dutenean, seme-alabak zaintzen laguntzeko programa berriak sortzeko aukera aztertzea eta, egoki bada, abian jartzea.

2.2.2. Gurasoei 0-3 urte bitarteko seme-alaben zainketaren
inguruko gai guztietan laguntza ematera bideratutako
programa berriak sortzeko aukera aztertzea eta, egoki
bada, abian jartzea.
G

UHS

SAIL 13
ARDURADUNA

HELBURU ESPEZIFIKOA:
2.2. Familiei seme-alabak zaintzen lagunduko dieten baliabideak eta laguntzak sortzea.

Familiei seme-alabak hazteko eta hezteko laguntza eta bultzada ematea
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BARNE
HARREM

PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

2.3.1. Sailen arteko koordinaziorako bideak ezartzea, gurasoen trebetasunak hobetzera zuzendutako komunitateprogramak antolatzeko.

2.3.2. Gurasoentzako eskolak indartzea, guraso gisa beraien
trebetasunak hobetzeko eta seme-alabak zaintzerakoan
bi gurasoen ardura berdina sustatzeko.

2.3.3. Tokiko Immigrazioko Planaz arduratzen den gizarteratze
zerbitzuarekin koordinazio eta kolaborazio bideak ezartzea, trebakuntza familia etorkinei moldatzeko.

2.3.4. Gurasoentzako, edo pertsona heldu baten ardurapean
haur eta nerabeentzako, tailerrak: “Gizon eta Emakume
jakintsuak”.

2.3.5. Gizarte-arriskuan dauden haurdunaldiak eta haur jaio
berriak antzemateko eta horiei ekiteko protokoloak garatzea.

G

G

G

UHS

U

SAIL 13
ARDURADUNA

G
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20102013

20102011

20092013

20092013

20092013
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
2.3. Seme-alaben eboluzioaren une ezberdinetan gurasoen trebetasunak hobetzera zuzendutako programetan eta ekintzetan haien
parte-hartzea bultzatzea.

Familiei seme-alabak hazteko eta hezteko laguntza eta bultzada ematea

2. ildo estrategikoa

99

EKINTZA-12
ESPARRUA

PROGRAMAK

HEDAPENA

HEDAPENA

PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

2.4.1. Familiaren Arretarako Zentro bat sortzea, eboluzio-aldi
bakoitzean familiek haurrak hazteko izan ditzaketen eskaerei erantzuna emateko.

2.4.2. Familiei laguntzeko dauden, eta egon daitezkeen, baliabideak indartzea eta horien berri ematea.

2.4.3. Seme-alaben hazkuntza eta hezkuntzarako material didaktikoen argitalpena sustatzea.

2.4.4. Gurasoekin astialdian egiteko heziketa-jokabideak bultzatzea ludoteka zerbitzuaren bidez.

2.4.5. Bisita zerbitzua elkargunearen ezaugarrietara egokitu,
elkarguneak arautzeko Eusko Jaurlaritzaren Dekretuak
jasotzen dituen hobekuntzak erantsiz.

G

HH

U

G

G

SAIL 13
ARDURADUNA
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20092012

20092012
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
2.4.  Seme-alabak hazteko eduki litzaketen zailtasunen aurrean, oinarrizko prebentziorako, informaziorako eta aholkurako dauden baliabideak familien eta oro har hiritar guztien esku jartzea.
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HS

G

PROGRAMAK

HEDAPENA

PROGRAMAK

HEDAPENA

2.5.1. Talde bortitzak agertzea prebenitzeko ekintzak bultzatzea.

2.5.2. Nerabeen premiei buruzko informazio-kanpainak.

2.5.3. Haurrentzat, nerabeentzat, gurasoentzat, irakasleentzat
eta beste profesional batzuentzat emozio-tailerrak.

2.5.4. Gurasoei eta nerabeei aholkatzeko gidak eta materiala
sortzea.

G

G

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
2.5. Nerabeei eta haien familiei laguntzeko zerbitzuak eta programak  sustatzea.

Familiei seme-alabak hazteko eta hezteko laguntza eta bultzada ematea

2. ildo estrategikoa

U

G

SAIL
LAGUNTZAILEAK

20092013

20092013

2010

20092010

EGINGO 14
DEN URTEA

101

G

PROGRAMAK

PROGRAMAK

2.6.2. Gizarte-etxeetan ikasteko txokoak indartzea.

2.6.3. Gizarte-arriskuan egonik, haurdun dauden edo haur jaio
berriak dituzten emakumeei laguntzeko programak.

G

G

HEDAPENA

2.6.1. Seme-alabekin datozenean eta familiek hala eskatuta,
itzulpen eta interpretazio zerbitzua bultzatzea eta sustatzea.

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

SAIL
LAGUNTZAILEAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
2.6. Haur eta nerabeengan premia bereziak eragiten dituzten familien eta adingabeen egoerei arreta eskaintzea.
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HEDAPENA

HEDAPENA

HEDAPENA

EKINTZAK

3.1.1. Haur eta Familien Zerbitzuko oinarrizko eta bigarren
mailako prebentzio Programa berregokitzea.

3.1.2. Haurren eta nerabeen tratu txarrak prebenitzeko eta horien inguruan sentsibilizatzeko kanpainak, hiritar guztiei
zuzenduak.

3.1.3. Haurren eta nerabeen tratu txarrak prebenitzeko eta horien inguruan sentsibilizatzeko kanpaina, bilobak zaintzen dituzten pertsona nagusiei zuzenduak.

