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ANDOAINGO UDAL GAZTERIA PLANA 2015-2017
SARRERA
Dokumentu hau Andoaingo udalak egin duen lehen Gazteria plana da. Tresna hau
udalaren ekintzen eta programen jarraibideak ematen dizkigun tresna malgu, ireki eta
dinamikoa izan nahi du.
Gazteria plana, Andoaingo udalak 2013. urtean burutu zuen Gazteria
Diagnostikoaren ondorioetan oinarritu da. Diagnostikoan, hainbat behar, gabezi, ideia
berri bildu ziren. Hauek kontuan izanik, erronka eta lan ildo berriak abiarazteko
helburuarekin gauzatu da.
Plan hau sortzeak; ekintzak, programak eta gazteei zuzendutako zerbitzuak
koordinatu eta artikulatzeko beharrei eragiten die aurre, hau udal zerbitzu ezberdinek
garatu behar dutelarik. Plan integral eta sailen artekoan datza, partehartze sozialari
irekia, partehartze komun bat eskaintzen duena eta helburu eta eskuhartzeko bideak
zehazten dituena.

PLANAREN EZAUGARRIAK
Planaren iraupena:
Planak 3 urteko epea izango du. 2015ean hasi eta 2017an amaituko da. Lehen
plana izanik eta gazteriari dagokion dinamismora egokitzeko asmoz, 3 urteko epea
ematea erabaki da. Gainera planak berak proposatzen dituen aldaketak, barne mailan
eragin handia dutenez, ez da komeni epe luzera begira jartzea.
Planaren hartzaile zuzenak:
Plan honen izena, Gazteria plana bada ere, haur, nerabe eta gazteei zuzendutako
plana da. Beraz 0-29 adin tartera zabaltzea erabaki da. Izan ere Gaztematika
dokumentuan definitzen den bezala. Bertan haur, nerabe eta gazteei zuzendutako
politikak garatuko dira.
Gaztematika Sistema:
Gazteria plana garatzeko garaiean, gaur egun inplementatzen ari den Gaztematika
sistemaren erreferentzia markoa jarraitzen saiatu da. Sistema honen helburu eta aurrera
begirako erronkak aintzat hartuz.
Gaztematika, Haurren eta Gazteen Sustapenaren eremuan Gipuzkoako udalerriek,
EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lortutako adostasunen
emaitza da. Bertan Haurren, Nerabeen eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren diseinua
biltzen da, haren helburua gizarte eragileen eta udal administrazioaren eremu honetako
ekintzak bistaratzea eta aintzat hartzea delarik.
Halaber, bertan ari diren eragileen ekintzetarako erreferentzia marko bat
marraztea da asmoa eta baita Gipuzkoako haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroaren
arretaren diseinua azalaraztea ere, haren koordinazio mekanismoak eta dagozkien
administrazioen gaitasunak barne.
Sistemaren hartzaile nagusiak Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak dira.
Halaber, osagarri gisa, hartzailetzat jotzen dira pertsona horien familiak eta beraietaz
arduratzen diren erakundeak ere.
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Sistema hau definitzeko garaiean, haur nerabe eta gazteei zuzendutako bi irizpide
nagusi hartu dira. Bi irizpide hauek, gazteria planeko helburu eta ekintza guztietan
bermatu behar dira:
•

Berezko balioa eta esanahia duen bizi-etapa gisa; hau da, etapa honetan
nor bere bizitzako protagonista da, hiritartasun-eskubideei lotuta dago
eta ehundura sozialaren behar-beharrezko zati da.

•

Gaitasun pertsonalak eta gizarte loturak landuz, ikasiz eta indartuz,
pixkanakako emantzipazio-prozesu bat izateko, hau da, heldutasunera
arrakastaz eta asetasunez igarotzeko aukera ematen duen etapa gisa.
Izan ere, heldutasunean lortzen da erabakiak hartzeko eta erabaki horiek
bizi-proiektu pertsonal batean gauzatzeko autonomia maila handiena.

PLANAREN EZAUGARRIAK:
3 Urteko epea. 2015-2017.
0-29 urteen arteko haur, nerabe eta gazteak hartzen ditu bere baitan.
Gaztematikak marrazten duen irizpideen araberako plana.

GAZTE PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK
Diagnostikoaren ondorioak abiapuntutzat hartuta eta Gaztematikak definitzen
duen marko teorikoaren arabera, hainbat helburu estrategiko finkatu dira.
Herriko gazteen errealitatea eta udaleko sail ezberdinetatik eskaintzen zaizkien
zerbitzu eta programak berbegiratu eta beharretara egokitzea.
Azaltzen diren beharrei benetako erantzun bat ematea, erabilitako indar eta
errekurtsoak maximizatuz.
Gazteen ikuspegia administrazioaren barnean integratzea sail guztietan eta modu
transbertsalean, burutzen diren ekintza eta programetan.
Gazteak udal politiken garapenean parte hartzaile bihurtzea.
Ekimen konkretuak proposatzea, dagokion aurrekontuaren partidarekin.

PLANAREN LEHENTASUNAK
Gazteria planak hainbat udal departamenduen gaiak ere hartzen ditu bere baitan,
sail bakoitzean helburu eta ekintzak definituz. Baina plana aurrera ateratzeko
ezinbestekoa da lehentasunak jarri eta ekintza guzti hauek aurrera eraman ahal izateko
kudeaketa sistema egonkortzea. Horretarako gazteria saila bera lehentasun bilakatu
delarik.
1- Gazteria sailari dagokion funtzionamendua eta Gaztematikak ematen duen
arkitektura ematea.
-Arduradun politikoa; zinegotzia. Aurrerantzean gazteria sailak lan karga handiago
eskainiko du, beraz zinegotziaren aldetik disponibilitate handiagoa beharko da.
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-Lan talde teknikoa. Andoaingo kasuan, Gazteria teknikaria, gazteriaz gainera
enplegu teknikaria ere izanik, ez zaio gazteriari beharrezko denbora eskaintzen. Hortaz
denbora gehiago eskaintzeaz gain lan taldea bera egonkortzea komenigarria da.
Gainontzeko departamentuetan bezala, beste figura bat egotea positiboa litzateke.
2-Udalak Sistemako zerbitzuez hornitzea eta horiek koordinatzea, dagokien
erakundeekin edo zerbitzu enpresekin elkarlanean.
-Ludoteka zerbitzua gazteria sailak kudeatzea.
3-Udaletan haurrentzat, nerabeentzat eta gazteentzat, familientzat edo
entitateentzat antolatzen diren (eta zerbitzuen bitartez bideratzen ez diren)
jarduerak eta ekintzak sortu eta kudeatzea.
-Oporraldietako programa bereziak kudeatzea.
-Ikastaroak, hitzaldiak...
4-Udalak haurrak eta gazteak sustatzeko jartzen dituen baliabideak
(ekonomikoak, materialak, giza baliabideak, informazioa) eta azpiegiturak
kudeatzea, Udalaren kudeaketa esparruan.
-Gazte sorkuntza; artistikoa, musikala...
-Diru laguntzak
-Haurren hiria

GAZTERIA SAILAREN FUNTZIO NAGUSIAK
Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren eginkizunaren
esparruan, haurren eta gazteen sustapeneko udal unitateak honako zeregin hauek ditu
funtsean:
1. Udalak Sistemako zerbitzuez hornitzea eta
erakundeekin edo zerbitzu enpresekin elkarlanean.

horiek

koordinatzea,

dagokien

2. Udaletan haurrentzat, nerabeentzat eta gazteentzat, familientzat edo entitateentzat
antolatzen diren (eta zerbitzuen bitartez bideratzen ez diren) jarduerak eta ekintzak
kudeatzea.
3. Udaletan Sistemako organoei laguntza teknikoa eta dinamizatzailea ematea.
4. Udaletan Sistemako plangintza eta ebaluazio prozesuak dinamizatzea eta burutuko
direla bermatzea, Sistemako plangintza eta ebaluazio-prozesu orokorren barnean.
5. Udaletan Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren hartzaileen eta Sisteman
interesa duten edo sartuta dauden eragile edo instantzia desberdinen parte-hartzea
suspertu eta indarberritzea.
6. Udaletan sistemako komunikazioa eta barneko eta kanpoko harremanak kudeatzea,
funtsezkoa baita haurren, nerabeen eta gazteen aldeko esparru, sistema edo politika
desberdinen (hezkuntza formala, kultura, osasuna, gizarte-zerbitzuak, enplegua,
etxebizitza, diru-sarreren bermea, etab.) jarduera sinergikoa koordinatu eta bultzatzeko.
7. Udalak haurrak eta gazteak sustatzeko jartzen dituen baliabideak (ekonomikoak,
materialak, giza baliabideak, informazioa) eta azpiegiturak kudeatzea, Udalaren
kudeaketa-esparruan.
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8. Haurren eta gazteen sustapeneko foru-unitateak koordinatzen eta dinamizatzen dituen
jakintzaren kudeaketaren eta aholkularitza teknikoaren prozesuan eta kalitatearen
kudeaketa-dinamikan parte-hartze aktiboa izatea.

PRINTZIPIO GIDARIAK
Zeharkakotasuna
Herri administrazioetako sailek aurrera eramandako lerro eta neurrien inguruko
orientazio eta koordinazio gisa ulertuko da. Hau da, biztanle talde jakin batzuetan
espezializatuta dauden sailen eta jarduera-sektore jakin batzuetan oinarrituta daudenen
arteko koordinazioa eta orientazioa.
Integraltasuna
Gazteak gizarte, politika, ekonomia, ingurumen eta kultura-esparruetan txertatzea
bultzatzeko neurriak artikulatzerakoan gizarte osoaren eta, bereziki, euskal herri
administrazioen eta gizarte-eragileen inplikazio gisa ulertu behar da.
Gazte-ikuspegia txertatzea
Gazte-ikuspegia txertatuko da herri-administrazioetako politika eta ekintza guztietan,
halako moduz non horietan guztietan desberdintasunak ezabatzeko eta gazteen
emantzipazioa sustatzeko helburu orokorra ezarriko baitute.
Elkarlana eta koordinazioa
Herri administrazioak, gazte-politikak garatzean, elkarlanean arituko dira, beren
jarduketak koordinatuta, egiten diren esku-hartzeak eraginkorragoak izan daitezen eta
baliabideen erabilera arrazionalarekin bat etor daitezen. Era berean, Euskal Autonomia
Erkidegoko nahiz kanpoko beste instituzio eta erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarlana sustatuko da, bereziki ekimen sozialarekikoa.
Partaidetza
Administrazioek gazteen parte-hartzea izango dute gazteentzako politika eta
baliabideak taxutu eta abiarazteko garaian, horien diseinuak gazteen eskari eta
igurikapenetara egokitu daitezen.

PLANAREN KUDEAKETA EREDUA
Gazteria plan hau, lehena izanik, martxan jartzeko erraza eta moldagarria izatea
komenigarria da. Horretarako planaren gidaritza eta jarraipena, nola kudeatuko den
definitzea plana bezain garrantzitsua da. Era berean, jarraipena nork eta nola egin eta
balorazioa egiteko adierazleak definitu beharko dira.
Gazte planaren kudeaketa, Gazteria sailaren gain geratuko da. Non gidaritza,
koordinazioa, jarraipena eta balorazioa, gazteria saileko lan taldeak burutuko du.
Gazteria saileko lantaldea: Gazteriako teknikaria eta Gazteriako zinegotzia
osatuko dute. Bakoitzak dagozkion mailean, erabaki politikoak eta erabaki teknikoak
hartuko ditu.
Gainontzeko
departamentuekin
landutako
gaiak,
Gazteria
Teknikariak,
gainontzeko sailekin koordinatuz burutuko da. Elkarlaneko egitasmo eta proiektuen
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jarraipena eta balorazioa eginez. Aurrerantzean, beste sailetako teknikariak, gazteria
kontutan izan beharko dute beraien programazio eta egitasmoetan, eta bi sailen artean
aurrera eramango da.
Era berean zinegotziak, gainontzeko zinegotziekin koordinatu eta elkarlaneko
erabakiak hartu beharko dituzte.
Guztia amankomunean jartzeko asmoz, bi hilabetez behin, mahai tekniko eta
mahai politikoa osatuko da jarraipen eta balorazioa egiteko.
Errealitatean:
Andoainen, Gazteria, Enplegua eta Sustapen ekonomikoa gaiak, Udal sail bakarra
osatzen dute, guztia koordinatzen duen teknikari bakarrarekin. Hortaz, enplegua eta
sustapen ekonomikoa sailak duten garrantzia kontutan hartuta, gazteria saila gutxiago
lantzen da.
Hau guztia aldatzeko asmoz, eta gazteria sailak beharrezko ordu eta lanketa
garatu ahal izateko, gazterian bakarrik lan egingo duen pertsona bat izendatzea
gomendatzen da, horrela, lan ordu guztiak gazteriari eskaintzeko aukera sortuz.
Modu honetan, gazteria sailari dagozkion lan eta ardurak garatzeaz gain,
gainontzeko lan sailekin koordinatu eta elkarlaneko proiektu eta egitasmoak garatzeko
aukera sortuko da.
Gazteria plana aurrera eraman eta koordinazio lanak aurrera eramateko modu
eraginkorrena da. Lanaldi osoko pertsona bat edo lanaldi erdiko bi pertsonak osatu
dezaketen lan taldea izan daiteke. Gazterian lan espererientzia eta gazte politiketan
jantzia dagoen lantaldea.
JARRAIPENA
Jarraipena egiteko garaiean hilabetean behin lan sail guztiekin koordinazio mahaia
osatzea aproposa litzateke. Koordinazio mahai honetan, elkarlaneko proiektuen
jarraipena eta Gazteria sailean ematen diren Gazte politikak eta egitasmo berriak
aurkezpena egitean datza. Lehentasunak markatu eta kronograma bat osatzea litzateke
egokiena.
ADIERAZLEAK
Balorazioa egiteko garaiean erabiliko diren adierazleak, ezin dira modu orokorrean
definitu. Hau da ezin baita Gazte plan osoa baloratzeko adierazle orokorrak ezarri.
Hortaz, arlo bakoitzean landuko diren gaien araberako adierazleak definitu dira. Horrela,
ekintza bakoitzaren lorpen edo arrakasta baloratu ahal izango dugu.
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AURREKARIAK. GAZTERIA DIAGNOSTIKOA 2013
Gazteria Diagnostikoa 2013an burutu zen KILI-KOLO S.COOPren eskutik.
Diagnostikoak, Andoaingo Haur, Nerabe eta Gazteen egoera orokorra aztertzea zuen
helburu. Ikerketak 3–29 adin tarteko biztanleria haintzat hartuz burutu zen.
Bertan hainbat ondorio sakon lortu ziren. Ondorio hauek, Andoaingo errealitatea
azaleratzen dute, gazteria gai propiotzat hartuz, bai eta udalari eragiten dioten
lan sailen inguruan ere. Jarraian, Gazteria Diagnostikoan bildutako ondorioen laburpen
bat eskaintzen da.
ONDORIO NAGUSIAK:
Gazteria politikak eta programak aurrera eramateko, Gazteria plan bat osatzea
ondorioztatu zen.
GAZTERIA: Egungo krisi honen ondorioak jazartzen ari dira. Orokorrean parte
hartu eta herritar aktibo izateko gogoa dute. Baina euren garapen
pertsonalerako bideak eraikitzeko momentuan, zailtasunak dituzte. PESIMISMOA.
Gazteria saila, gazte politikak: Gazteria Lan Saila, Sustapen ekonomikoa,
Enplegua eta Gazteria sailaren baitan kokatzen da. Udal sail honek hiru gai
garrantzitsu lantzen ditu. Lan saileko protagonismo handiena Sustapen Ekonomiko
eta Enpleguaren gaiak hartuz. Ezinbestekoa da sailaren berregituratzea. Sail
propio bat sortu edo dagokion protagonismoa eman eta haur nerabe eta
gazteen inguruko politikak landu eta Gazteria Plan bat sortzea. Plana aurrera
eramateko teknikari eta politikoen konpromiso irmoa behar du. Gipuzkoa mailan
lantzen ari den Gaztematika prozesuanen baita sartu.
UDAL EKIPAMENDUAK
-Bastero. Maila handiko eskaintza egon arren parte hartzea ez da tamainakoa, batez
ere gazteengan.
-Erakustaretoa. Partaidetza maila oso txikia da.
-Udal liburutegia eta fonoteka. Liburutegia txikia da eta ez du behar duen
eskaintza emateko nahikoa leku.
-Kiroldegia. Instalakuntza zabala izan arren, hainbat gabezi asetzea eta konpoketak
beharrezkoak dira.
-Ludoteka. Eskaintzen den zerbitzua eraginkorra da, baina ez da herriko haur
guztiengana iristen. Herritar guztiengana iristeko eskaintza zabaltzea komenigarria
da.
-Gazte Lokala. Funtzionamendu ona du. Gazteria saileko programazio ia osoa bere
gain hartzen du, beraz ez da gazteri guztirako eskaintza bermatzen. Eskaintza
12-18 urteen artekoentzat baita.
UDAL SAILEN ARABERA:
-EUSKARA: Gazteen euskara jakintza maila azken urteetan nabarmen hazi bada ere,
erabilpena ez da areagotu. Beraz gazteen artean erabilpena areagotzea
ezinbestekoa da. Horretarako erabilpena hezkuntzaz haratago, esparru ez formaletara
hedatzea beharrezkotzat ematen da.
Bestalde, helduen hizkuntza ohiturak aldatzea eta gurasoengandik
alabenganako hizkuntza tranmisioa hobetzea beharrezkoa da.
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seme-

