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I ANIZTASUNAREN KUDEAKETARAKO
ETA ELKARBIZITZARAKO PLANAREN
HELMUGAK
1go Helmuga: Beraien herrietan elkarbizitza eta gizarte kohesioa lortzen
inplikatu Goierriko herritarrak jatorria edozein delarik.

2. Helmuga: Garapen agentzian eta hau osatzen duten udaletan
aniztasunaren kudeaketaren ikuspegia txertatzen lagunduko duten
azpiegiturak sortzen joatea.

3. Helmuga: Pertsona etorkinek , bertakoen moduan, errekurtso
publikoak normaltasunez erabil ditzaten ziurtatzea

4. Helmuga: Eskualdeko erakunde publikoetan atzerritarrek jasan
ditzaketen desabantaila edo diskriminazioak gainditzeko neurri zehatzak
hartzea.

5. Helmuga: Goierriko emakume eta gizonen arteko aukera
berdintasuna sustatzea.
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1go Helmuga: Beraien herrietan elkarbizitza eta gizarte kohesioa lortzen
inplikatu Goierriko herritarrak jatorria edozein delarik.

1.go ESTRATEGIA: Gizarte eta kultur bitartekaritzarako errekurtsoak bultzatzea.
EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Eskualdeko
herriekin
adostu IMMIGRAZIO
elkarbizitza sustatzeko tokiko gobernuen TEKNIKARIA
sarean sartzea
ALKATETZAK
Bailara
eskatu

osorako

Biltzenen

zerbitzua IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
BESTE
AGENTZIAK

Herrietan
arazoen
konponketarako IMMIGRAZIO
bitartekaritza programak sortu
TEKNIKARIA
BESTE
AGENTZIAK
Aniztasunaren
eta
elkarbizitzaren IMMIGRAZIO
kudeaketan praktika onak izan direnak TEKNIKARIA
herrietan zabaldu
Goierri mailan itzultzaile zerbitzu bat IMMIGRAZIO
sortu
TEKNIKARIA
UDALAK
Ikuspegi bezalako euskararen munduko
eragileei laguntza eskatu, euskara
aniztasunaren barnean nola jorratu
ezagutzeko

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
EUSKARA
ZERBITZUAK
BESTE
ERAKUNDEAK

Elkarteak identifikatu, Plana ezagutzera IMMIGRAZIO
eman eta praktika onak konpartitu.
TEKNIKARIA
ELKARTEAK
Herrietara iritsi berriak diren familiei IMMIGRAZIO
harrera egiteko familia bolondresen lan TEKNIKARIA
poltsa sortu
KULTURA
GURASO
ELKARTEAK

2. ESTRATEGIA: Gizarte eta kultur dinamizaziorako errekurtsoak sustatzea.
EKINTZA
Udaletxeetako

ARDURADUNAK
kultura

sailetako IMMIGRAZIO
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

programa
eta
jarduerak
aztertu TEKNIKARIA
aniztasunaren kudeaketaren ikuspegitik. KULTUR SAILAK
Kultur jardueretan (zine forumak, KULTURA
antzerkia...) migrazio mugimenduekin ELKARTEAK
zerikusia duten kontzeptuak edo gaiak
landu: estereotipoak, integrazioa, etab.
Jatorri ezberdineko pertsonen arteko KIROLA
harremanak bultzatuko dituzten kirol ELKARTEAK
jarduerak programatu.
Herrietan elkarbizitza bultzatzeko prest IMMIGRAZIO
dauden erakunde publiko eta pribatu TEKNIKARIA
bolondresen poltsa sortu.
KULKTURA
Pertsona
atzerritarrak
eskualdeko ELKARTEAK
elkarteetan parte hartzera gonbidatu.

