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Sarrera

Sarrera

2006tik 2015era bitartean garatu diren lehenengo hiru gazte-planen bidez, bilakatuz joan dira
Gasteizko gazteei zuzendutako politikak, eta, horrela, Udalaren IV. Gazte Plana (2017-2019)
beste aurrerapauso bat izan da, gazteen beharrei eta aurreikuspenei hobeto erantzungo dien hiria
eraikiz errealitatea eraldatzeko bide horretan.
Gaur egun, gazteen arazoek ez diete eragiten gazte horiei eta horiek bizi-proiektu iraunkor bat
eraikitzeko duten zailtasunari soilik; iraunkortasun sozialari,lotutako arazo bat ere bada.
Gizarte-sarea osatzen dugun guztioi eragiten digun gaia da, hain zuzen.
Gazte-plan berri bat eraikitzeko prozesu guztietan egin ohi dugun moduan, honako alderdi
hauetan oinarritu gara: alde batetik, gazteekin egindako lan-esperientzia luzean eta gazteekin lan
egiten duten beste eragile batzuekin egindako sareko lanean; eta bestetik −eta bereziki−, Udalaren
III. Gazte Planaren (2013-2015) ebaluazioan. Honako ekarpen hauek egin dizkigu plan horrek:
• Gure hiriko gazteen egoerari buruzko azterketa orokor eta panoramikoa; hau da, orain arte
alor horretan jorratu dugunari buruz egindako balorazioari buruzko datuak eta errealitateari
buruzko informazioa.
• Errealitate horretatik ondorioztatzen diren etorkizuneko erronkei buruzko ikuspegia.
Gazte-politikei buruzko jardunaldiak eta gazteriaren arloko eragileen azoka antolatu genituen
maiatzean, plana lantzeko prozesuaren abiapuntu gisa; 550 lagunek baino gehiagok hartu zuten
parte berorietan. Hortxe hasi zen eraikitzen honako Gazte Plan hau, parte-hartzean oinarrituta lan
eginez eta, planaren faseetan aurrera gindoazen heinean, ordezkari politikoen, teknikarien,
elkarteetako teknikarien, elkarteetako kide diren edota ez diren gazteen, hainbat esparrutan
adituak direnen eta abarren ahotsak barnean hartuz. 2016ko maiatzetik abendura bitartean
garatu da prozesua, eta datozen hiru urteetarako (hau da, 2017tik 2019ra) gazte-politikak
jasotzen ditu planak.
Aurreko Gazte Plana bezalaxe, gazte-politiketan txertatu behar dugu honako plan hau ere, 2020.
urtea muga eta helburu hartuta Europako erakundeek, Espainiako Senatuak eta Eusko
Jaurlaritzaren Gazte Planak ezarritako gazte-politiketan. Politika horietan ezarritako helburuak eta
adierazleak hedatzeaz gain, udalerriko gazteen errealitatera egokitu nahi ditu planak,
jarduera-eremuak gehituz eta erronkak edo xedeak eta helburuak eta ekintzak berriro formulatuz,
errealitateak hala eskatzen duenean.
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Udalaren Gazte Planak honako hau eskatzen du:
• Gazteengan eta haien errealitatean oinarritutako plangintza egitea.
• Hainbat mailatatik eraikitako plana izatea: elkarteen mailatik eta maila politiko eta teknikotik.
Eta udalaren zeregina garatzen den eremuetatik nahiz zeharkako eremu guztietatik
eraikitakoa ere izatea (beste plan batzuei eta udaleko sailei lotuta).
• Errealitatean aurrerapen zehatzak proposatzen dituen plangintza egitea, premiazkoenak
diren edota lehentasun handiena duten arloetan oinarrituta.
• Gazteen presentzia eta protagonismoa kontuan hartzea planaren eremu guztietan, bai eta
gazteen parte-hartzea ere planaren une orotan; eta diseinatzen diren ekintzak eta gauzak
egiteko modua berritzea.
• Hiriko gazte-politiketako beste eragile batzuekin erantzunkidetasunean oinarrituta lan
egitea.
• Tresna malgua izatea, gazteen errealitatearen bilakaera dinamikoaren arabera, haren
ezagutzaren eta azterketaren arabera eta egindakoaren inguruko jarraipenaren eta
ebaluazio parte-hartzailearen arabera egokitu ahal izateko.
Gazteria Zerbitzua eta, zehazki, zerbitzu horretako giza baliabideak zutabe garrantzitsuak dira,
Udalaren Gazte Plan hau aurrera eramateko. Planaren proposamenak gauzatzeko eta arrakasta
izateko giltzarriak dira, hain zuzen. Hala ere, udaleko beste eragile batzuekin (gazteen beharrez
arduratzen diren politikak lantzen dituzten zerbitzuak eta sailak) eta udaletik kanpoko beste
eragile batzuekin (hirugarren sektoreko erakundeak, komunikabideak, hezkuntza formaleko eta
ez-formaleko eragileak) erantzunkidetasunean oinarrituta egindako lanak, gazteekiko
harremanetan eta etengabeko interakzioan oinarrituta egindako lanak, duen garrantzia
azpimarratu nahi dugu, horiei zuzenduta baitaude politika publiko horiek, eta horiek ematen
baitiete zentzua edozein gazte-plani edo gazte-politiketako tresnei.
Adostasuna bilatzea izan da Gazte Plan honen garapenaren beste giltzarrietako bat, bai eremu
politikoan eta teknikoan, bai prozesuan bidelagun izan ditugun erakundeekin eta gazteekin
izandako harremanetan. Ezin da beti adostasun osoa lortu, baina eremu gehienetan ahalik eta
adostasun-maila handiena lortzen saiatu gara. Erronka handiak eta lehentasuna zuten helburuak
adostu ziren lehenengo, eta, gero, ekintzak eta horien lehentasunak.
Era berean, eremu guztietako jardueretan txertatu diren ardatz egituratzaileak azpimarratu nahi
ditu bereziki Gazte Plan honek. Hau da, alde batetik, gure hiriko gazte-planek betidanik oinarri izan
dituzten printzipio gidariak daude, eta, bestetik, gazte-planaren diseinuaren fasean nahiz
garapenean eta planeko ekintzen ebaluazioan hausnartzen eta lantzen ditugun ardatz
egituratzaileak daude. Ondorengo grafiko honetan, argi ikus dezakegu:
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Udalaren Gazte Planak honako hau eskatzen du:
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Ikuspegia eta Misioa

GAZTE-PLANAREN ETA IKUSPEGIA ETA MISIOA
Ikuspegia:
Gasteiz gazteek beren bizitzako proiektuak eta mota guztietako aukerak (lanarekin,
prestakuntzarekin, sormenarekin, familiarekin eta abarrekin lotutakoak) garatuko dituzten hiri bat
izan dadin nahi dugu, hiri eta gizarte osoaren iraunkortasun sozialerako bermerik onena horixe
dela uste baitugu.
Gizartearen aldetik bidezkoagoa den hiri bat; hiri horretan, abiapuntuko egoerek ez dituzte
baldintzatuko amaieran arrakasta izateko aukerak.
Gazteak inguruaren garapenean inplikatuko dituen eta protagonista izango dituen hiri bat.
Gazteek, errealitateaz duten ikuspegiaren ekarpena eginez, gizartearen funtzionamenduan parte
hartuko dute eta eragina izango dute hiri horretan.

Misioa:
Gazte Planaren xedea da gazteei bizi-proiektu bat egiteko erraztasunak ematea, laguntza
proaktiboaren bidez, bakoitzari bere bizitzako une eta fase egokienean, prozesu hauetan:
emantzipazio-prozesuan, prestakuntza-prozesuan edo autonomoa izaten ikasten ari denean, lana
bilatzerakoan edota lan-munduan sartuta dagoenean, familia eratzeko prozesuan…
Gizartearen aldaketaren eragile bihurtu nahi ditu gazteak, gazteen kezka-iturri diren eta haiei
eragiten dieten errealitatearen alderdi guztietan parte hartuz eta bizi diren hirian eta gizartean
herritar aktibo gisa aritzeko duten ahalmenez jabetuta. Horretarako, gazteen protagonismoa,
parte-hartzea eta inplikazioa bultzatuko ditu Gazte Planak, beren bizi-proiektuaren garapenean
pertsona gisa garatzen eta aurrera egiten lagunduko dieten proposamenak nahiz Gasteizen
garapenean lagungarri izango diren proposamenak diseinatzeko eta praktikan jartzeko orduan.
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PRINTZIPIO GIDARIAK
PRINTZIPIO GIDARIAK:
Iraunkortasuna
Erantzunkidetasuna
Genero-ikuspegia
Aukera-berdintasuna
Euskara
Errespetua eta elkarbizitza
Osotasuna
Kalitatea

Gazteekin lotutako udal-jarduerak antolatzeko, gauzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko
eremu guztietan oinarritzat hartzen ditugun aukeren isla dira printzipio gidariak. Planaren
edukiaren iturburu diren oinarrizko irizpideak dira, edukiari buruzko informazioa ematen duten
irizpideak. Gainera, gazte-politikak txertatzeko beharrezkoa den esparrua osatzen dute. Horietako
batzuk Gazte Planeko jarduketa-lerro bateko ekintza zehatzen bidez garatzen dira. Irizpide
teorikoak dira, eta, ardatz egituratzaileak ez bezala, ez dira bere horretan ebaluatzen; eremuetan
eta orokorrean duten integrazioaz aurrez balioespen bat eginez ebaluatzen da.

Iraunkortasuna
Iraunkortasunak, gure hirian ingurumenari lotuta dagoen balio horrek, aurrerapausoa eman eta
iraunkortasun sozialaren gai gisa hartu behar du gazteria. Ohitura osasuntsuak dituen gizartea,
elkartasuna oinarri duena, arduratsua eta bere garapena aintzat hartzen duena, horixe da gizarte
iraunkorra eta konprometitua, ingurumenarekin ez ezik baita etorkizunarekin ere konpromisoa
hartzen duena. Hiri-proiektuarekin bat etorriz, ezin dugu ahaztu gazteak direla hiriko
iraunkortasun-eragile nagusienetarikoak; horrexegatik, Gazte Plan honetan jasotako edukietako
ardatz egituratzaileetako bat da iraunkortasuna.
Iraunkorra da, garapen etengabea eta iraunkorra delako denboran, 2020rako ezarritako
gazte-politiken helburuak lortzeko bidean. Iraunkorra da, gazteen errealitatea aldatzeko jarduketa
planteatzen duelako. Iraunkorra da, gertutasunetik abiatuta esku hartzen duelako (Gasteizen tradizio
handiko ezaugarria da). Iraunkorra da, Gazte Planaren garapenean bertan kalitatea eta berrikuntza
bilatzen dituelako, gazteekin lotutako udal-jarduera guztiak egituratzen dituen tresna gisa.

Erantzunkidetasuna
Erantzunkidetasuna azpimarratzen du, badakigulako bakarrik jardunda oso zaila egingo zaigula
gazteen errealitateko eremuetan eragitea, eta aurreko gazte-planen esperientziak erakutsi
digulako eragileen arteko ekintza koordinatu baten bidez soilik erantzun ahal izango diegula
hobeto gazteen beharrei eta nahiei.
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Genero-ikuspegia
Genero-ikuspegia Gazte Planean integratzeko lan egitea, generoari dagokionez berdintasunezkoa
ez den egungo sistema pixkanaka gainditu ahal izateko, gizartean oro har eta gure hiriko gazteen
artean, bereziki. Gazteen artean, desberdintasun-egoerak daude oraindik, bereziki, sexuen arteko
harremanen esparruan, rol sozialetan eta lan-egoeretan.
Egoera horietan, zerikusi zuzena du Berdintasun Planarekin, Gazte Plana lotuta baitago plan
horrekin. Horrela, modu koordinatuan lan egiten dugu, hiriko gazteen arteko genero desberdintasunak murrizteko.

Aukera-berdintasuna
Gazteen errealitatearen ezagutzatik abiatuta, ezagutzen ditugu desabantailako egoerek eragin
ditzaketen desberdintasunak (osasunean, desgaitasunen arloan, gizartearekin eta familiarekin
lotutako egoeretan, edo gizartearekin eta lanarekin lotutakoenetan…). Gazte Planaren
planteamendu honek eta udal-esparruan garatzen diren ekintza guztiek erantzun konpentsatzailea
eman beharko liekete desberdintasun horiei, ahal duten neurrian. Gazteen askotariko egoerak
kontuan hartuta, planaren helburuetako bat da berdintasuna bilatzea.
Bestalde, aukera-berdintasunak irisgarritasuna ere barnean hartzen du; hau da, gazteek, duten
egoera dutela, aurreikusitako jarduera guztietan parte hartzeko eskubidea izan dezaten ahalegindu
behar dugu. Beraz, Udalaren IV. Gazte Planak bultzatutako ekintza guztiak oztopo arkitektonikorik
gabeko espazioetan eskaintzen direla bermatu behar du, pertsona guztiek izan dezaten horietan
sarbidea eta partaidetza, berdintasun-egoeran.

Euskara
Gaur egungo gazteen belaunaldiek inflexio-puntu bat sortu dute hirian, garapen
soziolinguistikoari dagokionez. Gaur egun, gazteen erdia baino gehiago da euskalduna, eta % 80
inguruk ulertzen du euskara, neurri batean edo bestean. Euskara, horrenbestez, errealitate gaztea
da Gasteizen.
Gazteen errealitatea kontuan hartuta, garrantzi berezia eskaini behar dio Gazte Planak euskarari,
euskara berreskura dezaten eta eguneroko bizitzan normaltasunez erabil dezaten. Une honetan,
30 urtetik beherako hiritarren erdia baino gehiago elebiduna da. Gainera, elebidunak diren
pertsonen eta elebakarrak (gaztelania) direnen ehunekoak aldatu egiten dira urtetik urtera adin
horietan. Datozen urteetan, gazteen taldea osatuko duten pertsonen artean euskaldunak gehiago
izango dira: 10 urtetik 14 urtera bitarteko haurrei dagokienez, hirutik bi euskaldunak dira. Adin
horietan, % 10 inguru dira euskaraz ez dakitenak. Beraz, jauzi kualitatibo bat egin behar dugula
erakusten digute datu horiek.
Euskararen ikuspuntutik, oso garrantzitsuak dira gazteek egiten dituzten jarduerak eta ekintzak,
eta, bereziki, gazteak protagonista dituzten ekintzak eta jarduerak; unean uneko ekintzak baino
garrantzitsuagoak dira sareak sortzen laguntzen dutenak.
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Gazte Planak, Gazteria Zerbitzuak eta udalak gazteei zuzenduta garatzen dituzten ekintza
guztietan, oso kontuan hartuko dira irizpide horiek, eta, kasu guztietan, euskararen presentzia eta
erabilera bermatuko dira.

Errespetua eta Elkarbizitza
Ezin dugu “gazteriaz” kolektibo homogeneo gisa hitz egin; gazteak diren pertsonez ari gara, hau
da, bizi-proiektu ugari eta egoera sozial askotarikoak dituzten pertsonen kolektibo heterogeneo
bati buruz ari gara. Planak proposatzen dituen estrategiak aniztasun horretara egokitzen dira, eta
jarduera askotarikoak eskaintzen dizkiete hainbat motatako beharrak dituzten gazteei.
Bistakoa da gazteen kolektiboa oso zabala dela, bai 12 urtetik 29ra bitarteko adin-tarte horretan
(eta 35 urtera artekoan, zenbait alderditan), bai kulturari edo bizimoduari dagokienez ere. Izan ere,
askotariko identitatea, jatorria, kultura eta abar dituzten pertsona gazteak dira. Hori dela eta,
beharrezkoa da aniztasun hori guztia barnean hartuko duen plana diseinatzea.
Beraz, ezinbestekoa da mota guztietako identitateak (sexua, jatorrizko kultura, aukera politikoak,
aukera erlijiosoak…) dituzten pertsonen arteko elkarbizitza sustatzeko ahaleginak egitea.
Errespetua eta elkarbizitza azpimarratu behar dira belaunaldien artean ere, "helduek" gazteekiko
dituzten harremanetan, eta alderantziz. Horretarako, beharrezkoa da gazteen kolektiboaren
aniztasun osoaren ikusgaitasuna, presentzia eta protagonismoa lantzea, herritartasun
aktiboarekin eta parte-hartzailerekin lotutako alderdiak eta dituzten arazo espezifikoak kontuan
hartuta. Horretaz gain, kolektibo horrekiko dugun ikuspegia eta hiriko partaidetzan eta
inplikazioan kolektibo horrek duen garrantzia landu behar dira biztanleria osoarekin, hezkuntzaren
bidez. Azpimarratzekoa da, era berean, hiritarrek gazteen kolektiboaren inguruan egin beharreko
aitorpena ere, gazteei buruzko ikuspegiak eta iritziak eragina baitute hiritar gisa garatzeko orduan,
eta baita gizarteak eta politika publikoek gazteen inguruan egiten dituzten planteamenduetan ere.

Osotasuna
Gaztea bere osotasunean ulertzea da errealitatea eraldatzen lagundu diezagukeen irizpideetako
bat. Udalak ezin du kolektibo hori modu zatituan edo partzialean tratatu, etxebizitza, prestakuntza
eta abar behar dituztela esanez gerturatzen zaizkionean. Koordinatuta erantzun behar diegu
behar horiei, gure ekintzak gazteek erakundearekin (eta ez sail zehatz batekin) dituzten
harremanen zati direla kontuan hartuta.

Kalitatea
Gazte-politikak gizartearen errealitatera egokitu behar dira, gazteen beharrei eta helburuei
erantzun ahal izateko. Horretarako, ezinbestekoa da gazteen errealitatea eta gazteen inguru
soziala etengabe aztertzea eta ezagutzea, gazte-planak eta gazte-politikak garatzen dituzten
gainerako eragileek lantzen dituzten esparruetan. Ebaluazioa eta behaketa ezinbesteko
elementuak dira, Gazte Plan honek sustatzen eta eratzen dituen gazte-politikak kalitate onez
garatzeko.
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ARDATZ EGITURATZAILEAK
ARDATZ EGITURATZAILEAK
Berrikuntza
Gazteen parte-hartzea
Gazteen presentzia eta protagonismoa
Zeharkakotasuna
Printzipio gidariez gain, hau da, gazte-politiken diseinua, ezarpena eta ebaluazioa bideratzen
dituzten alderdi teoriko horiez gain, Gazte Plan hau osatzen duten ekintza guztietan eta bakoitzean gauzatuko diren lau ardatz egituratzaile erantsi nahi ditugu. Ebaluagarriak dira, eta gazteen
errealitatean bereizi ditugun lan-eremuetan garatutako jardueretan, ardatz horiek kontuan hartu
ditugun aztertu beharko dugu, bai planaren garapeneko hainbat unetan egiten diren ebaluazioetan, bai azken ebaluazioan.

Berrikuntza
Ezin diogu erantzun gazteen errealitate konplexuari jada beren eraginkortasuna (edo
eraginkortasun eza) erakutsi diguten ekintzak eta egiteko moduak behin eta berriz errepikatuz.
Eraginkorrak izan badira, udaleko zerbitzu eta sailek garatzen dituzten gazte-politiketan txertatu
behar dira, eta, eraginkorrak izan ez badira, berriz, beste bide edo irtenbide batzuk bilatzen saiatu
behar dugu, edota dagoeneko ditugunak aldatu behar ditugu.
Horregatik, gazte-plan bat berritzea bi modutara ulertu behar da:
• Gazteek adierazitako helburuei edota hautemandako beharrei erantzungo dieten ekintza
berriak sor ditzakegu.
• Zenbait gauza egiteko modua alda dezakegu, eta alderdi batzuk berritu ditzakegu, gure
ekintzek modu eraginkorragoan erantzun diezaieten gazteen beharrei eta helburuei.

Gazteen parte-hartzea
Gazteen arloko eragileen parte-hartzea, gazteena batez ere (elkarteetako kideak direnena eta ez
direnena), hainbat alderditan gauzatzen da: planaren diseinuan eta lanketan, planaren exekuzioan,
berorren jarraipenean eta ebaluazioan, eta baita egiteko moduetan eta metodologietan ere.
Gazteak hartzaile dituzten politika horietan partaide izatea eta sentitzea lortu nahi da horrela.
Elkarteetakoak ez diren gazteez gain, honako hauek ere sartzen dira prozesu horretan: elkarteak,
Gazteria Elkargunearen bidez (udalak gazteriaren alorrean burutzen dituen politiken jarraipena
egiten duen parte-hartze organoa); udaleko hainbat sailetako teknikariak; eta esparru politikoa,
Gazte Planaren Jarraipen Batzordearen bidez. Horrela, Udalaren IV. Gazte Plan honen jarraipenaz
eta kontrolaz arduratzen diren hiru mailak hartzen dira barnean.
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Gazteen presentzia eta protagonismoa
Aipatutako parte-hartze horretaz gain, honako ardatz egituratzaile hau ere badugu,
gazte-politiken benetako protagonistei, hau da, gazteei, gure ekintzen errealitatean agertzeko
aukera eskaini ahal izateko. Horiek aurkezteko orduan, emaitzak aztertzerakoan, gauzatzerakoan
(ahal bada) eta abar gazteak protagonista izatea nahi dugu, gazteen presentziak bermatuko baitu
gazte-politikak benetan behar dituztenei eta eskatzen dituztenei zuzentzen zaizkiela.
Parte-hartzetik harago doa ardatz hau; parte-hartzearekin batera, gazteen presentzia eta
protagonismoa bermatu nahi dira, gure eremuetan eta horiek garatzen dituzten ekintzetan.