3.1.4. Haurrak edo familiak babesik gabe daudela antzematen
dutenean udal gizarte-zerbitzuek legezko betebehar eta
funtzioak dituztela eta horien berri ematea hiritar guztiei
oro har.
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.1. Haurren tratu txarrak prebenitzeko ekintzak bultzatzea, ekintza horien bidez arrisku-egoerak larriagotzea eta etorkizunean haurrik
babesik gabe egotea saihesteko.

Haurrak eta nerabeak arrisku egoeran daudenean arreta, zaintza eta esku-hartzea sustatzea, beti ere
familia zainduz
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PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

3.2.1. Udal haur-eskoletan, Haurreskolak Partzuergoan, eta
subentzionatuta dauden sare pribatuko haur-eskoletan,
babesik gabe dauden haur eta nerabeak antzemateko
protokoloa garatzea.

3.2.2. Osakidetzarekin babesik gabe dauden haur eta nerabeak antzemateko protokoloak garatzea.

3.2.3. Eskola-absentismoa antzemateko protokoloa garatzea,
derrigorrezko eskolaratzea (6 urtetik 16ra) zaintzeko udal
eginkizuna bultzatzeko.

3.2.4. Gizarte-etxeetako aisia eta astialdiko programetan, babesik gabe dauden haur eta nerabeak antzemateko protokoloak garatzea.

3.2.5. Herritarren Segurtasunaren Sailarekin, haur eta nerabeei
lotutako gaietan babesik gabe dauden adingabeak antzemateko eta horri ekiteko protokoloa garatzea.

HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.2. Haur eta nerabea babesik gabe egongo balitz goiz antzematea sustatzea.
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PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

3.2.6. Haur eta nerabeak babesik gabe daudenean antzemateko eta hiritar guztiei oro har babes-sistemak nola funtzionatzen duen azaltzeko kanpaina bat burutzea.

3.2.7. Haurren babesgabetasunaren alorrean, beste udal sail
batzuekin koordinatzeko eta elkarrekin lanean aritzeko
protokoloak hobetzea.

3.2.8. Familiak eta adingabeak zaintzeko Herritarren Segurtasunaren Saileko unitatea indartzea.

3.2.9. Kaleko Hezkuntza-programa indartzea, artatutako gazteen kolektiboari arreta handitzeko asmoz.
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PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

3.3.1. Larrialdiko gizarte-eskaerari arreta egiteko prozedura bat
prestatzea eta abian jartzea.

3.3.2. Haurra babesik gabe dagoen kasuetarako koordinazioeredua diseinatzea.
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.3.  Gasteizko udalerrirako, bereziki babestu beharreko haurrei eta nerabeei arreta egiteko gidaliburu bat sortzea, Udaleko talde eta
zerbitzuetako langileen esku-hartzea koordinatzeko eta homogeneizatzeko.

Haurrak eta nerabeak arrisku egoeran daudenean arreta, zaintza eta esku-hartzea sustatzea, beti ere
familia zainduz
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G

G

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

3.4.2. Haurra babesik gabe dagoen kasuak baloratzeko kontratazioa ebaluatzea.

3.4.3. “Esku-hartzeetan balorazio-programa” sustatzea.

3.4.4. Udal eskumena denean, sexu-abusuen balorazioa eta
berariazko tratamendua mantentzea.

3.4.5. Udal plan gerontologikoarekin batera aritzea, gizartezerbitzuek artatutako neska-mutilekin belaunaldien arteko jarduerak garatzeko.

G

G

G

KANPO
HARREM

3.4.1. Haur eta nerabeak barnetegietan eta etxeetan hartzeko
programen eskumena Arabako Foru Aldundiaren esku
geldi dadin bultzatzea.
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.4.  Babesgabetasun-egoeretan, haurraren eta familiaren premietan eta baliabideetan oinarritutako ebaluazio baten bidez planifikatzea
esku-hartzea.
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PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

AZTERKETA

EKINTZAK

3.5.1. Egoera konplexua eta baliabiderik ez duten kasuetan
esku hartzeko programak garatzea.

3.5.2. Bakarrik dauden eta beren kargu haurrak dituzten amei,
laguntza pertsonal eta ama izateko trebetasunerako baliabideak zabaltzea.

3.5.3. Gizarte-hezkuntzako Esku-hartze programa, premia berriei eta sortzen ari diren arazo berriei egokitzea.

3.5.4. Laguntza eta Garapen Pausatuko Programa ebaluatzea.

3.5.5. BABESA, familia zaintzeko programa bultzatzea eta ebaluatzea.

3.5.6. Haur eta Familien Zerbitzuko baliabideen bidez hartutako haur eta nerabeek, berariazko esku-hartze psikoterapeutikorako premiarik ote duten neurtzeko azterketa
bat egitea, eta azterketa honetatik sortzen diren aholkuak abian jartzea.
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.5. Familia babesteko programak egokitzea eta bultzatzea, gaur egungo premien eta sortzen ari diren premia berrien arabera.
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PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

3.6.1. Babesgabetasun moderatua jasaten duten nerabeentzat
berariazko programak garatzea.

3.6.2. Gurasoei erasotzen dieten adingabeekin esku-hartzeko
programak sustatzea.

3.6.3. Nerabeekin hezkuntza-jarduerak garatzea, gizarteratze
eta laneratze prozesuan eta emantzipazio prozesuan laguntzeko.

3.6.4. Nerabe arau-hausleekin, betearazteko neurriak abian
jartzeko EUDELekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera
aritzea.

