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SARRERA 
 

Irungo Haur eta Nerabeen I. Udal Plana Irungo hiriaren ibilbideko giltzarrietako bat da, 

UNICEFek Haurren Hiri Lagun gisa emandako aitorpenaz geroztik. Planak sei ardatz 

ditu: eskubideak, parte-hartzea eta herritartasun aktiboa; ingurune lagunkoi eta 

babesleak; erresilientziarekiko kalteberatasuna; hiri-ingurune seguruagoa, 

osasungarriagoa eta iraunkorragoa; instalazioen, zerbitzuen eta jardueren baterako 

diseinua; eta politika publikoen zeharkakotasuna eta integraltasuna. 

 

Ardatz guztiek helburu bakar bati erantzuten diote: haur eta nerabeen parte-hartzea 

sustatzea Irungo politika-publikoetan, eta hiri bat eraikitzea haien beharrizan eta 

ikuspegietatik abiatuta, haien autonomia sustatuz. Era berean, udalaren lan egiteko 

moduak aldatu nahi ditu, zeharkakotasuna bere egiteko moduetan integratuz eta 

haurren eskubideak azpimarratuz. 

 

Hurrengo orrialdeetan 2021. aldian egindako ekintzen memoria jasotzen da. 

Horretarako, ardatz bakoitza berrikusten da eta ekintzen garapena azaltzen da. 

Horietako asko ezin izan dira egin COVID-19aren ondoriozko osasun-egoeragatik, 

besteak beste, Haur eta Nerabeen Foroaren saio bateratua, burbuila ezberdinak 

nahasteak zekarren arriskuagatik eta abar. Horrek ere eragina izan du ikastetxe 

bakoitzeko lantaldeen saioen garapenean, itxialdiek haien garapena zaildu baitzuten. 

Hala ere, gai horren inguruan lan egin da eta datozen urteetan jarraituko duen ibilbide 

bat hasi da. 

 

Memoria honetan Plana jasotzen da, antolatuta dagoen bezala, eta kolore 

desberdinekin adierazten da 2021erako programatutako ekintzen egoera. Hauek dira 

erabilitako koloreak: 
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KOLOREA ERREFERENTZIA 

 Ez da gauzatu. 

 Planifikatua baino lehen egin da. 

  Gauzatu da. 

 Zati bat egin da, baina ez osorik. 

 Atzeratu egiten da. 

 

Era berean, Planaren lan-ardatz bakoitzean 2021eko ekintza nabarmenenen egoera 

aipatzen da. 
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1. ESKUBIDEAK, PARTE HARTZEA ETA HERRITAR AKTIBOAK 
1.1.  JARDUERAK 2021-2024 

1.1. Haurrak eta nerabeak ordezkari izateko eta parte hartzeko gune autonomoak sortzea eta dinamizatzea, Haurren eta Nerabeen Foroa azpimarratuz, lehendik dauden espazioen eta prozesuen 
arteko komunikazioa, trukea eta lotura zabalduz eta parte hartzeak haien aniztasun osoa islatuko duela bermatuz (genero aldagaiak, adin aldagaiak, jatorriak eta abar kontuan hartzea, ahalik eta 
modu inklusiboenean egin dadin). 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

1.1.1. 

Irungo Haurren eta Nerabeen Foroaren funtzionamendua (sareko egitura, 
inplikatutako zentro, zerbitzu eta prozesu guztietako lantalde guztien 
ordezkaritzarekin): 

    

Gazteria 

Hezkuntza Arloa 

 

Partaidetza eta Gardentasun Arloa 

 

Irunen haurrekin eta nerabeekin 
zuzenean lan egiten duten sail eta 

zerbitzuetako teknikariak 

 

Foroan parte hartzen duten udalerriko 
ikastetxeak 

 

a) Haurren Foroaren
1
 saio bateratu bat 2021ean

2
 eta Foroaren 2 saio hurrengo 

urteetako bakoitzean
1
, 2022-24an. 

(1) (2) (2) (2) 

b) Nerabeen Foroaren saio bateratu bat 2021ean
3
 eta Foroaren 2 saio 

hurrengo urteetako bakoitzean
1
, 2022-24an. 

(1) (2) (2) (2) 

c) Lantaldeekin lan saioak Irungo Haurren eta Nerabeen Foroan parte hartzen 
duen eskola edo zerbitzu bakoitzean (6 saio talde bakoitzeko). 

    

d) Foroaren eta sarean parte hartzen duten lantaldeen jarduerari buruzko 
komunikazio, informazio eta dokumentazio sistema abiaraztea, 
haurrentzako eta gazteentzako hizkuntza egokia erabiliko duena, erraz 
eskuratzeko modukoa eta Irungo Haurren eta Nerabeen Foroak elkarrekin 
kudeatuko duena. 

    

                                                           

1
 Foroa bi espaziotan egituratuko da (haurtzaroa eta nerabezaroa), eta une batzuetan bereiz egingo dute lan, eta beste batzuetan, berriz, batera. 

2
 Foroaren funtzionamendu “urteak” eskola ikasturteen arabera egituratuko dira. 

3
 Foroaren funtzionamendu “urteak” eskola ikasturteen arabera egituratuko dira. 
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e) Foroaren antolaketa eta funtzionamendua urtero definitzea, haurren eta 
nerabeen lantaldeek sortutako proposamenetan oinarrituta. 

    

f) Haurrek eta nerabeek egin beharreko ekintzak planifikatu (urtean behin) eta 
abian jartzea, haien lehentasunen arabera eta udalarekiko elkarrizketa 
prozesuaren esparruan, eta udalak proposamen horiek onartzea. 

    

g) Urteko ebaluazio ekintzak egitea. Horietan Haurrek eta Nerabeek Parte 
Hartzeko Foroen funtzionamenduarekiko zenbaterainoko gogobetetze maila 
duten adieraziko dute haurrek eta nerabeek, eta hobekuntza proposamenak 
jasoko dira hurrengo urterako. 

    

 

1.1.2. 

Haurren eta Nerabeen Foroa indartzea.     