Zeharkakotasuna
Gazteria Zerbitzuaren zeharkako lanaren ibilbidea eta gazte-plan batek duen
zeharkakotasun-izaera kontuan hartuta, Udalaren IV. Gazte Planak herritarren sektore jakin batek
dituen beharrei erantzun nahi die: gazteen kolektiboari. Jarduera integralak behar ditu kolektibo
horrek, sinergiak aprobetxatuko dituzten, eskuragarri dauden baliabideak optimizatuko dituzten
eta emaitzari kalitate hobea emango dioten jarduerak.
Alde batetik, udaleko talde osoak edozein sektore-espezializaziotatik esparru, ikuspegi, ikuspuntu
edota arazo publiko batean lan egiteko duen konpromiso eraginkorra bermatzen du
zeharkakotasun kontzeptuak. Eta, bestetik, antolamendurako tresna ere bada, gazteen errealitate
konplexu eta aldakor horren eskakizunetara hobeto egokitzeko aukera eskaintzen duten
estrategiak eta baliabideak garatzeko tresna, hain zuzen. Malgutasun horri eusteko, etengabeko
behaketa egingo du Gazte Panak, eta errealitateko alderdi zehatzetan jarriko du arreta, gazteen
errealitatearen behatokiaren bidez (planean bertan dago txertatuta).
Zeharkakotasunaren eremu honetan aurrerapauso bat emateko, proposamen bat egin nahi du
Gazte Planak: udalak eta gazteriaren beste eragile batzuek elkarrekin eta erantzunkidetasunean
oinarrituta lan egitea, gazteentzako eta gazteekin hobeto lan egitea ekarriko baitu horrek. Gazte
Planaren kolaboratzaileak eta bitartekariak ezinbesteko elementuak dira zeharkakotasuna
gauzatzen dela bermatzeko, gure hiriko gazte asko eta askorekin zuzeneko harremana baitute.
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Ardatz Egituratzaileak

Lege-Oinarria

LEGE-OINARRIA
Gazteekin lotutako gaietan udalak dituen eskumenen lege-oinarriak
Atal honi dagokion udalaren aurreko Gazte Planeko, kapitulua hartuko dugu erreferentziatzat, ez
baita lege-aldaketarik izan 2013tik 2016 bitartean; berriro ere, Gazteriari buruzko Legea onartu
gabe gelditu da legealdi honetan.
Hauek dira erreferentzia egiten zaien lege-iturri nagusiak, gaur egun balio osoa dutenak:
• Espainiako Konstituzioa. 48. artikulua, Gazteriaren parte-hartzeari buruzkoa.
• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
• Euskal Herriaren Autonomia Estatutua (3/1979 Lege Organikoa, abenduak 18koa). 10. art.
• 2012ko ekainaren 12ko Gobernu Batzordearen Akordioa, 2020rako Euskadiko III. Gazte
Planaren Marko Orokorra: Gazteriaren arloko euskal estrategia onartzen duena.
• 2/2016KO legea,apirilaren 7koa, Euskadiko Tokiko Erakundeak arautzen dituena. Udaleen
konpetentzi propioak: 36) gazteria politiken plangintza, antolaketa eta kudeaketa.
• Gazte Informazioko Euskadiko Sareari eta Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoari (OMIJ)
dagokienez.
o 14/1988 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Gazteen Dokumentazio eta Informaziorako
Euskadiko Koordinazio Zentroa sortzen duena.
o 211/1993 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Eusko Jaurlaritzarena, Gazteentzako Informazio
Zerbitzuen onespen ofiziala arautzen duena.
o 1992ko urriaren 26an, Arabako Foru Aldundiak, xede horretarako egindako eskaerari
erantzunez, Gasteizko Udalaren gazteentzako informazio-bulegoaren onespen oﬁziala
eman zuen.
Ikusi Gasteizko Udalaren III. Gazte Plana (atal hau gehiago garatzeko)
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UDALAREN IV. GAZTE PLANA LANTZEKO
METODOLOGIA ETA EGITURA
1. III. GAZTE PLANAREN EBALUAZIOA ETA ERREALITATEAREN
DIAGNOSTIKOA
Udalaren IV. Gazte Plana egiten hasteko, ezinbestekoa zen aurreko Gazte Planak planteatzen
zuen prozesuari berriro heltzea, hau da, ondoz ondo zeharkako planak lotzen dituen lan ororen
hobekuntza-prozesuari ekitea.
Plangintza-prozesu orok esku hartu nahi den errealitate zehatzetik abiatu behar du, ikuspegi
teknikoaz gain, ikuspegi zientifikoa eta hartzaileen iritzia eta balorazioa kontuan hartuta. Aurreko
Gazte Planaren indarraldia amaitu ondoren eta jasotzen zituen ia ekintza guztiak burutu ondoren,
2016ko lehenengo hiruhilekoan egin zen planaren ebaluazio-prozesua.
• Abenduan eman zitzaion hasiera Gazte Planaren taldearen ebaluazioari, haren diseinua eta
egitura-alderdiak oinarri hartuta. Horretaz gain, 2016ko lehen hiruhilekoan, garatu beharreko
ebaluazio parte-hartzailearen prozesurako tresnak eta diseinua prestatzeari ekin zitzaion.
(Diseinuaren ebaluazioa).
• Alde batetik, Gazte Plana osatzen zuten 118 ekintzetako bakoitza ebaluatu zen, eta honako
txosten hauek egin ziren: 2013tik 2015erako epean, ebaluazio-txostenak egin ziren urte amaiera
bakoitzean, eta IV. Gazte Plana egiteko Oinarrizko Dokumentuaren atal bat egin zen.
• Bestetik, Gazte Planaren taldeak Gasteizko gazteen errealitatearen Behatokiaren Txostena,
2016. urteari dagokiona, egin zuen (inpaktu-ebaluaziorako laguntza)
• Ebaluazio parte-hartzailearen prozesua egiteko, honako alderdi orokor hauen ebaluazioa bereiz
egitea erabaki zen:
o Lanketa-prozesua
o Sailen arteko lana
o Elkarteekiko harremana
o Planaren hedapena eta komunikazioa
o Gazte Planaren alderdi orokorren ebaluazioa
• Gazte Planaren eta ekintzen ezagutza elkarteetan
• Gazte Planaren erabilgarritasuna eta baliagarritasuna
• Falta izan diren alderdi orokorrak
• Etorkizuneko planetan errepikatuko diren alderdi orokorrak
• Etorkizuneko gazte-politiketarako proposamenak eta ekarpenak
• Abendutik aurrera, ebaluazio-galdetegiak bidali zitzaizkien planaren garapenean eta
jarraipenean esku hartu zuten udaleko teknikariei, eta baita Gazte Planaren Jarraipen
Batzordeko gazteen kolektiboetako eta elkarteetako ordezkariei ere. Udaleko alderdi
politikoetako ordezkariei ere bidali zitzaizkien.

13

Metodologia eta Egitura

• Zerbitzuen enpresa baten bidez, 1.200 galdeketa egin zitzaizkien hiriko gazteei. Gazte Planaren
taldeak egin zuen ondorengo analisia, baina enpresak bere analisia egin zuen, eta inkestetatik
ateratako datuen analisian lagundu zuen.
• IV. Gazte Plana egiteko oinarrizko dokumentuan jaso zen fase horretan egindako lana. Gazte
Planaren jarraipenean eta ebaluazioan bereizi diren hiru mailetan (elkarteen arloa, arlo politikoa
eta arlo teknikoa) aurkeztu zen txosten hori, berori kontrastatu eta ekarpenak egin ahal izateko.
Laburbilduz, ebaluazioan egin genuen ahaleginak errealitatea ezagutzeko aukera eman zigun, eta
lagungarri izan zitzaigun Udalaren IV. Gazte Plana egiteko prozesuaren plangintza egiten hasteko
unean.

2. LANKETA-PROZESUA
Hainbat uneren inguruan antolatu zen lanketa-prozesua:
• “Construyendo ciudades jóvenes – Gasteiz gaztea eraikitzen” gazte-politikei buruzko
jardunaldiak. Horixe izan zen lanketa-prozesuaren abiapuntua. hartu ziren oinarritzat beste
material batzuekin batera, Gazte Planeko eremuak diseinatzen eta lantzen hasteko.
• Gazte Planeko atalen diseinuaz eta lanketaz arduratu ziren lantaldeei laguntzeko Udalaren IV.
Gazte Plana egiteko oinarrizko dokumentua prestatu zen.
• 1. Fase: jarduketa-lerroak zehazteko prozesua landu zen. Ekainetik uztailera bitartean egin zen
lehenengo bilera; eremu bakoitzeko eragile garrantzitsuenek datozen urteetan plan honek izango
dituen erronka handiak zehaztu zituzten, eta irailetik urrira bitartean garatuko zen bigarren fasea
diseinatu zuten, eremuen lanketa gauzatzeko.
• 2. Fase: irailetik urrira bitarteko bigarren fase honetan, atal bakoitzeko helburuei eta erronkei
erantzungo dieten ekintzak zehaztu ziren. Horretarako, parte-hartze prozesu bat antolatu zen, eta
lehenengo fasean parte hartu zuten eragile guztiak gonbidatu ziren (Gazteria Elkarguneko kideak,
udalbatzako talde politikoetako ordezkariak eta IV. Gazte Planak hartzen dituen eremu guztietan
esku hartzen duten zerbitzu eta sailetako teknikariak).
Ekintzen inguruko 150 ideia edo proposamen aurkeztu ziren; zerbitzu teknikoen eta eremuko
eragile garrantzitsuenen artean aztertu ziren horiek guztiak, eta, ongi kontrastatu ondoren,
lehentasunak zehaztu zituzten, aurrez aurreko bileren bidez, aldebiko lanaren bidez edota sarean.
Lau topaketa ireki antolatu ziren, eta, horietan, gazteak (bakoitza norberaren izenean) eta nahi izan
zuten eragileak bildu ziren; aurkeztu zitzaizkien ekintzak aztertu eta kontrastatu zituzten, eta
datozen hiru urteetarako duten lehentasunaren arabera zerrendatu zituzten. Beste eremu
batzuetan, modu birtualean egin zen lehenespen hori, lehenespen-galdeketen bidez.
Topaketak urrian izan ziren, lau eremuren inguruan:
• Herritartasuna; Simone de Beauvoir elkarteen etxean, urriaren 19an.
• Sormena; ZAS Kultur aretoan, urriaren 20an.
• Gasteizko landa-eremua; Elorriagako Kapareen Junta Etxean, urriaren 21ean.
• Emantzipazioa; Simone de Beauvoir elkarteen etxean, urriaren 27an.
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Beste bi topaketa ere egin ziren: bata, euskararen inguruan, eta, bestea, sare sozialetako
bitartekariekin. Guztira, 66 pertsonak hartu zuten parte aurrez aurre, eta horietako 17k ekintzen
inguruko ekarpenak egin zituzten.
• 3. Fase: azaroaren 22an aurkeztu zen IV. Gazte Planaren zirriborroa, eta abenduaren 2ra arte
zabalik egon zen ekarpenak egiteko epea. Analisi eta kontraste teknikoaren ondoren, abenduaren
14tik 16ra bitartean itxi zen Gazte Planaren behin betiko testua, parte-hartze prozesuko hiru
mailetako ordezkariekin egindako bilerekin:
• Gazteriaren Elkargunea (abenduaren 14an). Prozesuaren uneren batean norberaren
izenean parte hartu zutenak gonbidatu ziren Elkarguneko saiora.
• Gazte Planaren Jarraipen Batzorde Politikoa. (abenduaren 15ean)
• Sailarteko batzorde teknikoa (abenduaren 16an).
Faseetan parte hartu duten erakunde eta partaideen zerrenda:
Gazteria Elkarguneko kideak
Adsis fundazioa
AJEBASK
Asajer
Saregune
CJE-EGK

Gazteen Gurutze Gorria
Gazte Sozialistak
EAJ-PNV Eusko Gaztedi
Gauekoak
Ailaket

Udaleko talde politikoakes
Eusko Alderdi Jeltzalea
Alderdi Popularra
Irabazi
Ahal dugu
EH Bildu
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Faseetan parte hartu duten erakunde eta partaideen zerrenda:
Udal Zerbitzuak
Gazteria Zerbitzua
Garapenerako Lankidetza Zerbitzua
Euskara Zerbitzua
Berdintasunerako Zerbitzua
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua
Landa Eremuaren Zerbitzua
Edukien Unitatea
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua
Udaltzaingo Zerbitzua
Kultura Zerbitzua

Kirol Zerbitzua
Hezkuntza Zerbitzua
Ekintza Komunitarioko Zerbitzua
Gizarte Inklusioaren Zerbitzua
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Osasun Publikoaren Zerbitzua
Enpresei Laguntzeko Zerbitzua
Prestakuntzarako, Enplegu Sustapenerako eta
Ekonomia Sozialerako Zerbitzua
Enpresen Zerbituza.

Beste erakunde batzuk
Sindikoa
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia CEA
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU
Batekin
ZAS Kultur
Emaize
Egibide
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UDALAREN IV. GAZTE PLANAREN EGITURA
Udalaren IV. Gazte Planaren jarduketa-eremuak:
1. EREMUA: EMANTZIPAZIOA
Enplegua
Ekintzailetza
Etxebizitza
Enplegurako prestakuntza
Emantzipaziorako informazioa
2. EREMUA: BIZITZARAKO ETA BERDINTASUNERAKO HEZKUNTZA
3. EREMUA: HERRITARTASUNA
Parte-hartzea
Boluntariotza eta solidaritatea
Elkartegintza
4. EREMUA: SORMENA
5. EREMUA: GAZTERIAREN ERAGILEEKIKO ITUNAK
Zeharkakotasuna
Euskera
Landa Eremua
6. EREMUA: EREMU GUZTIEI LAGUNTZEKO TRESNAK
Jarraipena eta ebaluazioa:
Gasteizko gazteen errealitatearen analisia
Informazioa eta komunikazioa
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ARLO OPERATIBO GUZTIETAN LAGUNTZEKO TRESNAK
Jarraipena eta ebaluazioa:
Gasteizko gazteen errealitatearen analisia
Informazioa eta komunikazioa

ZEHARKAKOTASUNA
HERRITARTASUNA
EMANTZIPAZIOA
SORMENA
BIZITZARAKO ETA
BERDINTASUNERAKO
HEZKUNTZA
Eraginkortasun-arrazoiak kontuan hartuta planaren egitura aurreko eremuetan zatitu ondoren,
hiru maila ditu bereizten ditu planaren lan-egiturak:

Erronkak

Aurreko hiru gazte-planen ondoren gaur egun oraindik gure lana gidatzen duten helburuak dira.
Oro har, aurreko erronka berberak dira, errealitatea aldatzeko xedeak adierazten baitituzte.
Erronka horiek helburu zehatzetara bideratzen gaituzte, baina beharrezkoa da plana indarrean
dagoen urte bakoitzean zer egin dezakegun eta zer egin nahi dugun zehaztea, ditugun baliabideak
eta aukerak eta udalaren eskumenen esparrua kontuan hartuta.

Helburuak
Helburuek erronkak lortzen lagunduko digutela espero dugu. Erronka horiek adieraziko digute
aurrera nola egin. Helburuen planteamendua diseinuaren eta lanketaren lehenengo fasean egin
zen, eta errealistak eta datozen hiru urteotan lortzeko modukoak izateari eman zitzaion garrantzia.
Helburuak planteatzeaz gain (lerro bakoitzaren garapenari dagokion atalean ikusi ahal izango
dira), lehentasuna eman zitzaien batzuei, gaur egun duten premiaren, garrantziaren eta aukeren
arabera. Horrek guztiak sei jarduketa-eremuren sarea eraikitzen lagundu zigun.

Ekintzak
Hauxe izan zen hurrengo urratsa: aurrez adostutako eta lehenetsitako helburuak lortzeko, zer
ekintza zehatz abiarazi behar ziren definitzea. Inplikatutako eragile bakoitzarekin bilerak egin ziren
eremuz eremu, bai udaleko eragileekin (udaleko zerbitzu eta sailetako teknikariekin, udaleko
elkarteekin eta erakunde autonomoekin), bai gazte-politikak lantzeko bereizi ditugun eremuetan
garrantzitsuak diren hiriko eragileekin. Lehenengo fasean helburuak eta lehentasunak zehaztu
ondoren, ekintzak nola garatu aztertu zen bigarren fasean. Eremu bakoitzak dinamika bat erabili
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zuen, baina, lanketa-fase honetan, gazteen parte-hartzea oso kontuan hartu zuten guztiek (askok
baita bigarren faseko diseinuaren fasean ere).
Gure ustez, ez da eraginkorra udaleko zerbitzu eta sail guztiek garatzen dituzten ekintza guztiak
Gazte Planean jasotzea. Eremu bakoitzaren sarreran, eremu horretan erreferentzia gisa egiten ari
direnak adieraziko dira, eta jarduketa-lerroetan txertatuko dira ekintza berriak edota garatu dugun
parte-hartze prozesuan islatutako helburuen arabera berritu eta berriro bideratu direnak.
Bidean diren ekintzak, orain arte bezalaxe, garatzen dituzten zerbitzuek eta sailek ebaluatuko
dituzte, eta Gazte Planak horien jarraipena egingo du soilik. Berriro bideratu diren ekintzek edo
ekintza berriek adierazleak garatuko dituzte planean, horien jarraipenerako eta ebaluaziorako
lagungarri izan ditzagun.
Gazte Planaren indarraldiaren urte bakoitzean, urteko lehenengo hilabeteetan, urte horretako
ebaluazio-adierazleak diseinatuko dira, eta planaren diseinuan eta jarraipenean inplikatutako
eragile guztiei bidaliko zaizkie. Ekintza batzuek, gero izango direnen zirriborro baino ez diren
horiek, garrantzi txikiko adierazleak edukitzea saihestuko da, bai eta ezin ebaluatu diren
adierazleak izatea ere, diseinuaren fase honen eta ekintzak gauzatuko diren denbora-tartea
iragan ondoren. Gazte Planaren eranskin bat izango da, eta ekintzen urteko ebaluazioa egiteko
eta Udalaren IV. Gazte Planaren amaierako ebaluazioa egiteko erabiliko da.

ARLO OPERATIBOA

Erronkak+ Helburuak 2017-2019 + Ekintzak

Tresnak
Jarraipenerako eta ebaluaziorako tresnek osatzen dute Gazte Planaren egitura, bereziki, zeharkakotasunaren jarraipenari eta ebaluazioari dagozkienek. Horiez gain, gazteen errealitatearen
behaketa zehatza eta iraunkorra egiteko tresnak eta komunikazio eta hedapenerako planteamendua ere jasotzen ditu planak. Horiek guztiak 6. eremuan (Gazte Planaren eremuei laguntzeko
tresnak) txertatu dira.
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UDALAREN IV. GAZTE PLANAREN ABIAPUNTU DEN
ERREALITATEAREN ANALISIA
Udalaren IV. Gazte Plana egiteko oinarrizko dokumentuan, aztertutako guztia ez errepikatzeagatik,
gaur egungo gazteen kolektiboaren oinarrizko ikuspegia eskaintzen duten bi atali (dokumentuko
bi kapitulutan) egingo diegu erreferentzia:
Gasteizko gazteen errealitatearen panoramika 2016an
• Behatokiak lerroen eta eremuen arabera egindako amaierako txostenaren laburpenak.
40. or.
• Gazteen errealitateari buruzko informazioa, 2016ko martxoan egindako inkesten
arabera. 53. or.
Gazte Plana egiten hasteko oinarrizkoa eta ezinbestekoa den errealitatearen ezagutza osatzeko,
beste informazio-iturri batzuk ere baditugu, honako lotura hauetan. Batez ere, “Construyendo
ciudades jóvenes – Gasteiz gaztea eraikitzen” lelopean garatu ziren jardunaldietan gazteek
beraiek egindako ekarpenak, IV. Gazte Plana eraikitzen hasteko bidea ireki zutenak, aurkituko
ditugu horietan.
• 2015eko ekintzen ebaluazioa
• Behatokia, 2015. urtea
• Ebaluazio-inkestei buruzko txostena (2016ko urtarrila)
• 2016ko maiatzeko jardunaldietan sortutako materialak
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Emantzipazioa