G
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G
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SAIL 13
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SAIL
LAGUNTZAILEAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.6. Babesik gabe dauden haurrek egoera horren ondorioak gainditzeko programak/baliabideak garatzea.
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AZTERKETA

AZTERKETA

PROGRAMAK

EKINTZAK

3.7.1. Bikote adingabeetan, genero-indarkeria prebenitzeko
kanpainak abian jartzea.

3.7.2. Etxeko ingurunean genero-indarkeria egoten bada, horrek haur eta nerabeengan eduki dezakeen eragin psikologikoaren azterketan sakontzea.

3.7.3. Genero-indarkeriaren biktimen seme-alabentzat dauden
baliabideak ebaluatzea.

3.7.4. Genero-indarkeriaren biktimen seme-alabek dituzten
premiak identifikatzeko eta baloratzeko protokoloak
ezartzea.

G

G

G

G

SAIL 13
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.7. Haurra babesteko eta emakumea babesteko sistemen artean koordinatzeko protokoloak eta prozedurak ezartzea.
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3.8.1. Osasun instituzioarekin koordinatzeko eta esku-hartzeko
protokoloak, jokabide arazoak dituzten haur eta nerabeei
gizarte-arreta eskaintzeko.

3.8.2. Hezkuntza-instituzioarekin koordinatzeko eta esku-hartzeko protokoloak, premia bereziak dituzten haur eta nerabeei gizarte-arreta eskaintzeko.

G

G

SAIL 13
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
3.8. Haur eta nerabeei arreta egiteko beste instituzio batzuekin koordinatzeko bideak bilatzen laguntzea.
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4.1.1. Haur eta nerabeei beraien eskubideen eta betebeharren
(arduren) berri eman, sentsibilizatu eta hezi egingo dituen programazioa egitea, batik bat ikastetxeen eta haurren harreman-ingurunearen bidez. Lagunkide programaren hedapena; Haurren Eskubideen Hitzarmenaren
Urteurrena ospatzea.

4.1.2. Gasteizko udalerrian haur eta nerabeen eskubideak betetzen lagunduko duten dokumentazio eta materialak argitaratzea.

4.1.3. Haurrak, euren eskubideak nola erabiltzen dituzten, helduen nola errespetatzen dituzten, eta komunitateak nola
onartzen dituen, ezagutzea, haurtzaroaren ikuspegia
erantsiz (Eskubideen Batzordeak)

4.1.4. Haur eta nerabeen kolektiboarekin ari diren eragile guztiei, kolektibo honetan ezartzen den zuzenbide-esparrua
ezagutzera emateko programazioa prestatzea. Programazioaren beste helburu bat haurren eskubideak oro har
sustatu eta babestuko dituen zuzenbide-esparru kontsekuentea bultzatzea izango da, eta zehazki neskei genero alorrean eragin diezaiekeen nazioarteko zuzenbideesparruaren ezagutza sustatzea.

G

G

G

G

SAIL 13
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
4.1. Haur eta nerabeen eskubideen eta arduren defentsa eta sustapena egingo dela bermatzea.
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PROGRAMAK

PROGRAMAK

EKINTZAK

4.2.1. Plan gerontologikoarekin batera arituz, belaunaldien arteko topaguneak eratzea, hala nola komunikazio-esperientziak. Aitonekin elkartzea sustatzea, aitak inplikatuz.

4.2.2. Lagunkide organoaren hedapena programatzea, Gasteizko Udaleko sail eta alorrentzat udal gaietan kontsultak
egiteko erreferentzia bihur dadin.

4.2.3. Haurrengan zuzen edo zeharka eragiten duen gizartemugimenduari laguntzea, laguntza teknikoa, ekonomikoa eta hezkuntzazkoa eskainiz: lankidetza-hitzarmenak, eztabaida-foroak, haurren elkarteak, …

4.2.4. Haurren parte-hartzea eskatzen duten belaunaldien arteko jarduerak antolatzeko Udal Plan Gerontologikoarekin
batera aritzea.

4.2.5. Eskubideen Batzordeetan eta Lagunkiden, “komunikabideak eta haurtzaroa” gaiaren inguruan haur eta nerabeen
parte-hartze prozesutik irtendako kontseiluak ezartzea.

HELBURU ESPEZIFIKOA:
4.2. Haurren eta nerabeen gizarte-irudikapen positiboa sustatzea.
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4.3.1. Haurren Kontseilua eta Hirikoak sortzea, iritzi, komunikazio eta benetako parte-hartzerako espazio bezala.

4.3.2. “Lagun Gutuna” udal webgunean, haur eta nerabeen artean eta udal sail eta zerbitzuen artean hedatzea.

4.3.3. Udal eskola-kontseilua suspertzea.

4.3.4. Eskola-kontseiluetan udal ordezkaria ahalduntzea.

HELBURU ESPEZIFIKOA:
4.3. Udalerrian haur eta nerabeen gizarte parte-hartzea bermatzea.
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HEDAPENA

HEDAPENA

HEDAPENA

HEDAPENA

4.4.1. Hiri hezitzailearen printzipioen hedapena.

4.4.2. “Eskubideen Tokiko Gutuna”, eta dagokion ezartze-gida,
egitea eta hedatzea, Gasteizko Udaleko sail eta arloen
parte-hartzearekin

4.4.3. Helduen artean, haurrei tratu ona ematen, harremaneredu positiboak sortzen, enpatia, norbere buruarekiko
estimua… sustatzeko gidak eta esku-liburuak egitea eta
hedatzea.

