Laguntzaileak

EKINTZAK 2019 URRIA-ABENDUA

Herritartasunerako
Eskola Irekia

HEI, HERRITARTASUNERAKO ESKOLA IREKIA
EGIZU LAN GASTEIZEN ALDE
HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia) topaketarako eta prestakuntzarako gune bat da, Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat irekia
dagoena, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuaren barruan.
HEIk gure partaidetza-kultura hobetzen lagundu nahi digu, nola parte
hartu erakutsi; gero eta protagonistagoak izan gaitezen eta udalaren kudeaketan eta politikan gero eta motibazio eta prestakuntza
handiagoarekin esku har dezagun, denon artean Gasteiz hiri demokratikoagoa, gardenagoa eta zoriontsuagoa bihur dezagun.

HEIn proposatutako ekintzak askotarikoak dira; batzuek gaitzea
dute helburu; beste batzuek, esperimentazioa eta ikerketa, edo
gure hiriaren ezagutza; nolanahi ere, topaketarako eta harremanetarako gune modura planteatu dira guztiak ere, partekatzea eta
lankidetza izan daitezen garatu beharreko balioak.
Errazago aukeratu ahal izan dezazun zein jardueratan gustatuko litzaizukeen parte hartzea, ondorengo eremu hauetan
antolatu ditugu:
• HEI EKITALDIAK
• HEI GIZARTE-GAITASUNAK
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IZENA EMATEKO EPEA IREKI DUGU

• HEI ELKARTEAK

Ikasturte honetan, formatua aldatu du HEIk, zerbitzu arinagoa eta
dinamikoagoa eskaintzeko. Ekintzen eskaintza hiru hilean behin
irekitzen da, urrian, urtarrilean eta apirilean. Liburuxka honetan,
2019ko urritik abendura arteko hiruhileko honetarako programatutako ekintza guztiak aurkituko dituzu.

• HEI EZAGUTU GASTEIZ
• HEI TXIKI VITAL
• HEI LAB

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEAK
IZEN-EMATEAK, HEMEN:
• Interneten www.vitoria-gasteiz.org/hei
• 010 telefonora deituta edo, udalerritik kanpotik deituz gero, 945 16 11 00 telefonora
• Aurrez aurre, Herritarren Arretarako Bulegoetan
• Twitterren: #HEIeskola
• Eskaeraren araberako ekintzak edozein kolektibok, elkartek, ikastetxek... Herritarren Partehartzerako Zerbitzuan eskatu ahal izateko pentsatuta daude. www.vitoria-gasteiz.org/hei web
orriaren bitartez edo 010 telefonora deituta egin dezakezu, edo, udalerritik kanpotik deituz gero,
945 16 11 00 telefonora deituta
• Jarduera guztiak doakoak dira
• Izena emateko epea 2019ko urriaren 1ean zabalduko da. Lekuak izena eman den ordenaren arabera
esleituko dira
• Izena eman baduzu, baina azkenean ezin baduzu jardueran parte hartu, jakinarazi iezaguzu hura hasi baino lehen, 945 16 16 87 telefono-zenbakira deituta edo heieskola@vitoriagasteiz.org bidez. Baja emanez
gero, beste pertsona batek bete ahal izango du zuk libre utzitako lekua
• Izen-emateen gutxieneko kopurura iristen ez diren jarduerak bertan behera gera daitezke
• Hainbat hitzaldi streaming bidez eskainiko dira
• Jarduera guztietan eskatu ahalko da ludoteka zerbitzua txikientzat, zeinu-hizkuntza interpretea eta mendeko pertsonentzako etxeko arreta, jarduera hasi baino 5 egun lehenago, heieskola@ vitoria-gasteiz.org
helbidean edo 945 16 16 87 telefonoan

UDALEKO BESTE HEZIKETAESPARRU INTERESGARRI
BATZUK
• Jabetze Feministarako Eskola
• Elkarrekin Bizitzen ikasi
• Gasteizko Hiri Ekologiaren Gela
• Adinekoentzako Zentro
Soziokulturalek prestatutako
jarduerak eta ikastaroak
• Gizarte etxeetako eta kirolinstalazioetako jardueraegitaraua
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HITZALDIA

LANTEGIA

Orain bai, “Gu, herriak”

Eztabaidatzen ikasten

Lurreko bizi-kalitatearentzat mehatxu larriak diren prozesu atzeraezinei aurre egiteko gobernantzan tokiko eta
munduko eskalan inplikatzeko beharraz mintzatuko zaigu
Federico Mayor Zaragoza.