Gazteria 

 

Hezkuntza 

Udalerriko ikastetxeak 

 

a) Pixkanaka DBHko zentro gehiago sartzea. (3) (5) (6) (6) 

b) Pixkanaka LHko zentro gehiago sartzea. (2) (4) (5) (6) 

c) Udalerriko haurren eta nerabeen udal zerbitzuak
4
 sartzea Haurrek eta 

Nerabeek Parte hartzeko Foroaren dinamikan. 
    

d) Batxilergoko eta lanbide heziketako 18 urtetik beherako ikasleak 
integratzeko moduak identifikatzea. 

    

e) Barne lana zentro bakoitzean, bermatzeko, alde batetik, foroan zuzenean 
parte hartzen duten haurrek eta nerabeek talde guztien sentimendua eta 
definizioak eramango dituztela, eta, bestetik, foroan landutakoa barnean 
zabalduko dela eta ikastetxearen zereginean dituzten inplikazioak 
integratuko dituztela. 

    

f) Lan sistema egituratua ezartzea eta martxan mantentzea, eta, aldi berean, 
tartean dauden zentroen eta zerbitzuen egoerak, baliagarritasunak eta lan 

    

                                                           
4
 Ingurune irekiko hezkuntza programa, Gaztelekua, Haurtxokoak.  
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egiteko moduak errespetatuko dituena, Foroaren funtzionamenduaren 
inguruan inplikatutako langile helduekin (teknikariak, hezkuntzako langileak, 
zerbitzuetako begiraleak, etab.) komunikazio arina izanez. 

1.1.3. 

Haurrek eta nerabeek parte hartzeko espazioak eta prozesuak konektatzea, 
antolatzea eta kualifikatzea: 

    

Gazteria 

Eskolako Agenda 21, Gazteen 
Partaidetzako Aurrekontuak eta Gazteen 
Osoko Bilkura programen ardura duten 

teknikariak + egindako Mapeoan 
identifika daitezkeen beste batzuk. 

a) Mapeatzea (osaera eta funtzionatzeko modua barne) (6.3.1.a jard.).     

b) Garatutako prozesuak sustatzaileekin batera aztertzea, eta haien asmamen eta 
zailtasun nagusiak identifikatzea. 

    

c) Egokitzapena (beharrezkoa bada), haurrek eta nerabeek udalerrian parte 
hartzeko sistema koherente eta interkonektatu bakar batean oinarrituta. 

    

d) Komunikazio sistema egokia abian jartzea (6.3.3.a jarduera).     

e) Espazio horiek partaidetzako metodologien bidez dinamizatzeko lanean 
laguntzea, gero eta autonomoagoak izan daitezen (6.4.3. a eta b jarduera). 

    

 

 

1.1.4. 

Haurren eta gazteen partaidetzako espazio guztietan ikuspegi integratzailea 
bermatzea osaerari dagokionez, honako aldagai hauen arabera: generoa, 
jatorria eta kulturartekotasuna, aniztasun funtzionala, klase soziala, egoitza, 
etab. 

    

Gazteria 

Gazteria 

 

Berdintasuna 

 

Kultura 

 

Euskara 

 

Gizarte zerbitzuak 

a) Egungo osaera berrikusita.     

b) eta, beharrezkoa bada, zabalduta.     

c) Garatu beharreko prozesuan/proposamenetan/ekintzetan ahotsek duten 
presentzia (aniztasuna) aztertuz eta parte hartze inklusiboa eta plurala izateko 
oztopoak eta faktoreak identifikatuz. 

    

1.1.5. Hainbat erakundetan parte hartzeko espazio gehiago indartzeko eta sortzeko 
bultzada, hala nola udalerriko elkarteetan eta klubetan (6.6.2; 6.4.2.b; eta 6.4.3. a 

    Gazteria Hezkuntza 
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eta b jar.).  

Sailen arteko 
mahaia 

 

Tartean diren sail guztiak 

 

Kirol klubak 

 

Gazte elkarteak 

 

1.2. Irungo haurrek eta nerabeek beren eskubideei buruzko ezagutza eta kontzientzia har dezaten sustatzea, herritar aktiboak izateko oinarri gisa, beren ikuspegietatik, lehentasunetatik, lan 
egiteko eta antolatzeko moduetatik abiatuta, hiriko dinamiketan aldaketa eragile senti daitezen eta izan daitezen. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

1.2.1. 

Irungo Haurren eta Nerabeen Foroaren dinamikan parte hartzen duten 
ikastetxeetako, erakundeetako eta zerbitzuetako taldeetan lan egitea haurren 
eskubideei buruz (haurren eta nerabeen ikuspegitik begiratuta) eta haurren 
eskubideen adierazpena sustatzea. 

    

Gazteria 

 

Hezkuntza 

Hezkuntza 

 

Haurrekin zuzenean lan egiten duten 
sailetako teknikariak 

 

Udalerriko ikastetxeak 

1.2.2. 
Haurrek eta nerabeek berek egitea garaikideekiko sentsibilizazio kanpainak eta 
beraiek prestatzea zabalkunderako materiala, adinaren arabera bereizia. 

    
Gazteria 

 

Ikastetxeak 

 

Irungo Haurren eta Nerabeen Foroan 
parte hartzen duten udalerriko 

erakundeak, elkarteak eta zerbitzuak  

1.2.3. 

Irungo Haur eta Nerabeen I. Planaren berariazko bertsioa egitea, haurren eta 
nerabeen adin taldeei egokitua eta hiriko haurren eta nerabeen artean 
sozializatzea. 

    

Gazteria 
Foroan parte hartzen duten udalerriko 

hezkuntza zentroak 

a) Nerabeei (12-18 urte) zuzendutako planaren bertsio egokitua egitea, bai eta 
haren laburpena ere hiriko haurrei (7-12 urte) zuzendua.       
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b) Planaren bertsio egokitua zabaltzeko kanpaina bat abiaraztea Udaleko gizarte 
sareetan hiriko Haurren eta Nerabeen Foroetan parte hartzen duten haurrekin 
eta nerabeekin batera sortua. 

    

 

1.3. Beharreko mekanismoak eta prozesuak abian jartzea, haurrek eta nerabeek (eta haien proposamenek) Irungo Udalaren eta haren sailen prozesuetan eta ekintzetan parte har dezaten. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

1.3.1. 

Haurren eta nerabeen ordezkariekin topaketak egitea elkarrizketarako, 
erabakiak hartzeko eta hartutako erabakien jarraipena egiteko. 