-KULTURA: Andoaingo kultura eskaintza handiena Basteron burutzen da. Eskaintza
zabala ematen da. Kontzertu, antzerki, dantza ikuskizun, zinema, erakusketak... eta
aniztasun askotariko ekintzak.
Ikuskizunak aukeratzeko garaiean kalitatea da irizpide nagusia. Adin tartea ere
erreparatzen da haur programazioa antolatzekoan. Ez da gazteentzat bereziki
antolatutako egitaraurik.
Basteroko parte hartzea goraberatsua da, ekintzaren araberakoa. Parte hartzea
adinaren arabera: Haur programazioa arrakastatsua da. Helduena ekintzaren
araberakoa baina orokorrean zinema eta kontzertuak izaten dira arrakastatsuenak.
Parte hartze baxuena gazteena da. Erakustaretoa da parte hartze gutxien duen
aretoa.
-KULTUR ELKARTEAK: Andoainen 20tik gora kultur elkarte daude. Kultur talde
hauen atzean, herritar andana biltzen da. Talde barneko eta kalera begirako
eskaintza egiten da. Normalean independienteki lan egiten da eta kasu
puntualetarako beste kultur talde batzuekin batera. Taldeen artean ez dago
harremanik, askotan talde bakoitza bere kabuz antolatzen ditu ekintzak eta bata
bestearen ekintzak zapaltzea dakar.
-LOKALAK: Gazteen lokalen fenomenoa, kontutan hartzeko gizarte fenomenoa da.
Lokal batzuk bizikidetza arazo sortzen dituzte. Bizikidetza arazoak saiesteko
beharrezkoa da muga edo arau minimo batzuk adostea. Segurtasun neurriak
beharrezkoak dira, etxebizitza eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko. Araudiak
lokalen fenomenoarekin zerikusia duten agente desberdinen betebehar eta mugak
arautu beharko ditu.
-KIROLA: Haurtzaroan eskola kiroletik hasi eta, momentuko gusto edo interesen
arabera aldatzen joaten dira kirola egiteko moduak. Haurtzaroan garrantzia
handia du, gaztaroan kirola uzteko joera dago eta heldutzean berriz ere
garrantzia ematen zaio.
Andoainen kirol eskaintza zabala dago. Kiroldegia eta 16 kirol talde inguru daude.
Gazteak kirol taldeetan jokatzen dute normalean. Gazteek kirol tradizionalez
aparte, kirol berriagoak praktikatzeko joera geroz eta handiagoa dago.
Mendiko bizikleta, abentura kirolak, skatea, gimnasioetako entrenamendua… Hauek
kirol taldeetatik kanpo burutzen diren kirolak dira. Behar hauek asetzeko kirol
joeren azterketa bat egitea komeni da.
Andoaingo kirol taldeak geroz eta gehiago koordinatzen dira eta elkarlanean
hainbat ekintza antolatzen dira. Batzuen ustez elkarlana eta ezagutza areagotu
egin beharko litzateke.
-GIZARTE ZERBITZUAK: Egungo krisi egoeraren ondorioz, Andoainen famili askok
egoera ekonomiko zailak jasaten ari dira. Diru laguntzak jasotzen dituztenen
artean, adin txikikoak dituzten familiak ugariak dira.
Caritasek ematen dituen oinarrizko laguntzak, 167 familiek jasotzen dute. Famili
hauei emandako laguntzekin guztira 440 pertsona dira onuradunak.
-Prebentzioa: Eskolen bitartez, Harremonak programa lantzen dute. Bertan
harreman sanoak lantzen dira, bai sexu harreman sanoak, ikaskideen arteko
harreman sanoak… hitz bakar batean definituz; bizikidetza.
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Prebentzio programaren barruan, egun teknologia berrien eta batez ere internet eta
sare sozialen inguruko kezka handia dago. Arrisku eta dependentziaren inguruko
Sentsibilizazio programa bat egitea aurreikusten da.
Berdintasuna: Gizarte Zerbitzuetan indarkeria jasaten duten emakumeei zuzenduta
dagoen harrera zerbitzua eskaintzen da. Martxoak 8 eta Azaroak 25 egunetan
egitarau oparoa eskaintzen da. Udal Berdintasun plana martxan dago eta aurrera
pausoak gauzatzen ari dira. Aipatzekoa da, nerabe eta gazteentzat aurrera eramaten
ari den Beldur Barik programa.
Kale heziketa programa: 9-20 urteko gazteei zuzendutako programa da. 69
gaztek hartzen dute parte. Herri parte hartzea, elkarlana, eta inplikazio pertsonala
oso eskasa da. Gazteei sujeto aktibo direla jakinarazteko zailtasunak daude.
Gazteak beraien artean erlazionatzeko zailtasunak dituzte. Kudrilla eta talde
itxietan bizitzeko joera handia dago.
-ENPLEGUA: 2008an hasi zen krisi ekonomikoaren ondorio latzenak lan merkatuko
talderik ahulenak pairatzen dituzte. Emakumeak, gazteak, atzerritarrak… Gazteek
lan-baldintza eskasak dituzte: aldi-baterako kontratuak, lan ezegonkorrak,
soldata gero eta txikiagoak, eta langabezia-tasa gero eta handiagoa da.
Lehen lan-ibilbideak linealak ziren, egungo gazte askoren lan-ibilbideak aldiz,
etenak eta zatituak dira. Lan merkatuan sartu eta ateraretzen dira etengabe.
Ikaste-garaia luzatu denez, gazteak beranduago hasten dira lanean. Lehen, zenbat
eta ikasketa-maila handiagoa, orduan eta aukera gehiago izaten zen lana bilatzeko.
Gaur egun, ikasketa-maila handiak ez du lanpostu iraunkorra, ondo ordainduta eta
lan-malgutasunik gabekoa bermatzen.
Daukatena galtzearen beldur eta laneko egonkortasuna lehenetsiz, gazteek diru
gutxiago irabaztea nahiago izaten dute. Zailtasunak dituzte beren biziproiektuak garatzeko. Gazteen langabezia tasa Andoainen %16,8 ekoa da.
-ETXEBIZITZA ETA EMANZIPAZIOA: Emantzipazioa pertsonaren autonomia osoa
lortzeko ezinbesteko prozesua da. Gaur egun bizi dugun egoeraren ondorioz,
emantzipazio adina atzeratzen ari da. Azken urtetan 30 urtetan kokatzen da.
Gazteek etxebizitza lortzeko dituzten zailtasun handienak ekonomikoak dira;
etxebizitzaren prezioa, lan egonkorren falta, soldata baxuak, bankuetako kredituak
jasotzeko zailtasunak, diru laguntzak jasotzeko baldintzak, diru laguntzei buruzko
informazio falta eta alokatzeko etxebizitzen eskaintza eskasa dira arazo nagusiak.
Emantzipatuta dauden gazteen ia erdiak alokairuan bizi dira (%46).
Gehienek etxebizitza jabetzan nahiago badute ere. Etxeko diru-sarrera osoen
%30 baino gehiago erabiltzen dutela etxebizitza ordaintzeko (hipoteka edo
alokairua). 600 € inguru hilean.
KOMUNIKAZIOA: Teknologia berriak, Internetak eta Gizarte sareak, aldaketa handia
eragin du gizartean, bereziki, gazteen bizitzeko, ikasteko, lan egiteko eta
harremanetan sartzeko moduetan. Komunikatzeko, informazioa partekatzeko,
harremanak sortu eta garatzeko... bide garrantzitsuena bilakatu da.
Informazio asko eta bide desberdinetatik iristean, saturazio bat gertatzen da eta
ondorioz, desinfomazioa. Herrian informazio gune bereziak faltan botatzen
dira. Informazio bideak gazteen ohitura eta erabilpenera egokitu behar dira.
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Gazteria politikak eta programak aurrera eramateko, Gazteria plan bat osatzea
ondorioztatu zen.Gazte plana osatzeko ondorio guzti hauek kontuan hartu beharrean
gaude. Baina era berean lehentasunak markatu eta 3 urteko epean helburu lorgarriak
definitzen saiatu gara plan honetan.
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HAUR, NERABE ETA GAZTEEI ZUZENDUTAKO UDAL
EKIPAMENDU ETA PROGRAMAK
GAZTERIA SAILA
Lehen ardatzean, Udaleko Gazteria sailari dagozkien zerbitzu eta
programak hartu dira abiapuntutzat. Udal ekipamendu eta programen
eskaintza berrindartzea eta zabaltzea da ardatz honen funtsa. Eskaintza
errotua bada ere, hauen hobetzea, koordinatzea eta helburu eta funtzioen
berrikuspen eta elkar trukatzea da helburu nagusia. Era berean, egun
Gazteria sailak lantzen ez dituen hainbat gai txertatzea erabaki da. Orain
arte bere gain hartu ez arren, gazteria sailak landu beharreko gaiak dira.
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GAZTEMATIKA
Gazteria plana egiteko Gaztematika dokumentua hartu da oinarritzat. Aurrez esan
bezala, Gaztematika Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen sustapenerako plana
izendatzeko erabiltzen den dokumentua da. Sistema hau 2008/2009an egin zen
hausnarketa prozesu baten emaitza da. Haur, nerabe eta gazteen behar eta eskaerei
erantzuten dieten zerbitzuak, prestazioak eta ekipamenduak hobetu eta martxan jartzea
nahi duen prozesu partehartzailea da.
Sistema honen erakuntza Gipuzkoako Lurralde Historikoan haurren eta gazteen
sustapenean mugarria izan da, eremu honetako eskuhartze publikoaren multzoari egitura
formala eman baitzaio lehen aldiz.
Haurren, nerabeen eta gazteen eskubideen jarduna eta hauen bizitzakalitatearekin erlazionatutako guztiari bilbadura instituzionalak, espazio publikoak eta
gizarteak ematen dieten garrantziaren manifestaldiaren aurrean gaude.
Sistemaren konfigurazioa, hartzaileak eta xedea.
Hartzaileak
Sistemaren hartzaile nagusiak Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak dira.
Halaber, osagarri gisa, hartzailetzat jotzen dira pertsona horien familiak eta beraietaz
arduratzen diren erakundeak ere.
Xedeak
1- Berezko balioa eta esanahia duen bizi etapa gisa; hau da, etapa honetan nor
bere bizitzako protagonista da, hiritartasun eskubideei lotuta dago eta ehundura
sozialaren behar-beharrezko zati da.
2-Gaitasun pertsonalak eta gizarte loturak landuz, ikasiz eta indartuz,
pixkanakako emantzipazio prozesu bat izateko, hau da, heldutasunera arrakastaz eta
asetasunez igarotzeko aukera ematen duen etapa gisa. Izan ere, heldutasunean lortzen
da erabakiak hartzeko eta erabaki horiek bizi proiektu pertsonal batean gauzatzeko
autonomia-maila handiena.
Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren printzipio gidariak
Haurren eta gazteen sustapen politikaren izaera sektoriala eta espezifikoa nahiz
zeharkakoa eta integrala.
Berdintasuna, ekitatea eta aniztasuna.
Erantzukizun publikoa eta gizartean parte hartzea.
Beste batzuk, esate baterako, koordinazioa eta sare-lana, proaktibitatea,
hurbiltasuna, pertsonalizazioa, jarraipena eta prebentzioa, bai eta jakintzan
oinarritutako kalitatezko esku-hartzea ere.
Sistemak bere hartzaileei eskaintzen diena
• Informazioa.
• Orientazioa
• Bide laguntza.
• Aisia hezitzailea.
• Adierazteko eta parte hartzeko bideak.
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•

Sorkuntzarako eta produkziorako bideak.

Hartzaileen behar horiei, funtsean, hurbileko zerbitzuen bidez erantzuten zaie. Lehen
aukera gisa, adin tarteen arabera antolatutako balio anitzeko zerbitzuak egituratzearen
aldeko apustua egiten du Sistemak.
Esate baterako:
Haurrentzako balio anitzeko zerbitzua. (12 urte bitarte)
Nerabeentzako balio anitzeko zerbitzua. (13-17 urte bitarte)
Gazteentzako balio anitzeko zerbitzua. (18 urtetik gora) gazteei.

Haurren eta gazteen sustapeneko udal unitate bakoitzak honako erantzukizun
hauek izango ditu:
1. Udalak Sistemako zerbitzuez hornitzea eta
erakundeekin edo zerbitzu enpresekin elkarlanean.

horiek

koordinatzea,

dagokien

2. Udaletan haurrentzat, nerabeentzat eta gazteentzat, familientzat edo entitateentzat
antolatzen diren (eta zerbitzuen bitartez bideratzen ez diren) jarduerak eta ekintzak
kudeatzea.
3. Udaletan Sistemako organoei laguntza teknikoa eta dinamizatzailea ematea.
4. Udaletan Sistemako plangintza- eta ebaluazio-prozesuak dinamizatzea eta burutuko
direla bermatzea, Sistemako plangintza- eta ebaluazio-prozesu orokorren barnean.
5. Udaletan Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren hartzaileen eta Sisteman
interesa duten edo sartuta dauden eragile edo instantzia desberdinen parte-hartzea
suspertu eta indarberritzea.
6. Udaletan sistemako komunikazioa eta barneko eta kanpoko harremanak kudeatzea,
funtsezkoa baita haurren, nerabeen eta gazteen aldeko esparru, sistema edo politika
desberdinen (hezkuntza formala, kultura, osasuna, gizarte-zerbitzuak, enplegua,
etxebizitza, diru-sarreren bermea, etab.) jarduera sinergikoa koordinatu eta bultzatzeko.
7. Udalak haurrak eta gazteak sustatzeko jartzen dituen baliabideak (ekonomikoak,
materialak, giza baliabideak, informazioa) eta azpiegiturak kudeatzea, Udalaren
kudeaketa-esparruan.
8. Haurren eta gazteen sustapeneko foru-unitateak koordinatzen eta dinamizatzen dituen
jakintzaren kudeaketaren eta aholkularitza teknikoaren prozesuan eta kalitatearen
kudeaketa-dinamikan parte-hartze aktiboa izatea.
Foru Aldundiko nahiz udaletako haurren eta gazteen sustapeneko unitateetan
erantzukizun politikoa izango duen erreferentziazko pertsona bat eta erantzukizun
teknikoa izango duen beste bat egongo dira, sistema koordinatzeko.
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GAZTEMATIKA PROZESUAREN EGOERA:
Finean, herri bakoitzeko Gazteria saila egonkortu eta Gipuzkoa mailako sistema
komun eta koherente batean kokatzea du helburu. Gipuzkoako 80 herri inguruk sinatu
dute
herri bakoitzaren araberako hitzarmenak. Hiru hitzarmen mota daude, herri
bakoitzaren gaitasun edo eta konpromiso mailaren araberakoak.
Gaztematikaren 6. inplementazio-plana martxan jartzen ari da. Planak
esku artean dugun tresna garrantzitsuenetako bat izaten jarraitzen du,
Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapena, hau da Gaztematika, modu
egokian eta administrazio desberdinen artean koordinatuta garatzeko.
Planaren garapenak ahalegin bat eskatuko die eragile desberdinei eta
bereziki udaletako teknikariei. Hobeto azaldu behar da zer den Sistemaren
kontu hau, Haurren eta Gazteen Sustapena zer den eta Gaztematika ez dela
Aldunditik datorren zerbait, udalen eta Aldundiaren artean eraikitzen ari garen
zerbait baizik.
Andoaingo hitzarmenari dagokionez, “sistema indartzea” deituriko hitzarmena
dago. Hitzarmen hau, Gazteria teknikaria eta Foru aldundiko bulego teknikoaren arteko
harremana mantentzean datza, etorkizunera begira, teknikoki saila indartzeko
helburuarekin. Beraz hauek dira Gaztematikaren inguruan aurrera begirako helburu eta
ekintza nagusiak:
HELBURUAK:
1. Gazteria saila indartzeko helburuarekin, gaztematika sistemak proposatzen dituen
aldaketen inguruan hausnartu.
2. Egingarriak diren aldaketak lantzen hasi, sistema orokorrera gerturatuz.
3. Etorkizunean hitzarmena aldatu eta pauso bat haratago eman.
HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Teknikaria:
Foro teknikoetan parte hartu, beste herrietako esperientzia eta prozesuen berri
izateko.
Sustapenerako Teknikarientzako prestakuntza eskaintzan parte hartu.
Teknikari bakoitzak bere erreferiantziazko arduradun politikoari Gaztematika zer
den azaltzea. Zinegotzi berririk balego, Gaztematika ezagutu dezaten eta
Gaztematikan inplikatutako eragileak izan daitezen, haientzako harrera prestatu
behar da.
Zinegotziarekin elkarlanean Gaztematika landu.
Arduradun tekniko eta politikoen artean koordinatzea.
Gaztematika sistemak planteatzen dituen zerbitzu, ekintza eta egin beharrekoen
inguruko hausnarketa egin.
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Arduradun politikoa:
Gaztematika garatzeko, ez da nahikoa sistema ezagutzea, sinetsi eta aldeko
apostua egitea garrantzitsua da. Bere osotasunean garatzea nahi bada, arduradun
politikoek hartu behar dute lidergotza.
Arduradun tekniko eta politikoen artean koordinatzea.
Politikarien foroan parte hartzea.
Zerbitzuak:
Haur eta nerabeen zerbitzuen arteko kohesioa landu.
Hezitzaileak: Ludoteka, Gazte Lokala.
Gaztematika sistemaren inguruko formakuntza.
Hezitzaileen foroetan parte hartu.
Formakuntza saioetan parte hartu.
Gaztelokala:
Hiritartasun digitala landu Informatika gelan.
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HAUR, NERABE ETA GAZTEENTZAKO EKIPAMENDUAK
Gaztematika dokumentuan hiru udal ekipamendu definitzen dira; Haurren Balio
anitzeko Zerbitzua (6-12), Nerabeen balio anitzeko zerbitzua (12-17) eta Gaztegunea,
Gazteen Balio anitzeko zerbitzua. Azken hau, Gaztematikak 18-29 urteen arteko gazteei
zuzendutako zerbitzua da. Baita ere Gazte Informazio Bulegoa, GIB.
Andoainen adin tarte hauei eskaintzen zaien bi ekipemendu daude. Ttipi Txoko
Udal Ludoteka; 3-12 adin tartera eskainitako zerbitzua, eta Gazte lokala; 12-18 urteen
arteko adin tartera eskaintzen den zerbitzua.
Zerbitzu hauek, ibilbide luzeko ekipamenduak dira eta garaiko gabezi batzuei
aurre egiteko eskaintzen hasi zirenak. Hori dela eta, aldaketak izan dezaketen inpaktua
baloratzekoa da.
Bestalde, beste herrietan gertatzen den bezala, ez dira egokitzen gaur egun
Gaztematikak definitzen dituen Balio Anitzeko zerbitzuekin. Nahiz eta finean helburu
berdinak izan, lan molde eta zerbitzu mota desberdin eta zabalagoa definitzen du
Gaztematika sistemak.
Hortaz zerbitzuen inguruko hausnarketa bat egitea komeni da. Hauek ematen
duten zerbitzua baloratu, gaur egungo egoera aztertu, eta beharrezko egokitzapenak
egiteko. Gazteria Diagnostikoan eta baita ere Gazteria planean, hainbat gai mahai
gaineratzera eraman gaitu.
Zerbitzuen kokalekuak: Ludoteka zerbitzuaren leku aldaketa. Azken urtetan
Karrika auzotik Belabi kalera aldatzeko aukera mahai gainean jarri da.
Aldaketaren helburuak hausnartu behar dira. Era berean, aldaketak ekarriko
dituen onurak eta galerak balantzan jarri behar dira.
o Alde batetik herri mailako zerbitzu bat bermatzea beharrezkoa da.
o Bestalde karrika auzoarentzako galera handia suposatuko luke ludotekaren
aldaketa.
o Zumea plazaren ondoan egoteak, haur gehiegi pilatzeak ekarri dezake,
bere funtzio HEZITZAILEA alde batera utziz.
o Baina Belabi kalean egoteak, Etxeberrieta traserako biztanleentzako onura
izan daiteke. Baita kale hezitzaileen gunearen ondoan kokatua egoteak.
Adin tarteak: Bi zerbitzuak bateratuta (Ludoteka eta Gazte Lokala), 3-18 adin
tartearen eskaintza beteko lukete. Baina praktikan ez da horrela gertatzen.
Aurre-nerabezaroan dauden gazteak, zerbitzu hauetan kokatzeko zailtasunak
dituzte. Aurre-nerabezaroaz ari garenean, 10-12 urteko haurrez ari gara. Hauek
Ludotekan egoteko handiegiak ikusten dute bere burua, baina Gazte Lokalean
sartzeko adinik ez dute. Gazte Lokaleko erabiltzaile izateko irrikitan egoten dira,
eta hamar urtetik gorakoek, parte hartu dezaketen ekintzetan, hauen parte
hartzea oso arrakastatsua izaten da. Andoaindarrak izar, Gazte Astea eta
Beldurraren etxean gertatzen den bezala.
Zerbitzuez gainera, haurrentzat eskaintzen diren opor programetan ere, adin tarte
hau kontutan edukitzea beharrezkoa da.
Gaztematika sistema: Gaztematika sistemak, hainbat aldaketa proposatzen ditu
zerbitzu hauen inguruan. Hortaz udal mailan, Gaztematika sistemara gerturatzeko
hautua egiten den momentuan, Gaztematikak proposatzen dituen aldaketen
aldeko apustua egiten da, honek suposatzen duen baliabide ekonomiko eta
denbora inbertsioa kontuan hartuz.
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UDAL LUDOTEKA
Haurrek aisialdi hezitzaile bat gauzatzeko gunea da. Baina euskararen garrantzia
ere nabarmentzekoa da. Euskaraz jolastuz, ondo pasa eta eskolatik kanpo euskara modu
natural batean erabiltzeko joera sustatzeko ekintzak burutzen dira. Era berean beste
hainbat helburu ere lantzen dira, taldeko lanak sustatu, jolastuz gozatzea, galdu eta
irabazteko baloreei garrantzia kenduz ondo pasa eta beraien denbora libreari garrantzia
ematea, haurren autonomia, elkarbizitza eta kooperazioa, beste batzuen artean.
Zerbitzua Andoaingo haur guztiei zabalduta dago, baina erabiltzaile gehienak
Etxeberrieta eta Karrika auzokoak dira. Astelehenetik ostiralera arratsaldez irekitzen da.
Zerbitzua bi txandatan banatzen da adin tartearen arabera. Lehen txanda 3-7 urte,
bigarrena berriz, 8-12 urtekoei. Astean zeharreko dinamikan, 80 haur inguruk dute izena
emanda. Ordutegia irekia da eta egunaren arabera haur gehiago edo gutxiago
bertaratzen dira.
Larunbatetan, Larunbatean euskaraz programa eramaten da aurrera. Programa
hau Euskara Sailak hartzen du bere gain. Larunbatetan ekintza bereziak gauzatzen dira,
asteburuetan ere euskararen presentzia bermatzeko helburu nagusiarekin.
Ludoteka beraz, udaleko bi lan sailek kudeatzen dute: Kultura eta Euskara sailak.
Gaztematikaren arabera ordea, Gazteria sailak kudeatu beharko luke. Beraz, Ludotekari
dagokionez, lehen aldaketa, zerbitzua Kultura sailetik atera eta Gazteria sailean kokatzea
da.
HELBURUAK:
1. Zerbitzuaren kudeaketa Gazteria sailak gauzatzea.
2. Herri mailako zerbitzua bermatzea.
3. Haurtzaro eta nerabezarora zuzendutako zerbitzuen artean komuneko helburu
hezitzaileak partekatu eta elkarlana bultzatu.
4. Gaztematika sistemaren ezagutza eta lanketa egin.
HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
1. Zerbitzuaren kudeaketa Gazteria sailak gauzatzea.
Gazteria eta Kultura departamentuarean artean adostu, Ludotekaren kudeaketa
aldatzea.
2. Herri mailako zerbitzua bermatzea.
Zerbitzua herriko beste guneetara hedatzeko aukera aztertu. Belabi kaleko
lokalaren egoera aztertu eta irtenbidea eman. Leku aldaketaren inpaktoa, onura
eta galerak mahai gaineratu eta erabaki bat hartu.
Zerbitzuak beharrezko obra eta hobekuntzekin egokitzea (ordenagailua, Internet
koneksioa, kalefakzioa…)
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3. Haurtzaro eta nerabezarora zuzendutako zerbitzuen
helburu hezitzaileak partekatu eta elkarlana bultzatu.

artean komuneko

Gazte Lokalarekin harremana sortu. Helburu pedagogikoak partekatu eta zerbitzu
batetik bestera zubi lanak gauzatu.
4. Gaztematika sistemaren ezagutza eta lanketa egin.
Gaztematika sistemaren inguruko formakuntza
egin. Gaztematika sistema
orokorraren inguruan bai eta bertan proposatzen den Haurren Balio Anitzeko
Zerbitzuaren inguruan.