Ikaskuntza partekatuko lantegia da, eta parte-hartzaileek paper aktiboa edukiko dute, eztabaida-talde edo
foroetan, euren ordezkari edo parte-hartzaile rolean, topatzen dituzten zailtasunak lantzeko. Bileretarako tresna
eta teknika egokien erabilera egokia eta konpromisoaren
kudeaketa landuko ditugu, eta parte-hartze eta rol play
metodologiak erabiliko dira bilerak dinamizatzeko gaitasun eraginkorrak garatzeko.

HEI EKITALDIAK

• Urriak 10. 19:00-21:00.
Lekua: Europa Biltzar Jauregia.
Maria de Maeztu aretoa.
Gonbidapen bidezko sarrerak; urriaren 1etik jaso daitezke,
gizarte etxeetan eta udalaren kirol-instalazioetan.

Hizlaria:
Federico Mayor Zaragoza

Bartzelonan jaio zen, 1934an. Farmazian doktorea. Severo Ochoa Biologia Molekularreko Zentroaren sortzailea.
Espainiako Gobernuko Hezkuntza eta Zientzia ministro, Europako Legebiltzarreko diputatu eta UNESCOko
zuzendari nagusi izan zen. Gaur egun, Bakearen Kulturarako Fundazioko presidente eta DEMOSPAZ Unibertsitate
Institutuko presidentekide da.
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HEI GIZARTE-GAITASUNAK

Eguna:

Egunak:
• Abenduak 3 eta 4. 18:00-20:00.
(2 orduko 2 saio izango dira)
Lekua: Landatxo Gizarte Etxea.
Nori zuzendua: Elkarguneei, auzoguneei eta Gizarte
Batzordeari.
Prestatzailea: Emma Ortiz.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 25)

LANTEGIA

HITZALDIA

Umorea eta emozioak

Herritar aktiboa: naiz edo egiten naute?

Tailer hau berreziketa emozionalerako proposamen
baten barruan kokatzen da. Barrearen rolari buruz eta
umorearen senari buruz hausnarketa egiteko aukera bat
da, betiere emozio biologikoen eta emozio kulturalen
unibertsoaren barruan. Adierazpen eta komunikazio ariketen bitartez, poza eta barrea modu naturalago batean
irten daitezela lortu nahi dugu. Umorearen sena lantzeko
gonbidapen bat da. Barrearen eta komediaren bitartez
nor bere baitan ongi sentitzeko modua bilatzeko.

Eguna: Azaroak 12.

Umoreak gure osasunean eta gure harremanen kudeaketan duen eragina bereziki azpimarratuz galdera horietako
batzuei erantzuten ahalegintzea da asmoa.

• 18:30. HITZALDIA:
Herritar aktiboa: naiz edo egiten naute?

HEI EZAGUTU GASTEIZ

Zergatik egiten dugu barre? Pertsona guztiok gauza
beragatik egiten dugu barre? Nola egiten da barre
gorputz guztiarekin?

• 18:00. Helduen zentro soziokulturaletako parte-hartze
ereduaren ebaluazioaren emaitzak aurkeztuko dira eta, ondoren, sortzailetasunari buruzko hitzaldi bat eskainiko da.

Hizkuntza: Gaztelania.
Lekua: Europa Jauregia.
Nori zuzendua: Herritarrei.
Sarrera doan edukiera bete arte.

Hizlaria:
Fernando Pindado

Eguna: Azaroak 7. 16:00-19:00.
Lekua: Landatxo Gizarte Etxea.
Nori zuzendua: Udal teknikariei, ordezkari politikoei
eta herritarrei.
Prestatzailea: Virginia Imaz.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero (lekukopurua: 40)

Zuzenbidean lizentziatua, Bartzelonako Unibertsitate
Autonomoan. Bartzelonako Udaleko Parte-Hartze eta
Demokrazia Aktiboko ordezkaria. Herritarren partehartzearekin eta herri politikekin lotutako hainbat unibertsitate masterreko irakaslea.
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ESKATUTAKO JARDUERA ETA
FORMAKUNTZA HITZALDIAK

IBILBIDEA
Zure elkartea nola kudeatu

FORMAKUNTZA HITZALDIAK

Lau formakuntza tailerrek osatutako ibilbidea, kudeaketa
egokia aplikatzeko, egungo egoera identifikatuta eta etorkizunerako lan-plangintza eginda.