1

Emantzipazioa

EREMUA

Erronka hau planteatzen du eremu honek:
1. Pertsona gazteen emantzipaziorako baldintza
egokiak sortzen dituen hiria izatea (enplegua,
etxebizitza eta informazioa),
genero-dimentsioak kontuan hartuta, betiere.
Erronka horren barnean, pertsona gazte baten emantzipazio-prozesu orok beharrezkoak dituen
oinarrizko bi alderdi biltzen dira: enplegua eta etxebizitza.
Gauza jakina da udalak arlo horretan dituen eskumenak eta jarduteko aukerak mugatuak direla,
baina horrek ez du oztopo izan behar pertsona gazteek kalitatezko enplegua eta etxebizitza
(alokairuan edo jabetzan) eskuratzeko dituzten baldintzak hobetzen saiatzeko.
Esku-hartze horiek zuzentzen zaizkien gazteen taldea oso heterogeneoa da, eta, horrez gain,
etxebizitzarekin lotutako ekintzen kasuan, pertsona gaztearen kontzeptua 35 urtera arte luzatzen
da. Egia da esku-hartze batzuek ez dutela zentzurik 14 eta 15 urteko gazteen kasuan, gazteegiak
direlako, baina bai 16 urtetik aurrera, horixe baita enplegua eskuratzeko legezko adina.
Pertsona gazteen taldearen barnean, desabantaila-egoera jasaten duten edo jasateko arriskua
duten gazteak izan behar dira kontuan bereziki. Egoera horrek zaurgarriagoak egiten ditu
lan-merkatuaren edo etxebizitzen merkatuaren aldaketen aurrean, eta, askotan, zaildu egiten du
pertsona horiek lana eta etxebizitza eskuratzeko duten aukera, bai eta prestakuntza-baliabideak
eskuratzeko aukera ere zenbaitetan.
Horregatik, egoera hori duten gazteen kasuan, esku-hartze bereziak egin behar dira, haien aldeko
diskriminazio positiboa egin behar da nolabait, hala, gure gizartearen iraunkortasuna sustatzeko
eta bultzatzeko.
Enplegua eskuratzeko aukerari dagokionez, pertsona gazteen enpleguen ezegonkortasuna
nabarmentzen da. Enpleguen behin-behinekotasuna, ezegonkortasuna edo soldata-baldintza
gogorrak dira nagusi. Horri guztiari hein handian gazteei eragiten dien langabezia-tasa gehitu
behar zaio, eta, beraz, esan daiteke une honetan enplegua ez dela emantzipaziorako giltza.
Soldata baxuak, kontratuen behin-behinekotasuna edo lanaldi partzialak edo ordukakoak ez dira
inola ere etxebizitza baten alokairu bati edo hipotekari aurre egiteko baldintza egokienak.
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Enpleguaren esparruan, pertsona gazteen artean lehenengo lan-esperientzia sustatzea faktore
garrantzitsua da, enplegu berri bat lortzeko aukera eman diezaien edo esperientziarik ez
izateagatik bazter uzten dituzten prestakuntza-baliabideetan parte hartu ahal izan dezaten. Alde
horretatik, udalaren kontratazioaz gain (eskualdeko enplegu-planak bete behar dituzte), enpresei
babesa eskaini behar zaie, gazteak baldintza duin eta bidezkoetan kontrata ditzaten, bai eta
prestakuntza txikiagoko taldeei ere. Bestalde, prestakuntza hori handitzen lagundu behar zaie,
lan-mundura hurbilduko dituzten praktikaldiak eginez, gazteen enplegagarritasun-baldintzak
hobetzeko eta kalitatezko enplegu bat eskuratzeko aukerak areagotzeko.
Halaber, egiaztatu da kasu askotan, aholkularitza edo orientazio egokia egiteko nahikoa
informazio eta baliabide egon arren, gazteek ez dutela horien berri izaten; horregatik, eskuragarri
dauden baliabideei buruzko informazioa gazteen artean zabaltzea eta zabalkunde hori hobetzea
da Gazte Plan honen funtsezko helburuetako bat. Ildo berean, hezkuntzaren arloko eragileekin,
bitartekariekin eta gazteekin lan egin behar da, ematen den informazioa haien kanaletara eta
hizkuntzetara egokitzeko.
Etxebizitzaren arloan, oso garrantzitsutzat jotzen da emantzipaziorako lehenengo esperientzia bat
sustatzea; esperientzia hori alokairuaren bidez egingo litzateke, eta pertsona gazteen
diru-sarreren errealitatera egokitu beharko litzateke. Alde horretatik, hainbat ekintza planteatzen
dira, Eusko Jaurlaritzaren edo beste erakunde publiko batzuen eskutik, lehenengo esperientzia
horiek bultzatzeko; iraupen jakin bat izango luke esperientziak, eta gazteei
etxebizitza-emantzipaziorako lehenengo pauso hori ematen lagunduko lieke.
Bestalde, etxebizitza eskuratzeko arloarekin lotuta baita ere, beharrezkoa da gaur egun gure
inguruan etxebizitza eskuratzeko sortu diren modu berriak ikertzea; izan ere, irtenbide
tradizionalak baino bideragarriagoak izan daitezke askotan gazteentzat. Hala ere, udalak gai
honetan dituen eskumenez kontziente izan behar dugu, etxebizitza-legea ere badela kontuan izan
behar dugu, eta, horrez gain, gure udalerrian etxebizitzaren arloan lan egiten duten eragileak ere
inplikatu behar dira.
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HELBURUAK
Testuinguru horretan, Gazte Plan honen bidez urte hauetan guztietan honako helburu hauek
landu nahi dira emantzipazioaren eremuan:

1 Gazteen kalitatezko enplegua eta eskubideen eskuragarritasuna sustatzea. Lan-munduan
2
3
4
5
6
7

sartzea eta lehenengo lan-esperientzia duinak bultzatzea.
Desabantaila-egoeran dauden gazteen laneratzea erraztea.
Pertsona gazteen ekintzailetza-prozesuak erraztea, maila administratiboan eta ekonomikoan.
Pertsona gazteak gaitzea lan-merkatuan txerta daitezen, haien enplegagarritasun-baldintzak
hobetuz.
Pertsona gazteek informazio eguneratua eta baliagarria eskuratzeko aukera izatea, beren
emantzipazio-prozesuak babestu eta hobe ditzaketen baliabideen nahiz kasu bakoitzean
gertatzen diren arazoen berri izan dezaten.
Pertsona gazteek beren emantzipazio-prozesuetan etxebizitza aldatzeko dituzten aukera
guztiei buruzko informazioa izatea.
Etxebizitza-emantzipaziorako lehenengo esperientziak bultzatzea

UDALAREN JARDUKETAK
Funtsean, enplegua sustatzeko eta enplegurako prestakuntzako eta ekintzailetzako ekintzak
eta programak Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak antolatzen ditu,
baina informaziorako edota sentiberatzeko berariazko alderdietan Gazteria Zerbitzuak ere
esku hartzen du. Gainera, beste sail batzuek, hala nola Gizarte Politiken Sailak, zenbait
esku-hartze berezi egiten dituzte arlo honetan.
Sailen arteko koordinazioan ere elkarlanean egin da aurrera, eta, hala, Gazteria Zerbitzuaren
eta pertsona gazteen ikuspegia gero eta gehiago hartzen da kontuan enplegu-politikak
aurrera eramaterakoan, bereziki. Alderdi hori sendotzen jarraituko dugu aurrerantzean ere.
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak ahalegin berezia egiten du laneko
orientazioaren, aholkularitzaren, prestakuntzaren eta lan-munduan txertatzeko eremuetan,
eskualdeko enplegu-planen barnean.
Orientazioari dagokionez, honako programa hauek azpimarratu behar dira: GPS. Halaber,
enplegua bilatzeko prozesuan laguntzeko eta aholkatzeko banakako nahiz taldeko
orientazioko programa; programa horrek alderdi garrantzitsuak hartzen ditu kontuan, hala
nola curriculuma egitea edo lan-elkarrizketa prestatzea.
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Erabilera libreko baliabide gisa, udalaren enplegu-zentroa ere hortxe dago, eta enplegua
bilatzeko baliabideak eta tresnak eskaintzen ditu.
Lehenago ere esan dugunez, Eskualdeko Enplegu Plana ere gauzatu da, eta gazte langabeen
kolektiboari arreta berezia eskaini zaio.
Enplegurako prestakuntzari dagokionez, udalaren prestakuntza-ikastaroetan gazteen
presentzia egiaztatu da, eta aurreko gazte-planaren barnean abian jarritako ikastaro espezifiko
bat finkatu da, kualifikazio txikiko gazteei zuzendutakoa, hain zuzen ere: “Instalazio
elektrikoetako laguntzailea”. Halaber, gazteei zuzendutako prestakuntza-programa
espezifikoak gauzatu dira, udaletik kanpoko beste eragile batzuekin elkarlanean, hala nola
Telefónica Fundazioarekin elkarlanean.
Ekintzailetzaren eremuan, laguntzez gain, ekintzailetzarako bekak, aholkularitza,
enpresa-proiektuak lantzeko laguntzak edo enpresa-mintegiak eskaintzen dira, eta gazteek
horiek guztiek baliatzeko aukera izango dute. Bestalde, sormena lantzeko jarduerak,
talde-jarduerak, coworkingeko eremuak edo motibatzeko jarduerak eskaintzen dira. Horiez
gain, ikastetxeetan ere zeregin berezia garatuko da, pertsona gazteen artean ekintzailetzaren
espiritua eta kultura sustatzeko.
Modu berean, ekintzailetzan interesa duten pertsona gazteei zuzendutako
prestakuntza-jarduerak egingo dira, hala nola: salmenten kudeaketaren esparruko
prestakuntza, marketina, finantzak, enpresa-antolamenduko ereduak, enpresen arteko
dinamikak edo "PIPAE" programa, ekintzaileei laguntzeko plan integral pertsonalizatua.
Gazteria Zerbitzuaren aldetik, informazioaren eta orientazioaren esparrua lantzen da bereziki,
Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoaren bidez. Zehazki, enpleguaren arloan:
• Gazteriaren webgunearen barnean, enplegu-atarien sarera lotutako informazio eguneratua
eskaintzen da.
• Enplegu-eskaintzei buruzko informazioa biltzen eta hedatzen da: praktikaldiak,
ikerketa-bekak eta enplegua lortzeko beste bide batzuk, hirian, nazio-mailan nahiz
nazioarte-mailan.
• Lineako iragarki-taularen bidez, enplegua eskaintzen dutenen eta lana bilatzen duten
gazteen arteko topagune bat eskaintzen da, behin-behineko lana lortzeko beste aukera
batzuekin batera.
• Aholkularitza eskaintzen zaie beren egoera pertsonalera egokitzen diren aukerak ezagutu
nahi dituzten gazteei (enplegua, prestakuntza, bekak, boluntariotza…).
• Gazteen lan egiteko aukerak hobetzeko bere hizkuntza trebetasunen bitartez, bi ekintza
garatzen dira:
• Hizkuntza kluba, hizkuntza erraztasuna hobetzeko lekua.
• UPV/EHUko Letren Fakultateko ikasleekin egiten diren prestakuntza praktikak,
enpresetan praktika boluntarioen modalitatean.
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Gazteria Zerbitzuak, bestalde, aktiboki lan egiten du Gizarte Klausulen Sailen arteko
Batzordean, udal-kontratuak lantzeko eta esleitzeko garaian pertsona gazteen kolektiboa
kontuan har dezaten.
Gizarte Politiken Sailaren kasuan, gazteak laneratzeko eta gizarteratzeko Gizarteratu
programa aipatu behar da, bai eta desabantaila-egoeran egoteko arriskua duten pertsona
gazteekin bereziki egiten den lana ere.
Baita Valeo eta Gerokoa programetan ere emantzipazioen prozesuak errazten zaizkie, gizarte
babeseko programetan egon diren gazteei, gehien bat etxebizitzako edo familietako
harrerazko programetan.
Etxebizitzaren arloan, udala 21 Zabalgunea sozietatetik eta Hirigintza Sailetik egiten ari den
lana azpimarratu behar da, aurreko Gazte Planean gazteei zuzendutako alokairuko etxeen
arloan abiarazitako proiektuaren barnean nahiz Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
gauzatzeko prozesuan gazteen ikuspegia txertatuz. Bestalde, 21 Zabalgune sozietateak
etxebizitza publikoei eta ordezko bizitokia emateko prozesuei buruzko zalantzak argitzen
jarraitzen du.
Etxebizitzari dagokionez, Gazteria Zerbitzuko Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoan
iragarki-taula fisikoak eta Internetekoak eskuragarri jarraitzen dute, alokairu-etxeei buruzko
eskariei eta eskaintzari dagokienez; webgunean, bestalde, etxea partekatu nahi duten pertsona
gazteen atal bat ere badago. Azkenik, gazteriaren webgunean, etxebizitza publikoa
eskuratzeko gida bat ere jaso da, eta errealitatea aldatzen doan heinean informazio hori ere
eguneratu egingo da.
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ERRONKA
Pertsona gazteen emantzipaziorako baldintza egokiak sortzen dituen hiria (enplegua,
etxebizitza eta informazioa), genero-dimentsioak kontuan hartuta, betiere.

LAN-MUNDURATZEA
HELBURUAK
1 Gazteen kalitatezko enplegua eta
eskubideen eskuragarritasuna
sustatzea. Lan-munduan sartzea
eta lehenengo lan-esperientzia
duinak bultzatzea.

EKINTZAK
L.1-1 PERTSONA GAZTEAK BALDINTZA DUINETAN
KONTRATATZEKO LAGUNTZAK, UDALERRIKO ENPRESEI
ZUZENDUTAKOAK
L.1-2 PERTSONA GAZTEEN LAN-BALDINTZEN INGURUAN
SENTIBERATZEA ENPRESABURUAK
L.1-3 JARDUNBIDE EGOKIAK ENPLEGUAN ETA
PERTSONA GAZTEEKIKO
L.1-4

2 Desabantaila-egoeran dauden
gazteen laneratzea erraztea.

GAZTE KUALIFIKATUEI ZUZENDUTAKO LAN-ESPERIENTZIA

L.1-5 ENPLEGURAKO KUALIFIKAZIORIK GABEKO ETA,
LEHENTASUNEZ, DBH-KO TITULURIK GABEKO PERTSONA
GAZTEEN ERREALITATEAREN AZTERKETA DIAGNOSTIKOA
L.1-6 GIZARTE-BAZTERKETA JASATEKO ARRISKUA DUTEN
GAZTEEI ZUZENDUTAKO ENPLEGU, PRESTAKUNTZA ETA
LAGUNTZARAKO IBILBIDEAK
L.1-7 ENPLEGUA BILATZEKO PRESTAKUNTZA IKT-EN BIDEZ,
DESABANTAILA-EGOERAN DAUDEN GAZTEEI ZUZENDUTA
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EKINTZAILETZA
HELBURUAK

EKINTZAK

3 Pertsona gazteen

L.1-8 UDALAREN ETA ELKARGI ELKARTEAREN
ARTEKO HITZARMENA

ekintzailetza-prozesuak erraztea,
maila administratiboan eta
ekonomikoan.

L.1-9 EKINTZAILETZARAKO BALIABIDEEN BERARIAZKO
HEDAPENA, GAZTEEI ZUZENDUTA

PRESTAKUNTZA
HELBURUAK

EKINTZAK

4 Pertsona gazteak gaitzea,

L.1-10 ENPLEGURAKO ETA PRESTAKUNTZARAKO
BALIABIDEEN MAPA, UDALERRIKO ENPLEGUAREKIN LOTUTA

lan-merkatuan txerta daitezen,
haien enplegagarritasun-baldintzak
hobetuz.

INFORMAZIOA
HELBURUAK

EKINTZAK

5 Pertsona gazteek informazio

L.1-11

eguneratua eta baliagarria
eskuratzeko aukera izatea, beren
emantzipazio-prozesuak babestu
eta hobe ditzaketen baliabideen
nahiz kasu bakoitzean gertatzen
diren arazoen berri izan dezaten.

IRTEERARI ETA ITZULERARI BURUZKO INFORMAZIOA

L.1-12 PROIEKTATU ZURE ETORKIZUNA
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ETXEBIZITZA
HELBURUAK

EKINTZAK

6 Pertsona gazteek beren

L.1-13 GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZEI BURUZKO AHOLKULARITZA

emantzipazio-prozesuetan
etxebizitza aldatzeko dituzten
aukera guztiei buruzko informazioa
izatea.

7 Etxebizitza-emantzipaziorako

lehenengo esperientziak bultzatzea.

L.1-14 GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZEN UDAL-KOORDINAKUNDEA

L.1-15 GAZTEENTZAKO ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PROGRAMA
L.1-16 PARTEKATU ZURE EMANTZIPAZIOA
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L1.1 EKINTZA

Pertsona gazteak baldintza duinetan kontratatzeko laguntzak,
udalerriko enpresei zuzendutakoak
Gazteen kolektiboa kontuan izango da eta lehentasuna
emango zaio argitaratzen diren deialdietan, udalaren
kontratazioen laguntza-lerroaren barnean.
Enpresei zuzendutako laguntza ekonomikoak,
pertsona gazteak baldintza duinetan kontrata ditzaten.
Horrez gain, laguntzak jaso dituzten enpresetan, lanean
ari diren pertsona gazteen laneko jarraitutasunaren eta
baldintzen jarraipena egingo da.

Arduraduna: Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

L1.2 EKINTZA

Pertsona gazteen lan-baldintzen inguruan sentiberatzea
enpresaburuak
Enpresei zuzendutako kanpaina da; pertsona gazteen
lan-baldintzen inguruan sentiberatzeaz gain, gazteak
baldintza duinetan kontratatzeko dauden laguntzen
berri ematen zaie, ezegonkortasuna saihesteko
helburuarekin.

2018
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
12.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Enpleguaren
Ekonomiko Iraunkorraren Saila

eta

Garapen

AURREKONTUA GUZTIRA
12.000 €

Aurkezten diren eskaeren eta kontrataziora zuzendutako kopuruen araberakoa izango da aurrekontua.
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L1.3 EKINTZA

Jardunbide egokiak enpleguan eta pertsona gazteekiko
Udalerriko enpresei zuzendutako aitortza, gazteak
kalitatezko
baldintzetan
kontratatzeko
duten
konpromisoa balioesteko. Pertsona gazteen enplegua
eta iraunkortasuna gainerako langileek dituzten
baldintza beretan sustatzen duten enpresei zuzenduko
zaie aitortza.

2017

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.000 €

Bi urtean behin egingo da, gazte-politiken gaietako
jardunbide egokien proposamenarekin lotuta.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Enpleguaren
Ekonomiko Iraunkorraren Saila

eta

Garapen

2.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.000 €

2.000 €

L1.4 EKINTZA

Gazte kualifikatuei zuzendutako lan-esperientzia
Eskualdeko Enplegu Planarekin lankidetzan eta
Lanbideren eskutik, urtero langile teknikoen hiru
lanpostu sustatuko dira Gazteria Sailean, gazte
kualifikatuen lan-esperientzia bultzatzeko.
Gazteen lana baliatuko da Behatokiarekin lotutako
hainbat zeregin egiteko edo gazteria-politikekin
lotutako ekintzak planifikatzeko eta gauzatzeko.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna:
Enpleguaren
eta
Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Garapen

37.500 €

37.500 €

AURREKONTUA GUZTIRA
37.500 €
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L1.5 EKINTZA

Enplegurako kualifikaziorik gabeko eta, lehentasunez, DBH-ko titulurik
gabeko pertsona gazteen errealitatearen azterketa diagnostikoa
Hezkuntza arautua prestakuntza profesionala lortu
gabe uzten duten pertsona gazteen azterketa
kuantitatiboa eta kualitatiboa: kopurua eta ezaugarri
demografikoak, ikasketak uzteko arrazoiak, enpleguari
eta prestakuntzari buruzko itxaropenak…
Eskualdeko Enplegu Planari lotutako programa da, eta
Lanbideren laguntza du.

Arduraduna:
Enpleguaren
eta
Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Garapen

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
12.500 €

AURREKONTUA GUZTIRA
12.500 €

L1.6 EKINTZA

Gizarte-bazterketa jasateko arriskua duten gazteei zuzendutako
enplegu, prestakuntza eta laguntzarako ibilbideak
Enplegurako kualifikazio-ekintzak, orientazioa eta
lan-munduan txertatzeko laguntza bateratuko dituzten
programak, kualifikatu gabeko pertsona gazteei
zuzendutakoak. Halaber, gazteek enpresetan duten
lehenengo lan-esperientzia sustatuko dute programa
horiek.
Funtsean, 16 urtetik 23 urtera arteko pertsonak.
Hezkuntza-sistematik kualifikazio profesionalik gabe
irteten diren hiriko gazte guztiei laguntzeko eta
lan-munduan txertatzeko baliabideak eskainiko
zaizkie.

Arduraduna:
Enpleguaren
eta
Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Garapen
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GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
25.000 €

25.000 €

25.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
25.000 €

25.000 €

25.000 €
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L1.7 EKINTZA

Enplegua bilatzeko prestakuntza IKT-en bidez, desabantaila-egoeran
dauden gazteei zuzenduta
Horretarako, udalak eskuragarri dituen nahiz gai hau
lantzen duten tokiko erakundeek dituzten baliabideak
erabiltzea aurreikusi da, lankidetzaren bidez baliabide
horiek hedatuz eta sendotuz.
Bereziki
hartuko
da
kontuan
Gasteizko
enplegu-zentroa, CETICen kokatuta dagoena.

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.000 €

2.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
Arduraduna:
Enpleguaren
eta
Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Garapen
AURREKONTUA GUZTIRA
2.000 €

2.000 €

L1.8 EKINTZA

Udalaren eta Elkargi elkartearen arteko lankidetza-hitzarmena
Ekintza honek Gasteizko Udalak eta Elkargi Elkarren
Bermerako Sozietateak hitzarmen bat sinatzeko
bideragarritasuna aztertuko du; hitzarmen horren
bidez, abalen programa bat sortuko dute,
enpresa-proiektuak finantzatzeko aukera errazteko eta
pertsona gazteek beren negozio-ideiak garatzeko
aukera izan dezaten.
Hitzarmen horren bideragarritasuna aztertu ondoren,
eta posible bada, abian jarriko da, gazte ekintzaileei
bermea eskaintzeko.

Arduraduna:
Enpleguaren
eta
Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Garapen

2017

2018

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
8.000 €

8.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
8.000 €
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L1.9 EKINTZA

Ekintzailetzarako baliabideen berariazko hedapena,
gazteei zuzenduta
Gasteizko Udalak hainbat baliabide ditu ekintzailetza
sustatzeko, baina pertsona gazteek ez dituzte baliabide
horien guztien berri izaten.
Beraz, baliabide horien zabalkunde ahalik eta handiena
egin nahi da, horretarako hizkuntza eta bide egokiak
erabiliz, hala, gazteek aukera horiei guztiei buruzko
informazioa jaso dezaten.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Enpleguaren
Ekonomiko Iraunkorraren Saila

eta

Garapen

2018
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
5.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
5.000 €

L1.10 EKINTZA

Enplegurako eta prestakuntzarako baliabideen mapa,
udalerriko enpleguarekin lotuta
Enplegurako baliabideen udalerriko mapa eguneratuta
izatea da helburua. Enplegurako baliabideei dagokiena
nahiz
enplegurako
edo
autoenplegurako
prestakuntzarako baliabideei dagokiena.
Halaber, mapa gazteen artean eta gazte-eragileen
artean hedatzeko ahalegina egingo da.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna:
Enpleguaren
eta
Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Garapen
AURREKONTUA GUZTIRA

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L1.11 EKINTZA

Irteerari eta itzulerari buruzko informazioa
Alde batetik, aholkularitza eta informazioa eskaini nahi
zaie lan bila atzerrira joan nahi duten gazteei nahiz
atzerritik itzultzen direnei, batez ere baldintzei,
lan-egoerari, itzultzean gal ditzaketen eskubideei eta
abarrei buruz nahiz beste alderdi batzuei buruz:
kotizazioak, etxebizitzen zerrendak, lan-esperientzia…
Zerbitzu bat sortuko da udalaren webgunean,
beharrezko informazio guztia jasoko du eta lotura
zuzena izango du Gazteen Argibideetarako Udal
Bulegoarekin.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Enpleguaren
Ekonomiko Iraunkorraren Saila

eta

Garapen

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
6.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
6.000 €

L1.12 EKINTZA

Proiektatu zure etorkizuna
Hainbat ekitaldi egingo dira urtean zehar (hitzaldiak,
debateak, bilerak erreferenteekin…), nagusiki Gazteen
Argibideetarako Udal Bulegoan edo gure aliatuen
lokaletan,
pertsona
gazteen
emantzipazio-prozesuarekin (enplegua, etxebizitza,
Europako mugikortasuna, informazioa eskuratzeko
bideak…) eta Gazte Planeko parte-hartzearen
eremuarekin lotuta.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Enpleguaren
Ekonomiko Iraunkorraren Saila

eta

Garapen

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

5.000 €

5.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

5.000 €

5.000 €

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L1.13 EKINTZA

Gazteentzako etxebizitzei buruzko aholkularitza
Gazteei zuzendutako aholkularitza juridikoko zerbitzua
sustatzea eta hedatzea, emantzipazioarekin lotutako
gaietan bereziki, lan-arloan egiten den bezala.
Oro har, pertsona gazteek ez dute informazio asko
izaten etxebizitzei buruz, eta, horregatik, garrantzitsua
da aholkularitza eskatzeko leku fisiko bat badutela
jakinaraztea. Horrez gain, zerbitzu horren berri eman
behar da gazteak gehien ibiltzen diren inguruetan,
adibidez, unibertsitatean.
Modu berean, etxebizitzaren arloan gazteei
aholkularitza emateko nahiz bitartekotza-lanak egiteko
hirian dauden gainerako baliabide publikoen berri
emango da.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Hirigintza Saila
L1.14 EKINTZA

Gazteentzako etxebizitzen udal-koordinakundea
Gasteizko Udalak administrazio guztien arteko
koordinazioa sustatuko du, biztanle gazteek
etxebizitzaren arloan dituzten beharrei erantzuteko.