GAZTE LOKALA
Nerabeek aisialdi hezitzailea gauzatzeko gunea da. Andoaingo Gazte Lokala,
definioz, gizarte eta heziketako ekipamendua eta komunitateko ekipamendua dela ulertu
behar da. Harremanen bidez elkartzeko espazio bat da, elkarloturaren espazio bat,
nerabeen eta beren kideen artean, eta nerabeen eta espazio horretan, heziketan, esku
hartzen duten helduen artean.
Era berean, espazio naturala da, nerabeen esperientziak, motibazioak eta desioak
egunerokotasunetik adierazteko modukoa. Bertan aurrera eraman ohi den dinamikan,
ekintzetan, jardueretan... planteamendu hezitzailea beti presente dago. Zerbitzua 12-18
urte bitarteko nerabeentzat irekita dago.
Bertan, aisialdi hezitzailea eskaintzeaz gainera, zeharlerroko hainbat gai lantzen
dira. Hala nola; euskara, berdintasuna eta parte hartzea beste batzuen artean.
HELBURUAK:
1. Nerabeen garatze fasean bide-lagun izan, eta hauen sustapena bermatzea. Andoaindar
nerabeen gabezi eta beharrak etengabean behatu eta aztertzea.
2. Andoaindar nerabeen izaera partehartzailea sustatzea.
3. Haurtzaro eta nerabezarora zuzendutako zerbitzuen artean komuneko helburu
hezitzaileak partekatu eta elkarlana bultzatu.
4. Herrian lantzen diren zeharlerroko gaiak Gazte Lokalean ere kanketa egitea.
5. Gaztematika sistemaren ezagutza eta lanketa egin.
HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
1. Nerabeen garatze fasean bide-lagun izan, eta hauen sustapena bermatzea.
Andoaindar nerabeen gabezi eta beharrak etengabean behatu eta aztertzea.
Aisialdi hezitzaile osoa eskaintzeko asmoz, nerabeen denbora librean ahalik eta
presentzia handiena bermatzea. Astean zehar zein asteburuetan ahalik eta egun
gehienak espazioa irekita izatea.
Zerbitzuak beharrezko obra eta hobekuntzekin egokitzea.
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2. Andoaindar nerabeen izaera partehartzailea sustatzea.
12-18 urteen arteko gazteen artean parte hartze aktiboa sustatuko da. Parte
hartze aktiboa, ekintzen antolatzaile, gidari, ideia berrien gauzatzea… Beraien
aisialdiaz jabe izango direlarik.
3. Haurtzaro eta nerabezarora zuzendutako zerbitzuen artean komuneko
helburu hezitzaileak partekatu eta elkarlana bultzatu.
Ludotekarekin harremana sortu. Helburu pedagogikoak partekatu eta zerbitzu
batetik bestera zubi lanak gauzatu.
Gazte Lokala, gazteei eragiten dieten herriko elkarte, kirol talde, beste
zerbitzuekin… elkarlaneko ekintzak sustatuko dira. Nerabeen heldutze prozesuan,
herriko baliabideak ezagutu eta hiritar aktibo bihurtzeko bidean, bide lagun
izango delarik.
4. Herrian lantzen diren zeharlerroko gaiak Gazte Lokalean ere kanketa egitea.
Euskara eta berdintasuna gaiak landuko dira. Batzuetan ekintza berezien bidez,
herriko lanketak bertan ere landuz. (beldur barik, Andoaindarrak izar, Gure herria
gure elkarteak...)Era berean Gazte lokalean antolatzen diren ekintzetan, zeharka
bada ere bi gai hauek landuko dira; euskararen erabilera sustatuz eta neska eta
mutilen berdintasuna bermatuz.
6. Gaztematika sistemaren ezagutza eta lanketa egin.
Gaztematika sistemaren inguruko formakuntza
egin. Gaztematika sistema
orokorraren inguruan bai eta bertan proposatzen den Nerabeen Balio Anitzeko
Zerbitzuaren inguruan.

GAZTEGUNEA
Gaztematika dokumentuan hiru udal ekipamendu definitzen dira; Haurren Balio
anitzeko Zerbitzua (6-12), Nerabeen balio anitzeko zerbitzua (12-17) eta Gaztegunea,
Gazteen Balio anitzeko zerbitzua. Azken hau da Gaztematikak 18-29 urteen bitarteko
gazteei zuzendutako zerbitzua.
Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen sustapenerako sistemaren arabera,
Hemezortzi urte bete eta hurrengo urteetan ere, Balio Anitzeko zerbitzua bezalako
eskaintza egonkor, baina malgu eta moldagarri batek zentzua izaten jarraitzen du.
Zerbitzu horretan norbanakoek beren bizipenak partekatu ahal izango dituzte eta,
alderdi ludikoa ahaztu gabe, pertsonen garapen eta emantzipazio prozesua bultzatzera
bideratuko diren laguntzak jaso ahal izango dituzte. Gazteentzako Balio Anitzeko
Zerbitzuan gazteek Sistemako eragile profesionalen laguntza izango dute, baina neurri
handi batean zerbitzua, eta honen espazioak eta dinamikak bere egingo dituzte, modu
natural batean zerbitzuaren beharra sentitzeari uzten dioten neurrian; orduan, lekukoa
zerbitzura iritsiko diren beste gazte batzuei utziko diete.
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Erabiltzaileentzako jarduerak
Gipuzkoako Gazteen Sustapenerako Sistemaren sei jarduera-motak eskain diezazkieke:
•
•
•
•
•
•

Informazioa.
Orientazioa.
Bide-laguntza.
Aisia hezitzailea.
Adierazpenerako eta partaidetzarako bideak.
Sorkuntzarako eta produkziorako laguntzak.

Ekintza-eremu horien artean, bide-laguntza, adierazpenerako eta partaidetzarako
bideak eta sorkuntzarako eta produkziorako laguntzak dira nagusiak. Sistemaren beraren
azpiegituretan bertan nahiz bestelakoetan eta kalean edo aire zabalean egiteko jarduerak
aurreikusten dira.
Mota honetako ekipamenduen adibiderik izan ez arren, gaur egun Gipuzkoa
mailan antzeko ekipamendu batzuk topatu daitezke, hots Donostiako Kontadores gazte
zentroa.
Gazteentzat kultura eta sorkuntza laborategi gune izateko aproposa gerta liteke.
18 urtetik gorako gazteek, beren proiektu propioak gauzatu, ikastaroak, zenbait
elkarteen topaleku eta sorkuntza gune bilakatuz. Honekin batera beste hainbat espazio
uztartu daitezkeelarik.
HELBURUAK:
1. Gaztematikak
aztertu.

proposatzen

duen

Gaztegunearen

antzeko

ekipamenduak

2. Andoainen 18 urtetetik gorako gazteen egoerari erreparatu.
EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Andoainen +18ko Gaztegune bat sortzearen aukerak aztertu. Aurrerantzean
sortu daitezkeen proiektu berrietan kontutan hartu.
Andoainen 18 urtetetik gorako gazteen egoerari erreparatu. Elkartegintzan,
herrigintzan, musika arloan, sorkuntzan, ikastaroetan duten parte hartze eta
gabeziak.
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GAZTE INFORMAZIO BULEGOA
Gazte Informazio Bulegoak Euskal Autonomia Erkidego mailan antolatzen den
zerbitzua da. Zerbitzu honek, Tokian tokiko nerabe eta gazteak kontuan harturik,
informazioa landu eta zabaltzea du helburu nagusitzat. Informazioaren zabalkundeaz
gainera, orientazio baliabideak eskura izan ditzaten bermatzea, gizarteratzen eta bizitza
proiektu propioak garatzen laguntzeko zerbitzua da.
Gazte informazio bulegoa 12-30 urte bitarteko gazteei zuzentzen da, baina ez da
adin honetara bakarrik mugatuko, kontuan edukiko ditu erabiltzaileekin erlazionaturiko
populazio heldua (gurasoak, hezitzaileak, irakasleak, tutoreak…).
Egungo
errealitatean,
“informazioaren gizartean”, urte gutxietan
informazioa jaso eta partekatzeko bideak asko aldatu dira. Kanal anitzetatik edukietako
etengabeko fluxu masiboa delarik gizarte honen bereizgarritasuna. Aldatzen doan
errealitate honek erronka berriak planteatzen ditu. Informazioa jaso eta zabaltzeko bide
berrien erabilpenera egokitzea, betiko bideak errespetatuz. Egun gizartean dagoen
informazio andana, euskarri bakarrean jaso eta bide egokienak aukeratuaz zabaltzea.
HELBURUAK:
1. Herrian gazte informazio bulegoa erreferente bat izatea lortzea. Gazte Informazio
Bulegoa informazio gune bat izatea, informazioa jaso, landu eta zabaltzeaz arduratuko
dena.
2. Gazteek komunikatzeko eta informazioa lortzeko duten sistema berrietara etengabe
egokitzea.
3. Herriko eragile eta elkarte desberdinekin elkarlanean aritzea. Etengabeko
komunikazioa landu eta koordinazio eta informazioaren elkar trukaketa bermatzea.
4. Gazteentzat interesgarria den eta eguneratua dagoen informazioaren zabalkundea
burutzeko sareak eratu gazteen parte hartze aktiboan oinarrituz.

HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
1. Herrian gazte informazio bulegoa erreferente bat izatea lortzea. Gazte
Informazio Bulegoa informazio gune bat izatea, informazioa jaso, landu eta
zabaltzeaz arduratuko dena.
Herriko egunerokoan gauzatzen ari den gazte informazioari buruzko egitaraua
herritar guztiei ezagutzera ematea.
Andoaingo kultur elkarte, kirol elkarte, udal sail, ikastetxeetan, aisialdi talde…
antolatzen diren ekintza oro biltzen dituen euskarri bat sortu eta gazteen
eskuragarri dagoen lekuetan ezagutaraztea. Hileroko ekintzak batzen dituen
diptiko bat osatuko da.
Diptikoaz gainera, herrian informazioa partekatzeko gune fisiko egokiak
identifikatu eta bertan panel informatiboak jartzea. Asteko ekintzak kartel bidez
ezagutzera emateko.
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2. Gazteek komunikatzeko eta informazioa lortzeko duten sistema berrietara
etengabe egokitzea.
Informazioa sarean elkartrukatuko den plataforma bat sortzea. Beste funtzioak
ere eduki ditzazke: Udalarekin harremanetan jartzeko, proposamenak egiteko,
kezkak aurkezteko etab. Proposatzen den baliabidea sare sozial bat da,
“facebook” hain zuzen ere.
Whatsapp zerbitzua. Ekintzak, Enplegua, lehiaketak, eta ikastaroen inguruko
informazioa partekatzeko. Zerbitzua bi adin tarteri zuzenduta egongo da. 12-17
eta +18, edo ekintzaren araberakoa.
3. Herriko eragile eta elkarte desberdinekin elkarlanean aritzea. Etengabeko
komunikazioa landu eta koordinazio eta informazioaren elkar trukaketa
bermatzea.
Gazteen alorreko beste zerbitzu eta erakundeekin batera lankidetzan aritzea.
Herriko eragileekin harremanak sendotu eta mantentzea:
ikastetxeak, kirol eta kultur elkarteak, aisialdi taldeak etab.

Udal

Sailak,

4. Gazteentzat interesgarria den eta eguneratua dagoen informazioaren
zabalkundea burutzeko sareak eratu gazteen parte hartze aktiboan oinarrituz.
ANTENAK. Gazteek beraien interesen araberako informazioa sortu eta beraiek
erabiltzen dituzten gune naturaletan partekatzean datza. Beka bidez aukeratuko
dira gazteak.
Gazte bidaiariak. Hitzaldi programa. Bidaiak egin dituzten gazteak (aisialdi
bidaiak, ikas bidaiak, Erasmus bidaiak...) Beraien esperientzia kontatu eta
herrialdearen inguruko ezaugarriak ezagutzeko programa parte hartzailea.
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PROGRAMAK ETA OPOR GARAIETAKO AISIALDI ESKAINTZA
Haur, gazte eta nerabeentzat antolatzen diren programetaz ari gara. Batez ere
gabonetan eta oporraldietan antolatzen diren programak izan ohi dira. Andoaingo udalak
antolatzen dituen programen artean, Gabonetako Haur Parkea, Urte amaierako disko
festa, Udako Zinema kalean, Goazen Jolastera udaleku irekiak eta kirol udaleku irekiak
haurrentzat.
Hauek guztiak ez dira Gazteria sailetik antolatzen. Programa batzuk, udaleko
beste sail batzuk eramaten dituzte aurrera. Goazen Jolastera Euskara zerbitzuak, Kirol
udalekuak kirol patronatuak.
Gaztematika sistemak egiten duen proposamenaren arabera, Gazteria
sailaren egin beharren artean, haurrentzat, nerabeentzat eta gazteentzat,
familientzat edo entitateentzat antolatzen diren (eta zerbitzuen bitartez
bideratzen ez diren) jarduerak eta ekintzak kudeatzea proposatzen da.
Programa eta aisialdi eskaintza hau, urte askotan berdintsua izan da, hortaz gaur
egungo hutsuneak aztertu eta beharretara egokitzea beharrezkoa da. Adin guztietarako
eskaintza egin, gainontzeko udal sailekin koordinatuz.
HELBURUAK:
1. Urtean zehar lantzen diren helburu hezitzaileak kontuan hartu eta koherentzia
pedagogikoa lortzen saiatu.
2. Adin guztiak kontuan izan eta guztientzako eskaintza egiten saiatu. 10-12 urteko
haurrak, eskaintzetara egokitzea zaila gertatzen da batzuetan.
3. Gabonetako zein udarako programak: Proposatzen diren programa eta ekintza guztiak
kontuan hartu eta modu bateratu batean landu eta argitaratu.
HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
1.

Urtean zehar lantzen diren helburu
koherentzia pedagogikoa lortzen saiatu.

hezitzaileak

kontuan

hartu

eta

Gabonetako Haur Parkeak eskaintzen duen aisialdi mota aztertzea eta ahal den
heinean aisialdi hezitzaile eta parte hartzea eskaintzea.
2.

Adin guztiak kontuan izan eta guztientzako eskaintza egiten saiatu. 10-12
urteko haurrak, eskaintzetara egokitzea zaila gertatzen da batzuetan.
Urtean zehar eta Udarako programetan, 10-12 adin tartean egiten den eskaintza
kontuan hartu eta alternatibak eskaini. 16 Urtetik gorakoentzat ere ekintzak falta
dira. Beste herri batzuetan, Kurtso amaierako bidaia ordaindu ahal izateko
ekintzak, Lokalen artekoen ekintzak… Aukerak aztretu.

3.

Gabonetako zein udarako programak: Proposatzen diren programa eta
ekintza guztiak kontuan hartu eta modu bateratu batean landu eta
argitaratu.
Gabonetan, nahiz udaran haur eta nerabeentzako egiten den programaren
eskaintza guztia modu bateratuan argitaratu. Informazioa modu bateratu eta
garbian argitaratzeko. Programa guztiak indartzeaz gainera hutsuneak saiesteko.
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PARTE HARTZE ETA HIRITARTASUN AKTIBOA
Parte hartzearen inguruan ari garenean, sarritan, parte-hartzearen kontzeptua
ekintza eta zerbitzuen ‘kontsumoarekin’ lotu izan da. Parte hartzea bere zentzu
zabalenean; norbanako, talde edo kolektibo gisa ematen den edozein ekimen, beti ere
dimentsio eta proiekzio sozial bat badu, eta gainontzekoei irekia dagoena eta interes
orokorrekoa den zerbaitera zuzendua badago.
Norbanakoa da bere jarreraren erantzule, baina hiritartasunaren kontzepzioak
kidetasuna beregan hartzen du eta hori dela eta talde mailan egin behar den prozesua da
parte-hartzea. Dinamika parte-hartzaileak, norbanakoaren balioak eta jokamoldeak
elkarrekin partekatzera garamatza eta bide batez, bizitza publikoko arazoak konpontzeko
erabakiak hartzera. Parte-hartzea: hiritartasun aktiboa
Haur, nerabe eta gazteekin parte-hartzea lantzen dugunean argi izan behar dugu
parte-hartzea bera ikaskuntza prozesu bat dela, parte hartuz ikasten dela parte hartzen.
Beharrezkoa da beraz haurrak direnetik partehartzea lantzen hastea, gaztarora iristean
parte hartzaileak izateko.
Herrian gazte politikak gauzatu eta aurrera eraman ahal izateko, ezinbestekoa da
haur, nerabe eta gazteen, behar eta nahiak ezagutzea. Horretarako udala eta herriko
gazteen komunikazioa sortu eta etengabean elikatzeko gaitasuna bermatu behar da.
Gazteen izaera eta kolektibo aldakorra izanik, etengabeko komunikazioa izatea komeni
da.
Haur, nerabe eta gazteen iritziak ezagututa, Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak,
programak, ekipamenduak, ikastaroak, proiektuak… beraien interesetara egokituta
egotearen ziurtasunarekin lan egiten du.
HELBURUAK:
1. Udala eta herriko gazteen etengabeko komunikazioa sustatzea.
2. Adin tarte bakoitzari egokituz, haur, nerabe eta gazteen partaidetza aktibatu eta
bisibilizatu.
3. Auzolana sustatzea.
HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Haur, nerabe eta gazteei zuzendutako zerbitzu eta udal gazteria politiketan partehartze bide ezberdinak jorratzea. 3-12 Ludoteka, eta 12-17 Gaztelokala.
Ekipamentu hauek, haur eta nerabe bakoitza kontuan izan eta gaietan parte
hartzeko gunea izango da. Hiritartasun aktiboa landu.
Hala ere ekipamendu hauetan ez dira herri osoko haur/nerabeak biltzen, beraz
besteengana iristeko bideak aztertu beharko dira. 18-29 adin tartearekin
komunikaziorako bideak aztertu beharko dira.
Haurrak direnetik partehartzea lantzen hastea. Agenda 21 programaren bitartez.
Haurren Hiria ekimenaren bitartez.
Parte hartzea egoera puntualetan gauzatu daiteke hasieran, ;Aurrekontu parte
hartzaileak,
egitarau/sustapen
kulturala,
jaietan
gazteei
zuzendutako
programazioa, oporraldietako programak, ikastaroak… landu daitezkeen gaiak
dira.
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HAURREN HIRIA
“Haurren Hiria”, 1991ean Italiako Fano herrian hasitako egitasmoa da. Francesco
Tonucci hezkuntzako aditu Italiarrak bere jaioterrian Fanon, aurrera eraman zuen
proiektua da. Proiektuak partaidetza du ardatz nagusi, non haurren parte-hartze aktiboa
proposatzen da eta gizarte-gune komunak ikasgune inklusibo eta malgu bihurtu nahi
ditu. Herri baten antolaketan, haurren ikuspuntua abiapuntutzat hartuz, biztanleria
osoaren beharrak asetzeko helburuarekin.
Tonucciren esanetan, “hiria oso deseroso bihurtu da gizonezko heldu eta langile ez
direnentzat”. Proiektu honetan, haurrak hiriko protagonista bihurtzen dira. Gaur egun
hiriak helduen beharretara egokituta daude, baina era beran kaleko bizia galdu da. Hiriak
haurretaz ahaztu dira, eta generazioen arteko funtzio banaketa sakona gertatu da.
Herriko neska-mutilen segurtasuna hartzen du marka gisa, hiri modernoen arazo
larrienetako bat baita: segurtasun eza. Administraziotik arriskuak gutxitzen diren heinean
beldurra handitzen da: polizia, kamerak, oinezkoen bide “ziurrak”… Haurrek aldiz,
presentzia handiagoa eskatzen dute, hots, hiriguneko espazio gehiago okupatzea.
Haurrak kalean badabiltza, automatikoki halako elkartasunezko giro bat sortzen da eta
kaleak seguruagoak bihurtzen dira.
Tonuccik “Haurren hiria” egitasmoa Fanon martxan jarri zuenetik, Italiako ehun
herritan jarri zen martxan eta ekarpen handiak egin ditu Argentinan, Mexikon, Kolonbian,
Perun, Katalunian eta abarren. Euskal Herrian ere hainbat herrietan hasi dira eredu hau
hartu eta proiektuak sortzen; Leioan, Donostian eta Tolosan adibidez. Beste herri
batzuetan ere hausnarketak egiten ari dira, beraz proiektu honen inguruan sakontzeko
Euskal herriko udalerriak saretu eta koordinatzeko sare bat sortu da. Leioa izango da
sarearen egoitza nagusia eta bertan, Innobasque berrikuntzaren euskal agentzia, EHUko
irakasle Unibertsitate Eskolak, Bizkaiko Diputazioa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila,
Solasgune, eta Leioako Udala dira sarearen bultzatzaileak.
Francesco Tonucciren liburua, Txatxilipurdi euskara eta aisialdi elkarteak
argitaratu berri du, Irrien Lagunak, Hik Hasi eta Hazi Hezi aldizkarien laguntzaz.
HELBURU NAGUSIA:
Haurren Hiria proiektuan sakontzea. Hiria haurren beharretara egokitzea.
Haurren hiri ikuspuntuaz, beharretaz, segurtasunaz, baliatuz, herria biztanleria
osorako egokitzea.
HELBURUAK:
1. Haurren Hiria proiektuaren baitan, gauzatzen ari den Sarearen inguruan sakontzea.
Etorkizunean Andoainen gauzatzeko posibilitatea aztertu.
2. Inguruko herrietan ematen ari diren prozesuetaz jabetzea.
3. Haurren parte hartzea lantzen hasi.
4. Mugikortasun plana berbegiratzea.
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HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
1. Haurren Hiria proiektuaren baitan, Gauzatzen ari den Sarearen inguruan
sakontzea. Etorkizunean Andoainen gauzatzeko posibilitatea azterttu.
Gai hau sakontzeko udal
Hezkuntza eta Hirigintza)

lantaldea

osatu.