3.go ESTRATEGIA: Herrietako espazio publikoetan, bertako herritarren eta atzerritarren
arteko elkarrekintza erraztu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Espazio publikoaren erabilerari buruzko GOIEKI
hirigintza diagnostiko bat egin (batez ere IMMIGRAZIO
bertakoak eta atzerritarrak aurkitu TEKNIKARIA
daitezkeen espazioak)
Biztanleria guztiaren arteko topaketa
bultzatuko duten ekintzak (esate
baterako, Goierri kolore) edo eskuhartzeak planifikatu.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
KULTURA
KIROLA
KALEKO
PROGRAMAK

4.go ESTRATEGIA:
Agentziarekin eta enpleguarekin harremandutako sektoreen
partehartzea eta elkarlana bultzatu: enpresariak, sindikatuak, formakuntzarako
erakundeak.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Enpresen
eta
beraien
jardueren GOIEKIKO
aurkezpena egin pertsona langabetuen ENPLEGU SAILA
artean.
ESKUALDEKO
ENPRESAK
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Pertsona
atzerritarren
artean
enpresariak
eta/edo
profesionalak
identifikatu berain testigantzak bilduz
eskualdeko egunkari edo aldizkarietan,
honela
bertako
enpresariekin
esperientziak trukatuz eta sareak sortuz.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
HITZA
GOIERRI
TELEBISTA
GOIERRITARRA

5.go ESTRATEGIA: Elkarbizitza sustatzen aktiboki lan egiten duten gizarte eragileen
artean, partehartzea eta elkarlana sustatuko dituzten ekintzak bultzatu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Eskualdeko
guraso
elkarteetan
ezagutzera eman, EAEko eta beste
komunitate
autonomo
batzuetako
guraso elkarteek elkarbizitzaren edo/eta
etorkinen
inguruan
egin
dituzten
iniziatibak.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
ALKATETZAK
IKASTETXEAK
BERRITZEGUNE

Eskualdeko auzo elkarteen artean,
EAEko eta beste komunitate autonomo
batzuetako
auzo
elkarteek
elkarbizitzaren
edo/eta
etorkinen
inguruan egin dituzten iniziatibak
ezagutzera eman.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
ALKATEZAK
KULTURA
ELKARTEAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

6.go ESTRATEGIA: Udal mailako elkarbizitza agendak adosteko ekintzak bultzatu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Herrietan iniziatiba aurkeztu

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
GOIEKI
ALKATETZAK

Agenden
onarpenerako
partehartzaile bat egin

prozesu UDALAK
ELKARTEAK
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

2. Helmuga: Garapen agentzian eta hau osatzen duten udaletan
aniztasunaren kudeaketaren ikuspegia txertatzen lagunduko duten
azpiegiturak sortzen joatea.

1.go ESTRATEGIA: Igo planaren edukien inguruko sentsibilizazioa eta aplikazioa bultzatu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

I.go elkarbizitza planeko ekintzak,
filosofia eta oinarrizko kontzeptuak
zabaldu eskualdeko eragileen eta
herritarren artean.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
GOIEKI
UDALAK
ALKATETZAK

Planean
azaltzen
diren
ezberdinen difusia egin

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

ekintza

Beraien helburu edo antolakuntzan GOIEKI
elkarbizitza bultzatzen duten enpresa, UDALAK
elkarte, erakunde, etab.rri lehentasuna ALKATETZAK
eman dirulaguntzak banatzerakoan
(Goiekitik edo Udaletatik).

2.go ESTRATEGIA: Inmigrazio sailaren, udaletako naiz agentziako gainontzeko sailen
eta gizarte eragileen arteko koordinazioa bultzatu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Udaletako teknikariekin informazioa
elkartrukatzeko, aholkularitzarako eta
formakuntzarako koordinazioa sistema
egonkorra adostu.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
UDALETAKO
TEKNIKARIAK

Beraien eskumenekoak diren, eta GOIEKI
planean
jasotzen
diren,
ekintzak UDALAK
bultzatzeko udalen arteko adostasun
instituzionala lortu.
Planean hartu diren konpromezuak GOIEKI
berrikusteko urtero egingo diren bilerak UDALAK
adostu Udaletxe guztiekin
Lan munduarekin erlazionatuta dauden
eragile
ezberdinekin
(enpresadun
bertako eta atzerritarrak, emakumeak,
etab.) lan talde baten dinamika sortu
honen
inguruan
sor
daitezkeen
proposamenak lantzeko
Eskola ezberdinetan dauden AMPAekin
koordinazioa bultzatu8
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Gizarte eragileekin,
informazioa IMMIGRAZIO
elkartrukatzeko, aholkularitzarako eta TEKNIKARIA
formakuntzarako
komunikazio
bide
egonkorrak sortu.