• Zer zerga ordaintzen ditugu Gasteizen?

• Antolaketa eta lege esparrua
Eguna: Urriak 21. 18:00 a 19:30.

• Zertan xahutzen du Gasteizek udal

HEI ELKARTEAK

HEI EZAGUTU GASTEIZ

aurrekontua?

• Kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa
Eguna: Azaroak 4. 18:00 a 19:30.
• Komunikazioa eta marketina
Eguna: Azaroak 11. 18:00 a 19:30.
Lekua: Landatxo Gizarte Etxea.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 10)

HITZORDUA...
Zerbitzu honi esker, lehen eskutik ezagutu ahal izango
duzu Udal Sail desberdinetan egiten den lana. Esan zer
gai interesatzen zaizun, eta hitzordua jarriko dizugu
arduradun tekniko batekin.
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• Antolaketa eta kudeaketaren kontrola
Eguna: Urriak 28. 18:00 a 19:30.

Laguntzailea: SECOT Araba, Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica.
Betekizuna: modulu osoan parte hartzea, lau saioetan, alegia.

IBILBIDEA
Gizarte proiektuetan kulturarteko
ikuspegia sartzea

Tailer honetan, giza eskubideen inguruko tresna teoriko
eta praktikoak landuko dira, genero eta kulturarteko
ikuspegia aintzat hartuta, ikuspegi horiek gizarte erakundeen proiektuetan txertatzeko. Eduki teorikoa edukiko
duten azalpenak eta talde-dinamikak zein banakakoak
uztartuko dira, praktikoagoak eta gizarte erakundeei
aplikatutakoak. Ikastaro honetan, eskubideen, kulturartekotasunaren, genero ikuspegiaren eta visual thinking-aren
arloan adituak diren pertsonek parte hartuko dute.

ESKATUTAKO JARDUERA ETA
FORMAKUNTZA HITZALDIAK

FORMAKUNTZA HITZALDIAK
• Datuen Babeserako Lege berria. Badakizu
zure elkartea egunean dagoen?
• Zure elkartearen eskubideak eta
betebeharrak: Gardentasun Legea eta
Informazio Publikorako sarbidea

Egunak:
• Abenduak 2, 9 eta 16. 9:30-14:30.
(5 orduko 3 saio, 15 ordu guztira)
Hizkuntza: Gaztelania.
Lekua: Landatxo Gizarte Etxea.
Nori zuzendua: Elkarteei, teknikariei eta herritarrei.

LANTEGIAK
• Ikasi zure proiektua eta memoria egiten
• Jakin zer udal diru-laguntza dauden
Zein komeni zaizu?

TUTORIZAZIO PERTSONALIZATUA
“Zure elkartea nola kudeatu” ibilbidea egin duten elkarteek euren elkartearen tutorizazio pertsonalizatua eskatu
ahalko dute, kudeaketa plana ezartzeko.
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UDALETXERA FAMILIA-BISITAK

HEI TXIKI VITAL

Ate irekien eguna

Udaletxera familia-bisita bat eginez, Udala zer den ezagutuko dugu: udalaren antolamendua (Alkatea, Udal
Batzarra, Udal Gobernu Batzordea eta talde politikoak)
eta administrazioaren antolamendua (departamentuak,
zerbitzuak, unitateak eta erakunde autonomoak). Herritarrek parte hartzeko dituzten bideak eta eremuak jorratuko
dira, eta herritarrek udalaren erabakietan eta kudeaketan
duten eragina, eta halaber, gutako bakoitzak nola parte
har dezakegun aktiboki gure udalerriaren eraikuntzan.
Eguna: Abenduak 26. 17:00-18:00 (euskaraz).
18:30-19:30 (gaztelaniaz).
Lekua: Udaletxea.
Nori zuzendua: Familiei.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 40)

HITZORDUA...
Ikastetxeen bitartez, txikienek lehen eskutik ezagutu ahal
izango dute Udal Sail desberdinetan egiten den lana.
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ESKATUTAKO FORMAKUNTZA
LANTEGIAK

• LANTEGIA: Gatazkaren kudeaketa
Nori zuzendua: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6.
mailakoei.
• LANTEGIA: Zure auzoa ere bada
Nori zuzendua: Lehen Hezkuntzako 5. mailakoei eta
DBHko 1. mailakoei.
• LANTEGIA: Bideo-jokoen bidezko
sentsibilizazio-esperientzia
Nori zuzendua: DBHko, Batxilergoko eta Lanbide
Hezkuntzako ikasleei.