4.4.4. Haur eta nerabeei tratu ona ematea sustatzea komunikabideetan.

G - KP

G

G

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZAK

EKINTZA-12
ESPARRUA

HELBURU ESPEZIFIKOA:
4.4. Jokabide Zintzoa bultzatzea eta hiria bere haurren arduraduna delako ideia sustatzea.
SAIL
LAGUNTZAILEAK

20092013

20102012

20102012

20092013

EGINGO 14
DEN URTEA

Haur eta nerabeen gizarte-irudikapen egokia eta gure hiriko gizarte-bizitzan parte har dezaten sustatzea,
beti ere haien Eskubideak babestu eta zainduko direla bermatuz

4. ildo estrategikoa
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HI
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HI

EKINTZA-12
ESPARRUA

BARNE
HARREM
BARNE
HARREM
BARNE
HARREM
BARNE
HARREM

EKINTZAK

5.1.1. Espazio publikoa eta instalakuntzak egokitzea, pertsona
desgaituek iristeko aukera izan dezaten.

5.1.2. Hurbileko kirol-ekipamenduak zabaltzea, daudenak mantenduko direla bermatuz eta joera berriei egokituko zaizkien beste batzuk sortuz.

5.1.3. Espazio publikoen kalitatea zaintzea, horietara erraz iristeko eta seguritatea egoteko.

5.1.4. Hiriaren diseinua egokitzea, subjektu nagusia oinezkoa
dela kontuan hartuz.

HELBURU ESPEZIFIKOA:
5.1. Kalea gizarteratzeko eremutzat berreskuratzea.

Hiriko plangintzari Haur eta Nerabeen ikuspegia eranstea

5. ILDO ESTRATEGIKOA
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BARNE
HARREM

PROGRAMAK

BARNE
HARREM

HEDAPENA

5.2.2. Espazio publikoetan segurtasunerako patruilak sortzea,
pertsonen eta gauzen aurkako bortxazko ekintzak galarazteko edo, gutxienik, murrizteko.

5.2.3. Bizikleta-polizia unitatea indartzeko aukera aztertzea,
auzoko poliziaren parte-hartzearekin eta harekin elkarkidetzan.

5.2.4. Hirian ibilgailuen trafikoaren abiadura kontrolatzeko eta
mugatzeko zaintzari eustea.

5.2.5. Herritarren Segurtasunaren Saileko zirkulazio-hezkuntzako unitatea indartzea, bide-hezkuntzako eta istripuen
prebentziorako kanpainak familiako beste kolektibo batzuei zabaltzeko.

HS

HS

HI

BARNE
HARREM

5.2.1. Oinezkoentzako ibilbideak eta bizikletentzako errailak
sortzea, mantentzea eta zuzen seinaleztatzea, hirian
etenik gabe mugitzeko moduan.

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
5.2. Hirian mugitzeko autonomia eta segurtasuna bultzatzea.

Hiriko plangintzari Haur eta Nerabeen ikuspegia eranstea

5. ILDO ESTRATEGIKOA

SAIL
LAGUNTZAILEAK

2009

2009

2009

2009

20092013

EGINGO 14
DEN URTEA

117

HS

PROGRAMAK

PROGRAMAK

HEDAPENA

HEDAPENA

5.2.6. Zirkulazioko haur-parke berri bat sortzea.

5.2.7. Garraiobide publikoa hobetzea, maiztasunak areagotuz
eta ibilbideak gaur egungo eskaerari egokituz.

5.2.8. Haurrek hiriko autobusa erabiltzeko aholkuei buruzko
kanpaina bat egitea.

5.2.9. Garraio kolektiboaren eta ikasle-txartelaren erabilpena
sustatzea.
TUVISA

TUVISA

TUVISA

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK
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HH

HH

BARNE
HARREM
HEDAPENA

BARNE
HARREM
BARNE
HARREM

5.3.1. Ikastetxeen diseinua egiterakoan, haur eta nerabeen eta
hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea bultzatzea.

5.3.2. Haurrekin prozesu parte-hartzailea egitea, espazio eta
ekipamendu berriak diseinatzeko.

5.3.3. Espazio zabalak indarrean dagoen araudiari egokitzeko
segimendua egingo duen batzorde batean haur eta nerabeen parte-hartzea.

5.3.4. “Hirikoak” batzordeak Gizarte-kontseiluan ordezkaritza
izatea.

HI

SAIL 13
ARDURADUNA

EKINTZA-12
ESPARRUA

EKINTZAK

HELBURU ESPEZIFIKOA:
5.3. Haur eta nerabeen premiak hiriaren diseinuari eranstea.

Hiriko plangintzari Haur eta Nerabeen ikuspegia eranstea
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EKINTZA-12
ESPARRUA

HEDAPENA

HEDAPENA

EKINTZAK

5.4.1. Udal ikastetxeetako (udal eraikuntzak) aisiarako espazio
publikoekiko errespetua eta gizabidezko erabilera bultzatuko duten sentsibilizazio-kanpainak antolatzea.

5.4.2. Ingurumenarekiko jokabide egokia izateko Eskolako
Agenda 21ean jasotzen diren jarduerak sustatu eta indartzea.
ING

UHS

SAIL 13
ARDURADUNA

HELBURU ESPEZIFIKOA:
5.4. Hiritarren kontzientzia eta eremu publikoekiko errespetua sustatzen duten balioak bultzatzea.

Hiriko plangintzari Haur eta Nerabeen ikuspegia eranstea
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HEDAPENA

HEDAPENA

HEDAPENA

EKINTZAK

5.5.1. Hiria hazteko eta planifikatzeko, eta lurzorua erabiltzeko,
gaur egun indarrean dagoen legediaren berri ematea.

5.5.2. Ingurumenaren alorrean gaur egun dagoen legediaren
berri emateko informazio-zerbitzu bat garatzea, baina
haur eta nerabeek ulertu ahal izateko egokituta.