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Hirigintza Saila
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L1.15 EKINTZA

Gazteentzako alokairuko etxebizitzen programa
Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta, etxebizitzaren
arloko lehenengo esperientziak sustatu nahi ditugu
gure hiriko gazteen artean, genero-ikuspegia kontuan
hartuta.
Gazteen
beharrak
kontuan
izango
dituen
etxebizitza-programa
bat
ezarriko
da
(lan-ezegonkortasuna, soldata, elkarrekin bizitzeko
hainbat modu…).
Horrez gain, adinagatik programa horietan jarraitu ezin
duten pertsonen jarraipena egitea ere beharrezkoa
izango litzateke.
Alokairuak merkatukoak baino prezio merkeagoan
jarriko dira, denbora-epe jakin baterako eta
gizarte-ordain baten truke.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
12.000 €

12.000 €

12.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
12.000 €

12.000 €

12.000 €

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Hirigintza Saila
L1.16 EKINTZA

Partekatu zure emantzipazioa
Une honetan hirian dauden aukerak ikertuko dira, eta,
ondoren, beharrezkotzat jotzen bada, etxebizitza
partekatua sustatzeko programa bat bultzatuko du
udalak.
Hau da, pertsona gazteak lagunarte beharra duten
pertsonekin harremanetan jarriko dira, etxea elkarrekin
partekatzeko, etxeko gastuak erdibana ordaintzeko…
Gaur egun, adineko pertsona asko bakarrik bizi dira
Gasteizen, eta etxea gazte batekin partekatzea oso
aberasgarria izan daiteke bientzat.

2019
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Hirigintza Saila eta Gizarte
Politiken Saila
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Aztergai dugun gaztaroa (12 urtetik 30/35era bitartekoa) gure bizitzako etapa bat da, eta, etapa
horretan, prozesu bat biziko du pertsonak, bere nortasuna eraikitzeko eta sendotzeko,
gizarteratzeko moduan aurrera egiteko eta komunitatean espazio bat konkistatzeko prozesu bat,
non bere bizi-proiektua garatu ahal izateko aukera izango duen. Testuinguru horretan, prozesu
hori ahalbidetuko duten baliabideak sortu behar ditu Gazte Planak, eta esperientzia
esanguratsuak eskaini behar dizkio bere baitan eta gizartearen ikuspegitik balio handia duen
pertsona gisa hezteko.
Bestalde, gazteriaz ari garenean, ez dio erreferentzia kolektibo homogeneo bati egiten; adinaren,
lan-egoeraren, sexuaren, egoera sozioekonomikoaren, jatorriaren, familia-egoeraren eta abarren
arabera egoera desberdinetan dauden pertsona gazteez ari gara. Aniztasun horren aurrean,
baliabideak sustatzeko lan egin behar du Gazte Planak, pertsona horiek guztiek aukera berdinak
izan ditzaten, baldintzak edo egoerak direnak direla ere, eta desabantaila-egoerak ahal beste
minimiza ditzagun.
Horregatik, bi ildo nagusitan lan egitea aurreikusten da esparru honetan: alde batetik, hezkuntza,
prestakuntza eta prebentzio unibertsalarekin eta gizarteratzearekin lotutako gaiak jorratuko dira,
hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko baliabideen bidez; eta, bestetik, gazteek osatutako
zenbait kolektiboren desabantaila-egoera errealen aurrean esku hartuko da.
Laburbilduz, elkarrekin lotutako bi arlo ditu lan-ildo honek: “Bizitzarako hezkuntza”, ikuspegi
unibertsaletik hezkuntzaz, prebentzioaz eta jarduketaz arduratzen dena, eta
“Desabantaila-egoeren aurreko jarduketa”, esku-hartze espezifikoagoak lantzen dituena.
Bestalde, bi erronka nagusiren inguruan lan egiten dugu:

ERRONKA
1. “Gazte kritikoak, arduratsuak,
solidarioak eta beren
herritartasuna garatzeko balio
eta tresnak dituztenak”.

2. “Gasteiz, berdintasuna
sustatzen duen hiria”

1.ERRONKA
“GAZTE KRITIKOAK, ARDURATSUAK, SOLIDARIOAK ETA BEREN HERRITARTASUNA
GARATZEKO BALIO ETA TRESNAK DITUZTENAK”
Erronka honen barnean, eskola-eremutik edota eskola formaletik harago pertsonaren
hezkuntzan eragiten duten alderdi guztiak bildu nahi dira; barnean hartzen ditu hezkuntza
ez-formala eta informala ere, hots, familia-ingurunearen, lagun eta kideen, komunikabideen eta
beste eragile batzuen jokabide, jarrera eta jokatzeko moduetatik datorrena; azken finean, eragina
baitute horiek guztiek gazteengan, eta jokabide eta jarrera zehatz batzuk agerraraz baititzakete.
Desabantaila-egoerak saihesteko aukera bikain bat pertsonari herritar gisa bere gaitasunak
erabat garatzeko nahikoa baliabide ematea da, eta pertsonaren baliabide oinarrizkoenetariko bat
hezkuntzarekin dago lotuta.
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Esparru honetan, pertsona izango da gure ardatza, pertsona izango baita berdintasunean
garatzeko eta hazteko behar dituen baliabideak sustatzen, hobetzen edo sendotzen dituzten
esku-hartzeen hartzailea.
Bizitzarako hezkuntzaren esparru honetan, askotarikoak dira esku-hartzeen xede diren
jarduketa-eremuak. Horregatik, honako helburu hauen arabera antolatu ditugu:

HELBURUAK

1 Gazteek beraiek kudeatutako aisialdiko guneak eta hiriko gainerako interesak normaltasunez

2
3
4
5
6
7
8

gara daitezen lortzea.
Bizimodu osasungarriak sustatzea.
Sentiberatzea mikro-indarkeriazko egoeren aurrean, eta horiei, erantzunkidetasunari eta
errespetuzko harreman-eredu osasungarriei buruzko informazioa ematea.
Aniztasunaren kulturari buruzko ideia sustatzea, norberaren ezagutzatik, aniztasun-kategorien aitorpenetik, elkarren errespetutik eta lankidetzatik abiatuta.
Emakumeei banakako eta taldekako tresnak ematea, indarkeria matxistari aurrea hartzeko
eta aurre egiteko.
Gazteen artean ingurumenarekiko errespetua eta jokabide iraunkorrak sustatzea.
Aniztasunean oinarritutako bizikidetzaren alde egiten duten jarduketak eta, beraz, pertsonen
eta kolektiboen bazterketaren eta horienganako indarkeriazko jarreren aurka egiten duten
jarduketak sustatzea (makro- eta mikro-indarkeria).
LGTBI kolektiboa ikusaraztea.

UDALAREN JARDUKETAK:

Esparru honetan lan egiten duten ekintzak eta programak garatzen jarraitzen du Gazteria
Zerbitzuak, eta, horretarako, hainbat aholkularitza-zerbitzu jarri ditu gazteen esku, hala nola
Sexualitateari buruzko Aholkularitza eta Aholkularitza Psikologikoa. Arreta pertsonala eta
sentiberatze-jarduerak eskaintzen dituzte biek ala biek ikastetxeetan, eta Udalaren Hezkuntza
Gidan biltzen dira horiek guztiak. Berdintasun Zerbitzuarekin lankidetzan, honako jarduera hau
ere eskaintzen zaie ikastetxeei: “Erantzunkidetasuna: rolak eta ikasketen aukeraketa, genero
ikuspegitik”.
Garapenean Laguntzeko Zerbitzuarekin lankidetzan, “Gazteak, elkartasuna eta bizikidetza”
proiektua abiaraziko da; gazteen arteko bizikidetza lantzen du ikastetxe-mailan, auzoan eta
hirian, beste herrialde batzuetako errealitateak eta gure inguruneko errealitatea ezagutuz.
Ingurumen-iraunkortasunaren esparruan, Agenda 21 planaren inguruan egiten den lan guztia
nabarmendu behar da, bai eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak sustatzen dituen hezkuntza-lanak eta bereziki mugikortasun iraunkorra (bizikletaren bidezkoa, batik bat) bultzatzera
zuzentzen diren jarduketa guztiak ere.
Gainera, Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoak aholkuak eskaintzen dizkie gazteei beren
helburuak lortzeko baliabideei eta dituzten beharrei buruz, hainbat arlotan, hala nola hezkuntzan, enpleguan, etxebizitzan, hizkuntzen esparruan, laguntza ekonomikoen inguruan, aisialdiko
jardueren inguruan, gazte-txartelen inguruan eta beren intereseko beste edozein esparrutan.
Banaka nahiz taldeka eskaintzen zaie aholkularitza hori.
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Hezkuntza Zerbitzuak Hiri Hezitzailea programa eta Hezkuntza Gida eskaintzen ditu; hiriko
ikastetxe guztiei bidaltzen zaie udaleko sail eta zerbitzuek prestakuntzaren arloan eskaintzen
dituzten jarduera guztiak txukun-txukun jasotzen dituen gida hori (Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako, Derrigorrezkoaren Ondoko Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako gazteei
bideratuta).
Elkartasunaren eta sentsibilizazioaren esparruan, Azoka Txikia proiektu solidarioa
nabarmendu behar da, solidaritate eta berdintasun balioak lantzen dituen proiektua, hain
zuzen.
Osasun Publikoaren Zerbitzuak hainbat ekintza eskaintzen ditu gazteen artean ohitura
osasungarriak sustatzeko eskola-eremuan, eta Udalaren Hezkuntza Jardueren Gidan biltzen
dira horiek guztiak, hala nola “Pilak kargatu hamaiketako eta askariarekin”, “Ondo elikatu”,
“Oinarrizko bizi euskarria eta BBB lantegiak”, “Egin ezazu minbiziaren kontra: eguzkitatik
babestu”, “Ondo lo egin, hobeto bizitzeko”, “Osasun mentala: sentsibilizazioa eta prebentzioa”,
“Bisitak gertuko nekazari eta abeltzainei”…
Horrez gain, “Gasteiz, drogarik gabeko heziketa-esparrua” programa ere koordinatzen du;
mendekotasunen esparruko prebentzio unibertsalarekin eta selektiboarekin lotutako ekintzak
biltzen ditu programa horrek. Eta gazteekin lan egiten duten bitartekariei zuzendutako
prestakuntza-programa ere sustatzen du Droga Mendekotasunaren aurkako Tokiko Ekintza
Planaren esparruan, hots mendekotasunen esparruko udal-jarduketa guztiak koordinatzen
eta gidatzen dituen plan horren barnean. Hiriko gazteen lonjetako kontsumoei lotutako
arriskuak murrizteko esku-hartze zehatz bat ere egiten da horien barnean, gazte askorentzat
lonja horiek baitira aisialdiko guneen erreferentzia
Azkenik Jarduera Fisikoaren Udal Mahaiaren koordinazioaz ere arduratzen da.
Komunitate Jardueraren Zerbitzuak durtero komunitate programazioa garatzen du hainbat
proiektuetan zonaldetako oinarrizko zerbitzuen bitartez. Hiru programa ditu barruan: Gizarte
informazioa eta sentsibilizazioa, Gizarte konpetentzia eta bakoitzaren garapena, Parte hartze
komunitarioa eta laguntza solidarioa. Programa bakoitzaren ekintzen barruan, haietako asko
nerabeentzako eta gazteentzako dira: Baloreen hezkuntza proiektua (“Belaunaldien arteko
lantegia”, “Ekojoku”), Osasunerako hezkuntza proiektua (“Gazteak martxan”, “Ongizate
lantegia”, “Gazteentzako sukaldaritza”, “Bizitza osasuntsua”, “Erlazio afektibo sexualak”) eta
Trebetasun sozialen eta kognitiboen proiektua (“Ikasteko txokoa”, “Ikasteko motibazioa” eta
umeentzako jokoak).
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua hiriko bizikidetza eta aniztasunerako plana lantzen ari da,
eta gazteak kontuan hartuko ditu aurreikuspenen arabera, bai diseinuan eta bai etorkizunean
izango duen garapenean. Horrez gain, proiektu pilotu gisa, abian jarri du Oroimena Bizigune
programa, memoria historikoa berreskuratzeari buruzko programa; gure iragan hurbila
aztertuko dute gazteek prozesu horretan, eraikitzeko eta indarkeriaren eta gatazkaren
inguruan hitz egiteko.
Berdintasun Zerbitzua, berriz, Beldur Barik programa garatzen ari da, gazteen artean
berdintasuna sustatzeko; eta hainbat esku-hartze ere bidean ditu, Ahalduntze Eskolaren
programazioan biltzen diren pertsona gazteentzat. Berdintasun Plana lantzen ari da, eta
zuzen-zuzenean Gazte Planarekin lotuta dago plan hori, gazteen kolektiboari dagokionez.
Kirol Zerbitzuak gizarte-etxeetan nahiz Kirol Klub programaren bidez bere kirol-eskaintza
eginez jarraitzen du; eta badu zuzenean gazteentzat diseinatutako programa bat ere: “Kirol
bidean”.
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2. ERRONKA
GASTEIZ, BERDINTASUNA SUSTATZEN DUEN HIRIA
Erronka honek hiria du ardatz, hiria hainbat xedetarako ahalmena duen eragile gisa hartuta,
gazteen artean desabantaila-egoerak minimizatzeko, horrelako egoerak eragiten dituzten
faktoreak neutralizatzeko edota berriro bideratu eta gainditzeko ahalmena baitu hiriak. Hau da,
hiriak aukera-aukerako baldintzak sustatuko ditu, guztiak berdintasunean garatzeko eta hazteko.
Hezkuntza-baliabide onek minimizatu egin dezakete garapenerako eta gizarteratzeko aukerak
murrizten dituzten desabantaila-egoerak sortzeko arriskua.

HELBURUAK:

Honako helburu zehatz hauetan oinarrituko dira 2017-2019 eperako xedeak:
1 Gaitasun sozial eta pertsonalak garatzea, 12 urtetik 30era bitarteko gazteen egokitzapen-prozesuak hobetzeko.
2 Sarean lan egiteko esperientziak sortzea, gazteei begira sistemak berak gizarteratzeko duen
ahalmena maximizatzeko.

UDALAREN JARDUKETAK:

I. Gazte Planean jada, zenbait egoeraren aurrean prebentzio-izaerako lan koordinatua egin
beharra planteatu zen, eta esku-hartze zehatzagoak egin beharra ere sumatu zen, desabantaila zekarten faktore batzuk eta hiriko gazteen artean edo kolektiboetan arriskutsuak izan
zitezkeen jokabide batzuk hauteman ondoren.
II. Gazte Planak diziplina anitzeko txosten bat egin zuen, egoerak eremuz eremu katalogatzeko; eta, eremu horietan, gazteek bizi zituzten egoera larrienak zehaztu zituen.
Horrelako desabantaila-egoeren eta jokabide arriskutsuen aurrean, eragile eta baliabideen
mapa bat egin zuen III. Gazte Planak, eta esperientzia bat garatu zuen Gazalbide, Pilar eta
Txagorritxu auzoetan; beste eragile batzuekin koordinatuta lan egin zen, hezkuntzaren esparruan batez ere.
Mugatua da udalaren zeregina eskumenen ikuspegitik, eta, horregatik, funtsezkoa da eremu
hauetan eskumenak dituzten gainerako eragileekin koordinatuta lan egitea, hala nola Foru
Aldundiarekin, Osakidetzarekin, Ertzaintzarekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin…
Eta, noski, udalerriko hainbat ingurutan lan egiten duten eragile sozialekin ere koordinatuta lan
egin beharko da.
Erronka honetan jaso diren ekintzez gain, esparru honen errealitatearen ezagutzari buruzko
beste batzuk ere proposatu dira IV. Gazte Plan honetan, Tresnen 6. lerroan txertatu direnak,
gazteen errealitatearen Behatokiko ekintzen artean. Besteak beste, gazte jendearen azterketa
ludopatiarekin lotuta eta justiziaren esparruan, eta Gizarte Politiken Sailean lehendik dauden
lantaldeekiko koordinazioa, ezegonkortasun sozialeko faktore guztiak ezagutzeko.
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Absentismoaren eta eskolatu gabeen kasuan, lanean ari dira Hezkuntza Zerbitzuan, sailen eta
erakundeen arteko koordinazioan oinarrituta, eta, berroren bidez, jarduketa-protokolo bat
(udalekoa eta erakundeen artekoa) aplikatzen da halako egoeretan, eta familiekiko eta
guraso-elkarteekiko lana sustatzen duten ekintzak garatzen dira (guraso-eskolak,
guraso-elkarteei zuzendutako laguntzak), arazo horiek murriztu ahal izateko. Ildo horretatik,
lehentasuna ematen zaie familien eta ikastetxeetako guraso-elkarteen eskariei, Indize
Sozioekonomiko eta Kultural (ISEK) baxua edo ertain-baxua dutenak kontuan hartuta, bai
laguntzak ematerakoan eta bai prestakuntza-jardueretan.
Ikasturte honetan, proba pilotu bat egiten hasi dira zenbait ikastetxetan, eta Gazte Planak ere
esku hartuko du neurri batean, Pilar auzoan egindako lanari jarraipena emanez.
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak ere jorratzen du gazteen errealitatea, hainbat
programaren bidez.
Desabantaila-egoerak eta zaurgarritasuna murrizteko, Kale Heziketako Programa dute
oinarriko gizarte-zerbitzuen atalean, egoera arriskutsuan edo zaurgarrian egon daitezkeen
nerabe eta gazteak hautemateko eta esparru horretan esku hartzeko. Ekintza zehatzagoak
biltzen dira programaren barnean, eremuen edo xede dituzten kolektiboen arabera antolatuta,
eta egokitzen doaz ekintza horiek, unean uneko beharren arabera.
Haur eta Nerabeentzako Udal planean baliabide eta programa batzuk eskaintzen dira bai
gazteei bai beren familiei.
Prebentzio eta sustapen programak: alde batetik familiei zuzendutako ekintzak
parentalitate positibo ereduan oinarrituta, indartzeko eta hobetzeko bere konpetentzien
alde helburuan, eta beste aldetik gazteei zuzendutako ekintzak pertsonalak eta sozialak
diren konpetentziak sustatzeko helburuan.
Praktika-onak programa eta Emozio programa) familiei laguntzeko programak:
seme-alabak zaintzeko, hezteko, eta arreta emozionalerako funtzioak lantzeko ekintzak
(familientzako laguntza psikologikoa programa, eta Prologo programa)
Babesgabetasun egoeretan esku hartzeko ebaluazio programa, psikoheziketa laguntza,
Erresilientzia familia barruan programa eta sexu-abusu kasuetan aholkularitza psikologikoa
programa.
Familiak babesteko programak: LGE programa (Laguntza eta Garapen Egokituko
programa), Salburua programa, Bidatu, gizarte eta hezkuntza zentroak, eta lanerako
prestakuntzarako gizarte eta hezkuntza zentroa
Egoera zaurgarrietan dauden gazteen emantzipaziorako ikaskuntza sustatzeko asmoz eta
gizarte-babeseko sistemetatik askatzeko prozesuak bultzatuz, eutsi egin zaie “Valeo” eta
“Gerokoa” programei, eta etxe funtzionaletan hartu diren gazteei zuzentzen zaizkie programa
horiek (egoitza-harrerarako udal-sarea), edota familia-harreraren erregimenean hartu direnei.
Horrez gain, laneratzeko eta gizarteratzeko Gizarteratu programa ere nabarmendu behar da
(gazteentzat hau ere).
Desabantailaren esparruan, haurtzaro eta nerabezaroaren arretarako protokoloaren
esparruan koordinatuta lan egiten da, Udaltzaingoarekin, Arabako Foru Aldundiarekin, eta
Osakidetza eta haren lehen mailako arretarako sarearekin lankidetzan. Horrez gain,
udal-langileak prestatzen dira haur eta nerabeen babesgabetasunaren arloan, gazte horiei edo
horien familiei arreta-zerbitzu egokia eskaintzeko.
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Udaltzaingo Zerbitzua: ikastetxeetan bide-hezkuntzako programak eskaintzen eta
zirkulazio-istripuen prebentziorako jarduerak garatzen jarraitzen du. Droga-kontsumoari
dagokionez, eskola inguruko zaintza-planari eutsi zaio, eskola inguruneko arrisku-egoerei eta
droga-eskaintzei aurrea hartzeko, eta drogei buruzko informazio- eta arreta-bulegoak “Pen
Drive Kritikoa” proiektua du abian, drogen hasierako kontsumoekin lotutako esperientzietan
hezkuntzako baliabide psikologiko gisa.