    

Gazteria 

 

Alkatetza 

Irungo haurrek eta nerabeek parte 
hartzeko foroak hartutako erabakietan 
edo egindako proposamenetan parte 
hartzen duten sailetako teknikariak 

 

Udalerriko ikastetxeak 

a) Udal gobernuaren ordezkari politikoak (eta teknikariak) (urtean 1 edo 2)
5 

(1.1.1.f jar.). 
(1 edo 

2) 
(1 edo 

2) 
(1 edo 

2) 
(1 edo 

2) 

b) Teknikariak egotea (beharrezkoa bada) foroaren bilkuretan eta lantaldeen 
saioetan ikastetxeetan. 

    

1.3.2. 
Zuzeneko eta berariazko parte hartzea, zehaztutako prozesuen, protokoloen eta 
ekintzen arabera (6.2.2 eta 6.2.3 jar.). 

    

Gazteria 

 

Tartean diren 
sailak 

Ikastetxeak 

1.3.3. 
Udalera gaur egun egiten diren bisitak indartzea, haurrek eta nerabeek Udalarekin 
dituzten harremanak eraikitzeko oinarrizko programa gisa finkatuz. 

    

Informazioaren 
Gizartea, 

herritarren 
parte hartzea 
eta auzoak + 

Ikastetxeak  

                                                           

5 Momentuaren arabera, Foroko topaketen barneko truke topaketak izan daitezke, edo lan saio espezifikoak. 



IRUNGO HAUR ETA NERABEEN 1. UDAL PLANA 

MEMORIA 2021 

10 

  

Gazteria 

a) Programa finkatzea, besteak beste, honako hauek zehaztuta: ahalduntzearen 
aldeko helburuak; programaren osagai nagusiak (azpiegiturak, antolaketa, 
funtzionamendua, langileak...); haurrentzako eta nerabeentzako zerbitzu eta 
alderdi deigarrienak azpimarratzea (informatika, brigadak, etab.); hartuko 
duen dimentsio orokorra, eta lurraldeka eta adin tarteen arabera egituratutako 
estaldurak. 

    

Gazteria 

 

Alkatetza 

Bisitak antolatzen eta egiten parte 
hartzen duten gainerako sailak 

 

Udalerriko ikastetxeak 

 

 

b) Aurrekoan oinarrituta, prozesua, uneak eta materialak prestatzea eta abian 
jartzea. 

    

Gazteria  

 

Alkatetza 

 

Tartean den sail eta/edo arlo 
bakoitzeko barne lana 

 

1.4. Ikaskuntza partekatuko tokiko komunitatea sortzea haurren eskubideen inguruan eta haurren ikuspegitik lan egiteak eta hezteak dituen ondorioen inguruan, informazio, dibulgazio eta 
prestakuntza helburuekin, familientzat, guraso elkarteentzat, teknikarientzat, politikarientzat, zerbitzuetakoentzat eta hezitzaileentzat: "Haurren Lagun den Eskola". 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

1.4.1. “Haurren lagun den eskola” komunitatea diseinatu eta martxan jarri.       

1.4.2. 

Guraso elkarteentzako (eta gurasoentzako) sentsibilizazio eta prestakuntza 
kanpaina, haurren eskubideei eta eskubideen ikuspegitik begiratuta lan egiteak 
dituen ondorioei buruz (Komunikazioa + 6.4.2.c jard.).     

Hezkuntza 

 

Gazteria 

Hezkuntza 

 

Udalerriko ikastetxeak 

 

1.4.3. 
Haurrek eta nerabeek beren familiekin antolatutako sentsibilizazio eta 
prestakuntza kanpaina, guraso elkarteekin koordinatuta, elkar ezagut dezaten eta 
dituzten eskubideak errespeta ditzaten. 

    

Gazteria 

 

Gazteria 

Tartean diren sail guztiak 

 

Ikastetxeak 
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1.4.4. 

Sentsibilizazio eta prestakuntza kanpaina politikariei, teknikariei, zerbitzuei, 
elkarteei eta hezkuntzako langileei  haurren eskubideei eta eskubideen 
ikuspegitik begiratuta lan egiteak dituen ondorioei buruz (Komunikazioa + 6.4.2.a, 
b eta c eta 6.4.3 jard.). 

    

Hezkuntza 

 

Gazteria 

Sailetako teknikariak 

 

Zerikusia duten zerbitzuetako langileak 

 

Irungo elkarteak eta erakundeak 

 

Hezkuntzako langileak 

1.4.5. 
Komunikazio estrategia sozial ertaina diseinatu eta abian jartzea, haurrak eta 
nerabeak subjektu politiko aktibo gisa onartzeari eta haien eskubideei buruz 
sentsibilizatzeko eta informatzeko, Irungo herritar guztiei zuzendua. 

    Gazteria  
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1.2. EKINTZEN GARAPENA 

Haurrak eta nerabeak ordezkatzeko eta parte hartzeko gune autonomoak 

sortzea eta dinamizatzea 

2021eko urritik, 2021/2022 ikasturtean, haur eta nerabeen partaidetzarako laguntza 

teknikoaz arduratzen den enpresa esleipendunarekin batera, lehen eta bigarren 

hezkuntzako ikastetxeekin parte hartzeko guneak garatu ziren. Honako ikastetxe hauek 

parte hartu zuten saioetan: 

LH DBH 

Elatzeta Eguzkitza 

San Vicente de Paul Hirubide 

 San Vicente de Paul 

 

Lehen Hezkuntzaren kasuan, ikastetxe horiek Irungo ikastetxeen %18,18 dira, eta Bigarren 

Hezkuntzaren kasuan, %37,5a. 

Lehen koordinazio-bilerak egin ziren ikastetxeetako zuzendaritzarekin. Bigarren koordinazio-

bilera, berriz, Elatzeta (EP), San Vicente de Paul (EP) eta Eguzkitzarekin (DBH) egin zen. 