5.5.3. Zonalde bakoitzean dauden espazio zabal publikoak eta
baliabideak ezagutzera emateko esku-liburu bat prestatzea.

5.5.4. Ingurumenaren alorrean dauden udal planak ezagutzera
ematea, haur eta nerabeek ulertzeko moduan egokituz:
Hondakinen plana, ura aurrezteko Plana, klima-aldaketa
prebenitzeko Plana, …  

HELBURU ESPEZIFIKOA:
5.5. Hirigintza eta ingurumen alorreko informazioa eskaintzea.

Hiriko plangintzari Haur eta Nerabeen ikuspegia eranstea
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EKINTZA-12
ESPARRUA

kanpo
harrem

PROGRAMAK

HEDAPENA

PROGRAMAK

EKINTZAK

6.1.1. Balioen hezkuntza sustatzeko jarduerak bultzatzea, Gurasoen Elkarteetan eta Gurasoen Eskoletan parte-hartze
aktiboaren bidez.

6.1.2. Gurasoen Elkarteetan eta ikastetxeetan, nerabeekin eta
haien familiekin “Familia Bitartekaritzarako Hitzaldiak” indartzea, etxeko kideen artean bizikidetza eta komunikazio egokiaren alorrari lotutako balioak lantzeko, gatazkak
prebenitzeko eta lotura afektiboak hobetzeko.

6.1.3. Indarkeria prebenitzeko,  hezkuntza-komunitatea berdintasunezko hezkuntzaren alorrean trebatzea.

6.1.4. Udalaren eta ikastetxeen artean komunikazioa hobetzea,
udal informazioa transmititzeko bidea izan daitezen.

G

HH

G

UHS

SAIL 13
ARDURADUNA

G

G

SAIL
LAGUNTZAILEAK

20092013

20092012

20092013

20092013

EGINGO 14
DEN URTEA

HELBURU ESPEZIFIKOA:
6.1.  Haur eta nerabeen hezkuntza-prozesuari laguntzea, ikasgelan zein kanpoan, gizabidezko eta gizarte-kohesioko balioak eta ezagutzak barneratzearen bidez.

Gasteizko hiriaren funtzio hezitzailea bultzatzea, haurren eta nerabeen prestakuntza, sustapena eta
garapena sustatzen dituen hiria izan dadin
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PROGRAMAK

HEDAPENA

EKINTZAK

6.2.1. KIROL BONOA kanpaina berreskuratzea eta eguneratzea, nerabeen artean kirola sustatuko duten funtsezko
faktoreei erabakitasunez ekiteko berariazko programa
bezala.

6.2.2. Abentura kanpaina berrikustea edo/eta aldatzea, ohituren ikerketan agertu diren ideiak jasoko dituen produktu
berri bat egokitzeko (egiteko aukera, erakargarritasuna,
nekea, elkargunea, …).

6.2.3. Ahal den neurrian, Kirolean eta Kirolarekin Hezi Kanpaina sustatzen segitzea, Eskolako Kirolaren inguruko urteko foru-araudiarekin bat.

6.2.4. Arte plastikoen, ikus-entzunezkoen, dantzaren, eta musika eta antzerkiaren inguruan kalitatezko kultura-eskaintza bat ematea eta sustatzea hiritarren artean. Haur
eta nerabeek, ikusleak izateaz gain, protagonista ere
izan ahalko dira, horretara zuzendutako udal instalakuntzetan egindako tailerren bidez (gizarte-etxeak, antzokiak, Dantza Eskola, Musika Etxea, ...).

KULTURA

KIROLAK

KIROLAK

KIROLAK
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
6.2. Haurren eta nerabeen garapena sustatzeko, aisia eta astialdia betetzeko ekintzak, kultura-eskaintza eta kirola bultzatzea.

Gasteizko hiriaren funtzio hezitzailea bultzatzea, haurren eta nerabeen prestakuntza, sustapena eta
garapena sustatzen dituen hiria izan dadin
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HH

HH

PROGRAMAK

PROGRAMAK

PROGRAMAK

6.2.6. Etorkinei udal jardueretan izena emateko aukera erraztea.

6.2.7. Udan aire zabaleko ludoteka zerbitzua antolatzea.

6.2.8. Jostailuen trukaketa-programa eta ludoteketarako berariazko bisitak zabaltzea.
HH

KULTURA

PROGRAMAK

6.2.5. Gasteizko hiritar gazteen kultura-premien inguruko diagnosi-azterketaren ondorioz ateratako aholkuak indarrean
jartzea.
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PROGRAMAK

EKINTZAK

6.3.1. Ludotekak indartzen jarraitzea, gizarteratzeko eta integratzeko hezkuntza-espazio gisa.

6.3.2. Gasteizko Jolasen Jaialdia egiteko helburuetan sakontzea.

6.3.3. Haurren oporraldietarako Jolas Txokoak indartzea eta
hedatzea.

6.3.4. Nerabeentzat informatika ludiko eta sortzaileko tailerrak
eta jarduerak bultzatzea, Kazetaguneen nahiz Gizarteetxeen bidez, eta tailer horiek dinamizatzeko langile espezializatuz hornitzea.
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
6.3.  Hiritar guztiei oro har, eta familiei bereziki, haur eta nerabeen garapenean jolasak zer garrantzia duen transmititzea eta sentikor
bihurtzea.