3.go ESTRATEGIA: Aniztasunaren kudeaketaren inguruko formakuntza programak egin.
EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Udaletako teknikarien artean, planaren IMMIGRAZIO
oinarrizko
kontzeptuen
inguruko TEKNIKARIA
formakuntza programa garatu.
GOIEKI
UDALAK
Gizarte eragileen artean, planaren IMMIGRAZIO
oinarrizko
kontzeptuen
inguruko TEKNIKARIA
formakuntza programa garatu.
ELKARTEAK
HERRITARRAK
Aniztasunaren kudeaketaren inguruko IMMIGRAZIO
formakuntza programa egin eskualdeko TEKNIKARIA
irakasleen artean
BERRITZEGUNEA
IKASTETXEAK
Osasungintzan
aniztasunaren IMMIGRAZIO
kudeaketaren inguruko formakuntza TEKNIKARIA
programa bultzatu bertako langileen OSAKIDETZA
artean.
Aniztasunaren kudeaketaren inguruko
formakuntza programa egin eskualdean
enpresa munduan mugitzen direnekin
(enpresariak, sindikatuak, eta.).

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
GOIEKIKO
ENPLEGU SAILA
SINDIKATUAK
EMPRESAK

Esperientzi eskolan elkarbizitzaren eta GOIEKI
aniztasunaren kudeaketaren inguruko
modulo edo programaren bat sartu

4.go ESTRATEGIA: Elkarbizitza eta aniztasunaren kudeaketaren inguruan dauden
errekurtso guztiak (bibliografikoak, ikus-entzunezkoak, datu basea, kanpo-aholkularitza,
barne errekurtsoak, formakuntza eskaintzak, etab.) eskuragarri jarri udaletako sail eta
zerbitzuentzat eta gizarte eragileentzat.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Elkarbizitzaren
eta
aniztasunaren IMMIGRAZIO
kudeaketaren inguruko errekurtso eta TEKNIKARIA
zerbitzuei buruzko informazio guztia
sistematizatu eta zabaldu udaletako sail
eta zerbitzuen artean, eta gizarte
eragileen artean.
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Udal ezberdinetan, elkarbizitzaren eta UDAL
aniztasunaren kudeaketaren inguruan TEKNIKARIAK
dauden errekurtso eta zerbitzuei
buruzko informazioa helarazi inmigrazio
teknikariari.

5.go ESTRATEGIA:
pertsonen datuak.

Eguneratuak mantendu eskualdeko herrietara bizitzera etorritako

EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Udal erregistroekin datu bilketa eta IMMIGRAZIO
analisirako irizpide batzuk adostu, TEKNIKARIA
gutxienekoa izanik sexua, jatorria eta
erroldatze hilabetea.
Aniztasunaren
kudeaketarako
interesgarriak iruditzen zaizkien beste
irizpide batzuk adostu (diru-sarrerak,
dependentzia duten pertsonak zaintzen
dituen, diskapazitatea, etab.)

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
UDALAK
ALKATETZAK
(Administrazioa)

Eskualdeari
buruzko
emaitzak IMMIGRAZIO
zentralizatu eta zabaldu udaletxeetan TEKNIKARIA
eta beste hainbat erakundetan.

6.go ESTRATEGIA: Gizartearen aniztasuna (adina, sexua, jatorria, etab.) kontutan izan
Goiekitik eta udaletatik abian jartzen diren komunikazio kanpainetan.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Komunikazio kanpainetako hizkuntza IMMIGRAZIO
gainbegiratu egon daitezkeen (sexu, TEKNIKARIA
adin, jatorri, etab.) diskriminazioak eta
estereotipoak ekiditeko.
Komunikazio
kanpainetako
irudiak IMMIGRAZIO
gainbegiratu egon daitezkeen (sexu, TEKNIKARIA
adin, jatorri, etab.) diskriminazioak eta
estereotipoak ekiditeko.
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