Parte hartzeko ondorengo saio hauek egin ziren: 

Ikastetxea Saio-kopurua Ikasle-kopurua Maila 

Elatzeta 4 12 LHko 4, 5 eta 6. 
mailak 

San Vicente de 
Paul EP 

2 48 LHko 6. maila 

Eguzkitza 1 9, Ikasleen Batzordea DBHko 3 eta 4. 
mailak 

Hirubide 0 - - 

San Vicente de 
Paul ESO 

0 17 2. DBH 
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Azaroaren 20rako aurreikusitako Haur eta Nerabeen Foroaren saio bateratua ezin izan zen 

egin COVID-19aren ondoriozko osasun-egoeragatik. 

Foroak abian jartzen hasi aurretik, Haurren eta Nerabeen Plana gizarteratu zen, honako 

helburu hauekin: 

1) Plana sortzen parte hartu duen Irungo hezkuntza-komunitateari aurkeztea, 

jasotako ekintzen garapenean parte har dezaten lortzea, eta ekintza horietan euren 

parte-hartzea definitzea. 

2) Planaren garapenean inplikazioa eta erantzukizuna izango duten udalerriko 

gizarte-eragileak eta ikastetxeak aktibatzea eta planari atxikitzea. 

3) Planaren sorreran parte hartu duten haur eta nerabeei planaren berri ematea, 

haien iritzia jasotzea, eta planaren barruan duten zeregina zehazteko urratsak 

ematea. 

Jarduera horri esker, urrian ikastetxe gehienetan hasi ziren haur eta nerabeek parte 

hartzeko foroak martxan jartzen.  

Haurrek eta nerabeek parte hartzeko espazioak eta prozesuak lotu eta artikulatzeari 

dagokionez, 2023ra atzeratu zen, ezin izan baitzen gauzatu. Espazio guztiek ikuspegi 

inklusiboa izateko bermeari dagokionez, oraingoz, arreta handiagoa jarri zaio espazio horiek 

martxan jartzeari, euren osaketari baino.  

Irungo haur eta nerabeen eskubideen kontzientziazioa sustatzea 

Jasotako ekintzen artean, honako hauek egin dira: "1.2. Irungo haur eta nerabeek beren 

eskubideei buruz duten ezagutza eta kontzientzia sustatzea, herritartasun aktiboa 

gauzatzeko oinarri gisa, haien ikuspegietatik, lehentasunetatik, lan egiteko moduetatik eta 

antolaketatik abiatuta, hiriko dinamiketan aldaketa-eragile senti daitezen eta izan daitezen" 

eta "1.2.3. Irungo Haur eta Nerabeei buruzko I. Planaren bertsio espezifiko bat egitea, haur 

eta nerabeen adin-talde desberdinei egokitua, eta hiriko haur eta nerabeen artean 

sozializatzea". 

Garatutako helburuen artean, honako hauek nabarmentzen dira: 

 Irungo Udalak onartutako Haurren eta Nerabeen I. Plana gizarteratzea, haurren 

eskubideak sustatzeko egindako urrats handia azaltzeko eta erakusteko. 
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 Irun UNICEFek aitortutako Haurren Lagun den Hirien artean kokatzea. 

 Prozesu honetako eta Planeko benetako protagonistei ahotsa ematea: haurrei eta 

nerabeei. 

 Haurrak eta nerabeak sentsibilizatzea, haur eta nerabeentzako hizkuntza eta 

identifikazio-tresnak erabiliz. 

 Euskarri eta material arinak, zein kontsumitzeko errazak sortzea. 

Bideoen sorkuntzan Elatzetako Lehen Hezkuntzako sei ikaslek parte hartu zuten. Era berean, 

nerabeei zuzendutako sentsibilizazio bideoan Hirubideko bi ikaslek eta San Vicente de 

Pauleko bik parte hartu zuten, baita Gaztelekuko bi gaztek ere. Bideo horiek haur eta 

nerabeei zuzenduta daude, eta horietan erabilitako hizkuntza egokitu da, haur eta nerabeen 

artean plana ezagutarazteko. 

Bideoak Irungo Udaleko Gazteria Saileko sare sozialetan eta hiriko Udaleko sareetan zabaldu 

ziren. 

Udalaren ekintzetan haurren eta nerabeen parte-hartzea integratzen duten 

mekanismoak ezartzea 

Udalak, Gazteen Sustapenerako eta Gizarte Ongizaterako Zerbitzuaren bitartez, haur eta 

nerabeen parte-hartze sistemak sartzen ditu bere egiteko moduetan, zeinetan haur eta 

nerabeen interesak kontuan hartzea lehenesten den. Lan egiteko modu hauek lehenesten 

dituztenen artean ere Haurtxokoak, Martindozenea Gaztelekua eta kale hezitzaileek aipa 

daitezke.   

Ezin izan zen bilera egin ordezkari politikoekin, COVID-19a zela eta, ezin izan zelako Irungo 

Haur eta Nerabeen Foroaren saio bateratua egin. 

Ikaskuntza partekatuko tokiko komunitate bat sortzea 

Haurren Lagun den Eskolak HaurARTEAn izena hartu zuen, eta horrekin batera HaurARTEan 

komunitatea diseinatu eta martxan jarri zen. 

Haurrak eta nerabeak subjektu politiko aktibo eta eskubidedun gisa aitortzeari buruz 

sentsibilizatzeko eta informatzeko komunikazio-estrategia sozial bat diseinatu zen, zeinak 

batez besteko Irungo hiritarrei zuzentzea xede zuen. 

https://youtu.be/w1iKKL6oQdo
https://youtu.be/TdTwK1k1UHc
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Era berean, podcastak sortu ziren, "Hezkuntza positiboa"ren izenburupean, eta 15 egunetik 

behin eman ziren, asteartero, Cadena Ser Irunen. Haietan, Kamy Mateo diziplina positiboko 

hezitzaileak parte hartu zuen. 

Podcast horien helburu behinena da erantzukizunak dituzten pertsonei eta gurasoei 

baliozko tresnak ematea errespetuz hezteko, adingabeei garapen fisiko, emozional, 

kognitibo eta sozialean lagunduz. Guztira, 2022ko otsailera arte 20 podcast eman ziren. 

Azaroaren 20an, Haurren Eskubideen Nazioarteko Egunean, "Haurrak Zentroan" 

izenburupean, espazio bat sortu zen partekatzeko, ikasteko, hausnartzeko eta, batez ere, 

haurren ongizatearen alde lan egitearen garrantzia azpimarratzeko. 