(Gazteria

saila,

Agenda21,

Udaleko Gazteria eta hezkuntza sailak, eta haurrei zuzendutako
ekipamenduak, hau da Ludoteka + eskolak proiektuaren ezagutza izatea.
2. Inguruko herrietan ematen ari diren prozesuetaz jabetzea.
Lantaldea inguruko herrietara bixitak egin eta hitzaldietan parte hartu.
3. Haurren parte hartzea lantzen hasi.
Andoainen, Agenda 21eko ekintzetan ateratako ondorioak abiapuntutzat
hartuta, 8-12 urteen arteko haurren behar eta nahietan sakontzea.
Agenda 21en bidez, haurren parte hartzea sustatzen hasi. Haurren batzordeak
sortu hiria zalantzan/eztabaidan jarri.
Aurrerantzean;
 Haurren batzordea osatu.
 Gurasoei prozesuaren inguruko jakinaren gainean jarri.
 Hainbat ekintza puntual abian jarri.
4. Mugikortasun plana berbegiratzea.
Haurren eta gazteen mugikortasuna lehenestea.
Haurren hiria printzipioan araberako aldaketak ematen hasi. Egungo herriaren
diseinua birplanteatu. Autoei espazioa murriztu eta erabiltzaileei itzultzea.
Neurriak hartzeko, haurren mugikortasun ohiturak aztertu eta neurriak
aplikatzea.
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GAZTEOK HARTU HITZA PROZESU PARTE HARTZAILEA
“Gazteok hartu Hitza” deritzaion prozesua, Andoaingo udalak, Aztiker enpresaren
bidez, Gazteei zuzendutako prozesu parte hartzailea izan da, 2014ko irailetik azarora
burutu dena. Prozesua abian jartzeko, Udalak 15.000 euroko partida zertan gastatu, eta
horretarako gazteen proposamenak biltzea izan da aitzakia. Hau da, Gazteei zuzenean
iritzia eskatu nahi izan zen, diru hori gazteen interesetan gastatzen dela bermatzeko.
Baina prozesu parte hartzailearen atzean, beste helburu batzuk landu dira.
Prozesu honen helburu orokorra honakoa izan da: Andoaingo gazteak
Andoaingo udalerriaren parte izanik komunitatearen parte hartzea aktibatu eta erabaki
kolektiboak hartzea.
Helburu zehatzak:
• Andoaingo gazteek dituzten beharrak jasotzea eta konpartitzea.
• Andoaingo gazteek dituzten proposamenak jasotzea eta konpartitzea.
• Beharrak eta proposamenak lehentasunaren arabera sailkatzea.
• Andoaingo gazteek behar komunitarioetan oinarrituta, udalak zehaztutako diru
partidaren gaineko erabakiak hartzea.
• Gazteek 15.000 euro zertan inbertitu nahi duten erabakitzea.
Prozesuak urrats berri bat suposatu nahi izan du Andoaingo Udal politikak erabaki eta
garatzeko moduetan. Gazteriaren beharretara egokitutako politikaren diseinuan
jarduteko modu berri bat. Udala eta herritarren, eta kasu honetan Udala eta gazteen
arteko distantzia hurbiltzeko ahalegina egiteaz gain, herritarrek Udalaren erabakietan
zuzeneko parte hartzea izateko ahalegina baitago.
Egitasmo honen xede talde nagusia Andoaingo gazte guztiek osatu dute, hain zuzen
ere 16-29 urte bitarteko gazte denek. Prozesua 3 fasetan banatu zen:
1.fasea: Gazteek egoeraren autodiagnosi kolektiboa egitea, aukera eta beharren
azterketan arreta jarriz.
2.fasea: Jasotako proposamenen gaineko eztabaida ematea, eta hauen lehenestea.
Proposamenak adostuta, Udalaren eskuetara pasa, Udalak berauen gaineko azterketa
ekonomiko, tekniko eta juridikoa egin zezan.
3.fasea: Proposamenen Erabakitzea. Aurreko fasean adostutako irizpideen arabera
aurrera aterako diren proposamenak erabakitzea.
Aisialdiaren gainean dagoen kezka orokorra: Bai saio presentzialetan zein
postontzietan jasotako proposamenetan hauxe zen antzematen zen kezka orokorra.
Pertzepzio errepikatu bat izan da saioetan Andoain “hilda dagoela” esaten duena, batez
ere asteburuetako aisialdi eta eskaintza kulturalari dagokioenean. Eta horretaz gain,
baita Andoaingo gazteen arteko harreman falta ere.
Ondorioz, prozesuari norabide berria ematea proposatu zen, batez ere Andoaingo
gazteek Andoaingo gazteekin eta Andoaingo gazteentzat egingo duten GAZTE DINAMIKA
antolatzea proposatuz. Andoainen gazteak ezagutu, harremandu eta aisialdia kudeatzeko
gazte ekimen bat abian jartzea ondo etorriko litzatekeela.
Hortaz prozesuan parte hartu zuten gazte geheinen artean, Gazte Dinamika
deritzaion antolaketa bere gain hartzea erabaki zen, behin udal prozesua bukatuta,
aurrera egiteko erabakia hartuz. Onuragarria eta beharrezkoa ikusi baitute mota
honetako ekimen bat abian jartzea, Andoaingo gazteria kolektibo bizi eta parte hartzaile
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bat eraikitzeko norabidean. Gazte hauek talde motorearen papera bere gain hartu eta
prozesu berri bati hasiera emanez.
Hortaz, Prozesu honetan ateratako proposamenetan inbertitzeko 15.000 euro
hauen erdia, proposamen zehatzetara bideratu eta beste erdia, talde honek
proposatutako ekintzei bideratzea erabaki zen. (Aipatu beharra dago, prozesu honetan
ateratako hainbat proposamen zehatz Gazteria plan honetan txertatu direla.)
Sortutako talde honen izaera eta udalarekin izan behar duen harremana definitzen
ere saiatu zen. Hainbat ezaugarri definitu ziren:
• Gazteen dinamika taldeak autonomia izan behar du, erritmo eta ekimenetan…
• Udala eta gazteen artean harremana egon behar da bilera informatiboen bidez.
• Udalak bere baliabide ekonomiko zein materialak eskura jarriz lagundu dezake.
Gazteen aldetik parte-hartze kultura orokortu bat lortze aldera, urrats bat planteatu
da, lehenik eta behin Andoaingo gazteen ehundura soziala josteari begira. Eta ehuntze
honen protagonistak gazteak beraiek izan beharko dute, beraiena izan beharko da
iniziatiba, nahiz eta Udalak zeregin honetan erraztaile lana jokatu dezakeen.
Gaur egun, gazte talde honek bilkurak deitzen jarraitu du, Azken bilkuran, 17-22
urteen arteko 20 gazte bildu zirelarik. Eta Udaberrira begira lehen ekimena prestatzeari
ekiten ari dira.
Parte hartzaileek Prozesuaren inguruko balorazioa: Positiboki baloratu zuten
Udalak gazteei iritzia eskatu eta hauei hitza ematea. Nahiz eta lehen urratsa udalak
eman, Andoaingo gazteen parte hartze eta pasibotasun egoera aldatzeko erantzunkizuna
gazteena dela ondorioztatu da, modu horretan prozesua bultzada bat izan dela baloratuz.
HELBURUAK:
1. Prozesuan ateratako proposamen zehatzei irtenbidea ematea.
2. Gazte Dinamika
erraztea.

aurrera

eramateko

3. Aurrerantzean, Gazte politikak
hartzeko aukera ematea.

Udalak

zehazteko

beharrezko

garaiean

baliabideak

gazteen

parte

EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Proposamen zehatzak, planean txertatu dira eta hiru urteko epean guzatuko dira.
Baliabide ekonomikoa, materiala eta baimenen inguruko erraztasunak.
Aurrerantzean ere, gazteekin parte hartze prozesu desberdinak abian jartzea.
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GAZTE SORKUNTZA
Andoaingo gazteria sailak, ez du 18 urtetik gorakoentzako zerbitzu eta
programarik eskaintzen. Herri gutxi batzuetan, 18 urtetik gorako gazteentzako eskaintza
burutzeko gune eta programazioak daude. Donostian kontadores, Oñatin Gaztelekua...
baina herri gutxi batzuetan ematen den eskaintza da. Andoainen eskaintza hori, beste
sail batzuek ematen duten eskaintzaren barnean kokatu daiteke. Kultura sailarekin
gertatzen den bezala.
HELBURUA:

•

18 urtetik gorako gazteen sorkuntza sustatzea.

HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Ikastaroak: Kultura sailean eskaintzen diren ikastaroez gainera gazteentzako
zuzenduta dauden eta beraien interesetara egokitzen diren ikastaroak eskaintzea.
Musika arloan, entsegu lokalak behar dituzten taldeentzako lekua eskaintzea.
Dauden taldeen zerrenda osatu eta beraien beharrei erantzuten dieten zerbitzua
eskaintzea. Entsegurako gune bat eskaintzeaz gain, herri mailan jotzeko aukerak
eskaintzea.
Gaztematikak bere baitan hartzen duen 18 urtetik gorako eskaintza aztertu.
Gazteentzako Balio anitzeko Zerbitzua, Gaztegune bezala izendatzen da
Gaztematika dokumentuan.
Aurrez aipatutako Gaztegune zerbitzua Andoainen egon ez arren, etorkizuneko
proiektuetan kontutan hartzekoa da.
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GAZTE SORKUNTZARAKO BALIABIDEAK
Gazteak beren proiektu propioak garatzeko aukera eman beharra dago. Udalak
iritzia eskatu eta udalak eginda eman beharrean, gazteak berak beraien proiektu
propioak gauzatzeko aukera eman behar da.
Era berean auzolana bultzatzeko aukera sortzen da. Gazteek, herrian gauzatzeko
hainbat proiektu bere gain hartu eta udal baliabideekin, heuren kabuz egiteko aukera
sortzea. Horrela, garapen pertsonala eta autonomia sustatuz.
Baliabide hauen berri zabaldu beharko da gazteen artean, guztiok jakin dezaten.
Era berean laguntza hauek jasotzeko irizpideak definitu eta proiektuen ezaugarriak ondo
zehaztu behar dira.
Baliabideetaz ari garenean, baliabide ekonomiko, baliabide tekniko, azpiegitura
eta aholkularitzaz ari gara.
Era berean, baliabide ekonomikoak eskaintzen badira, Udalak urteko partida bat
zehaztu beharko du.
HELBURUAK:
1. Gazteriaren autonomia eta garapen pertsonala sustatzea.
2. Haur eta gazteria arloan lan egiten duten elkarte eta taldeen sustapena.
3. Antolatua ez dagoen gazteei ere lanerako aukerak ematea.

HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Helburu komunitarioko irizpideak markatu. Era berean ezaugarriak definitu,
kopuruak epeak, helburuak… eta aholkularitza moduan erraztasunak eman.
Gazteria sailetik diru laguntzak eskaintzeko aukera aztertu. Partida zehaztu.
Diru laguntzak, baliabide teknikoak eskatzeko aholkularitza eta erraztasunak
eskaini.
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BESTELAKO GAZTEEN ESPAZIOAK
LOKALAK
Lokalen, lonjen edo txokoen fenomenoaren jatorria, 90eko hamarkadaren
erdialdean sortu zen. Gaur egun, gero eta ugariagoa da gazteen lokalen fenomenoa.
Andoainen lokalen fenomenoak ere eragina du. Gaur egun 13 lokal inguru daude, herriko
zonalde desberdinetan. Lokal batzuk aspalditik daude, beste batzuk berriak sortzen dira
eta etengabe aldatzen doaz. Lokal hauekiko ez dago errolda edo erregistro bat eginda,
beraz oso zaila da lokal hauetako erabiltzaileen profila zehaztea. 2013an Andoaingo
udalak lokalen erabilpenaren inguruko udal ordenantza argitara eman zuen.
Lokalen helburuak
Lokal hauen helburu nagusia lagunekin elkartzea eta biltzeko toki bat edukitzea
izaten da. Berezko espazioa eta auto-kudeaketa besteak beste, eremu horiei loturiko
balio nagusiak.
Gazteek, beren aisialdirako aukeratutako edota sortutako eremuak dira. Helduen
mundutik aparte bereganatutako espazioak eta denborak. Berezko jarduerak eta
adierazpenak bultzatzen dituzten guneak. Gazteen esperientzia kolektiboa garatzeko
aukera eskaintzen dutenak. Gazteen kultura adierazpenetarako guneak. Askatasunezko
eta gozamenezko bizipenei lotutako guneak, erabakimena eta protagonismoa
sentitzekoak.
HELBURUAK:
1. Gazteen Lokalak
sahiestea.

kudeatu,

eta

segurtasun

eta

bizikidetza

arazoak

2. Gune horietatik sortzen diren gazteen ekimen komunitarioak babestea.
3. Gazteen lokalen artean gizarte sareak sor daitezen sustatzea eta haiei
laguntzea.

HELBURU ETA EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Udal ordenantza definitu eta argitaratu.
Lokaletako segurtasuna bermatzen saiatzea.
Lokaleko osasungarritasun eta segurtasun neurri egokiak izan ditzaten gomendio
gida landu eta banatzea. (Hirigintza-Gazteria saila)
Bizilagunekin ematen diren bizikidetza arazoetan bitartekaritza lanak egiten
saiatzea. Bitartekaritza lanak. (Gazteria saila, Udaltzaingoa, bizilagunak,
lokaletako erabiltzaileak)
Lokalak erabiltzen dituzten gazteen parte hartze aktiboa sustatzea. Herriko
ekintzak bilduko dituen GIBeko diptikoa bertan banatzea.
Lokalen arteko, zein kalera begirako ekintzak antolatzera sustatzea.
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GAZTETXEA
Udal zerbitzu bat ez izan arren, Andoaingo gazteek kudeatutako gune
soziokulturala da. Modu autogestionatu batean, gazteak bildu eta aisialdia alternatibo
bat eskaintzen duen gunea da. Bertako eskaintza gazteen interes eta gustuen araberakoa
da, urtez urte, erabiltzaileen arabera aldatzen joaten da.
Urtero burutzen diren ekintzen artean, Gaztetxearen urtemuga, urtean zehar
egiten diren kontzertuak, ikastaroak, antzerkiak, Eskuzko pelota txapelketa, 3x3 street
basket txapelketa… izan ohi dira.
Gaztetxeko azpiegiturak: Kontzertu aretoa, Sukaldea, jangela, Rokodromoa,
Liburutegia, patioa … dira.

HELBURUAK:
1. Gune honen iraunkortasuna, babesa eta irekitasuna bermatzea.
2. Bertan gauzatu
eskaintzea.

nahi

diren

proiektuetarako

udal

baliabideak

EKINTZA EDO ESKU HARTZEAK:
Gazteria sailarekin harremana sortu eta Gaztetxeak entolaturiko ekintzen
informazio zabalketan laguntzea.
Udalaren baliabideak gazteen eskura jartzea.
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ONGIZATEA ETA GIZARTE KOHESIOA
ZEHARLERROKO GAIAK
Gazteria, gai transbertsala izanik, udaleko lan saileko gai guztiekin harremanduta
dago. Beraz atal honetan udaleko gainontzeko lan sailekin batera, gazteei eragiten
dieten helburu eta lan ildoak definitzen saiatu da. Lan ildo hauek, beste udal saileko lan
taldeekin batera adostutakoak dira.
Orain arte, Haur nerabe eta gazteei zuzendutako ekimenak bestelako Udaleko sail
edo departatamentuetan, Gazteria sailarekin ia harremanik eduki gabe antolatu dira.
Hortaz lan moldea aldatu eta koherentzia eman nahi zaio. Hortaz, Gazte Planean
elkarlana bultzatu eta udal sail desberdinekin elkarlanean lan egitea proposatzen da.
Euskara
Kirola
Kultura
Hezkuntza
Berdintasuna
Hirigintza
Komunikazioa
Gizarte Zerbitzuak
Enplegua
Etxebizitza eta emanzipazioa
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EUSKARA
“ESEP; Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 2011-2017” an oinarrituta, Haur Nerabe eta
Gazteei eragiten dieten helburu eta ekintza bilduma egin da Gazteria planean
txertatzeko.
Udal Euskara Zerbitzuak 2011-2017ko Euskara Sustatzeko Ekintza Plana, martxan
du. Plan honek Herri mailako helburu eta ekintza sorta zabala eskaintzen du, adin tarte
guztiei eta udaleko arlo guztiei zuzendua.
2012an burutu zen Andoaingo Udal Gazteria Diagnostikoan, euskararekiko
antzemandako beharrak, Euskara Zerbitzuko planak bere gain hartzen ditu. Beraz,
Euskara Zerbitzuak burututako planean, haur, nerabe eta gazteei zuzendutako helburu
eta ekintza esanguratsuenak zerrendatu dira Gazteria Planean txertatzeko. (Euskara
Sustatzeko Ekintza Plan osoa eskuragarri dago Udal Webgunean)
Diagnostikoan bildutako ondorio garrantzitsuenen artean, Nerabe eta Gazteen
Euskararen erabileraren ingurukoak dira. Izan ere, Gazteen euskara jakintza maila azken
urteetan nabarmen hazi bada ere, erabilpena ez da areagotu. Beraz gazteen artean
erabilpena areagotzea ezinbestekoa da. Horretarako erabilpena hezkuntzaz haratago,
aisialdiko esparru guztietara hedatzea beharrezkotzat ematen da. Bestalde, helduen
hizkuntza ohiturak aldatzea eta gurasoengandik seme-alabenganako hizkuntza
tranmisioa hobetzea beharrezkoa da. Hortaz, bi ondorio hauei erantzuten dieten helburu
eta ekintzak zerrendatu dira jarraian.
HELBURUAK:

1. FAMILIA BIDEZKO TRANSMISIOA. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea.
2. IRAKASKUNTZA: Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta erabilera
uztartuko dituen jarduera plangintza egitea eta eskaintza sendotzea.