1. ERRONKA
Gazte kritikoak, arduratsuak, solidarioak eta beren herritartasuna garatzeko
balio eta tresnak dituztenak

HELBURUAK

EKINTZAK

1 Gazteek beraiek kudeatutako

aisialdiko guneak eta hiriko
gainerako interesak normaltasunez
gara daitezen lortzea

2 Bizimodu osasungarriak sustatzea

L.2-1

GAZTEEN LONJEI BURUZKO ORDENANTZA

L.2-3 DROGEI BURUZKO INFORMAZIO ETA DEBATERAKO
TOPAGUNEA
L.2-4 KONTSUMOEI ETA BIDE-SEGURTASUNARI BURUZKO
KANPAINA

3 Sentiberatzea mikro-indarkeriazko

L.2-2
egoeren aurrean, eta horiei,
erantzunkidetasunari eta errespetuzko harreman-eredu osasungarriei L.2-6
buruzko informazioa ematea

“ZURE ESKU ERE BADAGO” KANPAINA – II. ETA III. EDIZIOAK
INDARKERIA MATXISTA OROREN AURKAKO KANPAINA

4 Aniztasunaren kulturari buruzko

ideia sustatzea, norberaren
ezagutzatik, aniztasun-kategorien
aitorpenetik, elkarren errespetutik
eta lankidetzatik abiatuta

L.2-5 GAZTE-IKUSPEGIA, BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNERAKO
PLANEAN
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EKINTZAK

5 Emakumeei banakako eta taldekako
tresnak ematea, indarkeria
matxistari aurrea hartzeko eta aurre
egiteko

6 Gazteen artean ingurumenarekiko

errespetua eta jokabide iraunkorrak
sustatzea

7 Aniztasunean oinarritutako

bizikidetzaren alde egiten duten
jarduketak eta, beraz, pertsonen eta
kolektiboen bazterketaren eta
horienganako indarkeriazko jarreren
aurka egiten duten jarduketak
sustatzea (makro- eta
mikro-indarkeria)

L.2-7

AUTODEFENTSA-LANTEGIAK EMAKUME GAZTEENTZAT

L.2-8 SENTSIBILIZAZIOA KLIMAREN KRISIAREN ETA
KLIMA-ALDAKETAREN AURREAN
L.2-9 BERARIAZ GAZTEEI ZUZENTZEN ZAIEN ZURRUMURRURIK EZ
PROGRAMA
L.2-10 ANIZTASUNAREN ALDEKO PROIEKTUEN SUSTAPENA
L.2-11 LGTBI+FOBIAREN AURKAKO KANPAINA
L.2-12 GAZTEAK BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA

8 LGTBI kolektiboa ikusaraztea

L.2-13 SEXU-AHOLKULARITZA ETA PSIKO-AHOLKULARITZA
INDARTZEA, LGTBI + KOLEKTIBOKO GAZTEEI ORIENTABIDEA ETA
BABESA EMATEKO BALIABIDE DIREN NEURRIAN
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2. ERRONKA
Gasteiz, desabantaila sozialeko egoerak minimizatzen dituen hiria

HELBURUAK

EKINTZAK

1 Gaitasun sozial eta pertsonalak

L.2-14 HEZKUNTZA-KONPENTSAZIOA (ESPERIENTZIA PILOTUA)

garatzea, 12 urtetik 30era bitarteko
gazteen egokitzapen-prozesuak
hobetzeko

L.2-16 PAUSOZ PAUSO
L.2-15 ADIMENA ZABALTZEN

2 Sarean lan egiteko esperientziak

sortzea, gazteei begira sistemak
berak gizarteratzeko duen ahalmena
maximizatzeko

L.2-17 INFORMAZIOA, MOTIBAZIOA ETA BIDEA ERRAZTEA
(GAZTE PLANA)
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L.2.1 EKINTZA

Gazteen lonjei buruzko ordenantza
Gazteen erakundeekin, gazteekin eta gazteen lonjen
gaiarekin zerikusia duten gainerako eragileekin,
udal-ordenantza bat egingo da, horien erabilera arautzeko eta bai erabiltzaileei eta bai gainerakoei (jabeak
eta auzokoak) halako lasaitasun eta berme bat emateko, berorien egoeraren aurrean.
Hori egin ondoren, ordenantzaren eta gai horri buruzko
aholkularitza-baliabideen berri emango da (batez ere
gazteei zuzentzen zaien aholkularitza juridikoa nabarmenduz).

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren
Saila

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
3.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
3.000 €

L.2.2 EKINTZA

“Zure esku ere badago” kanpaina – II. eta III. edizioak
Kanpaina honen lehen edizioa 2015-2016an egin zen,
2017
2018
2019
gazteen artean errespetuan eta berdintasunean
oinarritutako sexualitate osasungarria sustatzeko xedez.
Komiki gehiago sortuko dira pertsonaia berak erabiliz,
gizonezkoen pertsonaiak sartuz eta gai berriak jorratuz:
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
- Nerabezaroan ama izateko desira
9.000 €
6.000 €
- Haurdunaldiaren borondatezko etendura
- Sexuen arteko desoreken arteko borrokan esku
BESTE SAILEN AURREKONTUA
hartzen duten mutilak
- Maskulinitate- eta feminitate-eredu askotarikoak
- Mutiletan edo neskatan egiteko bide egokiak
AURREKONTUA GUZTIRA
- ….
9.000 €
6.000 €
Gida labur bat ere landuko da gazteen ikuspegitik,
harreman osasungarriei eta bikotean sor daitezkeen
indarkeria-egoerak zokoratzeko moduei buruz.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Berdintasunerako Zerbitzua
Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L.2.3 EKINTZA

Drogei buruzko informazio eta debaterako topagunea
Drogen arloko proiektu bat da, prebentzio-izaerakoa,
eta, jarduketa-ardatz gisa aisialdia eta osasuna hartuta,
informazioa emateko, adierazteko, eta arriskuak
murrizteko gune bat da, aisialdiko jardueren eta
gazteen testuinguruan, betiere. Drogei eta drogek
aisialdiarekin eta osasunarekin duten erlazioari
buruzko gogoeta bultzatu nahi da, eta informazio
objektiboa eskaini nahi da, gazteak erabakiak hartu
behar dituztenerako gaitzeko.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
3.000 €

3.000 €

3.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Osasun Publikoaren Zerbitzua

3.000 €

3.000 €

3.000 €

L.2.4 EKINTZA

Kontsumoei eta bide-segurtasunari buruzko kanpaina
Gazteen arteko hizkera eta komunikabide egokiak
erabiliz,
substantzien
kontsumoaren
eta
bide-segurtasunaren artean dagoen zuzeneko
harremanaren berri emango zaie gazteei, auto eta
ibilgailuetan egiten diren lekualdaketei begira.
Garrantzitsua da mezu paternalistetatik eta helduen
ikuspegitik aldentzea eta gazteei zuzentzea, gazteen
parte-hartzea ere sustatuz.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
3.000 €

3.000 €

3.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
500 €

500 €

500 €

AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Udaltzaingoa
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

3.500 €
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L.2.5 EKINTZA

Gazte-ikuspegia, bizikidetza eta aniztasunerako planean
Udalerriko bizikidetza eta aniztasunerako planak
gazteen behar eta ezaugarriak bildu behar ditu, plan
horren definizioan eta zehaztapenean gazteen berezitasunak txertatu ahal izateko.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

AURREKONTUA GUZTIRA

L.2.6 EKINTZA

Indarkeria matxista ororen aurkako kanpaina
Azaroaren 25a emakumeen aurkako indarkeriaren eguna
2017
2019
denez, indarkeria matxista orori eta gizarte-mailako
konplizitateei buruzko kontzientziazio-kanpaina bat
egingo da.
Gazteei zuzenduko zaie bereziki.
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
14.000 €

10.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Berdintasunerako Zerbitzua

14.000 €

10.000 €

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L.2.7 EKINTZA

Autodefentsa-lantegiak emakume gazteentzat
Autodefentsa-lantegi feministak eskainiko zaizkie
emakume gazteei, bizipenetan oinarritzen diren horrelako lantegietan belaunaldien artean sor daitezkeen
urruntzeak saihestuz.

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.000 €

2.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Berdintasunerako Zerbitzua

2.000 €

2.000 €

L.2.8 EKINTZA

Sentsibilizazioa klimaren krisiaren eta klima-aldaketaren aurrean
Toki-mailan nahiz maila globalean horrek izan ditzakeen
2018
ondorioak eta horiei aurre egiteko eta egokitzeko metodoak ezagutaraziko dira.
Hainbat ekintza bilduko dituen kanpaina bat egingo da,
gazteengan eta haien ohituretan nahiz klimaren krisiare- G A Z T E P L A N A R E N A U R R E K O N T U A
kin eta horren ondorioekin lotuta dituzten jokabideetan
14.000 €
oinarrituta.
Murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko ohiturak ere
BESTE SAILEN AURREKONTUA
txertatuko dira.

AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

14.000 €
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L.2.9 EKINTZA

Berariaz gazteei zuzentzen zaien Zurrumurrurik ez programa
Oro har biztanleria osoari eskaintzen zaion programa
oinarri hartuta, berariaz gazteei zuzenduko zaien
zurrumurruen aurkako programa bat garatuko da,
gazteen hizkera eta gazteen komunikabide eta
espazioak erabiliz.

2019
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
10.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
12.000 €

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

AURREKONTUA GUZTIRA
22.000 €

L.2.10 EKINTZA

Aniztasunaren aldeko proiektuen sustapena
Aniztasuna eta aniztasun mota oro sustatzen duten proie2017
2018
2019
ktuak (tokikoak, probintziakoak, autonomia-erkidegoetakoak) ezagutaraziko dira, Gasteizko gazteentzat onuragarri izan baitaitezke; adibidez, Gune Anitza Zigilua,
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarena (EGK).
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
Arduraduna: Gazteria Zerbitzua

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L.2.11 EKINTZA

LGTBI+fobiaren aurkako kanpaina
Kolektibo hori ikusgarriago egiteko asmoz, kolektibo
horrekiko fobiaren aurkako kanpaina bat egingo da,
zuzeneko mezuak zabalduz eta aniztasuna sustatzen
duten mezu positiboak erabiliz.
Kanpaina aurkezteko, LGTBI+fobia zer den azal daiteke
alde batetik, maiatzaren 17a zer egun den aintzat hartuta, eta, bestetik, aniztasuna babesteko ditugun aukera
guztiak susta ditzakegu, ekainaren 28aren inguruan.
Kanpaina bat diseinatu eta abiaraziko da 2017an, eta
kanpina horren edizio berria egingo da 2019an.

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua,

AURREKONTUA GUZTIRA

2019

14.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA

14.000 €

Berdintasunerako Zerbitzua

L.2.12 EKINTZA

Gazteak bizikidetza eta aniztasuna
Lanbide Hezkuntzako, Batxilergoko eta Derrigorrezko
2017
2018
2019
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan egiteko programa,
elkarbizikidetza eta elkartasuna lan egiteko gazteen
artean bai auzo mailan, bai hiri mailan, beste herrietako
errealitatearen eta gure inguruko ezagutzaren bidez. 2017 G A Z T E P L A N A R E N A U R R E K O N T U A
kanpaina pilotu bezala hasi eta emaitzak ikusita, hurrengo
urteetan errepikatzeko aukera aztertu.

BESTE SAILEN AURREKONTUA
18.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Garapen Zerbitzua
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

18.000 €

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L.2.13 EKINTZA

Sexu Aholkularitza eta Psiko Aholkularitza indartzea, LGTBI + kolektiboko
gazteei orientabidea eta babesa emateko baliabide diren neurrian
Gaur egun Gasteizko Udalak LGTBI+ kolektiboko gazte2017
2018
2019
entzat zer baliabide dituen erakutsi nahi zaie batez ere
gazte horiei, berorietara jo dezaten nahi dutenean, isilpeko
izaeraz erabat eta profesionaltasun osoa bermatuz.
Kolektibo horretako gazteei zuzendutako zabalkunderako G A Z T E P L A N A R E N A U R R E K O N T U A
material espezifikoa landuko da.
3.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Berdintasunerako Zerbitzua

3.000 €

L.2.14 EKINTZA

Hezkuntza-konpentsazioko programa (esperientzia pilotua)
Desabantaila-egoerak sortzen dira gure hirian, eta,
inklusibotasunaren garapena zailtzeaz gain, zatiketa
eragiten du horrek, bai gizartean eta bai
hiri-espazioan. Testuinguru horretan, ekintza
hezitzaile bat proposatzen da, eskola ardatz hartuta,
elkarrekin lotutako hiru dimentsiotan esku hartzeko:
- Hezkuntza-konpentsazioaren beharra duten
ikasleekiko esku-hartzea, Indize Sozioekonomiko eta
Kultural (ISEK) baxua ikastetxeetan.
- Familiekiko esku-hartzea prestakuntzaren arloan,
ISEK baxuko ikastetxeetan.
- Inguruneko esku-hartzea (auzoan), eskolaz
kanpoko jardueren ikuspegitik. Atal honetan parte
hartzen du Gazte Planak, Pilar, Gazalbide eta
Txagorritxu auzoetan oraingoz.

Arduraduna: Hezkuntza Zerbitzua
Erantzunkideak: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
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GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
8.000 €

8.000 €

8.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
8.000 €

8.000 €

8.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA
16.000 €

16.000 €

16.000 €
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L.2.15 EKINTZA

Adimena Zabaltzen
Beharrezko euskara-maila izan gabe Batxilergoari ekin
behar dioten ikasleei (DBHko 4. mailakoak) edo Batxilergoa (1. Edo 2. maila) egiten ari direnei laguntzeko
talde bat izango da, motibazio faltari eta eskolaldia
uzteko arriskuari aurre egiteko asmoa duena. Bi formatutan gara daiteke: urtean zehar, edo opor garaian,
modu intentsiboan (Aste Santuan, uztailean…).

2017

2018

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.200 €

2.200 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
Arduraduna: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren

Saila

AURREKONTUA GUZTIRA

Erantzunkideak: Hezkuntza, Euskara eta Gazteria

2.200 €

Zerbitzua

2.200 €

L.2.16 EKINTZA

Pausoz pauso
Harrera-baliabideetan dauden eta adinez nagusi diren
gazteei zuzendutako ekintza da, eta gazte horiek aisialdiko jarduera normalizatuetan sartzea du azken xede.
Bitartekotzarako beste jarduera batzuk sortzea ere
aurreikusten da, biztanleria orokorrari zuzendutako
zirkuituetarako bidea egiteko, barneko bitartekotzaren
bidez, udal-jardueretan sartuz eta horien parte-hartzea
sustatzeko kirol-klubekin akordioak sinatuz.

Arduraduna: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren
Saila

2018
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
3.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
3.000 €

Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua
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L.2.17 EKINTZA

Informaziorako, motibaziorako eta bidea errazteko guneak
Gizarte Politiken Saileko baliabide eta programetan desa2017
2018
2019
bantaila-egoeran dauden gazteek elkarrekin bat egiteko
guneak eta uneak antolatuko dira. Gazte Planeko programetako parte-hartzeari buruzko informazioa emango
duten eta motibatzen lagunduko duten langile teknikoen G A Z T E P L A N A R E N A U R R E K O N T U A
bidez egingo da. (Hiru hilean behin egingo dira topagune
horiek). Gazteen Argibideetarako Udal Bulegora bisitak
ere egin daitezke xede horrekin.

BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna: Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren
Saila

AURREKONTUA GUZTIRA

Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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Herritarren parte-hartzearekin, boluntariotzarekin eta elkartegintzarekin zerikusia duten gazteen
errealitateko gaiak lantzen ditu jarduketa-lerro honek. Bi erronka handi bereiz ditzakegu:

ERRONKAK
1. Gasteiz gazteen parte-hartzea
bultzatzen duen hiri bat eta tokiko
administrazio bat izatea.

2. Gazteak Gasteizen eta
udalerriko gazte-politiketan
eragile aktiboak izatea.

HELBURUAK
Hauek dira 2017-2019 aldirako zehaztu diren helburuak:

1 Gazteek beren herritartasun-eskubidea erabiltzea (hau da, eragiten dieten gai publikoetan

parte-hartzea): Gazte Planak lagundu egingo baitie:
Dituzten eskubideak ezagutzen, parte hartzen, informazioa eskatzen, kexatzen, ekimena
izaten.
Parte hartzeko bideak izaten eta erabiltzen, bereziki, Elkargunea, herrian herritartasuna
gauzatzeko baliabide pribilegiatua baita.
Parte-hartzeko aukerak hobetzen, zailtasun handiagoak izan ditzaketen kolektiboek
dituzten zailtasunak eta desabantaila-egoerak gaindituz.
Parte-hartzeari erantzun bat ematen, ekintza zehatzak garatuz edota beren proposamenak
abian ez jartzeko arrazoiak emanez.
Udaletik kanpoko ekimenak ezagutzen eta babesten.

2 Erakundeetara gerturatu ez arren udalerrian hainbat esparrutan parte hartzen ari diren

kolektiboekin harremanetan jartzea, haien ikuspegia ezagutzea eta haiekin harremanetan eta
interakzioan jartzeko bideak bilatzea.

3 Gazteek herritarren eta beren bizi-kalitatea hobetzen lagunduko duten parte-hartze sozialeko
eta boluntariotzako ekintzak garatzea.

4 Helburu komunak dituzten gazteen arteko topaketak eta parte-hartze aktiboa sustatzea
(taldeetan, kolektiboetan edo elkarteetan), gizarte-sare aktiboa eratu ahal izateko.

Helburu horiek eremu horietan aurrera egitea ahalbidetuko dute, bi ikuspegitatik:
Alde batetik, udalak irekita egon behar du, gazteek beraiei eragiten dieten esparru guztietan
benetan eta modu eraginkorrean izan behar luketen parte-hartzearen aurrean.
Eta, bestetik, berrikuntzaren aldetik indar handia duten herritar aktibo gisa ikusi behar dira
gazteak, batez ere, lerro honetan, hau da, gazteen parte-hartzeak eta berrikuntzak
Gasteizentzat balio izugarria duen eremu honetan.
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Eremu horretan, funtsezko eragilea da Euskadiko Gazteen Kontseilua. Hiriko gazteen elkarteak
biltzen ditu erakunde horrek, eta Gazteria Zerbitzuarekin elkarlanean ari da urteetan, hasiera
batean, gazte-politiken foroen bidez, eta duela hiru urtetik, hitzarmen baten bidez. Hauek dira
hitzarmen horren eduki nagusiak: gazteen parte-hartzea erraztea, bai kolektiboetan edo
elkarteetan antolatuta daudenena, bai bakoitzak bere aldetik une batean izan dezakeena.
Beste eragile garrantzitsu bat udalaren barneko Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua da.
Herritarren Parte-hartzerako Planaren bidez, Gazteria Elkargunearekin koordinatuta dago, eta
Gasteizko Udalaren gazte-politiken jarraipena eta ebaluazioa egiteaz arduratzen da Elkargunea,
hain zuzen. Gazte Planaren (Gazteria Zerbitzu osoa) eta Parte-hartzerako Zerbitzuaren arteko
elkarlanak ahalegin guztiak egingo ditu:
Garatzen diren prozesu parte-hartzaile guztietan, gazteen presentzia bermatzeko, eta
Gazteen kolektiboan benetan parte hartzeko sortzen diren aukera berrien aurrean, laguntza
eta aholkua eskaintzeko.
Egindako errealitatearen analisiak argi erakusten digu ohiko bideetatik (parte-hartzeko
kontseiluak eta izaera klasikoagoa duen elkartegintza) egiten den parte-hartzea baxua dela eta
parekoen artean espazioa eta denbora partekatzearekin lotuta dauden parte hartzeko modu
berriak (lonjak, autokudeatutako lokalak) edota egitura iraunkorretan sustraitzen ez diren proiektu,
aldarrikapen edo topaketa bereziak garatzen direla. Azkenik, argi ikusten da oraindik ezkutuan
jarraitzen dutela sare sozialek Interneten duten indarrak eta gazteek horiek erabiltzeko dituzten
modu berriek.
Jarduketa-eremuen arabera sailkatu ditugu ekintzak:
Udalaren Gazte Planean
Gazteei eragiten dieten beste udal-politika batzuetan
Eremu sektorialetan (enplegua, hirigintza, kirola…)
Gizartean, horixe baita herritartasunaren azken helburua
Ezinbestekoa iruditzen zaigu gazteek une eta egoera zehatzetan duten parte-hartzea ikusgai
egitea, modu positiboan. Hau da, gazteen presentzia bermatzea, eta horiek protagonista
bilakatzea gure udalerrian.
Beharrezkoa iruditzen zaigu teknologia berriak erabiltzea, gazteen ohiturekin eta erabilerekin bat
datozen parte hartzeko modu berriak ahalbidetzeko.
Erronka horiei erantzuteko, askotariko ekintzak planteatu ditugu, parte hartzeko aukerak
sustatzera, gazteekin dugun informazioa eta komunikazioa hobetzera, interesguneak
hautematera, benetan parte hartzeko espazioak eta aukerak eskaintzera eta gazteekiko ditugun
estereotipoak gainditzera bideratuta.
Boluntariotzaren esparruko esku-hartzea Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoarekin eta
Lankidetza Zerbitzuarekin erantzunkidetasunean egiten den lanean oinarritzen da, bai eta
boluntario gazteekin lan egiten duten eta horiek zaintzen dituzten hiriko beste eragile batzuek
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txertatzean edota Astialdi Foroarekin egiten den elkarlanean ere. Astialdi Foroan daude Aisialdiko
Hezkuntzako taldeak, gazte boluntarioen zati handi bat biltzen duten talde horiek, hain zuzen.
Elkarteei eta kolektiboei eskaintzen zaien laguntzari dagokionez, EGKrekin dugun hitzarmenaz
gain, gazteen elkarteei eta kolektiboei zuzendutako diru-laguntzen deialdia egiten da.