Jardunaldia gurasoei eta ardura hezitzailea duten pertsonei zuzenduta egon zen. Programak 

bi hitzaldi, mahai-inguru bat eta familia barruko tailer bat izan zituen.

https://www.irun.org/eu/gazteartean/haurartean-eu/haurartean-podcasta
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2. LAGUNKOI ETA BABESLE DIREN INGURUNEETARANTZ 
2.1. JARDUERAK 2021-2024 

 

2.1. Haurren eta nerabeen garapen emozionala eta erlazionala modu orokorrean sustatzea, inplikatutako funtsezko eragileek ikuspegi hori aurrera eraman ahal izateko baldintza egokiak sortuz 
(sentsibilitateak, ezagutzak, gaitasunak, baliabideak, etab.). 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

2.1.1. 

Berritzegunerekin eta ikastetxeekin koordinatuta, ahalegin orokorra egitea 
haurren eta nerabeen garapen emozionala hezkuntzaren esparruan haurrekin 
eta nerabeekin landu beharreko agenda zentralaren zati izan dadin lortzeko. 

    

Hezkuntza 

 

Ikastetxeak 

 

Berritzegune 

 

Gurasoak 

2.1.2. 

Gutxieneko sentsibilitatea eta ezagutzak garatzea, elkarteek eta gizarteko 
gainerako subjektuek beren ekintza kualifikatu ahal izan dezaten, emozioen 
eta harremanen garapenaren ikuspegia sartuta. 

    

Sailen arteko 
mahaia 

Haurrekin eta gazteekin lan egiten duten 
gizarte zibileko erakundeekin (gazteria, 
kultura, kirola, euskara, berdintasuna, 
hezkuntza, etab.) zuzeneko harremana 

duten sailak 

 

 Haurrekin eta nerabeekin lan egiten 
duten gizarte zibileko elkarteak eta 

gainerako erakundeak 

 

a) Haurren eta nerabeen garapen emozionalari buruzko sentsibilizazio eta 
prestakuntza topaketak egitea elkarteekin eta gainerako gizarte 
subjektuekin. (1.4.4 jard.). 

    

b) Zenbait elkartek alor horretan egindako esperientzien sozializazioa 
bultzatzea, eta elkarrekin diseinatzea lan esparrua, oinarrizko irizpideak, 
helburu komunak eta elementu hori elkarteen eta gainerako subjektuen 
eguneroko lanean bultzatzeko gutxieneko konpromisoak. 

    

c) Elkarteentzako laguntza baliabideak ezartzea ahalegin horretan (zuzeneko 
aholkularitza kolektiboa eta instituzionala). 
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d) Elementu hori balorazio elementu gisa sartzea sailek ematen dituzten 
dirulaguntzetan. 

    

e) Ebaluazio tresnak ezartzea, haurrek eta nerabeek jarduerei eta programei 
buruz duten ikuspegia adieraz dezaten ikuspegi emozionaletik begiratuta 
ere.   

    

 

2.1.3. 

Udaleko teknikarien eta politikarien gaitasuna indartzea.     

Sailen arteko 
mahaia 

Sailen arteko mahaiko kideak 

 

Sailetako eta arloetako teknikariak eta 
hezkuntza langileak 

f) Haurren eta nerabeen garapen emozionalarekin zerikusia duten gogoeta eta 
azterketa espazioak (sailen arteko mahaiaren saioetan). 

    

g) Prestakuntza irekiak haurrekin eta nerabeekin zerikusia duten udaleko 
langile guztientzat, edozein dela ere haien posizioa eta/edo eginkizuna. 

    

h) Sailek eta arloek bultzatzen dituzten programetan eta ekintzetan ikuspegi 
hori txertatzeko estrategiak diseinatzea. 

    

i) Ebaluazio tresnak ezartzea, haurrek eta nerabeek jarduerei eta programei 
buruz duten ikuspegia adieraz dezaten ikuspegi emozionaletik begiratuta ere 
(2.2.2.e jard.). 

    

2.1.4. 

Ikuspegi horretatik begiratuta lan egitea Haurren eta Nerabeen Foroko 
jarduera guztietan eta haren lantaldeetan, haurren eta nerabeen ikuspegitik 
abiatuta eta estrategia eta tresna zehatzak elkarrekin eraikita.     

Sailen arteko 
mahaia 

Sailen arteko mahaiko kideak 

 

Sailetako eta arloetako teknikariak eta 
hezkuntza langileak 
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2.2. Prebentzio prozesuak garatzea indarkeria matxistaren, genero diskriminazioaren eta aniztasun sexu-afektiboaren aurka (teknologia berriekin adieraztea barne) 8-10 urtetik aurrerako 
haurrekin eta nerabeekin eta haiekin lan egiten duten subjektu helduekin. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

2.2.1. 

Ikuspegi horretatik begiratuta lan egitea Haurren eta Nerabeen Foroko 
jarduera guztietan eta haren lantaldeetan, haurren eta nerabeen ikuspegitik 
abiatuta eta estrategia eta tresna zehatzak elkarrekin eraikita. 

    

Berdintasuna 

 

Gazteria 

Foroa 

 

Ikastetxeak 

2.2.2. 

Ardatz horri buruzko hausnarketa eta ekintza prozesuak bultzatzea, Foroko 
lantaldeen eginkizun gisa, alderdi hori hezkuntza eta udal agendan jartzen 
lagun dezaten. 

    

Berdintasuna 

 

Foroa 

 

Ikastetxeak 

 

Ekintzetan parte hartzen duten sailak 

a) Errealitate espezifikoa aztertzea, subjektuekin
6
 eta espazioetan

7
 egin 

beharreko ekintza zehatzak definitzea. 
    

b) Parte hartzaileek berek diseinatutako eta ezarritako sentsibilizazio 
ekintzak/kanpainak garatzea. 

    

2.2.3. 

Prestakuntza tailer irekiak genero berdintasunari, indarkeria matxistaren 
prebentzioari, maitasun erromantikoari, maskulinotasun berriei, aniztasun 
afektibo-sexualari, ziberbullingari eta abarri buruz, Udalak eta nerabeek 
elkarrekin antolatuak. 