3. Helmuga: Pertsona etorkinek , bertakoen moduan, errekurtso
publikoak normaltasunez erabil ditzaten ziurtatzea.

1.go ESTRATEGIA: Eskualdeko udal erregistroetako lehen harrera eta informazioa
zerbitzuak hobetu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Partehartzaileak
identifikatu
eta IMMIGRAZIO
eskualde mailako harrera sarea sortu.
TEKNIKARIA
Lehen harrerako eskualde mailako IMMIGRAZIO
protokoloa adostu, sarean parte hartzen TEKNIKARIA
duten erakunde guztien artean.
GIZARTE
ZERBITUAK
UDALAK
(Administrazioa)
OSAKIDETZA
IKASTETXEAK
ELKARTEAK
Goierriko errekurtsoen gida eguneratua IMMIGRAZIO
mantendu eta banatzen jarraitu.
TEKNIKARIA
GOIEKI
Eskualdeko eta udaletako zerbitzu eta IMMIGRAZIO
errekurtsoen erabilera aztertu, gutxien TEKNIKARIA
erabiltzen
dituztenen
artean UDAL SAILAK
promozionatuz eta erabilera bultzatuz.

2go ESTRATEGIA: Etxebizitza lortzerakoan dauden diskriminazio egoerak identifikatu eta
hauek ekiditeko neurriak hartu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Erakunde publiko eta pribatuen artean GOIEKI
etxebizitzaren
beharraren
inguruko UDALAK
sentsibilizazio kanpaina egin, arreta ELKARTEAK
berezia eskainiz
atzerritarrek jasan
ditzaketen diskriminazio egoerei.
Gizarte erroldatze programa sustatu IMMIGRAZIO
eskualdean
TEKNIKARIA
UDALAK
ELKARTEAK
Herrietan,
hutsik
dauden
edo HIRIGINTZA
konponketa behar duten etxebizitzak
identifikatu eta zenbatu.
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Alokabide eta Etxebide zerbitzuak UDALAK
ezagutzera eman eta sustatu.

3.go ESTRATEGIA: Lan merkatuan sartzeko babes neurriak sustatu eta lanerako
informazio, orientabide eta formakuntza bideak hobetu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Lanerako esparru berriak edo lan
aukera onak eskaintzen dituzten
enpresak
identifikatu
eta
haiekin
harremanetan jarri.

GOIEKIKO
ENPLEGU SAILA
LANBIDE
INEM

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Informazio hau pertsona atzerritar IMMIGRAZIO
langabetuen artean zabaldu horretarako TEKNIKARIA
biderik egokienak erabiliz.
GOIEKIKO
ENPLEGU SAILA
Eskualdeko lan merkatuan sartzeko IMMIGRAZIO
pertsona
hauek
izan
ditzaketen TEKNIKARIA
formakuntza beharrak identifikatu.
GOIEKIKO
ENPLEGU SAILA
IKASTETXEAK
LANBIDE
INEM
Atzerritar langabetuen
ekimenak babestu.

autoenplegu IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
GOIEKIKO
ENPLEGU SAILA

INEM
edota
Lanbidera
doazen
onuradun guztiei sindikatu batetara
joateko gomendapena egin beren
eskubide eta betebeharrak ezagutzeko

4.go ESTRATEGIA: Ikasle atzerritarren eta hauen familien harrerarako eskualdeko
errekurtsoak identifikatu eta indartu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Eskualdean, eskola munduan ikasle IMMIGRAZIO
atzerritarrei harrera emateko dituzten TEKNIKARIA
beharrak antzeman.
BERRITZEGUNEA
IKASTETXEAK
Ikasle
atzerritarren
harrerarako
beharrezkoak
diren
errekurtsoak
Udalerri guztiak batera eskatu Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza sailari.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
BERRITZEGUNE
IKASTETXEAK

Ikasle atzerritarren partehartzea bultzatu IKASTETXEAK
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

eskolaz kanpoko jardueretan.

GURASO
ELKARTEAK

5.go ESTRATEGIA: Biztanleria atzerritarrak eskualdeko osasun errekurtsoak eskura izan
ditzala ziurtatu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Eskualdeko
osasun
errekurtsoen IMMIGRAZIO
inguruko
informazioa
zabaldu TEKNIKARIA
horretarako biderik egokienak ibiliz.
OSAKIDETZA
Osasun
errekurtsoei
orientabide
protokoloa
eskualdeko udalerrian artean.