3. AISIA ETA KIROLA: Aisialdi eta Kirol jardueretan euskararen presentzia eta erabilera
indartzea.

4. KULTURGINTZA. Euskarazko sorkuntza eta produktuen kontsumoa sustatzeko
neurriak hartzea.
5. SENTSIBILIZAZIOA
ETA
MOTIBAZIOA.
Euskara
modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea.

balio

positiboekin

eta

HELBURU ETA EKINTZAK EDO ESKU HARTZEAK:
1. FAMILIA BIDEZKO TRANSMISIOA. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe
lantzea.
Haur jaio berrien gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako bildumak igorri:
ipuinak, kantuak, euskarazko gela apaingarriak, euskal izendegia…
Lehen Hezkuntzako haurren gurasoentzako euskara eskolak
Guraso lagun programa
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Euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman: web orrian, gurasoei bidali,
udal zerbitzuetako guneetan eskuragarri jarri, eskoletan…

2. IRAKASKUNTZA: Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta
erabilera uztartuko dituen jarduera plangintza egitea eta eskaintza sendotzea.
Ikastetxeetako hizkuntza normalizaziorako planak burutu.
Lanbide heziketan euskarazko eskaintza indartzea,
prestakuntza hobetuz eta ikasmaterialak eskainiz.

horretarako

irakasleen

Enpresetara praktikak egitera joaten diren ikasleei euskaraz egiteko trebatzea.
“Baietz gurean!” programa.
Lankidetza ikastetxe, euskaltegi edota herriko akademiekin haur eta gazteei
eskolako lanak egiten laguntzeko
Ongi etorri programa. Andoaingo ikastetxeetan ari diren 12-16 urte bitarteko
gazte etorri berriei euskaraz murgiltzeko saioak Gazte Lokalean.
3. AISIA ETA KIROLA: Aisialdi eta Kirol jardueretan euskararen presentzia eta
erabilera indartzea.
GOAZEN JOLASTERA: Ekainean eta uztailean Aisialdia euskaraz burutzeko Udaleku
irekiak.
LARUNBATEAN ERE EUSKARAZ programarekin jarraitu. Eskolaz kanpoko
euskararen erabilera bultzatzea. Andoaingo Udal Ludotekan burutzen den ekintza.
Zinea euskaraz. Bastero Kulturguneko programazioan, urtean behin, euskarazko
filmetarako sarrerak zozketatzea Lehen Hezkuntzako umeen artean.
Udalerrian euskaraz hilean antolatzen diren ekintzen berri jasotzea agenda
bateratu batean, eta andoain.eus webgunean jartzea.
Kulturgintza euskaraz lantzeko tailerrak anteolatu: marrazkiak, idazketa,
argazkigintza, zinema, bideoa, web bidezkoa, literatura, dantza, kanta…
Kirol arloan diharduten kolektiboekin lankidetza protokoloak bultzatzea.
Hitzarmena sinatu herriko klub eta kirol taldeekin, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko,
Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena sustatzea. Eskola Kiroleko
gurasoentzako gida argitaratu eta banatu.
Eskola kirolean diharduten begiraleei eta epaileei euskararen inguruko formazioa
eskaintzea.
Eskola Kirolean garatzen diren hiru kirolei buruzko hitz glosarioak osatu, bildu
eskuorri moduko batean, eta banatu eskola kiroleko begiraleei.
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4. KULTURGINTZA. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea.
Euskarazko sorkuntza bultzatzeko egitasmoak (sariak, lehiaketak,…) abian jartzea
edo indartzea.
Kultur arloko lehiaketak antolatu, generoa eta adina aintzat hartuta.
GU ERE BERTSOTAN": Gazteen artean bertsolaritzaren bidez ahozkotasuna edo
ahozko komunikazioa lantzea. Eskolen arteko Bertso Eskola eta herri mailako
Bertso Eskola.
5. SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA. Euskara balio positiboekin eta
modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea.
Euskaraz egiten diren ekitaldietarako abantailak eskaintzea.
Pertsonaia ezagunen hitzaldiak eta elkarrizketa-saioak antolatuko dira.
Motibazio saioak, Batxilergoako ikasleei Euskararen inguruko Motibazio saioak.
Lasarte Oriako Ttakun Kultur Elkartearen sortu eta garaturiko egitasmoa da.
Teknologia Berriak. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan,
sakelakoetan, tabletetan eta gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak,
etab., euskaraz izan daitezen.
MOTXIAN EBY egitasmoa: 12 urtetik 16 urteko gaztetxoei zuzendutako lehiaketa.
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KIROLA
Kirolak garrantzi handia du adin tarte guztietan, eta denbora asko eskaintzen zaio
kirolari. Gazteek kirola konpetizio mailan egiteaz gain, ondo pasatzeko eta aisialdiaz
gozatzeko egiten dute.
Gazteek kirol tradizionalez aparte, kirol berriagoak praktikatzeko joera geroz eta
handiagoa dute. Mendiko bizikleta, abentura kirolak, skatea, gimnasioetako
entrenamendua… Hauek kirol taldeetatik kanpo burutzen diren kirolak dira. Andoainen,
15 kirol elkarte daude. Beraien arteko koordinazioa hobetu egin da azken urtetan.
Kirolari dagokionez, kezka hnadia sortzen du, nerabezaroan kirola uzteko joerak.
Bestalde, gaur egun bideo jolasak, ordenagailua eta telebistaren ondorioz gazteek ariketa
gutxi egiteak ere kezka sortzen du.
HELBURUAK:
1.

Haur eta nerabeen artean kirola egiteko ohiturak sustatzea.
o

Haurren artean kirola egiten hasteko ohiturak sustatzea. Sozialitzatzeko bide,
aisialdirako jarduera osasungarri eta ondo pasatzea oinarri hartuta.

o

Nerabezaroan kirola uztea ekiditea, beraien beharretara egokitutako kirol
eskaintza eginez. Batez ere nesken kirol uztea ekiditeari bideratuta.

o

Kirolak sustatzen dituen balore positibo eta hezitzaileak oinarri hartuta, herri
mailako ekintzak antolatzea, ondo pasatzeko helburu bakarrarekin.

2.

Kirol berriak. Egungo haur, nerabe eta gazteen kirol joera berrietara egokitzea.

3.

Kirol patronatu, Kirol elkarte eta bestelako zerbitzu eta elkarteen artean elkarlana
bultzatzea.

4.

Haur, nerabe eta gazteri sedentarioa ekiditeko, herri mailako programa martxan
jartzea.

HELBURU ETA EKINTZAK EDO ESKU HARTZEAK:

1. Haur eta nerabeen artean kirola egiteko ohiturak sustatzea.
Haurren artean kirola egiten hasteko ohiturak sustatzea. Sozialitzatzeko
bide, aisialdirako jarduera osasungarri eta ondo pasatzea oinarri hartuta.
◦

Eskola kirola mantendu. Ahalik eta haur gehienak parte hartzea sustatu, eta
mutil eta nesken parte hartze parekatsua sustatu.
◦ Eskolako patioak asteburuetan ireki, kirola egin ahal izateko.
◦ Eskoletatik bideratuta, Kiroldegiko instalakuntzen eta ikastaroen ate irekiak
haur eta nerabeentzako.
◦ Kirol eskaintza eta instalakuntzak, etengabean interesei egokitu. Haur gazte
nerabeen beharren inguruko behaketa aktiboa egin.
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Nerabezaroan kirola uztea ekiditea, beraien beharretara egokitutako kirol
eskaintza eginez. Batez ere nesken kirol uztea ekiditeari bideratuta.
o

Nerabeentzat ikastaro bereziak:
 Funky
 Zumba
 Spinning
 Gimnasioko ordu gaztea
 Etorkizunean, beharraren arabera ikastaro gehiagoren eskaintza.

Kirolak sustatzen dituen balore positibo eta hezitzaileak oinarri hartuta,
herri mailako ekintzak antolatzea, ondo pasatzeko helburu bakarrarekin.
o

Kirolaren Astea mantendu. Herritar guztientzat irekia den ekintza. Adin
tarte desberdin, kuadrilla desberdin eta kirol taldeen arteko elkar ezagutza
sustatzea.

2. Kirol berriak. Egungo haur, nerabe eta gazteen kirol joera berrietara
egokitzea.
Haur, nerabe eta gazteen kirol joera berrien etengabeko azterketa egin eta
azpiegitura eta baliabideak eskaintzen saiatu.
Etorkizun hurbilean, Skate Park-a aurreikusten da. Orain herrian eskaintzeko
aukerak aztertzen ari da, lekua, aurrekontua…

3. Kirol patronatu, Kirol elkarte eta bestelako zerbitzu eta elkarteen artean
elkarlana bultzatzea.
Kirol astearen bitartez, kirol patronatu eta kirol elkarteetako ezagutza eta
elkarlana landu.
Gazte Lokalaren Gazte Astearen bidez harremanak eta elkarlana landu.
Herri mailako kirol ekintzak sustatu talde desberdinekin elkarlanean.
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KULTURA
Andoaingo udaleko Gazteria eta Kultura sailak hainbat lan konpartitzen dituzte.
Baina orain arte, bakoitzak
bere aldetik jorratu izan ditu. Hortaz aurrerantzean
onuragarria izango litzateke, elkarlana eta koordinazioaren bidez, elkarren arteko helburu
eta ekintza batzuk finkatzea. Bakoitzak bere alorretik helburu eta ekintza batzuk
komunean landu, eta lankidetza harremana martxan jartzea.
Kultura sailean lantzen diren gaietan, gazteen ezaugarriak kontuan hartzen dituen
tarte bat ematea proposatzen da. Gazteek parte hartu eta kultura sortzaile eta
sustatzaile izateko hainbat ekintza.
Azpiegitura eta ekipamenduak, gazteentzat erakargarriak izan daitezen saiatu.
Horrela, ohiko erabiltzaileak sortu, kultura sortzaile izateko sustatu eta gaztetatik hiritar
aktibo eta partaidetza landuz.
Helburu eta ekintza hauek aurrera eramateko, Kultura eta Gazteria saila
etengabean koordinazio eta elkarlanean egon beharrean daude.
HELBURUAK:
1. Nerabe eta gazteen artean kultur zaletasuna sustatzeko egitasmoak burutu eta
erraztasunak ematea.
2. Haur, nerabe eta gazteek herriko kultura eskaintzan parte hartze zuzena, eta
iritzia emateko bideak aztertzea.
3. Kultur eskaintza, Basteron edo eta leku itxietan izateaz gain, kaleko eskaintza
areagotzea.
4. Gazte sorkuntza bultzatzea.
5. Udal ekipamenduak, haur gazte eta nerabeen beharretara egokitzea.
6. Andoaingo Kultur elkarteen ezagutza sustatzea.
HELBURUAK ETA ESKU HARTZE EDO EKINTZAK:
1. Nerabe eta gazteen artean kultur zaletasuna sustatzeko egitasmoak burutu
eta erraztasunak ematea.
Antzerkia haur eta nerabeei gerturatzeko, kultura sailak eskolekin lanketa berezia
egingo du.
Ate irekiak Basteroko areto desberdinak ezagutzeko, herriko eskola, elkarte eta
zerbitzu desberdinei eskainita.
Herri mailan antolatzen diren ikuskizunetan, musika, antzerkia, zinema… 30 urte
gutxiagoko nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzeko hainbat abantaila
eskaintzea.

•

Ikuskizuna hasi aurreko 30 minutuetan gazteentzako 3 euroko sarreraren
difusio kanpaina egitea. GIBaren bidez, eskolen bidez…
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•

Gazteentzat antolaturiko herri mailako lehiaketetan kultur ikuskizunetarako
sarrerak ere ematea sariarekin batera.

•

Gazteentzat zuzendutako Kultur ekintzak ezagutzera emateko, gazteek
erabiltzen dituzten, informazio bideak erabiltzea. Sare sozialak… Era
berean Gazteria sailak erabiltzen dituen bide eta zerbitzuak ere erabiltzea.
Gazte Informazio Bulegoaren buletina.

2. Haur, nerabe eta gazteek herriko kultura eskaintzan parte hartze zuzena, eta
iritzia emateko bideak aztertzea.
Gazteen parte hartze zuzena eta iritzia emateko bideak sortzea. Emaila, sare
sozialak, buzoiak, eskola bidez… bideak aztertu.
Jai batzordeetan parte hartzeko bideak sortu. San Joanak, Ihauteriak… Gazteak
gune hauetara erakartzeko bideak aztertu. Deialdia non eta nola egin.
3. Kultur eskaintza, Basteron edo eta leku itxietan izateaz gain, kaleko
eskaintza areagotzea.
Egoera ekonomikoa eta aterpe baten faltarekin, gaur egun kaleko eskaintza egitea
zaila bada ere, etorkizunean kaleko presentzia areagotzeko saiakera egitea.
4. Gazte sorkuntza bultzatzea.
Musika, entsegu lokalak. Gazte guztien eskuragarri izatea. Herrian ezagutzera
ematea. Urtean behin, herriko taldeei kontzertu bat egiteko aukera eskaintzea…
Kultur ikastaro eskaintza anitzagoa izatea. Gazteentzako erakargarri diren
ikastaroak eskaintzea.
5. Udal ekipamenduak, Haur gazte eta nerabeen beharretara egokitzea.
Ludotekaren eskaintza herri guztira zabaltzeko zerbitzuaren azterketa egitea.
Zerbitzua bera eta kokagunearen inguruko eztabaida berriz ere mahai gainean
jarri. Gaztematikaren arabera, ekipamendu honen kudeaketa, Gazteria sailaren
kudeaketaren barruan kokatu beharko luke.
Liburutegia: Espazio handiago baten
beharra eta material kontsulta eta
maileguaz gain, beste behar batzuk asetzeko espazioak sortzea. Ikasteko eta
talde lanak egiteko espazioak sortzea.
6. Andoaingo Kultur elkarteen ezagutza sustatzea.
Andoaingo Kultur elkarteen gida osatuko da. Elkarte bakoitzaren lan esparrua eta
kokalekua ezagutzera emateko helburuarekin.
Andoaingo kultur elkarte, kirol elkarte, udal sail, ikastetxeetan, aisialdi talde…
antolatzen diren ekintza oro biltzen dituen euskarri bat sortu eta gazteen
eskuragarri dagoen lekuetan ezagutaraztea. Zabalkundea euskarri fisikoaz gainera
internet bidez ere egingo da. Horretarako Gazte informazio bulegoak kultur
taldeekin harremana sortu eta informazio guztia bateratzeko lana egingo du.
Herriko Talde eta eragileek antolatutako ekintzen informazioa sarean
elkartrukatuko den plataforma bat sortzea. Beste funtzioak ere eduki ditzazke:
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Udalarekin harremanetan jartzeko, proposamenak egiteko, kezkak aurkezteko
etab. Proposatzen den baliabidea sare sozial bat da, “facebook” hain zuzen ere.
Baina erabiltzaileen arabera egokitu daiteke.

HEZKUNTZA
Andoaingo udaleko Hezkuntza saila, Kultura sailaren barnean kokatzen da.
Hezkuntza sailak bideratzen dituen gaien artean, herri mailan antolatzen diren ekintza
puntualetan, eskolen arteko koordinazioan datza. Iñauteriak, San joanak, lehiaketa
desberdinak…
Bestalde, eskoletan lantzen diren beste hainbat gai, Prebentzioaren inguruko
gaiak (Harremonak) eta Ingurumenarekin lotutako gaiak (Agenda 21) beste
departamentu batzuek eramaten dituzte aurrera. Gizarte Zerbitzuak eta Ingurumen
sailak kasu hauetan. Baina hezkuntza sailarekin harreman eta koordinazio gutxi dute.
Hezkuntza formalari dagokionez instituzioetatik araututa datorrenez, udal mailan
zaila da proposamen propioak garatzea. Baina era berean, herri mailako “Hezkuntza
Komunitate” bat faltan botatzen da.
Hortaz Gazteria Planean, Hezkuntza sailak gainontzeko sailekin elkarlan eta
koordinazio handiagoa izatea proposatzen da. Bestalde, eskola, guraso eta ikasleen
inguruko kezkak aztertu eta hauen inguruko esku hartzea egiteko hezkuntzaren inguruko
komunitatea sortzea proposatzen da. Azkenik, Hezkuntza saila, beste sail batzuekin
batera, “haurren Hiria” proiektua bera gain hartzea proposatzen da.

HELBURUAK:
1. Eskolen bidez lantzen diren, beste sailetako programen inguruko informazioa
hezkuntza sailarekin elkarbanatzea eta udal sailen artean elkarlana eta
kooperazioa bermatzea.
2. Herri mailan, hezkuntzarekiko edota heziketarekiko dauden kezkak abiapuntutzat
hartuz, Herri mailako lanketa edo ekintzak proposatzea.
3. Udaleko Hezkuntza sailak Haurren Hiria proiektua bereganatu eta haurren parte
hartzea sustatzeko ekimenak hastea.

HELBURU ETA ESKU HARTZE EDO EKINTZAK:
1. Eskolen bidez lantzen diren, beste sailetako programen inguruko informazioa
hezkuntza sailarekin elkarbanatzea eta udal sailen artean elkarlana eta
kooperazioa bermatzea.
Eskoletan martxan dauden programa eta lanketen informazioa, Hezkuntza
Sailarekin elkartrukatu eta etorkizunean lantzeko gaiak elkarlanean
erabakitzea.
2. Herri mailan, hezkuntzarekiko edota heziketarekiko dauden
abiapuntutzat hartuz, Herri mailako lanketa edo ekintzak proposatzea.
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kezkak

Herriko haur eskolak, eta eskolak heziketarekiko dituzten kezkak aztertu.
Hezkuntzaren inguruko kezkak abiapuntutzat hartuta, hauei erantzun edo esku
hartze bat emateko hezkuntza komunitatea sortu daiteke. Komunitate honek,
Eskola, guraso, ikasle eta orokorrean heziketan interesa duen edozein
eragileek hartuko luke parte.
Komunitate honen kezken araberako ekintzak antolatzea: Hitzaldiak, tailerrak,
edo eta eskoletan lantzeko gaien lanketak proposatzea.
3. Udaleko Hezkuntza sailak Haurren Hiria proiektua bereganatu eta haurren
parte hartzea sustatzeko ekimenak hastea.
Hezkuntza sailak, Gazteria saila eta hirigintza sailarekin batera, Haurren Hiria
proiektua lantzen hasteko lantaldea sortzea.
Haurren Hiria proiektua bereganatzea eta eskolekin lantzen hastea.
Andoainen, Agenda 21eko ekintzetan ateratako ondorioak abiapuntutzat
hartuta, 8-12 urteen arteko haurren behar eta nahietan sakontzea.

•
•
•
•
•

Agenda 21en bidez, haurren parte hartzea sustatzen hasi.
Haurren batzordeak sortu hiria zalantzan/eztabaidan jarri.
Haurren batzordea osatu.
Gurasoei prozesuaren inguruko jakiñaren gainean jarri.
Hainbat ekintza puntual abian jarri.
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HIRIGINTZA
Diagnostikoan egindako Gazte eztabaidetan eta Gazteok hartu hitza prozesuan
bildu ziren ondorio nagusien artean, Kaleko presentzia galdu dela ondorioztatu da.
Kalean geroz eta ekintza gutxiago egiten da. Eskaintza kulturala, esparru itxietan eta
askotan ordaindu beharreko lekuetan garatzen da. Hori izan daiteke, gaur egun
espazioak partekatzeko ohitura galdu eta gazteria geroz eta sakabanatuago egotearen
kausa. Horrek hainbat ondorio dakar, kuadrilla itxi, elkarren artean ezagutu eta
harremanak sortzeko zailtasunak sortzen ditu.
Aldiz, ekitaldi eta ekintzak kalean programatzeko garaiean aterpe baten falta
somatzen da. Aterpe baten faltan eguraldiak asko baldintzatzen du, kalera begirako
programazioa mugatuz.
Era berean, kale eta plazen egoera kaskarrak ez dute bertan biltzera gonbidatzen.
Haurren kasuan, eguraldi txarrarekin, ez dute estalpean jolasteko aukerarik eta
kiroldegia izaten da aukera bakarra.
Herriko hainbat plaza, egoera dekadente batean aurkitzen dira. Urte batzuk
atzera, plaza erreferente eta biltzeko edo kirolerako espazioak zirelarik. Apeaderoko
parkea, Beko plaza, polikiroldegiko atzekaldea…
Haurren hiria proiektu berritzaileak proposatzen duen bezala, kalea, espazio
publikoa, haurren beharretara egokituz, herritar guztiak izango dira onuradun,
segurtasun eta jolasteari garrantzia emanez.
Hortaz Hirigintza sailari dagozkion helburu eta ekintzak bi gaietan banatu dira.
Batetik, gune publikoak egokitzera eta bestetik “Haurren Hiria” proiektura. Bi gaiak bata
besteraen osagarriak dira.
HELBURUAK:
1. Espazio publikoen egokitzea. Haur eta gazteen ikuspuntua ezagutzea eta espazio
publikoen duten balorazioa udal politiko eta teknikoen mahai gainean jartzea.