    
Berdintasuna 

 

Foroa 

 

Ekintzetan parte hartzen duten sailak 

 

Ertzaintza 

 

 

                                                           
6
 Udalak, ikastetxeak, elkarteak, ikasleak, … 

7
 Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak, jaiak, eta abar… 
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2.2.4. 

Udaleko hezkidetza mahaiarekin eta Asexora-T zerbitzuarekin lan egitea, 
prestakuntza tailerrak programatzeko Irungo ikastetxeetan, bai lehen 
hezkuntzan (5. eta 6. maila), bai bigarren hezkuntzan, indarkeria matxistaren 
prebentzioari, maitasun erromantikoari, maskulinotasun berriei, aniztasun 
afektibo-sexualari, ziberbullingari buruz. 

    
Berdintasuna 

 

Foroa 

 

Udal Hezkidetza Mahaia 

 

Asexora-T zerbitzua 

 

Gazteria 

 

 

2.3. Irungo haurren eta nerabeen artean kulturarteko bizikidetza sustatzea, kulturartekotasunaren eta elkarbizitzaren arloan hurrengo Tokiko Planean ezarritako helburuekin bat etorriz. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

2.3.1. 

Haurtzaroaren ikuspegia txertatzea kulturartekotasunaren eta bizikidetzaren 
arloko hurrengo Tokiko Plana egitean, eta bi planen artean beharrezko 
koordinazio mekanismoak ezartzea, haien artean sinergiak sortzeko eta bien 
eragina sustatzeko. 

    
Gizarte 

Ongizate 
Arloa 

Sailen arteko mahaia 

  

Gaian esperientzia duten erakundeak 
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2.2. EKINTZEN GARAPENA 

Haurren eta nerabeen arteko garapen emozionala sustatzea 

 

Dagokion sailak 2.1.1 helburuaren birmoldaketa proposatu zuen. Helburu horrek 

hezkuntza-eremuan garapen emozionala sustatzeari egiten dio erreferentzia, eta  

Udalak ez du uste egin dezakeenik; hura jasotzeko moduak kurrikulumean eragiten 

baitu. Horrela, honela birformulatzea proposatu zen: 

"Ikastetxeei hezkuntza emozionalaren arloko baliabideak eskaintzea"; hau da, 

hezkuntza emozionala landu nahi duten ikastetxeei baliabideak eskain dakizkieke, hala 

nola jarduerak, gurasoentzako prestakuntza edo dirulaguntzak. Proposamena 

HaurARTEanen ikaskuntza-esparruan integratzeko aukera planteatzen da. 

Garapen emozionalaren sustapena Haurren eta Nerabeen Foroaren jardueretan eta 

lantaldeetan ere landu nahi da. Alderdi hori ikastetxeetako lantaldeetan eta lan 

egiteko moduan gauzatzen ari da. Halaber, jolasen bidez emozio- eta harreman-

hezkuntza garatzen laguntzen duten estrategiak biltzen ditu. 

 

Haur eta nerabeekin indarkeria matxistaren, genero-diskriminazioaren 

eta aniztasun sexu-afektiboaren aurkako prebentzio-prozesuak garatzea 

Foroa urte amaieran hasi zen, eta, beraz, ez zen Planean planteatzen den moduan 

landu, baina Berdintasun Sailak ekintzak egin zituen gazteekin. Horrela, atzeratu egin 

dira hausnarketa-prozesuak bultzatzeko ekintzak (2.2.2.), nahiz eta nabarmentzekoak 

diren bai Beldur Barik tailerrak, bai aniztasun afektibo-sexualari eta familia-

aniztasunari buruzko programa, urritik abendura egin zena. Programa horietan, Lehen 

Hezkuntzako 6. mailatik DBHko 4. mailara bitartekoek parte hartu zuten, dinamika 

parte-hartzaileen bidez. 

Beldur Barik DBHko ikasleei zuzenduta dago. Helburu orokorra da emakumeen eta 

gizonen arteko berdintasun-balioak bultzatzea, nerabeen eta gazteen artean jarrera 

ez-sexistak aldatzea, indarkeria matxista prebenitzea eta harreman osasuntsuak eta 

berdintasunean oinarritutakoak sustatzea. 
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Tailerrek ordubeteko hiru saio dituzte, eta eduki desberdinak dituzte ikasturtearen 

arabera: 

1.DBH Gizartean dagoen sexismoa identifikatzea. 

2.DBH Emakumeen ekarpen sozial eta historikoa ezagutzea. 

3.DBH Indarkeria matxista prebenitzea 

4.DBH Berdintasunean eta errespetuan oinarritutako harremanen eraikuntza sustatzea. 

 

Irungo ikastetxe publiko eta pribatu guztiek parte hartu zuten, batek izan ezik. Udalak 

Beldur Barik lehiaketa ere antolatu zuen eta bertan 13 bideo aurkeztu ziren. 

Lehendabizikoz antolatu zen Lehen Hezkuntzako 6. mailari zuzendutako aniztasun 

afektibo-sexualaren eta familia-aniztasunaren programa. Tailer honen helburu nagusia 

aniztasun afektibo-sexualean eta familia-aniztasunean heztea da eta ordubeteko hiru 

saioz osatzen da. Irungo ikastetxe publiko eta pribatu guztiek parte hartu zuten, batek 

izan ezik. Guztira, berdintasun-tailerren bidez, berdintasunarekin lotutako alderdiak 

landu dira 1.492 haur eta neraberekin. 

Halaber, martxoaren 8a, Emakumearen Eguna, eta azaroaren 25a, Emakumeenganako 

Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna direla eta, Gaztelekuan eta Haurtxokoetan 

gaiak landu ziren dinamika parte-hartzaileen bidez. 

Irungo haur eta nerabeen arteko kultura arteko bizikidetza sustatzea, 

Tokiko Planean kulturartekotasunaren eta bizikidetzaren arloan 

ezarritako helburuekin bat etorriz. 

Plana onartzeke dago, eta behin abian jarrita, egingo diren ekintzetan haurren eta 

nerabeen parte-hartzea kontuan hartzea proposatuko da.
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3. ZAURGARRITASUNETIK ERRESILIENTZIARA 
3.1. JARDUERAK 2021-2024 
 

3.1. Prebentzio eta erantzun goiztiarreko neurriak eta programak indartzea eta garatzea, Irungo haurren eta nerabeen eta haien familien artean gizarte zaurgarritasunaren prozesuak geldiarazteko. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 
Arduraduna

k 
Tartean diren subjektuak 

3.1.1. 