Gasteizko hiriaren funtzio hezitzailea bultzatzea, haurren eta nerabeen prestakuntza, sustapena eta
garapena sustatzen dituen hiria izan dadin
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PROGRAMAK

EKINTZAK

6.4.1. Hiritar guztiak eta bereziki familiak sentsibilizatzeko
kanpainak, gehiegizko kontsumo batek haur eta nerabeen garapen integralean nolako eragin negatiboa eduki
dezakeen jakinarazteko.

6.4.2. Kontsumo arduratsu eta iraunkorra bultzatzeko hezkuntza arautuko programak indartzea.

6.4.3. Gurasoei zuzendutako ekintza informatzaile eta dibulgatzaileak, ohitura osasungarriak transmititzeko agente
gisa zer nolako garrantzia duten sentsibiliza daitezen.

6.4.4. Hezkuntza arautuan, Osasunerako Hezkuntza-programak indartzea (“Ondo jan”, “Ondo gosaldu”, etab.).

6.4.5. Haurren istripuak prebenitzeko ohiturak ezagutzeko eta
barneratzeko jarduerak garatzea, gurasoei zein semealabei zuzenduta.
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OSKA

OSKA

OSKA

OSKA
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HELBURU ESPEZIFIKOA:
6.4.  Haur eta nerabeei zuzendutako hezkuntza-programak garatzea eta sustatzea, garapeneko garai bakoitzean osasun eta kontsumo
ohitura positiboak hartu eta barnera ditzaten.

Gasteizko hiriaren funtzio hezitzailea bultzatzea, haurren eta nerabeen prestakuntza, sustapena eta
garapena sustatzen dituen hiria izan dadin
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6.4.6. Bizitza osasuntsua lortzeari begira, eta prozesu horretan haien parte-hartzea ezinbestekoa dela jakinarazteko, nerabeei zuzendutako kontzientziazio-ekintzak. Horretarako egun dauden baliabideak (Asexoria, OSKA,
Gauekoak, …) eta nerabeak erakartzeko estrategia dibulgatzaileak erabiliko dira: esku-liburuak, leloak, hitzaldiak ikastetxeetan, mezuak udal webgunean, gazte elkarteak, etab.

6.4.7. Alkohola, tabakismoa, droga kontsumoa, joko patologikoa eta teknologia berriak oker erabiltzea prebenitzeko
programak indartzea, hezkuntza arautuan nahiz ez-arautuan. Programa horiek nerabeei zein familiei zuzenduko
zaizkie.

6.4.8. Garapenerako hezkuntza- eta sentsibilizazio-lana burutzea, kooperazio zerbitzuarekin lankidetzan.
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Nazioarteko araudia
•• 1948ko Abenduaren 10eko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala
•• 1959ko Azaroaren 20ko Haurraren Eskubideen Aldarrikapena
1924an, Lehen Mundu Gerraren ostean, beharbada gerrak haurrengan eragin zituen hondamen eta kalamitate handiei erantzunez, Haurraren Eskubideen lehenengo Aldarrikapena egin
zen. Ginebrako Aldarrikapena bezala ezagutu zen hura haurraren eskubideen defentsarako lehenengo mugimenduei lotuta zegoen eta Estatuaren eta gizartearen gain utzi zuen adingabeen
etorkizuna bermatzearen ardura.
Urteak geroago, 1959ko Azaroaren 20an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Haurraren Eskubideen Aldarrikapena onartu zuen. Bertan haurren oinarrizko eskubide eta askatasunak agertzen
dira, hala nola berdintasuna, babes berezia, bizi-kalitatea, hezkuntza, … Haurraren nortasuna
osorik eta orekatuta garatzeko maitasunak eta ulermenak zer nolako garrantzia duten nabarmentzen du, eta ondorioz beti gurasoen babes eta ardurapean hazi beharra azpimarratzen da.
Gizartea eta botere publikoak, ostera, familiaren eginkizunen ordezkatzaileak izango lirateke.
•• 1966ko Abenduaren 19ko Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Hitzarmena. Espainiak
1977ko apirilaren 13an berretsi zuen (apirilaren 30eko BOE, 103. zk.)
•• LANEren 1973ko ekainaren 26ko 138. hitzarmena, lanean hasteko gutxieneko adinari
buruz. Espainiak 1977ko apirilaren 13an berretsi zuen eta 1978ko maiatzaren 16an jarri
zen indarrean (1978ko maiatzaren 8ko BOE, 109. zk.)