2. Haurren Hiria proiektua. Hiria haurren beharretara egokitzea. Haurren hiri
ikuspuntuaz, beharretaz, segurtasunaz, baliatuz, herria biztanleria osorako egokitzea.

HELBURUAK ETA ESKU HARTZE EDO EKINTZAK:
1. Espazio publikoen egokitzea. Haur eta gazteen ikuspuntua ezagutzea eta
espazio publikoen duten balorazioa udal politiko eta teknikoen mahai gainean
jartzea.
Eskolako Agenda 21en barruan, hurrengo ikasturtean beraiei hitza eman espazio
publikoak azter ditzaten.
Kalea espazio eroso eta seguru bihurtu herritarrentzat. Kalea Haurren
jolaserako eta gozamenerako gune bihurtu, haurren eta nerabeen
segurtasuna eta erosotauna lehenetsiz.
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•

Berdintasun Planetik burutu den puntu beltzen mapa, emakumeen
ikuspuntuaz gainera, haur nerabe eta gazteen ikuspuntua txertatu eta
beren erabilpenerako ere egokitzea.

Herritarren Kaleko presentzia berreskuratzea, aisialdi antolatuan nahiz
aisialdi pribatuan. Aisialdi eskaintza kalean burutu ahal izateko guneak
egokitzea herrian.


Estalpe baten beharra.



Skate parkea (+kirol patronatua eta gazteria)



Gazteok hartu hitza
martxan jartzea.

prozesuan

eskatutako

“Baratza

komunalak”

2. Haurren Hiria proiektua. Hiria haurren beharretara egokitzea. Haurren hiri
ikuspuntuaz, beharretaz, segurtasunaz, baliatuz, herria biztanleria osorako
egokitzea.
Haurren Hiria proiektuaren baitan, Gauzatzen ari den Sarearen inguruan
sakontzea. Etorkizunean Andoainen gauzatzeko posibilitatea aztertu.
o

Gai hau sakontzeko udal
Hezkuntza eta Hirigintza)

lantaldea

osatu.

(Gazteria

saila,

Agenda21,

Inguruko herrietan ematen ari diren prozesuetaz jabetzea.
o

Lantaldea inguruko herrietara bixitak egin, hitzaldietan parte hartu, antolatu…

Mugikortasun plana berbegiratzea.

o Haurren hiria printzipioan araberako aldaketak ematen hasi. Hiria eta herriaren
diseinua autoari ematen dio lehentasuna. Kaleko presentzia berreskuratzeak
suposatzen du kotxeari espazioa murriztea eta erabiltzaileei itzultzea. Haurren
eta gazteen mugikortasuna erraztea.
•

Neurriak hartzeko, haurren mugikortasun ohiturak aztertu eta neurriak
aplikatzea.
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BERDINTASUNA
Andoaingo udalak, 2014ko urtarrilean, Andoaingo Emakume eta Gizonen
Berdintasunerako II. Plana argitaratu zuen. Planak helburu du emakumeen eta gizonen
aukera eta tratu berdintasuna. Horretarako Andoaingo Udalak eta herriko hainbat
eragilek datozen urteetan bultzatuko dituzten politikak jasotzen dira, benetako
berdintasuna areagotzen duten oztopoei aurre eginez eta emakume eta gizonen
berdintasuna sustatuko duten neurriak proposatuz. Hori baita berdintasuna, bereizketarik
gabe, elkarren arteko bizikidetzan oinarritzen den gizarte mota, harremanak tratu onetan
oinarrituz eta pareko aukerak eskainiz horretarako sexua edota sexualidadea kontuan
hartu gabe. (Plan honen kudeaketa, Andoaingo udaleko Gizarte zerbitzuen lan sailak
gauzatzen du. )
Berdintasun planean, Gazteriari zuzendutako helburu eta ekintzak zerrendatu
dira:
HELBURUAK:
1. Genero ikuspegiz lan egitea. Langileria, beharrezko baliabideez hornitzea genero
ikuspegiz lan egin ahal izateko.
2. Komunikazioa. Berdintasunaren alde egiten diren ekimenei zabalkundea eman eta eta
hizkuntza barneratzailearen erabiltzea sustatzea.
3. Herri barneratzailea. Herritar guztien beharretara egokituko den herria planifikatzeko
pausoak ematea.
4. Emakumeen ahalduntzea. Emakumeentzako zehazki antolatutako ekintzak gauzatzea,
berdintasuneko kontzientzia landu, hausnarketa bultzatu, sareak sortu, tresnak jaso
eta berdintasunerako jarrera aktibo baterako eraldaketa eman.
5. Hezkidetza. Heziketa esparru desberdinetan berdintasun balioak transmititzea.
6. Prebentzioa eta tratu onak sustatzea. Berdintasunean oinarritutako balioak sustatzea
eta aurkako jarreren inguruko salaketak egitea.

HELBURUAK ETA ESKU HARTZE EDO EKINTZAK:
1. Genero ikuspegiz lan egitea. Langileria, beharrezko baliabideez hornitzea
genero ikuspegiz lan egin ahal izateko.
Gazteria saileko zerbitzu eta programetan, jasotzen diren datuak sexuaren
arabera berezituta jasotzea, eta generoaren araberako irakurketa egitea.
◦
Gazteria saileko zerbitzu eta programetako langileen Trebakuntza-planean
berdintasuna gai bezala txertatzea.
2. Komunikazioa. Berdintasunaren alde egiten diren ekimenei zabalkundea
eman eta eta hizkuntza barneratzailearen erabiltzea sustatzea.
Gazteria saileko Programa eta zerbitzu guztietatik ateratzen diren irudiak
(eskuorriak, kartelak…) aztertu berdintasun ikuspegitik. Beharrezko balitz
aholkularitza eskatu batzorde teknikoko partaideei.
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3. Herri barneratzailea. Herritar guztien beharretara egokituko den herria
planifikatzeko pausoak ematea, lau ardatz hauen arabera: mugikortasuna,
ekipamenduen sarea, aske sentitzeko eskubidea eta emakumeen presentzia
sinbolikoa espazio guztietan.
Gazteria saileko ekipamenduen azterketa egin, eta mugikortasuna, aske
sentitzeko eskubidea eta emakumeen presentzia bermatzeko etengabeko
lanketa egin.
Jai eta ospakizun desberdinetan, txosna-gunean, aske sentitzeko baldintzak
ematea, hauek diseinatzean gune-ilunak ekidinez.
4. Emakumeen ahalduntzea. Emakumeentzako zehazki antolatutako ekintzak
gauzatzea, berdintasuneko kontzientzia landu, hausnarketa bultzatu, sareak
sortu, tresnak jaso eta berdintasunerako jarrera aktibo baterako eraldaketa
eman dadin hauengan.
Herriko jaietan, Gazteria saileko zerbitzuetan… emakumeen parte-hartzea
sustatu antolaketan eta programazioaren parte izanik.
Egungo edertasun eredua zalantzan jarriko duten ekintzak antolatu herri
mailan (tailerrak, hitzaldiak…)
5. Hezkidetza.
transmititzea.

Heziketa

esparru

desberdinetan

berdintasun

balioak

Antolatzen diren lehiaketa, guztietako oinarrietan berdintasun irizpideak
txertatzea.
Bideojokoek eta sare-sozialek erakusten diguten errealitatearen inguruko
monografikoa antolatzea Andoainen, haur gazte eta gurasoei zuzenduta
(hitzaldiak, tailerrak, hausnarketak…).
6. Prebentzioa eta tratu onak sustatzea. Berdintasunean oinarritutako
balioak sustatzea eta aurkako jarreren inguruko salaketak egitea.
Herriko jaietan, zein gazteriako zerbitzu eta programetan, zeharjokaera
egokiak bultzatzeko kanpainak egitea.
Emakumeentzako autodefentsa tailerrak antolatzea.
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KOMUNIKAZIOA
Azken urteetan, komunikazio moduak asko aldatu dira. komunikazioaz ari
garenean, jendearen arteko komunikazioaz gainera, informazioa partekatzeko moduez,
honen irisgarritasunaz eta herriatarrekin hartu emanaz ari gara.
Teknologia berriak, Internetak eta Gizarte sareak, aldaketa handia eragin du
gizartean, bereziki, gazteen bizitzeko, ikasteko, lan egiteko eta harremanak sortzeko
moduetan. Komunikatzeko, informazioa partekatzeko, harremanak sortu eta garatzeko...
bide garrantzitsuak bilakatu dira.
Herriko ekintza eskaintzaz ari garenean, egungo gizartean, informazio andana
jasotzen dugu egunero bide desberdin askotatik. Herri eskaintzaren informazioaren
inguruan, modu sakabanatu batean egiten da. Informazio asko eta bide desberdinetatik
iristean, saturazio bat gertatzen da eta ondorioz, desinfomazioa.
Udalak herritarrekin hartu emana eta erabakiak plazaratzekoan ere hainbat gabezi
somatzen dira. Herritarren eta batez ere gazteen parte hartze aktiboa sustatzeko asmoz,
hainbat proposamen luzatzen dira.
HELBURUAK:
1. Komunikazioko udal lansaila osatzea.
2. Herri mailako eskaintza guztia bateratzea.
3. Udala eta herritarren arteko komunikazioa indartzea.
HELBURUAK ETA ESKU HARTZE EDO EKINTZAK:
1.

Komunikazioko udal lansaila osatzea.
Udal mailan komunikazioz arduratuko den lan-taldea osatzea.

2.

Herri mailako eskaintza guztia bateratzea.
Herri mailako informazioa modu bateratu eta eraginkorrean eskaintzea.
Herrian informazio guneak sortzea. Euskarri fisiko zein Internet bidezkoa.
Herriko gune jendetsuenetan eta auzo bakoitzean, panel informatiboak jartzea
lagungarria litzateke. Kartelak bertan jartzeko eta ekintzen informazio guztia gune
fisiko bakarrean ikustarazteko. Adibidez: Kiroldegia, zumea plaza, Goikoplaza…

3.

Udala eta herritarren arteko komunikazioa indartzea.
Udala eta herritarren arteko harreman zuzena izateko bideak sortzea. Emaila,
buzoia, Ataria harreta gunea,…
Parte hartze zuzena izateko bideak sortzea. Gazteok hartu hitza prozesuaren
partaide guztiek oso positiboki baloratu zuten.
Urtean behin, gazteekin herri mailako balorazioak egitea eta ikasturte berrirako
proposamenak luzatzea.
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GIZARTE ZERBITZUAK
Gizarte Zerbitzuek, hainbat zerbitzu eta programa hartzen dituzte bere gain. Alde
batetik, egoera ekonomiko zailetan dauden famili eta gizabanakoen oinarrizko laguntzak
bermatzea da beraien helburu nagusia. Baina Berdintasuna eta Prebentzioa bezalako gai
garrantzitsuak ere bere gain hartzen dituzte.
Aurrez esan bezala, II. Berdintasun planaren kudeaketa Gizarte Zerbitzuen gain
geratzen da. Plana 2014ean gauzatu zen, eta 2017 arteko ekintza plana proposatzen du.
Gaiari trataera propioa eman zaio, gaur egun gaiak duen garrantzia kontuan izanik.
Gizarte zerbitzuek aurrera eramaten duten, garrantzizko arloa Prebentzioarena
da. Bertan hainbat programa, zerbitzu eta kanpaina ateratzen dira aurrera, adin tarte
guztiko biztanleentzat.
Prebentzioan, bereziki azpimarratzekoa da, eskolen bitartez lantzen den,
Harremonak programa. Bertan harreman sanoak lantzen dira, bai sexu harreman sanoak,
ikaskideen arteko harreman sanoak, jokaera sanoak… hitz bakar batean definituz;
bizikidetza.
Gizarte zerbitzuetan landuko diren helburu nagusiak (Berdintasunaz gainera) bi
multzotan bana daitezke. Diru laguntzak eta Prebentzioa.
HELBURUAK:
1. Andoaingo familien ongizatea bermatzea. Oinarrizko diru laguntzak bermatzea.
2. Prebentzioa eta esku hartze programak. Beharren araberako programak sortu
eta etengabean egokitzea.
HELBURUAK ETA ESKU HARTZE EDO EKINTZAK:
1. Andoaingo familien ongizatea bermatzea. Egoera zaila pasatzen ari diren
famili guztiek oinarrizko laguntzak jasotzea, eta egoera honetatik ateratzeko
laguntza ematea. Batez ere adintxikikoak beraien zaintzapean dituzten familiak.
Diru laguntzak:
o AGI/DBL – DIRU SARRERAK BERMATZEKO LAGUNTZA: Lanbideko
dirulaguntzak jasotzeko 3 urteko errolda betetzen ez dituzten familientzat.
o AES/GLL – GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK: Diru sarrera gutxi
dituzten familientzako laguntza zehatzak.
o OAS/BLB – BESTE LAGUNTZA BATZUK: GLLren bete beharrak betetzen ez
dituzten familientzat, esku-hartze prozesu batean egonez gero.
o TASEN SALBUESPENA: Diru sarrera gutxi dituzten familientzat. Ura,
estolderia eta zaborraren udal tasen salbuespena.
2. Prebentzio eta esku hartze gaiak definitu, beharraren arabera programak
egokitu eta sortzea.
Eskolen bidez lantzen diren diren prebentzio kanpainak, kalean eta beste zerbitzu
batzuetan ere lantzea. Haur eta gazteez gain, biztanleria osora zabaldutako
prebentzio kanpainak bideratuz.
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Helburu zehatzak:
Zahurgarritasun edo babesgabetasun egoeran, aurkitzen diren haur,
nerabe eta gazteei esku hartze eta programak eskaintzea. Beren egoeraren
azterketa uneoro egin, eta beharraren araberako programa eta esku hartzeak
prestatzea.
Kale heziketa programa:
• Eskuhartze familiarra.

• Bakarkako, taldekako eta komunitate eremuko proiektuak (esku hartzeak).
10-18+
•

Ikas jolas programa, ikasketa ohiturak sustatzeko (eskolako lanak) eta
harremanak sendotzeko (jolasak uztartuz). 9-12 (+10) urteko haurrekin.

• “+ Madera”, joku erraldoiak.
• “berZIKlatu”. Bizikleta konpontzeko programa + bide hezkuntza
•

Futbol, Esku Pelota, Sukaldaritza… Taldekakako esku hartzetan ohitura
onak eta harreman onak sustatzeko. (taldearen araberako helburuak)

Teknologia berrien eta batez ere internet eta sare sozialen inguruko,
arrisku eta menpekotasunaren inguruan formakuntza eta prebentzioa
lantzea batez ere adin txikikoen artean.

•

Harremonak programan landu.

•

Eskolen bitartez, adin txikikoen artean internet erabilera eta batez ere sare
sozialetan, argazkien eta informazio pertsonala partekatzearen arriskuen
inguruko lanketa egitea.

•

Guraso eskolak: Gurasoei gazteek egiten duten erabileraren berri eman eta
aholkularitza eskaintzea.

•

Menpekotasuna eta nerabeen harreman ereduen inguruko lanketa kale
heziketa programan.

Kontsumoen inguruko
martxan jartzea.

ardurazko

erabilerak

sustatzeko

kanpainak

•

Herriko festak iritsi aurretik, eskoletan kontsumo arduratsuaren inguruko
ekintzak bultzatzea. Hitzaldiak, tailerrak…

•

Festen aurretik, alkohola saltzen
sentsibilizazio oharra bidali.

•

Herri mailako sentsibilizazio kanpainak landu.

•

Ai laket elkarteak burutzen dituzten Testing Zerbitzua eskaintzea herriko
festetan.
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duten,

denda,

taberna,

txoznak…

Sexu heziketa. Sexu harreman sanoen inguruko heziketa sustatzea.
•

Harremonak programaren barruan sexu harreman sanoak lantzea.

•
Sexualitatearen inguruan, Nerabeei zuzendutako proiektu pilotua,
matronaren eskutik. Nerabeentzako gune bat sortu eta matronaren figura,
nerabeentzako erreferentziazko profesional bihurtu.
Gay, lesbiana eta transexualen inguruko sentsibilizazioa landu eta
nortasun propioa bilatzen ari diren haur nerabe eta gazteei laguntza eta
babesa eskaintzea.
•

Ekainak 28ko datari bultzada ematea.

•

Gehitu elkarteak Ikastolan egiten dituen jardunaldiak, eskola
guztietara hedatzea.

•

Gurasoei zuzendutako eskolak egiten jarraitzea.

•

Herri mailako hitzaldi edo ekintza berriak antolatzea.
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ENPLEGUA ETA SUSTAPEN EKONOMIKOA
2008an hasi zen krisi ekonomikoaren ondorio latzenak lan merkatuko talderik
ahulenak pairatzen dituzte. Emakumeak, gazteak, atzerritarrak…
Gazteek ikasketak bukatu eta lana topatzeko zailtasun handiak dituzte, hortaz
gazteen artean langabezia tasa gero eta handiagoa da. Lana topatuz gero, lan-baldintza
eskasak dituzte: aldi-baterako kontratuak, lan ezegonkorrak, soldata gero eta
txikiagoak… Hortaz gazteek zailtasunak dituzte independentzi ekonomikoa lortu eta
beren bizi-proiektuak garatzeko.
Egoera honi irtenbidea emateko asmoz, hainbat helburu eta ekintza definitu dira:
HELBURUAK:
1. Prestakuntza; Momentuko lan merkatuarekiko prestakuntza egokia eskaintzea.
2. Lan Munduratzea; Lan merkatuan sartzeko laguntzak eskaintzea. Gazteek beren
toki eremuan lan egiteko aukera izatea, talentua bertan mantenduz, komunitatearen
onurarako.
3. Aholkularitza eta Orientazioa; Gazteei prestakuntza eta lan merkatua, eta lana
bilatzeko baliabideen inguruko informazioa eta orientazioa eskaintzea.
4. Ekintzailetasuna; Gazte ekintzaileei bide laguntza eta aholkularitza eskaini.
HELBURUAK ETA ESKU HARTZE EDO EKINTZAK:
1. Helburua: Prestakuntza.
Momentuko lan merkatuarekiko prestakuntza egokia eskaintzea.

•

Sektoreka enpresek dituzten lan profilak eta behar formatiboen azterketa
burutu eta Prestakuntza arloko agenteekin konpartitu.

Arrisku egoeran eta ahultasun sozialeko
lanerako prestakuntza aukera izatea.

egoeran

dauden

gazteek

•

CIP/FPB programarekin jarraitu. Eusko Jaurlaritza- Andoaingo udala.

•

Programa operatibo berriak aztertu arrisku egoeran eta ahultasun
sozialeko egoeran dauden gazteei zuzenduta. Gizarte zerbitzuak, Enplegua,
Lanbide Diputazioa.

2. Helburua: Lan Munduratzea. Lan merkatuan sartzeko laguntzak eskaintzea.
Gazteek beren toki eremuan lan egiteko aukera izatea, talentua bertan
mantenduz, komunitatearen onurarako.
Lehen aukera programa Lanbidekin elkarlanean sustatzea toki mailako enpresen
artean. Enplegu lansaila, Lanbide.
Eskualde mailako enplegu feria sustatzea.
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BILGUNE. Sektoreka enpresak eta lan eskatzaileak biltzea, beharrak aztertu eta
azaltzeko helburuarekin. Lan aukera berriak identifikatu.
Inguruko kontratatzaile potentzialei kolektibo jakin batzuek kontratatzeagatik
dauden laguntzen berri eman. Enplegu lansaila - Enpresa zerbitzua.
Inguruko enpresei zuzenduta lan kontratazioarako dirulaguntzak ematea. Enplegu
lansaila, Lanbide..
Lan bitartekaritza zerbitzua abian jartzea. Enplegu lansaila, Lanbide.
TXERTATU MERKATUAN - Gazteei zuzendutako enplegu programa operatiboa.

3. Helburua: Aholkularitza eta Orientazioa. Gazteei prestakuntza eta lan
merkatua, eta lana bilatzeko baliabideen inguruko informazioa eta orientazioa
eskaintzea.
Aholkularitza eta orientazio zerbitzu pertsonalizatua eskaini langabezi egoeran edo
egoteko arriskuan dauden gazteentzako.
Lan prestakuntzaren inguruko eskaintzaren informazioaren berri ematea gazteei
Azoka.
4. Helburua: Ekintzailetasuna.
Txikitatik gaitasun eta grina ekintzailea sustatzea.

•
•
•

Bidelaguntza ikastetxeei beren lan eremuan kultura sustatzailea ezartzeko.
Informazio eta motibazio tailerrak.
Andoain Kreatiba topaketak.