Prebentzio baliabideak indartzea adingabeen garapenean eragina izan 
dezaketen familia gatazkei aurre egiteko. 

    

Gizarte 
Ongizate 

Arloa 
(Lehen 
Arreta) 

 

a) Lehen mailako prebentzioko programa pilotu bat abian jartzea, 
babesgabetasun arriskuan edo familia gatazka handiko egoeretan dauden 
familiekin taldean esku hartzeko. (talde bat urtean). 

 (1) (1) (1) 

b) Judizializatuta ez dauden kasuetarako Udaleko Orientazio eta Bitartekaritza 
Zerbitzua sortzeko aukera aztertzea. Zerbitzuaren prestazioak eta ezaugarriak 
definitzea (2022). Haren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa aztertzea 
(2023). Balorazio positiboa izanez gero, zerbitzua abian jartzea (2024).    

    

3.1.2. 

Irungo familia zaurgarrien bizitegi bazterketa arazoari aurre egiteko dauden 
baliabideak areagotzea: 

    

Gizarte 
Ongizate 

Arloa 

IRUNVI 

a) Obra publikoko etxebizitzak eraikitzeari eta esleitzeari buruzko udal araudia 
berrikustea, Irunen bizi diren adingabeak ardurapean dituzten familia 
zaurgarrien etxebizitza beharrei eta ondasun hori eskuratzeko baldintzei 
hobeto erantzun diezaien (2022). Arau aldaketak inplementatzea (2023). 

    

b) Honako hauen bideragarritasun juridikoa eta ekonomikoa aztertzea: 1) Gizarte 
Ongizate Arloari trantsizioko etxebizitza multzo bat esleitzea, bizitegi 
bazterketa egoeran dauden familientzat, gaur egun udaleko gizarte 
larrialdietarako etxebizitzek ezartzen dituzten 6 hilabeteak baino egonaldi 
luzeagorako, eta b) Etxebizitza Hutsen Programa abian jartzea Irunen, hutsik 
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dauden etxebizitzak erakartzeko eta alokairu babestuaren bidez 
merkaturatzeko. 

3.1.3. 

Egungo baliabideak areagotzea pobrezian edo/eta gizartean bazterturik dauden 
edo jokabide arazoak dituzten familietan bizi diren adin txikikoak hezkuntza 
sistemara ekitate baldintzetan sar daitezen. 

    

Hezkuntza  

a) Talde terapiako HAZI programa ezartzea, eskola porrota izateko arriskua duten 
ikasle aurrenerabeengan eta nerabeengan erresilientzia faktoreak 
inplementatzeko, zaurgarritasun faktore nabarmenik ez dutenean. 

    

b) Ezarritako baldintzak betetzen dituzten Irungo familia eskatzaileei eskola 
materiala erosteko pizgarrien programari eustea. 

    

c) 2021-2022 ikasturtetik aurrera haur edo nerabe bakoitzari esleitutako 
zenbatekoa handitzea, esleitutako zenbatekoari eutsiz eta kontuan hartuta 
Irunen dauden haur eta nerabe guztien kopurua pixkanaka murrizten ari dela. 

    

3.1.4. 

Irungo adingabeei autonomia handiagoa ematea eta ahalduntzea, beraiek 
identifika eta komunika ditzaten indarkeria, zaurgarritasun eta/edo gizarte 
bazterketa egoerak: 

    

Gazteria 

 

Hezkuntza 

 

Gizarte 
Ongizate 

Arloa 

Haurrentzako eta nerabeentzako parte 
hartze foroak 

a) Udal mailan komunikazio eta informazio estrategia diseinatzea, Irungo 
adingabeak sentsibilizatzeko, jasan dezaketen familia indarkeriaren, sexu 
indarkeriaren, gizarte bazterketaren, pobreziaren eta diskriminazioaren 
inguruan. 

    

b) Estrategia martxan jartzea (2022) eta hurrengo urtean hura baloratzea (2023). 
Haurrek eta Nerabeek Parte hartzeko Foroak egindako ekintzen ebaluazioan 
inplikatzea. 

    

c) Irungo haurrei eta nerabeei arreta emateko telefono bat edo zuzenean 
komunikatzeko beste bideren bat abian jartzeko aukera aztertzea, haurrek eta 
nerabeek berek eman dezaten haurren arazoen eta ondoezen berri. 

    

d) Balorazioa aldekoa izan bada, udal telefonoa martxan jartzea, haurrekiko eta 
nerabeekiko indarkeriei eta zaurgarritasunari buruzko sentsibilizazio 
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kanpainetan haren hedapena eta sozializazioa bultzatuz. 

3.2. Haurren ikuspegia sartzea Gizarte Zerbitzuen Udal Sareak eskaintzen dituen esku hartze, programa, zerbitzu eta prestazio ekonomiko guztietan, haurren eta nerabeen ongizatean nolabait 
eragiten badute. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

3.2.1. 

Haurtzaroaren ikuspegitik aztertzea onartzeko protokoloak eta Udalaren 
gizarte laguntzako baliabideek eskaintzen dituzten prestazio eta zerbitzu 
motak. 

    

Gizarte 
Ongizate 

Arloa 

Gizarte eta bizitegi bazterketa egoeran 
dauden pertsonei laguntzeko udal 

baliabideen sarea 
a) Gizarte eta bizitegi bazterketa egoeran dauden pertsonentzat, eta haurren, 

nerabeen eta haien familien beharretara eta errealitatera egokitzea; 
horretarako, aitzat hartu behar dira erabiltzaileen iritzia, eta, bereziki, 
zerbitzu horiek erabiltzen dituzten adingabeena. Protokoloak eta zerbitzuak 
berrikustea (2021) eta haiek egokitzea (2022). 

    

3.2.2. 

Haurren ikuspegitik begiratuta berrikustea Gizarte Ongizate Arloko zerbitzuen 
informazioa biltzeko eta ebaluatzeko egungo sistemak. 