buruzko IMMIGRAZIO
adostu TEKNIKARIA
GIZARTE
ZERBITZUAK
OSAKIDETZA

Iritsi berriak diren pertsonek izan
ditzaketen arazo espezifikoei erantzuna
emateko errekurtsoak topatu eskualde
mailan.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
OSAKIDETZA
KLINIKA
PRIBATUAK
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

4. Helmuga: Eskualdeko erakunde publikoetan atzerritarrek jasan
ditzaketen desabantaila edo diskriminazioak gainditzeko neurri

1.go ESTRATEGIA: Egon litezkeen bazterkeria egoerak antzeman eta erantzunak eman.
EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Eskualdeko
erakunde
publikoekin IMMIGRAZIO
urgentziazko
egoerei
erantzuna TEKNIKARIA
emateko protokoloa adostu.
GOIEKI
UDALAK
Goierri mailan Larrialdietarako etxeren
bat
sortzeko
inplikazioa
bultzatu
udaletxeetan

2.go ESTRATEGIA: Erregularizazio juridiko-administratiboko egoerei erantzuna eman.
EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Lanordu erdian lan egiteko pertsona bat IMMIGRAZIO
kontratatu
Gurutze
Gorriaren TEKNIKARIA
akordioarekin
bailara
mailan UDALAK
aholkularitza zerbitzua etorkinei zein
erakundeei eskaintzeko.
Atzerritarren erregulaziorako errekurtso IMMIGRAZIO
eta tramiteak jasotzen dituen gida bat TEKNIKARIA
egin.
GOIEKI
EMPRESAK
IKASTETXEAK
Atzerritarren erregulaziorako errekurtso IMMIGRAZIO
eta tramiteak jasotzen dituen gida TEKNIKARIA
eguneratua mantendu.
GOIEKI

3.go ESTRATEGIA: Atzerriko adin txikikoei harrera eskaini gaian eskumena duten
gainontzeko instituzioekin koordinatuz.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Eskualdera iristen diren adin-txikikoei IMMIGRAZIO
tramite ezberdinetan (eskolaratzea, TEKNIKARIA
etab.) laguntzeko prest dauden pertsona GAZTERIA
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

eta erakundeen lan poltsa osatu.

ELKARTEAK

Protokolo
bat
prestatu
eragile
ezberdinen artean (eskolak, elkarteak,
etab.) BATA gazteak herrietara etortzen
direnerako.
Eskualdera iristen diren adin-txikikoei IMMIGRAZIO
laguntzeko prest dauden pertsona eta TEKNIKARIA
erakundeen bolondres poltsa osatu.
GAZTERIA
(kale-hezitzaileak,
ludotekak, aisialdi
taldeak, etab.).
ELKARTEAK
Adin-txikikoen egoeraren berri emanez IMMIGRAZIO
egiten diren sentsibilizazio saioekin TEKNIKARIA
jarraitu.
Eskualdeko aisialdi taldeen eta harrera
pisuen arteko komunikazio bideak sortu
pisuetan
dauden
adin-txikikoak
antolatzen
dituzten
jardueretara
gonbidatzeko.

IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA
AISIALDI TALDEAK
HARRERA PISUAK

4.go ESTRATEGIA: Etorkin helduek hezkuntza, formakuntza eta hizkuntz ezagutzak lor
ditzaten errekurtsoak identifikatu eta bultzatu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Helduen alfabetatzerako eskualdean IMMIGRAZIO
abian jartzen diren iniziatiba guztiak TEKNIKARIA
babestu (EPAk, etab.).
GOIEKI
UDALAK
Euskara
ikasteko
iniziatiba
eta UDALAK
errekurtso guztiak sustatu (Euskaltegiak, (euskara, Kultura,
AISA, etab.).
etb.).
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1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

5. Helmuga: Goierriko emakume eta gizonen arteko aukera
berdintasuna sustatzea.

1.go ESTRATEGIA: Genero ikuspegia txertatu planean aipatzen diren ekintzetan eta
planaren kudeaketan.
EKINTZA

ARDURADUNAK

1 Urtea 2 Urtea 3 Urtea 4 Urtea

AURREKONTUA

Genero ikuspegitik gainbegiratu planean GOIEKI
aipatzen diren ekintza guztiak.
Hizkuntza eta eduki sexistak ekiditu.