Gazte ekintzaleei bidelaguntza eskaini.
•
•
•
•
•
•

Informazioa eta asesoramendua.
Bideragarritasun planen azterketa.
Enpresa kudeaketa eta sortzerako prestakuntza.
Finantziazio preferenterako sarbidea.
Dirulaguntzen tramitazioan bide laguntza.
Negozioa martxan jartzeko tutoretza.
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ETXEBIZITZA ETA EMANZIPAZIOA
Egoera ekonomiko zailaren ondorioz gazteen emantzipazioa geroz eta zailagoa da.
Emantzipaziorako adina atzeratzen ari da eta horrek bizi garapenaren atzerapena dakar.
Egun etxearen erosketa eta alokairu prezioak ez daude gazteen eskura eta
gazteak gurasoen etxean bizitzera behartuak daude. Gazteak emantzipatu ahal izateko
bideak sortzea beharrezkoa da.
Andoainen 701 etxebizitza huts daude (2013ko datuak). Etxe hauei irtenbidea
eman eta gazteei aukera bat emateko bidean, udalak etxe hauen alokairua sustatzea du
helburu.
Helburua: Gazteak emanzipatu ahal izateko bideak sortzea.

Gazteak emantzipatzeko dituzten zailtasunen
eman eta baliabideak sortzea.
•

Andoaien etorkizunean etxebizitzak eraikiz gero,
etxebizitza eta alokairu sozialeko etxeak eskaintzea.

Gazteen emantzipazioa sustatzea,
etxebizitza hutsei irtenbidea ematea.

•

aurrean. Erraztasunak

herrian

babes

zensatuta

ofizialeko

dauden

701

Andoainen dauden etxe hutsen diagnostiko bat burutzea eta etxe hauei
irtenbidea ematea.



Etxe hutsen errolda erreal bat burutu.



Etxe hauek hutsak mantentzeko arrazoiak zerrendatu.



Alokairuan jartzeko, udalak baldintzak zehaztu eta laguntzak eman.
(obrak, alokairu prezio topea…)



Alokairu honetarako udal kudeaketa baliatu.



Alokairurako aukerak herritar jakin batzuei bideratzeko irizpideak
definitu. (Gazteak, zailtasun ekonomikoak, langabetuak… Portzentai
bat bakoitzari)
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ERANSKINAK:
Gaztematika
Behin betiko sistemaren laburpena.

“Haurren hiria”
Francesco Tonucciren liburuaren laburpena.
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Gipuzkoako Haur
eta Gazteen
Sustapenerako
Sistema
(Bertsio laburtuta)

1. Dokumentuaren aurkezpena
Dokumentu hau Haurren eta Gazteen Sustapenaren eremuan Gipuzkoako udalerriek, EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lortutako adostasunen emaitza da.
Bertan Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren diseinua biltzen da, haren helburua gizarte-eragileen eta udal-administrazioaren eremu honetako ekintzak bistaratzea eta aintzat hartzea delarik.
Halaber, bertan ari diren eragileen ekintzetarako erreferentzia marko bat marraztea da asmoa eta baita
Gipuzkoako haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroaren arretaren bilbaduraren diseinua azalaraztea ere, haren
koordinazio-mekanismoak eta dagozkien administrazioen gaitasunak barne.
Sistema hau haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroari buruzko politika foral eta munizipalean era koherentean txertatzen da, Euskal Autonomi Erkidegoko haurtzaro eta gaztaroaren inguruan indarrean dagoen
politika eta legeria erabat errespetatuz. Gainera, Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemak
Europar Batzordeak “Europako Batzordearen Liburu Zuria: Beste bultzada bat Europako gazteriari” argitalpenean agertzen diren postulatu eta gomendioak bere gain hartzen ditu.
Sistema honen erakuntza Gipuzkoako Lurralde Historikoan haurren eta gazteen sustapenean mugarria izan da, eremu honetako eskuhartze publikoaren multzoari egitura formala eman baitzaio lehen aldiz.
Haurren, nerabeen eta gazteen eskubideen jarduna eta hauen bizitza-kalitatearekin erlazionatutako guztiari bilbadura instituzionalak, espazio publikoak eta gizarteak ematen dieten garrantziaren manifestaldiaren
aurrean gaude.
Egite honek 2008 eta 2009 urteetan zehar egin den parte-hartze prozesu bat martxan jartzea suposatu du, bertan aritu direlarik aldundiko nahiz udaletako langile teknikariak, nerabe eta gazte taldeak,
elkarte erakundeak, sektorean profesionalak direnak eta teknikari adituak.

2. Sistema eratzeko beharraren justifikazioa
Azken hogeita bost urteotan Gipuzkoako Aldundiaren nahiz udalen politika publikoetan hainbat
esku-hartzek eta zerbitzuk garrantzia eta indarra hartu dute. Politika eta Sistema orokorretatik (hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, enplegua, etxebizitza, etab.) haurrei, nerabeei eta gazteei ematen zaien
arretaren osagarri izan nahian, esku-hartze eta zerbitzu horiek espezifikoki haurren, nerabeen eta gazteen
etapak dituzte ardatz, pertsonei beren bizitzako une horietan modu espezifikoagoan laguntzeko.
Gizarte konplexu eta aldakor honetan familiako eta komunitateko loturak hauskorrak dira, nork bere
biografia eraikitzeko aukerak nahiz gizartean baztertuta geratzeko arriskuak ugaldu egin dira eta aniztasun
aberasgarriaren eta gizarte-gatazkaren ardatz berriak azaleratu dira. Hori hala izanik, garbi dago administrazio publikoek haur, nerabe eta gazteentzako hurbileko bitarteko prestatu behar dituztela eta bitarteko
horiek laguntza, aurrea hartzea, dinamizazioa, ikaskuntza, parte-hartzea, loturen sorrera, eskubideen berdintasuna eta, hitz batean esanda, sustapena izan behar dituztela giltzarri.
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Gipuzkoako udalek eta Foru Aldundiak elkarren beharra izan dute eta elkarri lagundu diote haurren
edo gazteen sustapenaren alorrean dituzten erantzukizunak betetzeko orduan, aldi berean dinamika jakin
batzuk sortuz. Dinamika horiek lortu duten heldutasun-maila kontuan hartuta, Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema gisa gauza daitezke eta, gainera, hala egitea komeni da.
Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema une honetan konfiguratzeak bi helburu ditu: lehenik,
burutzen ari diren jarduerak onartu eta agerian jartzea (horiek hobetzeko, artikulatzeko eta jasangarri egiteko baldintzak bultzatzearekin batera) eta, bigarrenik, erreferentzia-esparru orientagarri eta malgu bat
deskribatzea eragile bakoitzak etorkizunean, bere erantzukizunak bete eta bere eskumenak erabiltzean,
garatu nahi dituen ekimenentzako. Sistema hori sortzea, dena den, bateragarria eta sinergikoa da, haurren
eta gazteen alorreko lana arautu eta bultzatzeko, hainbat esparrutan (udalak, Aldundia, EAE…) lehenago,
aldi berean edo ondoren egindako beste ekimen batzuekin.

3. Sistemaren konfigurazioa, hartzaileak eta xedea
Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema da Gipuzkoako Foru Aldundia eta EUDEL Euskadiko Udalerrien Elkartearen arteko lankidetza-hitzarmen baten bitartez, eta gero, Gipuzkoako
udalerriek sinatu dezaketeena, osatzen den erantzukizun publikoko eta gizarte-partaidetzako jarduera eta
egitura batzuen multzo artikulatu eta egonkorra. Gainera, haurtzaroko eta gaztaroko etapetan arian-arian
autonomia pertsonala eskuratu eta erabiltzeko prozesuan sartuta dauden gizarte zibileko beste eragile batzuek ere parte hartzen dute Sisteman.
Sistemaren hartzaile nagusiak Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak dira. Halaber, osagarri gisa, hartzailetzat jotzen dira pertsona horien familiak eta beraietaz arduratzen diren erakundeak ere.
Bestalde, Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemak beste sistema edo politika batzuekin
elkarreragina eta lankidetza izatea bilatuko du, zeharka haurren, nerabeen eta gazteen mesederako izan
dadin.
Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren xedea da Gipuzkoako haur, nerabe
eta gazteei beren haurtzaroan, nerabezaroan eta gaztaroan garatzeko eta gozatzeko aukera egonkorra eta
etengabea ematea, etapa horiek dituzten bi zentzuetan:
Berezko balioa eta esanahia duen bizi-etapa gisa; hau da, etapa honetan nor bere bizitzako protagonista da, hiritartasun-eskubideei lotuta dago eta ehundura sozialaren behar-beharrezko zati da.
Gaitasun pertsonalak eta gizarte-loturak landuz, ikasiz eta indartuz, pixkanakako emantzipazio-prozesu bat izateko, hau da, heldutasunera arrakastaz eta asetasunez igarotzeko aukera ematen duen
etapa gisa. Izan ere, heldutasunean lortzen da erabakiak hartzeko eta erabaki horiek bizi-proiektu
pertsonal batean gauzatzeko autonomia-maila handiena.
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4. Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren printzipio
gidariak
Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemak honako printzipio hauek ditu oinarri, eta
beraiek ematen dute Sistemaren ekintzaren berri:
Haurren eta gazteen sustapen-politikaren izaera sektoriala eta espezifikoa nahiz zeharkakoa eta integrala. Hau da, esplizituki eta argi eta garbi haurrei, nerabeei eta gazteei zuzendutako antolakuntza-unitateak eta jarduera operatiboak izango dira administrazio publikoetan.
Bestalde, espezifikoki eta sektorialki haurrei eta gazteei buruzkoak ez diren gainerako politika publikoek ere haur- eta gazte-izaerarekiko ikuspegi lagunkoi edo mesedegarria gehitu eta aplikatuko
dute (esate baterako, hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, etxebizitza, enplegua, diru-sarreren
bermea, kultura eta abar). Horretarako, Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren bultzada
eta orientazioa izango dituzte.
Berdintasuna, ekitatea eta aniztasuna. Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sisteman inor ez
da zuzenean edo zeharka baztertua izango inolako ezaugarri, egoera edo baldintza pertsonalengatik, eta bakoitzari bere beharren arabera emango zaio arreta, unibertsaltasunaren eta aniztasunaren kudeaketaren ildoan.
Erantzukizun publikoa eta gizartean parte hartzea. Haurtzaroko, nerabezaroko eta gaztaroko
egoeraren edo prozesuaren bizipena ez da familian kudeatzen den arazo pribatu bat bakarrik; aitzitik, gizarte osoari interesatzen zaio, eta gizarte horrek erabakitzen du botere publikoek horren inguruko erantzukizunak beren gain hartzea, Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren bitartez.
Gainera, baldintza eta aukera egokiak sortu eta haiei eustea lortu nahi da, haurrek, nerabeek eta
gazteek beraiei dagozkien politiketan eta jardueretan benetako eragina izan dezaten.
Beste batzuk, esate baterako, koordinazioa eta sare-lana, proaktibitatea, hurbiltasuna, pertsonalizazioa, jarraipena eta prebentzioa, bai eta jakintzan oinarritutako kalitatezko esku-hartzea ere.

5. Sistemak bere hartzaileei eskaintzen diena
Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemak sei ekintza-arlo edo jarduera-mota handiren bitartez betetzen du bere xedea:
1. Informazioa. Sistemaren xedearekin lotutako gai edo arazoen inguruan dauden baliabide edo prozesu
interesgarri eta irisgarriei eta haien ezaugarriei buruzko datu baliagarriak dira. Datu horiek garaiz, behar
adina, eraginkortasunez eta modu antolatu eta adierazgarrian eman beharko da.
2. Orientazioa. Sistemaren xedearekin lotutako gai edo arazoen inguruan dauden aukerak ezagutu eta
erabakiak hartu ahal izateko, haurrei, nerabeei eta gazteei ematen zaien laguntza puntual samarra da.
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3. Bide laguntza. Haurrek, nerabeek eta gazteek Sistemaren xedearekin lotutako gai edo arazoen inguruan erabakiak hartu, jarduerak burutu eta loturak sor ditzaten, haiekin izango den laguntzazko eta
segimenduzko harremana da. Harreman horrek nolabaiteko egonkortasuna eta jarraipena izan behar du.
4. Aisia hezitzailea. Haurren, nerabeen eta gazteen astialdian egindako esku-hartze mota bat da. Ondo
pasatzeko eta atsegin hartzeko izanik, lortzen du haurrek, nerabeek eta gazteek Sistemaren xedearekin
lotutako gai edo arazoen inguruan bizitzarako gaitasun, jarrera eta balioak eskuratu edo garatzea.
5. Adierazteko eta parte hartzeko bideak. Sistemaren xedea lortzeko garrantzitsuak diren prozesuetan
benetako aukerak sortu eta dinamizatzea da, horrela haurrek, nerabeek eta gazteek neurri batean beren
iritziak adierazi, proposamenak egin, erabakiak hartu, erantzukizunak beren gain hartu, kudeatu edo
kideekin kudeatu eta kontrolatu ahal izan ditzaten. Aukera horiek sor daitezke Sistemak berezko duen
jarduera-esparruaren barnean nahiz kanpoan. Hala dagokionean, ekintza-arlo horiek barnean hartzen du
haurren, nerabeen eta gazteen eskura baliabideak eta azpiegiturak jartzea.
6. Sorkuntzarako eta produkziorako bideak. Ekintza-alor hau benetako aukerak sortu eta dinamizatzean datza, horrela, haur, nerabe eta gazteek beren sorkuntza- eta produkzio-gaitasuna indartu eta bideratuko dituzten jarduerak eta proiektuak garatu eta agerian jarri ahal izan ditzaten. Hala dagokionean,
barnean hartzen du haurren, nerabeen eta gazteen banakako edo taldeko jardueretarako baliabideak
eta azpiegiturak (aterpetxeak, kanpamentuak, erakundeentzako lokalak, entsegu-lokalak, etab.) haien
eskura jartzea, betiere Sistemaren xedearen barnean.
Hartzaileen behar horiei, funtsean, hurbileko zerbitzuen bidez erantzuten zaie. Lehen aukera gisa,
adin-tarteen arabera antolatutako balio anitzeko zerbitzuak egituratzearen aldeko apustua egiten du Sistemak. Esate baterako:
Haurrentzako balio anitzeko zerbitzua. Aipatutako sei erantzun-motak eskaintzen dizkie hamabi urtera bitarteko haurrei.
Nerabeentzako balio anitzeko zerbitzua. Aipatutako sei erantzun-motak eskaintzen dizkie hamahiru urtetik hamazazpi urtera bitarteko nerabeei.
Gazteentzako balio anitzeko zerbitzua. Aipatutako sei erantzun-motak eskaintzen dizkie hemezortzi urtetik gorako gazteei.
Horiez gain, Sistemaren barnean beste bi zerbitzu-mota ere izan daitezke:
Haur eta gazteentzako informazio-zerbitzua: informazioa ematen du, baina orientazioa eta
bide laguntza ere eskain ditzake. Informazio-bulegoak eta informazio-puntuak dira honen modalitateak.
Haur eta gazteen ekimenei laguntzeko zerbitzua: adierazteko eta parte hartzeko bideak eta
sorkuntzarako eta produkziorako bideak eskain ditzake.
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Bestalde, gerta daiteke jarduera, ekintza, eskaintza edo erantzun jakin batzuk haur, nerabe eta gazteentzako ekintza zuzeneko zerbitzu batek ere ez eskaintzea. Esate baterako, udalekuak. Zerbitzu batetik
eskain daitezke eta, udaleku diren aldetik, baita arreta zuzeneko zerbitzuetatik kanpo ere, hau da, Sistemaren toki- edo foru-esparruko kudeaketa-unitateetatik bertatik ere. Gauza bera gerta daiteke Sistemako
beste eskaintza edo ekintza batzuekin, hala nola diru-laguntzak, baliabide materialak, etab. Ildo horretan,
eskala, izaera esperimentala edo beste arrazoi batzuk kontuan hartuta, jardueraren bat lurralde-mailan
kudeatzea komeni bada, foru-esparrutik kudeatuko da.
Oro har, zerbitzu hauetan gizarte-zientzietako diplomatura, lizentziatura edo unibertsitateko gradu
bat duten langileak arituko dira lanean. Horretarako, egungo egoeratik abiatuta, egin beharreko trantsizioprozesuak proposatuko dira eta aintzat hartuko da bestelako prestakuntza bat duten beste irudi batzuen
lankidetza ere.