129

•• 1985eko azaroaren 29ko 40/33 ebaspena, Adingabeen Justizia Administraziorako Nazio
Batuen gutxieneko arauak, 1985eko irailaren 6an promulgatu zirenak. Beijing-eko arauak
•• Hagako Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko Konferentziak 1993ko maiatzaren 29an onartu
zuen Hitzarmena, haurraren babesari buruz eta nazioarteko adopzioaren alorreko kooperazioari buruz
•• Nazio Batuen Batzarrak 1989ko Azaroaren 20an onartutako Haurraren Eskubideen Hitzarmena, Espainiako Estatuak 1990eko Azaroaren 30ean berretsi zuena
Hitzarmen honek 1959ko Aldarrikapeneko printzipioak jaso eta osatu egin ditu, zeuden hutsuneak betez eta nazioarteko derrigorrezko tresna bat sortuz. Horren arabera, aldarrikapena
berresten duten estatuek konpromiso formala hartzen dute, zerrendan ageri diren eskubideak
eta betebeharrak errespetatu egingo dituztela eta estatu horietako barne-zuzenbideko parte bihurtuko direla. Aldarrikapenean bi ekarpen garrantzitsu daude: haurrak ez dira hartzen soilik
babestu beharreko objektutzat, eskubideak dituzten subjektutzat ere jotzen dira, eta haurren inguruan erabakitzen diren neurri guztiak adingabearen goi-interesean oinarrituko diren printzipioa
ezartzen da.
•• 1993ko maiatzaren 29ko Hagako Hitzarmena, haurraren babesari buruz eta nazioarteko
adopzioaren alorreko kooperazioari buruz. Espainiak 1995eko ekainaren 30ean berretsi
zuen
•• Pekingo Plataforma: Nesken Eskubideak
1995eko irailean Nazio Batuek antolatutako Emakumeei buruzko Munduko IV. Konferentzia
egin zen eta bertatik irten zen Ekintzarako Plataforma agirian, nesken eskubideei buruzko hainbat
ildo estrategiko ageri dira.
Europako araudia
•• Erroman 1950eko azaroaren 4an egindako Europako Hitzarmena, giza eskubideen eta
oinarrizko askatasunen defentsan. Espainiak 1979ko irailaren 26an berretsi zuen (1979ko
urriaren 10eko BOE, 243. zk.)
•• Hagako Hitzarmena, 1961eko urriaren 5ekoa, agintarien eskumenei buruz eta adingabeak
babesteko alorrean ezarri beharreko Legeari buruz. Espainiak 1987ko apirilaren 29an berretsi zuen (1987ko abuztuaren 20ko BOE, 199. zk.; azaroaren 7ko BOEn, 267. zk. zuzendua)
•• Europako Gutun Soziala. Torino, 1961eko urriaren 18an. Espainiak 1980ko apirilaren 29an
berretsi zuen (1980ko ekainaren 26ko BOE, 153. zk; 1980ko abuztuaren 11ko BOEn, 192.
zk. zuzendua)
•• Haurren adopzioaren alorreko Europako Hitzarmena, 1967ko apirilaren 24koa
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•• Europako Kontseiluaren (76)6 ebazpena, 1976ko otsailaren 18an onartua. Haurrei jazotzen zaizkien istripuak prebenitzeko Gobernuei egindako gomendioak
•• Kontseiluaren 77/486/EEE zuzentaraua, langile immigranteen seme-alaben eskolaratzeari
buruz (1977ko abuztuaren 6ko DOL, 199. zk.)
•• Europako Kontseiluaren 1997ko azaroaren 3ko (77)33 ebazpena, haurrak hartzeari buruz
•• 1980ko maiatzaren 20an Luxenburgon egindako Europako Hitzarmena, adingabeak jagotearen inguruko ebazpenak onartzeari eta indarrean jartzeari buruz, eta jagotea leheneratzeari buruz. Espainiak 1984ko maiatzaren 9an berretsi zuen (1984ko irailaren 12ko BOE,
210. zk.)
•• 1980ko urriaren 25eko Hagako Hitzarmena, adingabeen nazioarteko lapurretaren alderdi
zibilei buruz. Espainiak 1987ko maiatzaren 28an berretsi zuen (1987ko abuztuaren 24ko
BOE, 202. zk.; 1989ko ekainaren 30eko BOEn, 155. zk. zuzendua)
•• Europako Kontseiluaren (81)3 Gomendioa, 1981eko urtarrilaren 23koa, haurra jaiotzen denetik zortzi urtera bitarteko harrerari eta hezkuntzari buruz
•• Europako Legebiltzarreko C 148/87 ebazpena, 1986ko ekainaren 16koa, ospitalean dauden haurren inguruko Europako Gutun bati buruz
•• Europako Ekonomia Erkidegoko Ospitale Batzordearen gomendioak, ospitalean dauden
haurren tratamenduari buruz, Winchester, 1987ko uztaila
•• Haurraren Eskubideen Europako Gutuna, 1992ko uztailaren 8koa
Estatuko araudia
•• 1948ko uztailaren 2ko dekretua. Adingabeen Babeserako testu bategina (uztailaren 24ko
BOE, 206. zk.)
•• 1954ko maiatzaren 7ko Hitzarmena, Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsaren
(UNICEF) eta Espainiako Gobernuaren artean (1959ko azaroaren 21eko BOE, 279. zk.)
•• 1978ko azaroaren 29ko Ministro Batzordearen 78(62) ebazpena, gizarte-aldaketa eta gazte-delinkuentziari buruz
•• 1978ko Espainiako Konstituzioa (20. art., 27. art., 39. art.)
•• 1979ko otsailaren 7ko Europako Kontseiluaren (79)3 gomendioa, gazteen laneratzeari
buruz
•• 1979ko irailaren 13ko Europako Kontseiluaren (79)17 gomendioa, haurrak tratu txarretatik
babesteari buruz
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•• 1981eko maiatzaren 13ko legea, seme-alabatasunari eta guraso-aginteari buruz
•• 1983ko urriaren 24ko 13/1983 legea, adopzioaren alorrean Kode Zibila erreformatzeko
•• 1985eko uztailaren 1eko Botere Judizialaren 6/1985 Lege Organikoa, (uztailaren 2ko BOE,