UDALAREN JARDUKETAK
Gazteria Zerbitzuak ildo horretan lan egiten duten ekintzak eta programak garatzen jarraitzen du,
besteak beste, Hiretu Hiria (parte-hartzearen inguruko hezkuntza-programa) eta Haziak programa
(proiektuak eta parte hartuz lan egiteko moduak lantzen ditu).
Gazteria Elkargunea hiriko herritarren parte-hartzerako sistemaren organo finkoa da, eta
parte-hartze horren ordezkaria da Gizarte Kontseiluan. Antolatutako parte-hartzean gazteek duten
presentziaren zutabea da, eta Udalaren Gazte Planaren eta berorren ekintzen jarraipena eta
ebaluazioa bermatzen ditu, bai eta hirian udalaren edozein sailetatik garatzen diren gainerako
gazte-politikena ere. Gazteria eta Parte-hartzerako Zerbitzuei dagokie, elkarlanean, Elkargune hori
(elkarte- eta gizarte-mailan) dinamizatzea.
Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoak, OMIJek, laguntza garrantzitsua eskaintzen du abian
jartzen diren ekintza guztien hedapenean; horrez gain, gazteekin komunikatzeko oinarri-oinarrizko
lotura da, batez ere, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen dituelako, eta hori
ezinbesteko alderdia da jarduketa-lerro honetan. Sareko eta Interneteko aukera birtualak
aholkularitza pertsonalizatuarekin ere bateratzen ditu, Gazte Informatzaileen Sarea kudeatzeaz
eta dinamizatzeaz gain.
Abian diren beste ekintza batzuk ere lantzen ari dira udalaren hainbat zerbitzu edo sail, besteak
beste, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua; elkartegintzari eta askotariko eremuetan elkarteek
duten parte-hartze prozesuei laguntza eskaintzen die zerbitzu horrek. Era berean, hor dago
udalaren parte-hartzerako sistema ere, parte hartzeko organoekin, eta gazteek gero eta presentzia
eta parte-hartze handiagoak izan ditzakete sistema horretan. Garapenerako Lankidetza
Zerbitzuak, berriz, nazioarteko kooperazioaren barnean boluntariotza sustatzeko jarduketa-lerroak
proposatzen ditu.
Gizarte Politiken Sailak Gazte Planaren lerro honi laguntzen dio boluntariotza sustatuz eta
parte-hartzea bultzatzeko programak landuz. Ildo horretan, azpimarratzekoak dira honako hauek:
ESKUBIDEEN BATZORDEEK eskubideak eta sormenarekin eta artearekin lotutako diziplinak
batzen dituzten jarduerak garatzen dituzte, eta 18 urte arteko neskei eta mutilei zuzentzen zaizkie;
HIRIKOAK DBHko bigarren mailako neskei eta mutilei zuzendutako jarduera da. Bertan parte
hartzen ikasteko aukerak sortzen dira eginkizun horretan arduradunaren esparruak sortzen, horrela
hiriarekiko eta bere buruarekiko erantzukizuna duten pertsonak prestatzen. Eta HAURREK ETA
NERABEEK PARTE HARTZEKO FOROA 14 urte arteko neskei eta mutilei zuzendutako jarduera da;
gazteen talde finkoak eta iraunkorrak biltzen dira, beren iritziak azaltzeko eta dituzten asmoak edo
nahiak guztien artean aztertzeko (hiriko eragile aktibo eta arduratsu diren heinean); Kale
Heziketako Programak lantzen dituen ekintzen bidez (12 laino…) eta dagoeneko abian diren beste
ekintza batzuen bidez garatzen da jarduera.
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Gazte Plan honetan jasotzen diren adierazleek helburu horien aurrerapena ezagutzen laguntzen dute,
eta politika publikoetan gazteen parte-hartzea sustatzeko udala egiten ari den ahalegina neurtzen
saiatzen dira.

ERRONKAK
1. Gasteiz gazteen parte-hartzea bultzatzen duen hiri bat eta tokiko administrazio bat izatea.
2. Gazteak Gasteizen eta udalerriko gazte-politiketan eragile aktiboak izatea.

HELBURUAK
1 Gazteek beren

herritartasun-eskubidea gehiago
erabiltzea (hau da, eragiten dieten
gai publikoetan parte-hartzea).

EKINTZAK
L.3-1
GAZTELAB, GIZARTE-BERRIKUNTZARAKO
GAZTEEN LABORATEGIA
L.3-2

GAZTEEK UDALEKO EKIPAMENDUAK ERABILTZEA

L.3-3

GAZTEEN PARTE-HARTZEARI BURUZKO AZTERKETA

L.3-4

“MURGIL ZAITEZ BOLUNTARIOTZAN” PROIEKTUA

L.3-5

EUROPAKO BOLUNTARIOTZA PROGRAMA

2 Erakundeetara gerturatu ez arren

gai askotan parte hartzen ari diren
kolektiboen ikuspegia ezagutzea.

3 Gazteek herritarren eta beren

bizi-kalitatea hobetzen lagunduko
duten parte-hartze sozialeko eta
boluntariotzako ekintzak garatzea.

4 Helburu komunak dituzten gazteen
arteko topaketak eta parte-hartze
aktiboa sustatzea (taldeetan,
kolektiboetan edo elkarteetan),
gizarte-sare aktiboa eratu ahal
izateko.

L.3-6 HEGOALDEKO HERRIALDEETAKO GAZTEEN ETA GASTEIZKOEN
ARTEKO TRUKEAK
L.3-7

GAZTEEN PARTE-HARTZEA GAZTE-LOKALETAN

L.3-8 GASTEIZKO AISIALDIKO ERAGILEEN ETA
BALIABIDEEN DIAGNOSTIKOA ETA MAPA
L.3-9 AISIALDI HEZITZAILEKO JARDUNBIDE EGOKIEI
BURUZKO GIDA
L.3-10 RTEETAN ETA KOLEKTIBOETAN EUSKARA TXERTATZEKO
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L3.1 EKINTZA

Gaztelab, gizarte-berrikuntzarako gazteen laborategia
GOBERNAMENDU-LABORATEGIA:
Eztabaidarako, berrikuntzarako eta gazte-politiken
esparru orotan proposamenak eraikitzeko gazteek
duten gunea.
Elkargunearen ekimenez egingo da deialdia, baina
gazte talde batek ere egin dezake, edozein eremutan
diziplinartekotasunean oinarrituta arazo zehatz batzuei
irtenbidea bilatuz egoeraren bat aurrera eramateko
edo aldatzeko interesa badute.
Parte-hartzearen emaitza Gazteria Elkargunean
aurkeztuko da, eta, hala behar izanez gero, baita
Udalbatzako Informazio Batzordean ere.
Administrazioak
eskainiko
ditu
horretarako
baliabideak:
lekua,
tresnak,
informazioa,
proposamen-bideak, etab.
Ekintza horretan txertatuko dira, ahal den neurrian,
gazteen parte-hartzearekin lotuta unean-unean sor
daitezkeen beste ekintza batzuk: world-kafea, batzar
irekiak Elkargunearekin, gazteei, teknologiei eta
gobernu irekiari buruzko topaketak, Gaztenpatia
foroaren hedapena, eta Hiretu Hiria programan
sortutako proposamenak, besteak beste.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Herritarren Parte-hartzerako

Zerbitzua, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua eta
Garapenerako Lankidetza Zerbitzua
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2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
7.500 €

7.500 €

7.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
7.500 €

7.500 €

7.500 €
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L3.2 EKINTZA

Gazteek udaleko ekipamenduak erabiltzea
Esperientzia pilotu bat da. Gazteei udalaren lokal bat
(edo lokalak) eskainiko zaie, elkartu eta taldean hainbat
jarduera garatzeko: sortzeko, parte hartzeko gogoa
duten gazteak biltzeko, sare sozialetan ohikoak diren
gazteak elkartzeko, Gazte Labeko topaketak egiteko,
bai eta gazteak elkartzeko gune bat eskatzen duten
Gazte Planaren ekintzak garatzeko ere.
Ireki eta itxi beharrik ez dagoen udalaren lokalen bat
erabiliko da, esperientzia pilotu gisa, eta
autokudeaketarako formulak bilatuko dira.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Lokala edo lokalak kudeatzen

dituen saila

L3.3 EKINTZA

Gazteen parte-hartzeari buruzko azterketa
Parte-hartzearen errealitatearen azterketa eguneratua
egingo da, Gazte Planeko galdeketak oinarri hartuta
eta beste estamentu batzuen laguntzarekin: Ikerketa
Bulegoa, Eusko Jaurlaritzaren Behatokia…
Gazteen parte-hartzeari buruzko datu kuantitatiboak
eta kualitatiboak emango dira 2018-2019rako
enplegu-plan bati lotuta.

2018
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Behatokia eta Ikerketa Bulegoa

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L3.4 EKINTZA

“Murgil zaitez boluntariotzan” proiektua
Boluntariotzarekin hasierako harremana izateko
aukera emango du, boluntariotzako hiru edo lau
esperientziatan murgilduz urtebetean. Proiektuan
parte hartu nahi dutenen zerrendan emango dute
izena
gazteek,
eta
hainbat
erakunderekin
harremanetan jarriko da Gazte Plana, boluntariotzaren
errealitatearekin lehenengo kontaktu bat izan dezaten
bermatu ahal izateko. Urtean zehar, gazte bakoitzak
hiru edo lau esperientziatan parte hartuko du.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Batekin eta Saregune,

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

3.500 €

3.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Garapenerako Lankidetza Zerbitzua

2.500 €

3.500 €

3.500 €

2018

2019

L3.5 EKINTZA

Europako boluntariotza programa
Europako Boluntariotzan parte hartu nahi duten
gazteei laguntza eskainiko zaie. Boluntariotzan parte
hartu nahi duten gazteak harremanetan jarriko dira
boluntarioak behar dituzten erakundeekin; horrela,
Araban gaur egun ez dagoen aholkularitza eta
laguntza berreskuratu nahi dira. 2017an kontaktuak
egingo dira Eusko jaurlaritzarekin, ikusteko zeintzuk
diren aukerak 2018an zerbitzu hori martxan jarri ahal
izateko.

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Batekin y Saregune
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L3.6 EKINTZA

Hegoaldeko herrialdeetako eta Gasteizko gazteen arteko trukea
Garatzen ari diren garapenerako lankidetza-proiektuen
esparruan egingo dira truke horiek, gazteen
parte-hartzea kontuan hartzen duten proiektuen
esparruan, hain zuzen.
Garapenerako Zerbitzuak emango du jarduera hori
xede duten proiektuei buruzko informazio zehatza,
urtero, garapenerako proiektuei dagokien deialdia
ebatzi ondoren, eta hiru urtean behin, gutxi gorabehera,
hainbat urtetarako garapenerako lankidetza-proiektuei
dagokien deialdia ebatzi ondoren.

2019
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Garapenerako Lankidetza Zerbitzua
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

L3.7 EKINTZA

Gazteen parte-hartzea gazte-lokaletan
Gazalbide auzoan landuko den esperientzia pilotua da.
Foro edo eztabaidarako mahai bat osatu nahi da,
gazte-lokalen errealitatea aztertzeko, eta barruan nahiz
auzoan parte hartzeko aukerei buruz edota errealitate
horri eragiten dieten beste gai batzuei buruz
eztabaidatzeko.

Arduradunak: Gazteria Zerbitzua eta Euskadiko

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Gazteriaren Kontseilua

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L3.8 EKINTZA

Gasteizko aisialdiko eragileen eta baliabideen diagnostikoa eta mapa
Une horretan aisialdian hezkuntzak duen egoera eta
arazo
garrantzitsuenenak
(indarguneak
eta
ahultasunak…) islatzen dituen diagnostiko bat egingo
da, eta errealitate horren aurrean hirian dauden
eragileak eta baliabideak jasotzen dituen mapa bat ere
egingo da.
2017-2018 ikasturterako enplegurako plan baten
bidez egingo da, Astialdi Foroaren laguntzarekin.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Astialdi Foroa eta Euskadiko

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Gazteriaren Kontseilua

L3.9 EKINTZA

Aisialdi hezitzaileko jardunbide egokiei buruzko gida
Aisialdi hezitzailerako jardunbide egokien gida bat
egingo da. Tokiko nahiz ingurune hurbiletako adibideak
jasoko ditu, eta egiten duten lanari buruzko gogoeta
egitera eta partekatzera animatuko ditu taldeak, beren
jarduerak hobetzeko.
Iaz egindako diagnostikoan oinarrituta egingo da,
zeharkakotasunaren lerroko Gasteiz Gaztea jardunbide
egokiei buruzko jardunaldiarekin batera. 2018-2019
ikasturterako enplegurako plan baten bidez egingo da.

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Astialdi Foroa

AURREKONTUA GUZTIRA

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L3.10 EKINTZA

Elkarteetan eta kolektiboetan euskara txertatzeko baliabideak
Astialdi Foroaren esparruan dauden baliabideen berri
emango da, eta aisialdiko hezkuntzaren eremuan
dauden behar berriak aztertuko dira.

2017

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Euskara Zerbitzua
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)

66

4

Sormena

4

Sormena

ERRONKAK

Esku hartzeko lerro honetako erronka nagusiak aurreko Gazte Planean zehaztutakoari
jarraitzen dio:
1. Gazteak, hiriko eragile aktibo eta sortzaileak

HELBURUAK

Epe honetarako, honako helburu hauek ezarri dira:

1 Gazteek askotariko aukerak eta espazioak izatea beren esku (birtualak, fisikoak…),
sormenarekin lotutako honako kezka hauek landu ditzaten:
Elkartzeko, hausnartzeko eta elkarrekin lantzeko (sortzeko).
Sortzaile diren neurrian, sortzeko eta esparru horretan hezteko.
Bere sorkuntza-lanekin disfrutatzeko.

2 Pertsona gazte sortzaileak protagonista izatea eta gizartean presentzia izatea, eragile aktibo
diren neurrian, hiriari egiten dioten ekarpen sortzailea agerian jarriz.

3 Gazteei lagun egitea eta aholkua eta baimena ematea beren sormen-prozesuan.
4 Gasteizko Udaleko zerbitzuei, programei eta kultura-baliabideei buruzko informazioa
helaraztea gazteei.

Gazte Plan berri honetan, sormenaren lerroa bereiz landu da, esparru horrek gure hirian betetzen
duen garrantziaren adierazgarri. Askotariko diziplina eta interesak biltzen ditu sormenak, eta
gazteen kolektiboaren heterogeneotasuna eta aniztasuna bermatzen dira horrela.
Sormenaren esparruan gazteek hiriari egin diezazkioketen ekarpen ikaragarriak bildu nahi ditu
atal honek, eta, aldi berean, gazteak agerian jarri eta balioetsi nahi ditu. Beste faktore garrantzitsu
bat espazio publikoarekin dago lotuta, espazio publikoa sormenarekin zerikusia duen oro
hedatzeko, sortzeko eta agerian jartzeko erabiltzearekin.
Gazteak dira berez arriskuaren inguruan mugitzeko, esperimentatzeko eta berrikuntza eta
horrelako gaitasunak lantzeko prestutasun handiena duten pertsonak, eta etorkizunean eta
hiriaren iraunkortasun sozialean inbertitzea da sormena.

68

4

Sormena

UDALAREN JARDUKETAK:
Sormenaren esparruan lanean jarraitzen du Gazteria Zerbitzuak, Sortzen programaren bidez.
Hainbat diziplinatatik (bideoa eta argazkigintza, arte plastikoak, ipuin eta kontakizun laburrak,
film laburrak, musika) sormenaren esparruan lan egiteko aukera ematen duten ekintza eta
lehiaketa guztiak biltzen ditu programa horrek. Programaren ezaugarri nagusietako bat
gazteari ematen zaion laguntza da, sormena babesteko asmoz esparru guztietan garatzen
den tutoretza profesionala, zehazki.
Gazteen ideiak biltzen dituen Haziak lehiaketan, aurkeztutako ideien % 74 kulturaren
esparruko sormenarekin lotuta daude (esku-hartze artistikoak, graffitiak, film laburrak,
sormenarekin lotutako lantegiak…)
Gazte Factory programaren bidez, beren intereseko jarduerak (dantza hiritarra, capoeira)
sustatu eta lantzeko espazioak behar dituzten kolektiboei laguntza ematen jarraitu da.
Gazte Sortzaileak programa du Euskera Zerbitzuak; 17 urtetik 35era bitarteko gazteei
zuzentzen zaien programa horren helburua sormena bultzatzea da, euskararekin lotuta,
betiere.
Kultura Sailaren zenbait helburu bat datoz Gazte Plan honetan proposatzen diren zenbaitekin:
“Sorkuntzarako, ekoizpenerako, trukerako eta elkarren arteko harremanetarako espazioak
bilatzea”; “Prestakuntza, sorkuntza, ekoizpena, hedapena eta parte-hartzea sustatzea eta
bultzatzea”, eta “Kulturako sektore guztiei laguntzea eta horien artean sinergiak sortzea”.
Kultura Zerbitzuko unitateen barneko programa ugarik honako helburu hauek lortzea dute
xede: tokiko ekimenak txertatzea jaietan, sariketetan eta lehiaketetan; hainbat
arte-diziplinatan, ikastaro plastikoak garatzea, jarduera artistikoetarako ikasgela irekiak
antolatzea, antzerki-proposamenetan tokiko sorkuntza-lanei babesa ematea…
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ERRONKAK
Gazteak, hiriko eragile aktibo eta sortzaileak

SORMENA
HELBURUAK
1 Gazteek askotariko aukerak eta

espazioak izatea beren esku
(birtualak, fisikoak…), sormenarekin
lotutako beren kezkak gara ditzaten,
elkarrekin bat egin dezaten, sor
dezaten eta beren sorkuntza-lanak
zabal ditzaten

EKINTZAK
L.4-1

ESPAZIOAK BERRERABILTZEA

L.4-8

ZINELEKU

2 Pertsona gazte sortzaileak

L.4-2 GAZTEEN ARTEKO SORMEN-TOPAKETAK ETA LEHIAKETAK
protagonista izatea eta gizartean
L.4-3 945. BURBUILA: PILAR AUZOAREN BERRONERATZE
presentzia izatea, eragile aktibo diren ARTISTIKOA
neurrian, hiriari egiten dioten ekarpen
sortzailea agerian jarriz

3 Gazteei lagun egitea eta aholkua eta L.4-4 VGAZTEA BEKAK TUTORETZAREKIN
tutoretza eskaintzea beren
sormen-prozesuan

L.4-5

AHOLKULARITZA KUDEAKETA KULTURALEAN

4 Gasteizko Udaleko zerbitzuei,

L.4-6

E-LIBURUTEGIAREN ZABALKUNDEA

kultura-programei eta
kultura-baliabideei buruzko
informazioa helaraztea gazteei

L.4-7 LITERATURAKO GAZTE BOOKTUBERREN EDOTA
BLOGLARIEN TOPAKETA
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L.4-1 EKINTZA

Espazioak berrerabiltzea
Udal-espazio bat berriro erabiltzea adierazten du
ekintza honek, eta kezka kulturalei zuzendu dakioke
espazio hori. Hainbat diziplina garatzeko aukera
ematen duen toki bat izango da, eta, toki horretan, bat
egingo dute proiektuek eta pertsona sortzaileek.
Gutxieneko baldintza batzuk bete behar ditu espazioak,
neurriei, ordutegiaren erabilerari, balioaniztasunari eta
abarri dagokienez.
Gizarte-etxeetako espazioetarako sarbideari buruzko
araudia eta gazteek espazio horiek erabiltzeko dituzten
benetako aukerak aztertuko dira.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Gizarte-etxeen zerbitzua

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

L.4-2 EKINTZA

Gazteen arteko Sormen-Topaketak eta lehiaketak
Gazteen sormenerako denbora-tarteak zehaztuko dira
(hamabostaldiak, hilabeteak): era guztietako esparruak
landuko dira, artistiko eta klasikoenak (dantza,
argazkigintza,
antzerkia,
musika…)
nahiz
berritzaileenak. Espazio horrek aukera eman behar du
sortzeko, ikasteko eta partekatzeko, eta ateak irekita
izango ditu atzerriko artistentzat ere.
Gazte Planaren hasieratik datorren prozesua da,
lantzen den guztiak bat egin dezan saioan,
aldian-aldian errepikatzeko asmoz (bizpahiru urtean
behin).
Kulturaren eta sormenaren esparruetako hiriko eragile
guztiak bilduko ditu prozesuak (pribatuak eta
publikoak, erakundeak eta norbanakoak, hiriko
ekitaldiak…)
Espazio ireki bat eratuko da, lantegiak, profesionalen
hitzaldiak edo askotariko jarduerak eskaintzeko edota
kalean jarduteko…

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
1.000 €

3.000 €

12.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
1.000 €

3.000 €

12.000 €

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Udal-sailak

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L.4-3 EKINTZA

945. Burbuila: pilar auzoaren berroneratze artistikoa
Arte hiritarraren bidez auzo bat (Pilar) berroneratzeko
komunitateko proposamen bat da 945. burbuila
egitasmoa. Artea, gizartea eraldatzeko bidetzat
hartuta.
Horretarako, adierazpide gisa eta ingurua hobetzeko
bide gisa graffitia erabiltzen duten Gasteizko hainbat
artista gazteren eta kolektiboren laguntza izango da.
Ahal den neurrian, auzoko bizilagunak, ikastetxeak,
parrokia… sartuko dira sormen-prozesuetan.
Auzo bat estetikoki eta gizartearen ikuspegitik
hobetzea da xedea, auzoa graffitiaren, suspertzearen
eta komunitatearen parte-hartzearen erreferente
bihurtuz.