6. Sistemaren arkitektura
Haurren eta gazteen sustapenaren alorrean dituzten eskumenak eta erantzukizunak erabiliz, forueta toki-esparruko dagokien erakundeek erakusten duten lankidetzarako borondatearen arabera eratuko da
Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema. Lankidetzarako borondate hori Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta EUDELek sinatutako hitzarmen baten bitartez adieraziko da. Eta gero, Gipuzkoako udalerriek
sinatu dezakete hitzarmen hori.
Antolakuntza-egituraren ikuspegitik, hasiera batean sistema haurren eta gazteen sustapeneko antolakuntza-unitateek (Foru Aldundikoak edo udaletakoak) osatuko dute. Bai Foru Aldundian bai eta udaletan
(eta mankomunitateetan) ere haurren eta gazteen sustapeneko unitatea modu desberdinetan egon daiteke
pentsatuta, izendatuta eta administrazio-egituran sartuta. Antolakuntza-unitate horietako bakoitzak loturak
izango ditu, sistema barneko laguntzaile izanik, gizarte zibileko hainbat eragilerekin.
Sistema-mailan honako hauek izango dira:
Sistemaren gobernu-instantzia politiko gorena (Hitzarmenaren Jarraipen-Batzordea). Honi dagozkio
sistema diseinatu eta mantentzeko erabaki estrategikoak.
Sistemako Foro Teknikoa (haurren eta gazteen sustapenaren esparruan erantzukizunak dituzten
Foru Aldundiko eta udaletako teknikariak bilduko ditu). Bertatik aterako da, batzorde iraunkor gisa,
Sistemaren koordinazio teknikoko organoa. Honek hartuko ditu, hain zuzen, Sistema kudeatzeko
erabakiak, eta horretarako gorago aipatutako hitzarmenaren jarraipen batzordean ezartzen den
estrategiari jarraituko dio. Haurren eta gazteen sustapeneko foru-unitateko hiru teknikarik eta udalunitateetako lau teknikarik osatuko dute organo hau; eta guztiak Foro Teknikoak proposatu eta
EUDELek berretsiko ditu.
Bilera-mahai bat (bertan parte hartuko dute interesa duten eragile guztiek, adibidez erakundeek,
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak, entitateek, enpresek, lanbide-elkargoek, unibertsitateek, etab.).
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Mahai horrek Sistemaren funtzionamenduaren jarraipena egingo du eta bere iritzia emango du erabakiak hartzeko eta Sistemaren plangintza egiteko prozesuetan.
Haurrek, nerabeek eta gazteek parte hartzeko foro bat edo batzuk.
Udaletan (edo udalaz gaindiko nahiz udalaz azpiko mailan) horien pareko edo antzeko organoak
izan daitezke.
Harik eta sisteman parte hartzen duen erakunde bakoitzaren erantzukizunak eta eskumenak errespetatzen eta sendotzen diren artean, sistemak sustapenaren eta laguntzaren bidea erabiliko du berau
osatzen duen alderdi bakoitzarekin duen harremanean eta ez, aitzitik, hertsatu eta baztertzearena. Halako
sistema bat ezarrita, Aldundiak eta udalek erreferentziazko estandarrak izango dituzte haurren eta gazteen
alorrean lan egiteko eta, bereziki, haurrei, nerabeei eta gazteei eskaintzen zaienarekin zerikusia duen guztian lan egiteko; eta horrekin batera, erakunde bakoitzari suspergarri bat eta laguntza bat eskainiko dio,
pixkanaka estandar horietara hurbil dadin.
Haurren eta gazteen sustapeneko foru-unitateak honako erantzukizun hauek izango ditu:
1. Lurraldean haurrentzat, nerabeentzat eta gazteentzat, familientzat edo erakundeentzat antolatzen diren
ekintzak eta jarduerak kudeatzea.
2. Sistemako organo komunei laguntza teknikoa eta dinamizatzailea ematea.
3. Sistemaren plangintza egin eta ebaluatzeko prozesuak dinamizatzea eta burutuko direla bermatzea.
4. Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren hartzaileen eta Sisteman interesa duten
edo sartuta dauden eragile edo instantzia desberdinen parte-hartzea suspertu eta indarberritzea.
5. Sistemaren baitan jakintzaren kudeaketaren eta aholkularitza teknikoaren prozesua koordinatzea eta
dinamizatzea eta, azken batean, egingo dela bermatzea.
6. Udal-ekimenetarako baliabide ekonomikoak eta materialak ematea: jardueren araberako diru-laguntza
generikoak, eduki ekonomikoa duten hitzarmenak, azpiegiturentzako diru-laguntzak, informatika-aplikazioen hornikuntza, etab.)
7. Sistemako komunikazioa eta barneko eta kanpoko harremanak kudeatzea, funtsezkoa baita haurren,
nerabeen eta gazteen aldeko esparru, sistema edo politika desberdinen (hezkuntza formala, osasuna,
gizarte-zerbitzuak, kultura, enplegua, etxebizitza, diru-sarreren bermea, etab.) jarduera sinergikoa koordinatu eta bultzatzeko.
8. Aldundiak haurrak eta gazteak sustatzeko jartzen dituen baliabideak (ekonomikoak, materialak, giza
baliabideak, informazioa) eta azpiegiturak kudeatzea, Foru Aldundiaren kudeaketa-esparruan.
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9. Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren kalitatea kudeatzea.
10. Balioesteko lanak (informazio-bulegoak eta informazio-puntuak, aterpetxeak edo astialdiko eskolak
onartzea; egindako kanpamentuei edo udalekuei buruzko komunikazioak jasotzea, etab.).
Haurren eta gazteen sustapeneko udal-unitate bakoitzak honako erantzukizun hauek izango ditu:
1. Udalak Sistemako zerbitzuez hornitzea eta horiek koordinatzea, dagokien erakundeekin edo zerbitzuenpresekin elkarlanean.
2. Udaletan haurrentzat, nerabeentzat eta gazteentzat, familientzat edo entitateentzat antolatzen diren
(eta zerbitzuen bitartez bideratzen ez diren) jarduerak eta ekintzak kudeatzea.
3. Udaletan Sistemako organoei laguntza teknikoa eta dinamizatzailea ematea.
4. Udaletan Sistemako plangintza- eta ebaluazio-prozesuak dinamizatzea eta burutuko direla bermatzea,
Sistemako plangintza- eta ebaluazio-prozesu orokorren barnean.
5. Udaletan Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistemaren hartzaileen eta Sisteman interesa duten edo
sartuta dauden eragile edo instantzia desberdinen parte-hartzea suspertu eta indarberritzea.
6. Udaletan sistemako komunikazioa eta barneko eta kanpoko harremanak kudeatzea, funtsezkoa baita
haurren, nerabeen eta gazteen aldeko esparru, sistema edo politika desberdinen (hezkuntza formala,
kultura, osasuna, gizarte-zerbitzuak, enplegua, etxebizitza, diru-sarreren bermea, etab.) jarduera sinergikoa koordinatu eta bultzatzeko.
7. Udalak haurrak eta gazteak sustatzeko jartzen dituen baliabideak (ekonomikoak, materialak, giza baliabideak, informazioa) eta azpiegiturak kudeatzea, Udalaren kudeaketa-esparruan.
8. Haurren eta gazteen sustapeneko foru-unitateak koordinatzen eta dinamizatzen dituen jakintzaren kudeaketaren eta aholkularitza teknikoaren prozesuan eta kalitatearen kudeaketa-dinamikan parte-hartze
aktiboa izatea.
Foru Aldundiko nahiz udaletako haurren eta gazteen sustapeneko unitateetan erantzukizun politikoa izango duen erreferentziazko pertsona bat eta erantzukizun teknikoa izango duen beste bat egongo
dira, sistema koordinatzeko.
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HAURREN HIRIA
“Haurren Hiria”, 1991ean Italiako Fano herrian hasitako egitasmoa da. Francesco
Tonucci hezkuntzako aditu Italiarrak bere jaioterrian Fanon, aurrera eraman zuen
proiektua da. Proiektuak partaidetza du ardatz nagusi, non haurren parte-hartze aktiboa
proposatzen da eta gizarte-gune komunak ikasgune inklusibo eta malgu bihurtu nahi
ditu. Herri baten antolaketan, haurren ikuspuntua abiapuntutzat hartuz, biztanleria
osoaren beharrak asetzeko helburuarekin.
Tonucciren esanetan, “hiria oso deseroso bihurtu da gizonezko heldu eta langile ez
direnentzat”. Proiektu honetan, haurrak hiriko protagonista bihurtzen dira. Gaur egun
hiriak helduen beharretara egokituta daude, baina era beran kaleko bizia galdu da. Hiriak
haurretaz ahaztu dira, eta generazioen arteko funtzio banaketa sakona gertatu da.
Herriko neska-mutilen segurtasuna hartzen du marka gisa, hiri modernoen arazo
larrienetako bat baita: segurtasun eza. Administraziotik arriskuak gutxitzen diren heinean
beldurra handitzen da: polizia, kamerak, oinezkoen bide “ziurrak”. Haurrek aldiz,
presentzia handiagoa eskatzen dute, hots, hiriguneko espazio gehiago okupatzea.
Haurrak kalean badabiltzanean, automatikoki elkartasunezko giro bat sortzen da eta
kaleak seguruagoak bihurtzen dira.
Tonuccik “Haurren hiria” egitasmoa Fanon martxan jarri zuenetik, Italiako ehun
herritan jarri zen martxan eta ekarpen handiak egin ditu Argentinan, Mexikon, Kolonbian,
Perun, Katalunian eta abarren. Euskal Herrian ere hainbat herrietan hasi dira eredu hau
hartu eta proiektuak sortzen; Leioan, Donostian eta Tolosan adibidez. Beste herri
batzuetan ere hausnarketak egiten ari dira, beraz proiektu honen inguruan sakontzeko
Euskal herriko udalerriak saretu eta koordinatzeko sare bat sortu da. Leioa izango da
sarearen egoitza nagusia eta bertan, Innobasque berrikuntzaren euskal agentzia, EHUko
irakasle Unibertsitate Eskolak, Bizkaiko Diputazioa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila,
Solasgune, eta Leioako Udala dira sarearen bultzatzaileak.
Francesco Tonucciren liburua, Txatxilipurdi euskara eta aisialdi elkarteak
argitaratu berri du, Irrien Lagunak, Hik Hasi eta Hazi Hezi aldizkarien laguntzaz.
Liburua: Haurren Hiria. Hiria pentsatzeko beste modu bat.
Egilea: Francesco Tonucci. (Italia)
Euskarara itzulketa: Maider Elkoro
Argitalpena: Txatxilipurdi Elkartea

Jarraian, Liburuan lantzen diren hainbat gai aipatuko dira:
Hiriak Bizia galdu du. Gaur egun hiria zatikatua dago, lo egiteko lekua,
komertzioa, lan egiteko lekua, eskolak… erdigunea eta periferiak. (banaketa eta
espazifikazioa).
Helduei egokitutako herriguneak. Progresuaren ondorioz eta ongizatearen
helburuarekin, Hiria hiritarren etsai bihurtu da. Autoek dute botere guztia. Kalea
harriskutsua bihurtu da, Etxea babesleku kontsideratzen da eta ondorioz jendarte
indibidualagoa sortu dugu, espazio pribatuak, segurtasuna eza, beldurra… Arazo soziala
bilakatu da.
Hiria biztanle arruntarentzako dago pentsatuta. Heldua, gizonezkoa, langilea…
Gainontzekoak ez dira guztiz kontuan hartu hiria erakitzerakoan, eta 2. mailako hiritar
izatera bihurtu dira. Hiriak haurretaz ahaztu dira. Generazioen arteko eta funtzioen
arteko banaketa sortu da.

Egungo parkeetan, haurrak hamster modura jokatzen dute. Zertara jolastu, nola
jolastu helduek erabakita dago, txirristatu, kulunkatu, zaldia… Jolas parke guztiak
berdinak dira, ez dago esploratzeko aukerarik, horizontalak dira. Esploratzen hasten
direnean parkea harriskutsu bihurtzen da. Parkeak eta haurrentzako espazioak
birpentsatu behar dira. Haurrak bakardadean bizi dira. Bakardadea, ongizatearen
ondorioa da. Etxean, seguru baina bakarrik, telebistaren konpañiarekin soilik.

Haurren Hiria proiektuaren garapenerako proposamenak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hitza haurrei ematea.
Jolasa hiria aldatzeko eta ez haurrak pozik edukitzeko.
Beraien beharrak, nahiak eta baliozko irtenbideak antzemateko.
Haurrak berdintasunean hezi.
Haurrak trafikorako eragin positiboa.
Haurrak kalean dabiltzanean eragin positibo soziala.
Oinezkoen espazioak berreskuratu, mugikortasun plana.
Gurasoentzat pentsaturiko zerbitzuak ez dira onak haurrentzat.

Fanon proiektua aurrera eramateko gauzatutako proposamenak:
Laborategi bat: “haurren hiria”
Alkate eta gobernu batzordearen kontzientzia landu. Administrazioari eta Hiritarrei
begirako funtzio “hezitzailea” izango duen laborategia. Haurren ikuspuntua landu eta
txertatu. Haurrak haintzat hartzeko beharrak, eskubideak… entzun eta ulertzeko ariketa
agingo duen laborategia.
Hitza Haurrei eman
Haurrei protagonista papera eman, hitza eman, nagusiak entzule papera egin.
Udalean, hiria haurren ikuspuntutik landuko duen laborategia sortu. Laborategian
haurren batzordea egongo da. Haurren batzordea: Haurren ikuspuntua bermatzeko.
Haurrak barne, hiria ikuspuntu desberdin bat eman eta eztabaidarako aukera bitxi bat
emateko. Haurren batzodea, hiria aldatzeko, ez haurrak pozik edukitzeko.
Haur proiektugileak
Arkitektura parte hartzailea, haurren definizio eta ezaugarriak erabiltzaileen parte
hartzaileekin batera gauzatzea, behar eta proposamenetara egokitzeko. Haurrei hiriko
proiektuaren diseinuan parte hartzeko aukera emanez beraien ideia eta ekarpenak
jasotzeaz gaiz, aukera berriekiko konpromisoa ere hartzen da, eta honek, administrazio
barruko ohituretan aldaketa dakar. Aldaketak ere, umeen epeetara egokitu. Epe motzak
erabili, beraiek aldaketa ikusi ahal izateko.
Haurra helduen buruetan
Hiria haurren ikuspuntutik begiratzeko saiakera egin etengabean.
Haurrek etxetik bakarrik irteteko aukera izan dezatela
Adaketarako parametro gisa haurra hartzea. Zergatik da garantzitsua etxetik
irtetzea? Egungo hirian, elkar ezagutza zaila da, solairu altuko apartamentuetik jaistea
zaila da, kalea zeharkatzea arriskutsua da… Garratzitsua da, etxetik irtetea, kaleetan
bakarrik ibiltzea, eta bere ingurua ezagutzea, exigentzia garrantzitsua da haurren
hazkunde sozial eta kognitiborako.
Ingurugiroa
Hirian haurrak ikusten badira, hiri osasuntsua da, hiria segurua da. Baina ez
bakarrik haurrentzat, baita zaharrentzat, elbarritu, hiritar guztientzat. Haur asko badago
auto gidariak prekauzio gehiagorekin zeharkatuko dute hiria. Kale hutsetan, gidariak

arriskutsu bihurtzen dira, Gidariak ez dute oinezkorik espero eta errepideko errege
bihurtzen dira.
Autoa eta Hiritarraren harremanaren arteko birnegozizioa gertatu beharko da.
Ezin errepidea pasa, autoak oztopo bihurtu dira. Oztopo fisiko, mental eta kognitiboa,
haurraren eremua mugatzen du.
Hiria kaotikoa da, doble fila, espaloi beteak… guretzat zaila bada, are gehiago
haur, zahar eta elbarrituentzat. Horregatik hartzen dugu kotxea auto pilaketak sortuz.
Oinezkoek baina botere gehiago dute eta hiria autoei egokitzen da.
Haurren aliatu berriak bilatu beharra
Garai batean auzotarrek betetzen zuten aliatu papera edozein arazoen aurrean,
edozein auzotarrengana jo eta konpontzen zen. Gaur egun ez da horrela gertatzen.
Bestalde Udaltzaingoak bete dezake paper hori, baina gaur egun Udaltzaingoek bere
energia eta indar handienak autoen zerbitzura erabiltzen dute. Honek egiaztatzen du
gure gizartean autoak duen boterea. Udaltzaingoak haurren aliatuaren figura
berreskuratu behar du, laguntzaile figura, herritarren lagun… Funtzio soziala berreskuratu
behar du.
Haurrei egokitutako hiria. Ezaugarri batzuk.
Hiriko mugikortasuna plana egiterakoan, haurren ikuspuntua kontuan hartu
beharra dago.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Autoen trafikoa galdatzea;abiadura, bideak, norabideak.
Oinezkoen ibilbideak lehenestea, Haurrak eskolara bakarrik joan ahal izateko
adibidez.
Bidegorriak lehenetsi.
Aparkalekuak murriztu eta desentralizatu, erdigune eta alde zaharretik atera
autoak.
Garraio publikoa lehiakor bihurrarzi, garraio publikoa birpentsatu.
Adibide ona eman. Hirigunean dabiltzan udaltzainak adibide gisa, bizikletan ibili…
Alde zaharra birpopulatu. Periferiak bizitzaz bete.
Haurrei jolastokiei uko egin. Denak berdinak dira, zertara jolastu behar den
definituta dutenak. Espazio malguagoak sortu. Haurrentzako espazioak diseinatu
ordez, haurrei beraiei espazioak utzi eta beraien sormen eta malgutasunaz
haurrek berak eraikiko duten beraien gustoko espazioa.
Kalea guztion tokia bihurtu

FANON ITALIAN EMANDAKO ESPERIENTZIAREN JARDUERA
EKINTZAK. Fanoko haur laborategiko hainbat esperientzia aipatuko dira jarraian;

ETA

FANO HAURREN HIRIA
Fano hirian Haurren hiria proiektuaren sortzailea izan zen. Bertan aldaketak
ematen hasteko Haurren batzordea sortu zuten. Batzorde honek Haurren ikuspuntuaren
bermea lantzen du.
Haurra parametro gisa hartuz, hirian aldaketak egiten ikasteko, proiektuaren
diseinu eta esperimentaziorako udal laborategia sortu zuten. Laborategi hau, hiritar
elkarte eta haurrentzat erreferentzi puntua eta alkate eta udal teknikariei haurren
ikuspuntua ikustarazten aholkularitza lanak egiten ditu. Barne aholkularitza teknikoa.
Udaleko Hezkuntza sailak hartzen du proiektua bere gain.

•

HAURREN BATZORDEA
Haurren ikuspuntuaren bermea. Haurrak dira proiektuaren protagonista. Haurrak
proposatzeko eta adierazteko bide egokiak eman behar zaizkie. Haurren batzordea sortu,
honen helburua laborategiaren aholku organo izatea da.
•

UDAL BATZORDEA HAURREI ZABALIK
Haur ordezkariak batzordean hitza hartuko dute. (Adibideak 128. orrialdea.)

•

HAUR PROIEKTUGILEAK
Arkitektura parte hartzaile modu berri bat. Haurrek parte hartuz eta gauzatuz,
espazioen parte sentituko dira. Sormena eta fantasia bultzatu, estereotipoak baztertuz.
Espazioa eman, eta beraiek diseinatu eta eta antolatu, maketa kuaderno bezala. Epe
motzean gauzatu beharreko proiektuak, haur diren bitartean hasi eta bukatuta ikusteko
modukoak.
•

GIDA TXIKIAK
Hiria ezagutzeko eta maitatzeko beste modu bat. Fanon bisita gidatuak haurrak
berak egiten dizkiete helduei. Beraien herria baloratzeko gaitasuna hartuz.
•

GOBERNU BATZORDEAREN JARDUNALDIAK
Haurra helduen buruetan. Hiriak, haurra aukeratuko du parametro gisa. Urtean
behin urteko helburu eta programak zehazteko jardunaldiak burutzen dituzte.
Jardunaldiak telefono gabe eta lanerako baliagarria den denbora librea eskainiz. Horrela,
Haurren gaiak aztertu, sakondu eta urteko programazioa osatzen dute. Administrazio
osoaren parte hartzea bermatzen da, Haurra babestu baino, sorkuntza bultzatzeko
helburuarekin.
•

UDALTZAINA HAURREN LAGUNA
Udaltzainentzako ikastaroa martxan jarri da. Udaltzaina haurraren laguna,
udaltzainaren papera aztertzen da. Autoak eta aparkalekuak antolatzen ematen dute
denbora eta udaltzainaren papera guztiz gaiztotua dago. Udaltzaingoa herritarren eta
batez ere haurrean laguntzaile eta aliatua izan behar du.
•

HAURREN ISUNA
Isun morala. Haurrek auto gidariei isun sinbolikoa jartzeko ahalmena dute. Gaizki
aparkatuak, oinezkoan guneetan aparkatzen duten autoak, isuna jarriko diete beraien
jarrerarekin desadostasuna agertzeko. Isuna izen abizen eta marrazki bat jaso dezake.
Modu honetan gidariak lotsaraziko dira.
•

ESKOLARA GURE KABUZ JOATEN GARA
Lehen autonomia esperientzi txiki bat. Fanoko eskoletan aurrera eramandako
egitasmoa. Familien neurriz kanpoko babesari erantzuten dio, baita gizarte mesfidantzari.
Eskolara joateko ibilbide zehatz batzuk adostu eta adin desberdinetako, auzoko haurrak,
eskolara batera joateko egitasmoa. Elkartasun soziala bultzatuz. Haurren autonomia,
kooperazioa eta elkartasun jarrerak bultzatuz.
Egitasmo hau aurrera eraman ahal izateko, helduen papera oso garrantzitsua da.
Irakasleak: Ingurugiro heziketa, kale heziketa, ibilbide egokiak adostu eta oinezko eta
autoen arteko harremana.
Gurasoak: kontzientzia bultzatu, autonomia eta autokontrolaz ohartarazi, arriskuen
inguruko beldurra uxatu. Arriskurik handiena gurasoak berak haurrak autoz eskolara
eramaten sortzen dituzte. <mugak ezarri gurasoak noraino lagundu.
Zaharrak: Ordutegiak konpartitu. Haur guztien aiton-amonak izan.
Merkatariak: Erreferentzia puntu bihurtu. Arazoen aurrean, laguntza emateko puntu
bilakatu. Etxera deitu, ura eskatu… dendariak haurren lagun. Segurtasuna emanez.
Nerabeak: Misio honetan elkarlana adierazi behar dute.
Trafiko bulegoa: Haurren eskolako ibilbideak seinalizatu.

Auto Gidariak: Oinezkoen eskubideen inguruko heziketa berezia.
Auzoa: Haurrak kalean egoteko autonomia bueltatu. Segurtasuna, ingurugiroa eta kale
presentzia ardatz bilakatuz.
•

OINEZ ETA BIZIKLETAZ IBILTZEKO BAIMENA
Errepiderako heziketarako baimen bat. Laborategiaren errepide-heziketarako
benetako esperientzia. Oinezkoentzako eta bizikletaz ibili ahal izateko agiria.
•

NIRE HIRIA ETA BIOK
Ingurugiro heziketarako proposamen bat. Haurra eta hiriaren harremana ezagutu.
Hiria zalantzan jarri. Ingurugiro heziketa: Hiria goi mailako degradazio gunea da. Gune
berdeak, plazak, monumetuak.. Nolakoak? Zertarako? Norentzako?
•

AUTORIK GABEKO EGUNA
Autorik gabeko egun bat proposatu, urtean behin behintzat. Igande bat izatea
proposatzen da. Hiri osoa jolastoki bihurtu, ekintza desberdinak proposatu. Auto
gidarientzako hausnarketarako parada eskaini.
•

ARRATSALDE LIBREA HAURRENTZAT
Astean behin haurrei arratsalde bat oparitu. Eskolarik ez, etxeko lanik gabe,
eskolaz kanpoko jarduera gabe, ezin da ezer antolatu… haurren gozamenerako arratsalde
librea. Haurrak kalera ateratzea ahalbidetu behar da. Beraien kabuz, beraien denbora
librea antolatzen ikasteko. Autobusa doan jarri daiteke, hiriko alde batetik bestera
mugitu eta esploraziorako.
•

HAURREN HIRIA KLUBA
Bigarren hezkuntzako ikasleak, aurrez, haurren hirian parte hartu duten gazteak,
proiektuan txertatu behar dira. Etorkizuneko guraso, herriko langile, hiritar izango diren
heinean… Haurren hiria proiektua bera barneratua izango dute. Haurren aliatuak izango
dira, programaren prestaketan laguntzaile.
•

FANON BESTE HAINBAT EGITASMO ERAMATEN DIRA HAURRERA:
-Ostatu eta jatetxeetan haur kalitate marka.
-Haurrentzako egokitutako hondartzak.
-Hiriari bueltatutako baratzak
-Harrizko lorategiak
-…