157. zk.; azaroaren 4ko BOEn, 264. zk. zuzendua)
•• Hezkuntza-eskubidea arautzeko 1985eko uztailaren 4ko 8/1985 Lege Organikoa
•• 1986ko uztailaren 25eko 4/1986 Osasunaren Lege Orokorra
•• 1987ko uztailaren 11ko 21/1987 legea, adopzio, familia-harrera eta beste babes-era batzuen alorrean Kode Zibileko hainbat artikulu aldatzeko
•• 1988ko azaroaren 23ko Kontseiluaren eta Hezkuntza-ministroen ebazpena, ikastetxeetan
osasunaren aldeko hezkuntzari buruz (89. agiria, 1989ko urtarrilaren 3a)
•• Hezkuntza-sistema Orokorrean Arautzeko 1990eko urriaren 3ko 1/1990 legea
•• 1992ko martxoaren 31ko Kontseiluaren 92/241/EEE gomendioa, haurren zaintzari buruz
(1992ko maiatzaren 8ko DOL, 123. zk.)
•• Gai juridikoetako eta haurren eta hiritarren eskubideetako Batzordearen Txostena, Haurraren Eskubideen Europako Gutun bati buruz, 1992ko apirilaren 27an
•• 1992ko ekainaren 5eko 4/1992 Lege Organikoa, Adingabeen Epaitegien Eskumenak eta
Prozedura Arautzeko Legearen erreformari buruz
•• 1992ko uztailaren 1eko Ekonomia- eta Gizarte-batzordearen 92/C 287/08 irizpena. Adopzioa.
•• 1994ko uztailaren 12ko 25/1994 Legea, Espainiako ordenamendu juridikoari 89/552/EEE
zuzentaraua eransteko. Zuzentarau horren atal batek publizitatearen eta telebistako programazioaren aurrean haurren babesa aztertzen du
•• 1995eko martxoaren 24ko 1/1995 Errege Lege-dekretua, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzeko
•• 1995eko maiatzaren 5eko 732/1995 Errege Dekretua, ikasleen eskubide eta betebeharrei
buruz eta bizikidetzako arauei buruz
•• Adingabeak legez babesteko 1996ko urtarrilaren 15eko 1/1996 legea, Kode Zibileko eta
Prozedura Zibilaren Legeko zati bat aldatzeko
•• 1999ko ekainaren 9ko 14/1999 Lege Organikoa, Prozedura Kriminalaren Legea eta
1995eko Kode Penala aldatzeko, tratu txarrak jaso dituzten biktimen babesari dagokionez
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•• 1999ko maiatzaren 18ko 18/1999 legea, Kode Zibileko 9. artikulua, 5. atala, aldatzeko
1981etik aurrera haur eta nerabeen alorrean egin diren aldaketa legal guztiak bateratzeko asmoz, legeak administrazio-ekintza zuzentzeko printzipioak jasotzen ditu, eta arrisku eta babesik
gabeko egoeren arteko ezberdintasuna egiten du. Harrera eta Adopzioaren kontzeptualizazio
berri bat ere egiten du, haurrak babesteko neurri gisa.
•• 2000ko urtarrilaren 11ko 4/2000 legea, Espainian dauden atzerritarren eskubide eta askatasunei, eta haien gizarteratzeari buruz
•• 2000ko urtarrilaren 12ko 5/2000 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzeko
2000ko abenduaren 22ko 7/2000 lege organikoa, 1995eko azaroaren 23ko 10/1995 lege organikoa, Kode Penala, eta Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen 2000ko urtarrilaren
12ko 5/2000 legeak aldatzeko, terrorismo delituen inguruan.
•• 2004ko abenduaren 28ko 1/2004 lege organikoa, genero-indarkeriaren aurkako babes integralerako neurriekin
Araudi autonomikoa
•• 1996ko urriaren 18ko gizarte-zerbitzuen 5/1996ko legea
•• 2001eko uztailaren 30eko 155/2001 dekretua, gizarte-zerbitzuen alorrean eginkizunak
zehazteko
•• 2005eko otsailaren 18ko Haur eta Nerabeen Arreta eta Babeserako 3/2005 legea
Udal araudia
Gasteizko Udaleko Alkateak, 2001eko urtarrilaren amaieran, Nazio Batuen Batzar Nagusiak
haurraren aldeko saio berezia egin behar zuela eta, haurren Eskubide batzuk bilduz HAURRAREN ALDEKO BANDOA sinatu zuen. Bando hau, Espainiako Udal eta Probintzien Federazioak
sustatu eta bultzatu zuen.
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Aztertu diren haur eta nerabeen planen zerrenda
•• Haur eta nerabeen plan estrategiko nazionala 2006-2009
•• Familiei laguntzeko instituzioen arteko II. plana 2006-2010. Eusko Jaurlaritza
•• Haurraren II. Plan Integrala 2006-2009. Errioxako Gobernua
•• Familiari laguntzeko Plana 2005-2008. Madrilgo Udala
•• Haur eta nerabeei laguntzeko plan integrala. Madrilgo Udala
•• Haur eta nerabeen I. udal plan integrala. Avilés 2006-2010
•• Parlako haur eta nerabeen arretarako I. Plana. 2006-2007
•• Udal Plan Gaztea 2006-2008. Vitoria-Gasteizko Udala.
•• Haurraren Udal Plana. Palenciako Udala
•• Leganesko Udaleko Haurrentzako I. Plana. 1999
•• Gizarte-arriskuan eta zailtasunean dauden haur eta nerabeentzako estrategia integrala
lantzeko oinarriak. Lan eta Gizarte-gaietarako Ministerioa 2003
•• Emakumeen aldeko Ekintza Positiborako Vitoria-Gasteizko Udal Plana, 1999. VitoriaGasteizko Udala
•• Emakumeen aurkako indarkeriaren aurka borrokatzeko Udal Plana 2003-2005. VitoriaGasteizko Udala
•• Udal Plan Gerontologikoa 2006. Vitoria-Gasteizko Udala
•• Drogei eta Adikzioei buruzko Vitoria-Gasteizko Udal Plana 2007-2009
•• Osasun Plana 2007-2009. Vitoria-Gasteizko Udala
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