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

Arduraduna: Pilarko oinarrizko gizarte-zerbitzua

L.4-4 EKINTZA

Vgaztea Bekak tutoretzarekin
2 beka urtero, sormen-prozesu baterako; % 75eko
ekarpena proposamena egin duen pertsonarentzat
(pertsonentzat)
izango
da,
eta
%
25,
sormen-prozesuan lagun egingo dion profesional
batentzat.
Kontuan hartu behar dira diziplina artistikoak.
Zenbait
sormen-esparru
nahasten
dituzten
proiektuetarako bekak ere aintzat hartu beharrekoak
dira, horrela, sortzaile berriei aukerak eman ahal
izateko.

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
5.000 €

5.000 €

5.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua

5.000 €
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L.4-5 EKINTZA

Aholkularitza Kudeaketa Kulturalean
Kultura-gaietan aholkularitza zerbitzua eskainiko da,
eta edozein motatako lanak sartzen dira hor:
kudeaketa,
marketina,
zabalkundea,
babesa,
espazioak…
Hasiera batean posta elektroniko bidez egingo
liratekeen kontsulta horiei erantzuteko, hainbat
arlotako kideekin osatutako talde bat beharko litzateke,
askotariko gaiak jorratu ahal izateko.
Beste pertsona edo artista batzuekin batera aritzeko
edo iritziak trukatzeko aukera emango lukeen baliabide
bat eratzeko aukera ere aztertuko da.
Aholkularitzari buruzko lantegiak eta hitzaldiak.

2017

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

2.500 €

2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua

2018

2.500 €

2.500 €

L.4-6 EKINTZA

e-liburutegiaren Zabalkundea
Flyer eta eranskailuak egingo dira (QR bidez), mailegu
digitaleko plataformaren berri emateko eta zabaltzeko.

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
6.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
Arduraduna:Gizarte-etxeetako
kultura-jardueren unitatea
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

AURREKONTUA GUZTIRA
6.000 €
73

4

Sormena

L.4-7 EKINTZA

Literaturako gazte booktuberren edota bloglarien topaketa
Liburuekiko grina partekatzen duten irakurle gazteen
topaketa Youtubeko kanal batean.
Iritzien sortzaileak dira, horrez gain, interesa duten
beste batzuei beren esperientzien berri emateko
komunitateak eraikitzen dituztenak.

2019
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
12.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
Arduraduna: Gizarte-etxeetako kultura-jardueren
unitatea
Erantzunkideak: Gazteria Zerbitzua

AURREKONTUA GUZTIRA

L.4-8 EKINTZA

Zineleku
Ikus-entzunezkoen esparruko prestakuntza, ekoizpena
eta erakusketa.
Komunitatea oinarri hartuta ikus-entzunezkoen
esparruko gazte sortzaileei euskaraz diziplinarteko
prestakuntza bat eskaintzea du xede. Prestakuntzaren
eta sormenaren esparruko bizikidetza-esperientzia, 18
urtetik 25era bitarteko gazteei zuzendua.
Parte hartzen duten pertsonak elkarrekin egongo dira
8-10 egunez, eta zinema-lantegietara, profesional
zinematografikoen eta beste diziplina artistiko
batzuetako jendearen irakaspen-hitzaldietara eta
abarretara jo ahal izango dute; gainera, proiekzio,
perfomance eta kontzertuetan parte hartu ahal izango
dute.

Arduraduna: Udaleko Gazteria Zerbitzua eta
Arabako Foru Aldundiko Gazteriaren Foru
Erakundea
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2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
12.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
15.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA
27.000 €
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Zeharkakotasuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HELBURUAK
1 Gazteriaren eragile diren erakunde

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

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

2 Gazte-politikak lantzen dituzten

L.5-4

EUSKAL HERRIKO UDALERRIEN SAREA

3 Gazteak beraiengan eragina duten

L.5-5

SARE SOZIALETAN BITARTEKARI DIREN GAZTEEN TALDEA

L.5-6

YOUTUBERREN TOPAKETA, GASTEIZEN

Euskal Herriko udalerrien sareari
eustea

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

HELBURUAK

EKINTZAK

4 Euskararekiko atxikimendua eta

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

gertutasuna areagotzea, gertukoa
eta zabala den euskara maita
dezaten.

L.5-9 EUSKARA IKASTEKO BEKAK
GRADUONDOKOENTZAT

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

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

HELBURUAK

EKINTZAK

6 Gasteizko landa-eremuan bizi diren

L.5-12 INFORMAZIOA ESKURA JARTZEA LANDA-EREMUAN

7 Landa-eremuko gazteek bizi diren

L.5-13 LANDA-EREMUKO GAZTEEN LANTALDEA

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

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

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

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA

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

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkidea: Komunikazio-taldea

L5.2 EKINTZA

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

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

2018
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
14.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
7.000 €

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

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

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

5.000 €

2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

5.000 €

2.500 €

2017

2018

2019

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

L5.4 EKINTZA

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

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.000 €

2.000 €

2.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua

AURREKONTUA GUZTIRA
2.000 €
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2.000 €

2.000 €
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L5.5 EKINTZA

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

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

2.500 €

2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Bitartekarien taldea
Erantzunkidea: Gazteria Zerbitzua eta Saregune

2.500 €

2.500 €

2.500 €

L5.6 EKINTZA

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

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua eta YouTuberren
taldea
Erantzunkidea: YouTube

84

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.250 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.250 €
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L5.7 EKINTZA

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

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA

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

AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

L5.8 EKINTZA

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

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

BESTE SAILEN AURREKONTUA
12.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA
24.000 €
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L5.9 EKINTZA

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

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

L5.10 EKINTZA

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

2017
GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
4.500 €

Arduraduna: Euskara Zerbitzua
Erantzunkidea: Gazteria Zerbitzua

BESTE SAILEN AURREKONTUA
4.500 €

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

86
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L5.11 EKINTZA

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

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua eta Euskara
Zerbitzua
Erantzunkidea: Topagunea, YouTuberren taldea, 4.
lerroa, sormena

87

2018
G PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
8.000 €

AURREKONTUA GUZTIRA
8.000 €
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L5.12 EKINTZA

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

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

2017

2018

2019

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

L5.13 EKINTZA

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

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkidea: Landa Eremuaren Zerbitzua eta
ACOVI

2017

2018

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
2.500 €

3.500 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA
2.500 €

88

2019

3.500 €
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6

Tresnak

Gazte Plan orok pertsona gazteen errealitate zehatzetan eragiten eta errealitate horietan aldaketa
sortzen saiatzen diren ekintzak jasotzen ditu, pertsona gazteen bizi-baldintzak hobetzeko eta
haien itxaropenetara eta beharretara hurbiltzeko asmoz. Baina badira oinarrizko zenbait ekintza,
Gazte Planeko gainerako lerro eta eremuetako ekintzen euskarri direnak.
Tresnen 6. lerro honetan bildu ditugu eta hiru eremutan multzokatu ditugu:
Informazioaren eta komunikazioaren eremua.
Errealitatearen behaketa.
Jarraipena eta ebaluazioa.

ERRONKAK
1. Udalak eta hiriak
garatzeko eta
emantzipaziorako
prozesuetarako eskaintzen
dizkieten baliabideak
ezagutzen dituzten
pertsona gazteak.

2. Vitoria-Gasteizko
pertsona gazteen
errealitatearen ezagutza
eguneratua izatea.

3. Etengabeko hobekuntza
ahalbidetzea Udalaren
Gazte Planeko ekintzak
garatzeko orduan.

HELBURUAK

Informazioa eta komunikazioa.
1 Pertsona gazteek eta gazteriaren esparruko eragileek Gazte Plana eta plan horren ekintzak
ezagutzea.
Errealitatearen behaketa.
2 Vitoria-Gasteizko pertsona gazteen errealitatearen ezagutza eguneratzea, Gazte Planeko
ekintzak gazteen beharretara eta itxaropenetara egokitzeko Gazte Planaren garapenaren une
bakoitzean.
Jarraipena eta ebaluazioa.
3 Ekintzak berriro definitzeko aukera ematea, horien parametroen ebaluazioan oinarrituta.

90
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Komunikazioaren erronkak berorren bi aldeak izan behar ditu kontuan, komunikatzea eta
entzutea:
Gazte Planeko ekintzak eta Gazte Plana bera, hiriaren proposamena den heinean, ondo
komunikatzea, eta, horrez gain, Gazteria Zerbitzuak eta udaleko beste sail batzuek eskaintzen
dituzten baliabideak ere komunikatzea, Gasteizko gazteek ez baitituzte ondo ezagutzen.
Gazteen ahotsa entzutea, haien premiak, itxaropenak eta iritziak.
Badira jada barneratuta dauden eta Gazte Planeko ekintzen zati diren beste helburu batzuk.
Gazte Planeko ekintzetan gazteen presentziari eta protagonismoari eustea.
Pertsona gazteen errealitatea ikusgai egitea hirian.
Gazte Planeko ekintzetan eta Gazte Planarekin lotutako gazteriaren esparruko beste eragile
batzuek garatzen dituztenetan pertsona gazteek parte hartzea lortzea.
Pertsona gazteek eta gazteriaren esparruko eragileek Gazte Plana eta plan horren ekintzak
ezagutzea.
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UDALAREN JARDUKETAK
Informazioa eta komunikazioa.
Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoa nahiz Gazte Planean erabiltzen diren tresnak pertsona
gazteei entzuteko eta haiekin komunikatzeko helburuetan aurrera egiten saiatzen dira. Gazteen
Argibideetarako Udal Bulegoan zuzenean egiten dute zeregin hori, edo “Ezagutu Gazteen
Argibideetarako Bulegoa” berariazko programaren bidez (ikastetxeetara eta beste talde
batzuetara bisitak eginez). Sare sozialei, web orrialdeari, albistegi gazteari eta VGaztea blogari
eutsiko diegu IV. Gazte Plan honetan, eta horiek hobetzen saiatuko gara; izan ere, gazteek behin
eta berriz esaten digute zaila dela gazteriako web orrian (udalaren webgunearen txertatuta dago)
sartzea eta ez diela haien nahi eta beharrei erantzuten.
Alkatetzako Komunikazio Taldearen babesa eta hainbat zerbitzuren laguntza, hala nola
erreprografia, komunikazioa eta protokoloa eta antzeko beste zerbitzu batzuena, oso
garrantzitsuak dira helburu horiek bete daitezen. Edukien Unitatea da funtsezko beste elementu
bat, udalaren webguneko edukiak kudeatzen dituena.
Errealitatearen behaketa.
Gasteizko pertsona gazteen errealitatearen Behatokiaren zeregina, 2009ko II. Gazte Planean
abiatutakoa, handitu eta hobetu egin da, udaleko Ikerketa Bulegoaren laguntzari esker eta
Enplegu Sailean, Gizarte Politiken Sailean, Parte-hartze Sailean nahiz beste sail batzuetan eta
gizarte-etxeetan beren esparruetako errealitatea aztertzen duten pertsonen lankidetzari esker.
Eusko Jaurlaritzako Gazteen Euskal Behatokiaren babesa eta laguntza funtsezkoa izango da IV.
Gazte Plan honetako Behatokiaren helburuak lortzeko.
Jarraipena eta ebaluazioa.
Ekintzen arduradunek eta erantzunkideek parte-hartzearen bidez eta modu koordinatuan
ebaluatzen dituzte ekintzak; horixe da azkeneko planetan erabili dugun sistema, eta oraingo
honetan arlo hori hobetzen saiatuko gara. Jarraipena eta ebaluazioa egiteko guneak Gazteriako
Elkargunea (elkarteen kasuan) eta jarraipen-batzordeak (maila politiko eta teknikoan) dira.
Horrez gain, bi urtean behin egiten diren inkestek Gazte Planaren eta horren barnean garatutako
ekintzen inguruan gazteek oro har egiten duten balioespenaren eta duten ezagutzaren berri
emango digute.
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INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIORAKO TRESNAK
ERRONKAK
Udalak eta hiriak garatzeko eta emantzipaziorako prozesuetarako eskaintzen dizkieten
baliabideak ezagutzen dituzten pertsona gazteak. Komunikatzea eta entzutea.

HELBURUAK
1 Pertsona gazteek eta gazteriaren

esparruko eragileek Gazte Plana eta
plan horren ekintzak ezagutzea.

EKINTZAK
L.6-1 “EZAGUTU IV. GAZTE PLANA – CONOCE EL IV PLAN JOVEN”
JARDUNALDIA
L.6-2 KOMUNIKAZIOARI ETA GAZTEEI BURUZKO
DIZIPLINARTEKO TOPAKETA
L.6-3 GAZTEEKIN SAREAN KOMUNIKATZEKO PROIEKTUA
AZTERTZEA

ERREALITATEARI BEHATZEKO ERREMINTAK
ERRONKAK
Gasteizko gazteen errealitatearen gaur egungo egoera ezagutzea.

HELBURUAK

EKINTZAK

2 Vitoria-Gasteizko pertsona gazteen

L.6-4

errealitatearen ezagutza
eguneratzea, Gazte Planeko
ekintzak gazteen beharretara eta
itxaropenetara egokitzeko Gazte
Planaren garapenaren une
bakoitzean.

GAZTE PLANEKO BEHATOKIAREN TXOSTEN BEREZIAK

L.6-5 LUDOPATIEN AZTERKETA GASTEIZKO GAZTEEEN
ARTEAN
L.6-6 GAZTEEK JUSTIZIAREKIN DUTEN HARREMANAREN
AZTERKETA
L.6-7

GAZTEEN GIZARTE-EZEGONKORTASUNAREN AZTERKETA

L.6-8 ALOKAIRUAN BIZI DIREN GAZTEEN BALDINTZEN
DIAGNOSTIKOA
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JARRAIPEN ETA EBALUAZIORAKO TRESNAK
ERRONKAK
Etengabeko hobekuntzarako aukera ematea Udaleko Gazte Planeko ekintzak garatzeko orduan

HELBURUAK

EKINTZAK

3 Ekintzak berriro definitzeko aukera

L.6-9

ematea, horien parametroen
ebaluazioan oinarrituta.

94
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EKINTZAK
INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
L.6-1 EKINTZA

“Ezagutu IV gazte plana/conoce el IV Plan Joven” Jardunaldia
JGazte Planaren edukia zabaltzeko jardunaldia,
otsailean (bukaera aldera) egitekoa. 2 egitura ditu:
Goizean, hitzaldia eta politikariei zuzendutako
aurkezpena. Langile teknikoak eta aliatuak (Elkargune
eta laguntzaileak).
Arratsaldean, erakusketa eta gazteei zuzendutako
jarduerak egingo dira, eta ekarpenak bilduko dira
(erakusketa ibiltaria izan daiteke, eta, ondoren,
gizarte-etxeetara, ikastetxeetara, etab. eraman daiteke).
Prentsarekin gosari bat antola daiteke, osatzeko.

2017
G PLANAREN AURREKONTUA
11.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Komunikazio Kabinetea

11.000 €

L.6-2 EKINTZA

Komunikazioari eta Gazteei Buruzko Diziplinarteko Topaketa
Gazteen (EGK-ko prentsa-arduraduna eta hainbat
diziplinatako gazteak, elkarteetakoak, sortzaileak,
euskara, landa-inguruak…), udaleko edukien arloko
teknikarien, alderdi politikoetako prentsa-arduradunen
eta komunikabideetako profesionalen arteko topaketa,
komunikazioaren eta gazteen gaia lantzeko: bideak,
estereotipoekin
sortzen
diren
arazoak,
hedapen-arazoak, teknologia berriak…

2017
G PLANAREN AURREKONTUA
2.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Komunikazio Kabinetea

2.000 €
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L.6-3 EKINTZA

Gazteekin sarean komunikatzeko proiektua aztertzea
Pertsona gazteekin Internet bidez errazago komunikatzeko dauden aukerak eta errealitateak aztertzea, eta
Gazte Planak eta Gazteria Zerbitzuak udalerriko
gazteekin duten bi noranzkoetako komunikazioa
hobetzeko proiektu bat egitea.

2018

2019

G PLANAREN AURREKONTUA
6.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Informazio Zerbitzua

6.000 €

ERREALITATEAREN BEHAKETA
L.6-4 EKINTZA

Gazte Planeko behatokiaren txosten bereziak
Urtero, hainbat arlotan adituak diren hiru gaztek sei
hilabetez lagunduko digute, ikertu nahi ditugun
errealitate zehatzei buruzko txosten bereziak eta
berariazko ikerketak egiten, Gazte Planean edo
udaleko beste edozein sailetan etorkizunera begirako
gure gazte-politikak egokitu ahal izateko.

2017

2018

2019

G PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna:
Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak:
Ikerketa Bulegoa eta Behatokia

AURREKONTUA GUZTIRA

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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L.6-5 EKINTZA

Ludopatien azterketa Gasteizko gazteen artean
Desabantaila-egoerak eta jokabide arriskutsuak
lantzen dituen taldeak egindako proposamenetan
oinarrituta,
gazteen
errealitatearen
ezagutza
eguneratzeko beharra ikusi zen, oso azkar aldatzen den
eta hainbat joko-moduren artean loturak dituen
errealitate batekin lotuta.
Zeregin horretarako bidaide egokiena ASAJER
elkartea litzateke, eta lankidetzan egindako lanak balio
handiagoa esleituko dio ikerketa horri, hala,
etorkizunean eremu horretara zuzendutako ekintzak
egin ahal izateko.

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Asajer

2019
G PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

L.6-6 EKINTZA

Gazteek justiziarekin duten harremanaren azterketa
Gizartearen aurkako jarrerak edo jokabideak dituzten
gazteen azterketa kuantitatiboa, jokabide horien ondorioz atxiloketak edo akusazioak gertatzen direnean;
udaltzaingoak emandako datuak erabiliko dira, bai eta
Gasteizko informazioa duten beste erakunde batzuek
emandako datuak ere (Ertzaintza eta Fiskaltza).
Azterketa egin ondoren, desabantaila-egoera hori
lantzeko beste ekintza batzuk bilatu ahal izango dira
etorkizunean.

2018
G PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Udaltzaingoa

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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6

Tresnak

L.6-7 EKINTZA

Gazteen gizarte-ezegonkortasunaren azterketa
Gasteizko
gazteen
gizarte-ezegonkortasunaren
azterketa kuantitatiboa (Gizarte Politiken Saileko
datuetan oinarrituta) eta kualitatiboa (Gizarte Politiken
Sailak hiriko hainbat eragilerekin osatutako
lantaldeekin batera).
Azterketa horretan oinarrituta, etorkizuneko jarduketak
zehaztuko dira, eta jada abian daudenak berriro definitu
ahal izango dira, aurrerantzean prebentzio-lan hobea
egin ahal izateko eta egungo zereginetan esku-hartze
egokiagoa egiteko.

2017

2018

2019

G PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Gizarte Politiken Saila

L.6-8 EKINTZA

Alokairuan bizi diren gazteen baldintzen diagnostikoa
Alokairuan bizi diren gazteak, askotan, oso modu
“ez-egonkorrean” eta baldintza txarretan bizi dira.
Adibidez, askotan ezin dira bizi diren etxebizitzan
erroldatu, eta horrek ondorioak dakarzkie (ezin dute
DSBE jaso, ez dituzte lan egiteko neurri batzuk
betetzen…).

2019
G PLANAREN AURREKONTUA
BESTE SAILEN AURREKONTUA
AURREKONTUA GUZTIRA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: 21 Zabalgunea

Udal-baliabideak (giza baliabideak eta baliabide teknikoak, udalaren instalazioak eta bitartekoak…)
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6

Tresnak

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
L.6-9 EKINTZA

IV. Gazte-Planaren jarraipen-inkestak
Errealitatearen
ezagutza
eguneratua
izateko
helburuarekin, 2018ko urtarrilean eta otsailean inkesta
bat egitea proposatzen da, Behatokiarekin eta enpresa
esleipendunarekin batera.
Adierazleen multzoa aberastu egingo litzateke, eta
egokia izan daiteke Gazte Planeko 2020ko
adierazleekin konparatzeko adierazleak izatea.