Ikastetxeei “Gasteiz Hiri Hezitzailea 2019/2020”
egitarauaren bitartez eskainitako jarduerak.

ZINEFORUMA
Fatima

HEI LAB

F. Elayoubi-ren lanetan inspiratuta, beretzat arrotza den
hizkuntza bat duen herrialde batean bere alabak aurrera
atera nahi dituen ama baten borroka kontatzen du
Fatima filmak.
3 Cesar sari ditu: pelikula onenarena, gidoi egokituarena
eta errebelazio aktoresarena.
Eguna: Urriak 17. 19:00-21:30.
Lekua: Florida zinemak, 4. aretoa.
Gonbidapen bidezko sarrerak; urriaren 3tik jaso daitezke,
gizarte etxeetan eta udalaren kirol-instalazioetan.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
LIBURUTEGI DIGITALA
Liburutegi digitalaren helburua herritarren parte-hartzearen
inguruan informazioa eta ezagutzak jasotzeko gune
birtual bat izatea da, herritarren parte-hartzearekin loturik
gauzatzen ari diren ekimen, jarduera, plan eta proiektuen
inguruko agiriak, bideoak eta audioak topatu ahal izateko.

WEBINARRA
Ezagut ezazu Aragoiko Gobernuaren
Berrikuntza Demokratikoko Laborategia

Webinar honetan, Aragoiko Gobernuaren LAAAB
proiektua ezagutuko dugu, politika publikoen diseinu
kolaboratiborako berrikuntza demokratikoko laborategia.
Eguna: Azaroak 20. 10:00-12:00.
Lekua: Zure ordenagailu, tableta edo mugikorretik jarraitu
ahalko duzu jarduera hau. Nahiago baduzu, Montehermoso
Kulturenako informatika gela ere prestatuko dugu.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 20)
Hizlaria: Raúl Oliván.
Aragoiko Gobernuko Herritarren Parte-hartze, Gardentasun, Kooperazio eta Boluntariotza zuzendari nagusia.

ETENGABEKO PARTAIDETZA
Zure iritziak helarazi ahal izango dizkiguzu, jarduera
guztiak amaitzean banatzen ditugun ebaluazio-galdeketen bitartez. Era berean, edozein momentutan parte hartu
ahal izango duzu, webgunean dagoen inprimakia beteta:
• www.vitoria-gasteiz.org/hei

• www.vitoria-gasteiz.org/hei
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HEI LAB

GIH IBILBIDEA

LANTEGIA

Garapen Iraunkorrerako Helburuak
(5 saio)

Nola ingurumen inpaktu negatiboak
arindu. Erronka Garbia

2030 Agendak garrantzi handiko bost eremu ditu. Ibilbide
honetan, garapen iraunkorrerako 17 helburuak (GIH) ezagutuko ditugu, eremu horietako bakoitzaren ikuspegitik.
Egunak: Bi orduko saioak. 18:30-20:30
• Sarrera eta pertsonak: Azaroak 14
• Planeta: Azaroak 21
• Oparotasuna: Azaroak 28
• Bakea: Abenduak 12
• Aliantzak: Abenduak 19
Lekua: Rosa Parks aretoa (Autobus geltokia).
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 25)

Erronka Garbia Eusko Jaurlaritzak onartutako ziurtagiri
bat da, eta diseinuan eta antolakuntzan ingurumen
neurriak txertatzen dituzten ekitaldiak aitortzen ditu,
alegia, ingurumenean izan zitzaketen inpaktu negatiboak
minimizatzen laguntzen dutenak.

KAFE SOLASALDIA
Gai jakinei buruzko ekimenak, ezagutzak eta iritziak
partekatzeko eta alderatzeko gune bat.
• Zer dira fake new-ak, egiaren ondorena?
Eguna: Azaroak 22. 18:00-19:30.
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Lekua: Florida Zabaltegi Jatetxea (Florida Parkea).
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 25)

Eguna:
• Abenduak 11. 18:30-20:30.
Lekua: Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroa. Agora.
Sarrera doakoa izango da aurrez izena emanez gero
(leku-kopurua: 40)

HARTU PARTE TALDE ERAGILEAN
Gasteizko Udaleko Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuarekin batera, HEIren diseinuan eta ebaluazioan
parte hartzen duen talde eragile bat dago. Animatu eta
egin bat taldearekin 2020 ikasturtea diseinatzeko.