GOIEKI

Esfortzu berezi bat egin, emakumeek IMMIGRAZIO
(bereziki atzerritarrak) planean zehazten TEKNIKARIA
diren ekintzetan parte hartu dezaten.
BERDINTASUN
TEKNIKARIAK
UDALEKO
TEKNIKARIAK

2.go ESTRATEGIA: Menpekoen zaintzarako errekurtsoak egokitu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Zaintzaren inguruko diagnostikoa egin GIZARTE
eskualdean.
ZERBITZUAK
Menpekoen
zaintzarako
eta SERGIZARTE
zaintzaileentzako dauden zerbitzu eta ZERBITZUAK
errekurtsoak ezagutzera eman, bereziki ELKARTEAK
eskualdean
zaintza
lanak
egiten
dituztenen artean.
Zaintzaileak
(bereziki
emakume
atzerritarrak, zaharrak, etab.) udaletako
sail ezberdinetatik antolatzen diren
jardueretara
joan
daitezen
menpekoentzako zaintza zerbitzuak
eskaini.

GIZARTE
ZERBITZUAK
KULTURA
KIROLAK

Udal
errekurtsoen
erabilera GIZARTE
erregulatzerakoan,
kontuan
hartu ZERBITZUAK
menpekoak zaintzen dituzten pertsonen
desabantailazko egoera.
Zerbitzuak edo jarduerak antolatzerako KULTURA
garaian, kontuan izan menpekoak KIROLA
zaintzen dituzten pertsonen ordutegi
mugatuak.
Etxean pertsona gaixo bat (gaixotasun GIZARTE
kronikoarekin,
fase
terminalean ZERBITZUAK
daudenak, etab). zaindu behar dutenei
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laguntza zerbitzu bat eskaini.
Haurtzaindegi
zerbitzuen
aztertu eta erantzuna eman.

eskaera UDALAK

Ikasturtean zehar, eta opor garaian, BERRITZEGUNA
eskolaz kanpoko jarduera programa IKASTETXEAK
eskaini.
GURASO
ELKARTEAK
AISIALDI TALDEAK
Ikastetxeetako patioetara sartzen utzi BERRITZEGUNEA
eskola orduetatik kanpo eta opor IKASTETXEAK
garaian. .
Neska eta mutilak ikastetxeetara HERRITARRAK
eramateko boluntarioen poltsa bat ELKARTEAK
osatu. (Nagusilan).
(Nagusilan)

3.go ESTRATEGIA: Zaintza lanak ezagutzera eman eta baloratu.
EKINTZA

ARDURADUNAK
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Zaintzaren inguruko rally fotografikoa KULTURA
egin.
IKASTETXEAK
ELKARTEA
Ikastetxeetako ikasleekin zaintzaren KULTURA
inguruan literatur sariketa bat egin IKASTETXEAK
adineko
pertsonen
erretratu ELKARTEAK
autobiografioak jasoz.

4.go ESTRATEGIA: Eskualde mailan genero indarkeria saihesteko neurriak hartu.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Genero
indarkeria
jasan
duten
emakumeentzako errekurtsoen inguruko
informazio zabaldu, informazio hau,
emakume etorkinetara iristen dela
ziurtatuz.

UDALETAKO
TEKNIKARIAK
GIZARTE
ZERBITZUAK
IMMIGRAZIO
TEKNIKARIA

Genero indarkeriaren aurkako Legedian IMMIGRAZIO
emakume etorkinei dagozkien alderdien TEKNIKARIA
inguruko informazio zabaldu.
GIZARTE
ZERBITZUAK
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5.go ESTRATEGIA: Sexuen arteko ezberdintasunen berri emateko eta kontzientzia
hartzeko jarduerak egin.
EKINTZA

ARDURADUNAK

Eskualdeko
gizonei
zuzenduriko GOIEKI
sentsibilizazio eta informazio kanpaina UDALAK
egin,
sexuaren
araberako
ezberdintasunak agerian uzten dituzten
datuak emanez (langabezia tasak,
pobrezia datuak, denboraren erabilerari
buruzkoak, soldatak, auto istripuak,
etab.).
Sexualitatea eta harreman afektiboak ELKARTEAK
modu autonomoan, berdintasunean eta IKASTETXEAK
arduraz bizitzeko tailerrak egin pertsona AISIALDI TALDEAK
gazteekin.
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