2018

G PLANAREN AURREKONTUA
18.000 €

BESTE SAILEN AURREKONTUA

Arduraduna: Gazteria Zerbitzua
Erantzunkideak: Ikerketa Bulegoa eta Behatokia
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AURREKONTUA GUZTIRA
18.000 €

GAZTE PLANAREN AURREKONTUA
GAZTE PLANAREN PARTIDA

2017

2018

2019

Emantzipazioa
Bizitzarako eta berdintasunerako
hezkuntza
Hiritartasuna

47.500

69.000

54.000

170.500

42.200

44.200

52.200

138.600

10.000

11.000

11.000

32.000

Sormena

29.000

10.500

31.500

71.000

Zeharkakotasuna

16.250

38.000

10.500

64.750

Tresnak

13.000

18.000

6.000

37.000

GUZTIRA

157.950

190.700

165.200

513.850

2017

2018

2019

Emantzipazioa
Bizitzarako eta berdintasunerako
hezkuntza
Hiritartasuna

50.000

37.500

37.500

125.000

26.500

8.500

20.500

55.500

0

0

0

0

Sormena

15.000

0

0

15.000

Zeharkakotasuna

0

27.000

0

27.000

Tresnak

0

0

0

0

GUZTIRA

91.500

73.000

58.000

GUZTIRA

2017

2018

2019

BESTE SAILEN PARTIDAK

222.500

Emantzipazioa
Bizitzarako eta berdintasunerako
hezkuntza
Hiritartasuna

97.500

106.500

91.500

295.500

68.700

52.700

72.700

194.100

10.000

11.000

11.000

32.000

Sormena

44.000

10.500

31.500

86.000

Zeharkakotasuna

16.250

65.000

10.500

91.750

Tresnak

13.000

18.000

6.000

37.000

249.450

263.700

223.200

736.350

GUZTIRA
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EKINTZEN EGUTEGIA
L.1 EMANTZIPAZIOA
L.1-1 GAZTEAK BALDINTZA DUINETAN
KONTRATATZEKO LAGUNTZAK, UDALERRIKO
ENPRESEI ZUZENDUTAKOAK
L.1-2 GAZTEEN LAN-BALDINTZEN INGURUAN
SENTIBERATZEA ENPRESABURUAK
L.1-3 JARDUNBIDE EGOKIAK ENPLEGUAN ETA
GAZTEEKIKO
L.1-4 GAZTE KUALIFIKATUEI ZUZENDUTAKO
LAN-ESPERIENTZIA
L.1-5 ENPLEGURAKO KUALIFIKAZIORIK GABEKO
ETA, LEHENTASUNEZ, DBH-KO TITULURIK
GABEKO GAZTEEN ERREALITATEAREN
AZTERKETA DIAGNOSTIKOA
L.1-6 GIZARTE-BAZTERKETA JASATEKO ARRISKUA
DUTEN GAZTEEI ZUZENDUTAKO ENPLEGU,
PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZARAKO
IBILBIDEAK
L.1-7 ENPLEGUA BILATZEKO PRESTAKUNTZA IKT-EN
BIDEZ, DESABANTAILA-EGOERAN DAUDEN
GAZTEEI ZUZENDUTA
L.1-8 UDALAREN ETA ELKARGI ELKARTEAREN
ARTEKO HITZARMENA
L.1-9 EKINTZAILETZARAKO BALIABIDEEN
BERARIAZKO HEDAPENA, GAZTEEI
ZUZENDUTA
L.1-10 ENPLEGURAKO ETA PRESTAKUNTZARAKO
BALIABIDEEN MAPA, UDALERRIKO
ENPLEGUAREKIN LOTUTA
L.1-11 IRTEERARI ETA ITZULERARI BURUZKO
INFORMAZIOA
L.1-12 PROIEKTATU ZURE ETORKIZUNA
L.1-13 GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZEI BURUZKO
AHOLKULARITZA.
L.1-14 GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZEN
UDAL-KOORDINAKUNDEA
L.1-15 GAZTEENTZAKO ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN
PROGRAMA
L.1-16 PARTEKATU ZURE EMANTZIPAZIOA
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2017

2018

2019
IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI

IKUSI

IKUSI

IKUSI

IKUSI

IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI

IKUSI
IKUSI

L.2 BIZITZARAKO ETA BERDINTASUNERAKO HEZKUNTZA
L.2-1 GAZTEEN LONJEI BURUZKO ORDENANTZA
L.2-2 “ZURE ESKU ERE BADAGO” KANPAINA – II. ETA III.
EDIZIOAK
L.2-3 DROGEI BURUZKO INFORMAZIO ETA
DEBATERAKO TOPAGUNEA
L.2-4 KONTSUMOEI ETA BIDE-SEGURTASUNARI
BURUZKO KANPAINA
L.2-5 GAZTE-IKUSPEGIA, BIZIKIDETZA ETA
ANIZTASUNERAKO PLANEAN
L.2-6 INDARKERIA MATXISTA OROREN AURKAKO
KANPAINA
L.2-7 AUTODEFENTSA-LANTEGIAK EMAKUME
GAZTEENTZAT
L.2-8 SENTSIBILIZAZIOA KLIMAREN KRISIAREN ETA
KLIMA-ALDAKETAREN AURREAN
L.2-9 BERARIAZ GAZTEEI ZUZENTZEN ZAIEN
ZURRUMURRURIK EZ PROGRAMA
L.2-10 ANIZTASUNAREN ALDEKO PROIEKTUEN
SUSTAPENA
L.2-11 LGTBI+FOBIAREN AURKAKO KANPAINA
L.2-12 GAZTEAK, BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA
L.2-13 SEXU-AHOLKULARITZA ETA
PSIKO-AHOLKULARITZA INDARTZEA, LGTBI +
KOLEKTIBOKO GAZTEEI ORIENTABIDEA ETA
BABESA EMATEKO BALIABIDE DIREN NEURRIAN
L.2-14 HEZKUNTZA-KONPENTSAZIOA (ESPERIENTZIA
PILOTUA)
L.2-15 ADIMENA ZABALTZEN
L.2-16 PAUSOZ PAUSO
L.2-17 INFORMAZIOA, MOTIBAZIOA ETA BIDEA
ERRAZTEA (GAZTE PLANA)
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2017

2018

2019
IKUSI
IKUSI

IKUSI
IKUSI

IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI

IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI

L.3 HIRITARTASUNA (PARTE HARTZEA,
BOLUNTARIOTZA ETA ELKARTEGINTZA)
L.3-1 GAZTELAB, GIZARTE-BERRIKUNTZARAKO
GAZTEEN LABORATEGIA
L.3-2 GAZTEEK UDALEKO EKIPAMENDUAK ERABILTZEA
L.3-3 GAZTEEN PARTE-HARTZEARI BURUZKO
AZTERKETA
L.3-4 “MURGIL ZAITEZ BOLUNTARIOTZAN” PROIEKTUA
L.3-5 EUROPAKO BOLUNTARIOTZA PROGRAMA
L.3-6 HEGOALDEKO HERRIALDEETAKO GAZTEEN ETA
GASTEIZKOEN ARTEKO TRUKEAK
L.3-7 GAZTEEN PARTE-HARTZEA GAZTE-LOKALETAN
L.3-8 GASTEIZKO AISIALDIKO ERAGILEEN ETA
BALIABIDEEN DIAGNOSTIKOA ETA MAPA
L.3-9 AISIALDI HEZITZAILEKO JARDUNBIDE EGOKIEI
BURUZKO GIDA
L.3-10 ELKARTEETAN ETA KOLEKTIBOETAN EUSKARA
TXERTATZEKO BALIABIDEAK

L.4 SORMENA
L.4-1 ESPAZIOAK BERRERABILTZEA
L.4-2 GAZTEEN ARTEKO SORMEN-TOPAKETAK:
PLATAFORMAK
L.4.3 945. BURBUILA: PILAR AUZOAREN
BERRONERATZE ARTISTIKOA
L.4-4 VGAZTEA BEKAK TUTORETZAREKIN
L.4-5 AHOLKULARITZA KUDEAKETA KULTURALEAN
L.4-6 E-LIBURUTEGIAREN ZABALKUNDEA
L.4-7 LITERATURAKO GAZTE BOOKTUBERREN
EDOTA BLOGLARIEN TOPAKETA
L.4-8 ZINELEKU
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2017

2018

2019
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI

2017

2018

2019
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI

L.5 ZEHARKOTASUNA
L.5-1 GASTEIZ GAZTEA PLANAREN ERAKUNDE
LAGUNTZAILEAK
L.5-2 GASTEIZ GAZTEA ERAIKITZEN JARDUNALDIAK
(2018)
L.5-3 GASTEIZ GAZTEA SARIAK, JARDUNBIDE
EGOKIEI BURUZKO JARDUNALDIAK
L.5-4 EUSKAL HERRIKO UDALERRIEN SAREA
L.5-5 SARE SOZIALETAN BITARTEKARI DIREN
GAZTEEN TALDEA
L.5-6 YOUTUBERREN TOPAKETA, GASTEIZEN
L.5-7 ZIENTZIARA GERTURATZEKO CAMPUSA
EHU-N (ZABALKUNDEA)
L.5-8 EREMU URRIKO HIZKUNTZEN HIZTUN DIREN
GAZTEEN II. TOPAKETA
L.5-9 EUSKARA IKASTEKO BEKAK
GRADUONDOKOENTZAT
L.5-10 EKOLOGIA LINGUISTIKOA UNIBERTSITATEAN
L.5-11 SARETU, ERAGILEEKIN ELKARLANA (EUSKARA
ETA GAZTEAK)
L.5-12 INFORMAZIOA ESKURA JARTZEA
LANDA-EREMUAN
L.5-13 LANDA-EREMUKO GAZTEEN LANTALDEA

105

2017

2018

2019
IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI
IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI
IKUSI

IKUSI
IKUSI

L.6 TRESNAK (BEHATOKIA, EBALUAZIOA ETA
KOMUNIKAZIOA)
L.6-1 “EZAGUTU IV. GAZTE PLANA – CONOCE EL IV
PLAN JOVEN” JARDUNALDIA
L.6-2 KOMUNIKAZIOARI ETA GAZTEEI BURUZKO
DIZIPLINARTEKO TOPAKETA
L.6-3 GAZTEEKIN SAREAN KOMUNIKATZEKO
PROIEKTUA AZTERTZEA
L.6-4 GAZTE PLANEKO BEHATOKIAREN TXOSTEN
BEREZIAK
L.6-5 LUDOPATIEN AZTERKETA GASTEIZKO GAZTEEEN
ARTEAN
L.6-6 GAZTEEK JUSTIZIAREKIN DUTEN
HARREMANAREN AZTERKETA
L.6-7 GAZTEEN GIZARTE-EZEGONKORTASUNAREN
AZTERKETA
L.6-8 ALOKAIRUAN BIZI DIREN GAZTEEN BALDINTZEN
DIAGNOSTIKOA
L.6-9 IV. GAZTE PLANAREN JARRAIPEN-INKESTAK
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2017

2018

2019
IKUSI

IKUSI
IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI

IKUSI

IKUSI
IKUSI

EKINTZAK ARDURADUNEN ARABERA
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA
GAZTERIA ZERBITZUA
Arduraduna:
Emantzipazioa
L.1-2 Gazteen lan-baldintzen inguruan sentiberatzea enpresaburuak
L.1-3 Jardunbide egokiak enpleguan eta gazteekiko
L.1-9 Ekintzailetzarako baliabideen berariazko hedapena, gazteei zuzenduta.
L.1-11 Irteerari eta itzulerari buruzko informazioa.
L.1-12 Proiektatu zure etorkizuna.
L.1-13 Gazteentzako etxebizitzei buruzko aholkularitza.
L.1-14 Gazteentzako etxebizitzen udal-koordinakundea.
L.1-15 Gazteentzako alokairuko etxebizitzen programa.
Bizitzarako eta berdintasunerako hezkuntza
L.2-1 Gazteen lonjei buruzko ordenantza
L.2-2 “Zure esku ere badago” kanpaina –II. Eta III. Edizioak
L.2-3 Drogei buruzko informazio eta debaterako topagunea
L.2-6 Indarkeria matxista ororen aurkako kanpaina
L.2-7 Autodefentsa-lantegiak emakume gazteentzat
L.2-8 Sentsibilizazioa klimaren krisiaren eta klima-aldaketaren aurrean
L.2-10 Aniztasunaren aldeko proiektuen sustapena
L.2-11 LGTBI+ fobiaren aurkako kanpaina
L.2-13 Sexu-aholkularitza eta psiko-aholkularitza indartzea, LGTBI+ kolektiboko gazteei orientabidea eta
babesa emateko baliabide diren neurrian
Hiritartasuna
L.3-1 Gaztelab, gizarte-berrikuntzarako gazteen laborategia
L.3-2 Gazteek udaleko ekipamenduak erabiltzea
L.3-3 Gazteen parte-hartzeari buruzko azterketa
L.3-4 “Murgil zaitez boluntariotzan” proiektua
L.3-5 Europako boluntariotza programa
L.3-9 Aisialdi hezitzaileko jardunbide egokiei buruzko gida
Sormena
L.4-1 Espazioak berrerabiltzea
L.4-2 Gazteen arteko sormen-topaketak: plataformak
L.4-4 VGaztea bekak tutoretzarekin
L.4-5 Aholkularitza kudeaketa kulturalean
L.4-8 Zineleku
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Zeharkakotasuna
L.5-1 Gasteiz gaztea planaren erakunde laguntzaileak
L.5-2 Gasteiz gaztea eraikitzen jardunaldiak (2018)
L.5-3 Gasteiz gaztea sariak, jardunbide egokiei buruzko jardunaldiak
L.5-4 Euskal herriko udalerrien sarea
L.5-6 Youtuberren topaketa, Gasteizen
L.5-7 Zientziara gerturatzeko campusa EHUn (zabalkundea)
L.5-8 Eremu urriko hizkuntzen hiztun diren gazteen II. Topaketa
L.5-12 Informazioa eskura jartzea landa-eremuan
L.5-13 Landa-eremuko gazteen lantaldea
Tresnak
L.6-1 “Ezagutu IV. Gazte plana – Conoce el IV plan joven” jardunaldia
L.6-2 Komunikazioari eta gazteei buruzko diziplinarteko topaketa
L.6-3 Gazteekin sarean komunikatzeko proiektua aztertzea
L.6-4 Gazte planeko behatokiaren txosten bereziak
L.6-5 Ludopatien azterketa Gasteizko gazteen artean
L.6-6 Gazteek justiziarekin duten harremanaren azterketa
L.6-7 Gazteen gizarte-ezegonkortasunaren azterketa
L.6-8 Alokairuan bizi diren gazteen baldintzen diagnostikoa
L.6-9 IV. Gazte planaren jarraipen-inkestak

BERDINTASUN ZERBITZUA
Laguntzailea:

L.2-2 “Zure esku ere badago” kanpaina –II. Eta III. Edizioak
L.2-6 Indarkeria matxista ororen aurkako kanpaina
L.2-7 Autodefentsa-lantegiak emakume gazteentzat
L.2-11 LGTBI+ fobiaren aurkako kanpaina
L.2-13 Sexu-aholkularitza eta psiko-aholkularitza indartzea, LGTBI+ kolektiboko gazteei orientabidea eta
babesa emateko baliabide diren neurrian

GARAPEN ZERBITZUA
Arduraduna:

L.2-12 Gazteak, bizikidetza eta aniztasuna
L.3-6 Hegoaldeko herrialdeetako gazteen eta Gasteizkoen arteko trukeak

Laguntzailea:

L.3-1 Gaztelab, gizarte-berrikuntzarako gazteen laborategia
L.3-4 “Murgil zaitez boluntariotzan” proiektua
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EUSKERA ZERBITZUA
Arduraduna:

L.3-10 Elkarteetan eta kolektiboetan euskara txertatzeko baliabideak
L.3-8 Gasteizko aisialdiko eragileen eta baliabideen diagnostikoa eta mapa
L.5-9 Euskara ikasteko bekak gradu ondokoentzat
L.5-10 Ekologia linguistikoa unibertsitatean
L.5-11 Saretu, eragileekin elkarlana (euskara eta gazteak)

LANDA-EREMUKO GAZTEEN LANTALDEA
Arduraduna:

L.2-9 Berariaz gazteei zuzentzen zaien zurrumurrurik ez programa

Laguntzailea:

L.2-5 Gazte-ikuspegia, bizikidetza eta aniztasunerako planean
L.2-11 LGTBI+ fobiaren aurkako kanpaina

NEKAZARITZAREN ZERBITZUA
Laguntzailea:

L.5-12 Informazioa eskura jartzea landa-eremuan

KOMUNIKAZIO ETA INFORMAZIO BULEGOA
Laguntzailea:

L.5-1 Gasteiz gaztea planaren erakunde laguntzaileak
L.6-1 “Ezagutu IV. Gazte plana – Conoce el IV plan joven” jardunaldia
L.6-2 Komunikazioari eta gazteei buruzko diziplinarteko topaketa

HERRITARRENTZAKO ARRETA ETA INFORMAZIO ZERBITZUA
Laguntzailea:

L.6-3 Gazteekin sarean komunikatzeko proiektua aztertzea
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ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILA
ENPRESEN ZERBITZUA
Arduraduna:

L.1-8 Udalaren eta Elkargi elkartearen arteko hitzarmena.

Laguntzailea:

L.1-9 Ekintzailetzarako baliabideen berariazko hedapena, gazteei zuzenduta.

PRESTAKUNTZARAKO, ENPLEGU SUSTAPENERAKO ETA EKONOMIA SOZIALERAKO ZERBITZUA
Arduraduna:

L.1-1 Gazteak baldintza duinetan kontratatzeko laguntzak, udalerriko enpresei zuzendutakoak
L.1-4 Gazte kualifikatuei zuzendutako lan-esperientzia
L.1-5 Enplegurako kualifikaziorik gabeko eta, lehentasunez, DBH-ko titulurik gabeko gazteen errealitatearen
azterketa diagnostikoa.
L.1-6 Gizarte-bazterketa jasateko arriskua duten gazteei zuzendutako enplegu, prestakuntza eta laguntzarako
ibilbideak.
L.1-7 Enplegua bilatzeko prestakuntza IKT-en bidez, desabantaila-egoeran dauden gazteei zuzenduta.
L.1-10 Enplegurako eta prestakuntzarako baliabideen mapa, udalerriko enpleguarekin lotuta.

Laguntzailea:

L.1-2 Gazteen lan-baldintzen inguruan sentiberatzea enpresaburuak
L.1-3 Jardunbide egokiak enpleguan eta gazteekiko
L.1-11 Irteerari eta itzulerari buruzko informazioa.
L.1-12 Proiektatu zure etorkizuna
L.5-2 Gasteiz gaztea eraikitzen jardunaldiak (2018)
L.5-3 Gasteiz gaztea sariak, jardunbide egokiei buruzko jardunaldiak

ESTRATEGIA PLANGINTZA ETA KOORDINAZIO ZERBITZUA
IKERKETA BULEGOA
Laguntzailea:

L.3-3 Gazteen parte-hartzeari buruzko azterketa
L.6-4 Gazte planeko behatokiaren txosten bereziak
L.6-9 IV. Gazte planaren jarraipen-inkestak
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HERRITARREN SEGURTASUNAREN SAILA
UDALTZAINGOAREN ZERBITZUA
Laguntzailea:

L.6-6 Gazteek justiziarekin duten harremanaren azterketa
L.2-4 Kontsumoei eta bide-segurtasunari buruzko kanpaina

GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA
KOMUNITATE JARDUERAREN ZERBITZUA
Arduraduna:

L.2-14 Hezkuntza-konpentsazioa (esperientzia pilotua)
L.2-15 Adimena zabaltzen
L.4-3 945. Burbuila: Pilarreko auzoaren berroneratze artistikoa

ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ZERBITZUA. GIZARTE POLITIKEN SAILA
Arduraduna:

L.2-17 Informazioa, motibazioa eta bidea erraztea (gazte plana)

Laguntzailea:

L.5-2 Gasteiz gaztea eraikitzen jardunaldiak (2018)
L.6-7 Gazteen gizarte-ezegonkortasunaren azterketa

GIZARTE INKLUSIOA
Arduraduna:

L.2-16 Pausoz pauso

OSASUN PUBLIKOAREN ZERBITZUA
Laguntzailea:

L.2-3 Drogei buruzko informazio eta debaterako topagunea
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PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEEN SAILA
GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA
Laguntzailea:

L.4-5 Aholkularitza kudeaketa kulturalean
L.4-2 Gazteen arteko sormen-topaketak: plataformak

HERRITARREN PARTAIDETZAREN ZERBITZUA
Laguntzailea:

L.3-1 Gaztelab, gizarte-berrikuntzarako gazteen laborategia
L.5-2 Gasteiz gaztea eraikitzen jardunaldiak (2018)

KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLAREN SAILA
KULTURA ZERBITZUA
Arduraduna:

L.4-6 E-liburutegiaren zabalkundea
L.4-7 Literaturako gazte booktuberren edota bloglarien topaketa

Laguntzailea:

L.4-2 Gazteen arteko sormen-topaketak: plataformak

HEZKUNTZA ZERBITZUA
Arduraduna:

L.2-13 Hezkuntza-konpentsazioa (esperientzia pilotua)

Laguntzailea:

L.5-2 Gasteiz gaztea eraikitzen jardunaldiak (2018)

HIRIGINTZA SAILA . ZABALGUNEA
Laguntzailea:

L.1-13 Gazteentzako etxebizitzei buruzko aholkularitza.
L.1-14 Gazteentzako etxebizitzen udal-koordinakundea.
L.1-15 Gazteentzako alokairuko etxebizitzen programa.
L.1-16 Partekatu zure emantzipazioa.
L.6-8 Alokairuan bizi diren gazteen baldintzen diagnostikoa
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INGURUMENAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
INGURUMENAREN PUBLIKOAREN SAILA
Laguntzailea:

L.2-1 Gazteen lonjei buruzko ordenantza

CEA - INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA
Arduraduna:

L.2-8 Sentsibilizazioa klimaren krisiaren eta klima-aldaketaren aurrean

KANPOKO ERAGILEAK
EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA
Arduraduna:

L.3-7 Gazteen parte-hartzea gazte-lokaletan

Laguntzailea:

L.3-1 Gaztelab, gizarte-berrikuntzarako gazteen laborategia
L.3-8 Gasteizko aisialdiko eragileen eta baliabideen diagnostikoa eta mapa (Astialdi Foroa)
L.3-9 Aisialdi hezitzaileko jardunbide egokiei buruzko gida
L.5-2 Gasteiz gaztea eraikitzen jardunaldiak (2018)
L.5-3 Gasteiz gaztea sariak, jardunbide egokiei buruzko jardunaldiak (Astialdi Foroa)

SINDIKOA
Laguntzailea:

L.2-1 Gazteen lonjei buruzko ordenantza

ARABAKO GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA
Arduraduna:

L.4-8 Zineleku

BEHATOKIA
Laguntzailea:

L.3-3 Gazteen parte-hartzeari buruzko azterketa
L.6-4 Gazte planeko behatokiaren txosten bereziak
L.6-9 IV. Gazte planaren jarraipen-inkestak
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BATEKIN ETA SAREGUNE
Laguntzailea:

L.3-4 “Murgil zaitez boluntariotzan” proiektua
L.3-5 Europako boluntariotza programa
L.5-5 Sare sozialetan bitartekari diren gazteen taldea

INTERNETEKO SAREETAN BITARTEKARIAK
Laguntzailea:

L.5-5 Sare sozialetan bitartekari diren gazteen taldea
L.5-6 Youtuberren topaketa, Gasteizen

UPV-EHU
Laguntzailea:

L.5-7 Zientziara gerturatzeko campusa EHUn (zabalkundea)

ACOVI - GASTEIZKO UDALAREN KONTZEJU ELKARTEA
Laguntzailea:

L.5-12 Informazioa eskura jartzea landa-eremuan
L.5-13 Landa-eremuko gazteen lantaldea

ASAJER
Laguntzailea:

L.6-5 Ludopatien azterketa Gasteizko gazteen artean
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