    

Gizarte 
Ongizate 

Arloa 

Informazioaren Gizartea, herritarren parte 
hartzea eta auzoak. 

Irungo haurrei eta nerabeei arreta emateko 
udal zerbitzu sozialen sarea 

a) Irungo haurrei eta nerabeei arreta ematen dieten udaleko gizarte zerbitzuen 
informazio eta ebaluazio sistema berrikustea eta eguneratzea, behar bezala 
adieraz dezaten zenbat erabiltzaile diren —zuzenak eta zeharkakoak– 
adingabeak, zer arazok eragiten dieten eta nola egiten duten. 

    

b) Erabiltzaile diren adingabeek udaleko gizarte zerbitzuak modu parte 
hartzailean ebaluatzeko tresnak garatzea eta praktikan jartzea. 
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3.2. EKINTZEN GARAPENA 

Prebentzio-neurriak indartzea 

Hezkuntza-sisteman ekitate-baldintzetan sartzea sustatzeko egungo baliabideak 

handitzeari dagokionez, sustagarrien programari eutsiz, 2021ean laguntzak eskatu 

ziren 6 eta 16 urte bitarteko 2029 haur eta neraberentzat. Horietatik 1549 onartu 

ziren. Familiaren diru-sarreren eta justifikatutako gastuen arabera, 75 €, 100 € eta 

125€ ordaindu ziren. Horrela, 146.274,42€ erabili ziren guztira. Laguntza-eskaera 

irailaren 2tik 30era egin zen.  

Haur eta nerabe bakoitzari esleitutako kopuruen gehikuntzari dagokionez, ikasle 

bakoitzeko batez besteko laguntza bikoiztu egin zen deialdiaren hasieratik. Aurtengo 

batez bestekoa 94,43€ izan zen ikasle bakoitzeko, eta aurreko urtekoa 90,48€. 

Lehenengo deialdian, ordea, laguntza 53,80€koa izan zen. Haur edo nerabe 

bakoitzeko laguntzen gehikuntzan lotura zuzena du jaiotza-tasaren murrizketak. 

Adingabeak familia-indarkeriako arazoei buruz sentsibilizatzeko udal-kanpaina 

komunikatiboari dagokionez, dagokion sailetik baloratu gabe geratu zen, Gazteria 

Sailarekin batera.
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4. HIRIKO INGURUNE SEGURUAGOA, OSASUNGARRIAGOA ETA JASANGARRIAGOA DEN 
BATERANTZ 

4.1.  JARDUERAK 2021-2024 

4.1. Espazio publikoen diseinua berregokitzea eta berritzea, haurren eta nerabeen logikak, premiak eta imajinarioa kontuan hartuta (parte hartze “segmentatuaren” ikuspegitik begiratuta), eta 
ingurune seguruago, atseginago eta integratzaileagorako baldintzak sortuz, haurren eta nerabeen autonomia bultzatuko duena (ikus 5.1 eta 5.3 helburuak). 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

4.1.1. 

Hirian haurren eta nerabeen bide segurtasuna eta mugimenduetarako 
autonomia sustatzea. 

    

Hezkuntza 

 

Hirigintza 

 

Mugikortasuna 

Ikastetxeak 

 

Guraso elkarteak 

 

Auzoetako elkarteak 

 

Haurtxokoak 

 

Foroa 

a) Eskola bideen programa indartzea, oraindik falta diren ikastetxeekin 
koordinazioa handituz. 

(1) (1) (1) (1) 

b) Behar zehatzen diagnostikotik ondorioztatutako hobekuntza jarduerak 
pixkanaka ezartzea (4.1.1.a ekintza). 

    

c) Eskola Bideen Programaren esparruan jasotako bide segurtasuna hobetzeko 
proposamenak aztertzea (2021-2023) eta multzoari koherentzia ematea 
hiriaren ikuspegi integraletik, “Irun mailan haurrentzako eta nerabeentzako 
bide lagunkoien” sarea sor dadin. 

    

d) Ikastetxeetan “bide segurtasuna” sustatzeko programarekin jarraitzea.     

e) Bizikleta bideen sarea gehiago bultzatzea, haurrekin eta nerabeekin hitz eginez 
eta haien lehentasunak kontuan hartuz. 

    

4.1.2. 
Hiri debekatuaren mapa aberastea haurren eta nerabeen ikuspegitik. 

    

Berdintasuna 

 

Ikastetxeak 
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a) Lan tailerrak haurrekin eta nerabeekin (Foroko lantaldeen esparruan), 
segurtasunari buruz duten pertzepzioaren inguruan.     

Gazteria 

 

Hirigintza 

Guraso elkarteak 

 

Auzoetako elkarteak 

 

Haurtxokoak 

 

Foroa 

 

Udal arloak 

 

Hirigintza 

b) Egin beharreko ekintzak identifikatzea, bai hezkuntza alorrekoak bai hirigintza 
mailakoak.     

c) Hiri debekatuaren mapan definitutakoaren koordinazioa eta integrazioa. 

    

4.1.3. 

Hirian “berdearen presentzia” sustatzea.     

Ingurumena 

Hiritik gertu dauden berdeguneen eta 
naturguneen erabilerari lotutako 

programak eta jarduerak sustatzen 
parte hartzen duten beste sail batzuk. 

a) Hiri azpiegitura berdeak sortzeko beharra aztertzea, haurrek eta nerabeek eta 
haien familiek Irun inguruko naturguneak (eta hiri eta landa trantsizioko 
eremuak) erabil ditzaten bultzatzeko, Haurrek eta Nerabeek Parte hartzeko 
Foroarekin lankidetzan.   

    

b) Gaur egun haurrek eta nerabeek eta haien familiek hiriko berdeguneak erabil 
ditzaten sustatzen duten udal programen eta proiektuen mapeoa egitea, eta 
orain arte garatu ez diren beste erabilera batzuk identifikatzea, “Parkea 
bizitzea” programaren bidez artikulatuta. 

    

4.1.4. 

Haurrekin eta nerabeekin batera esku hartzea “abandonatu, zikin eta/edo 
itsusitzat” hartzen dituzten eremuetan. 

    Hirigintza 

 

Mantentzea 

Programazioan oinarrituta 
inplikatutako sail, arlo eta zerbitzu 

guztiak. 
a) Landu beharreko eremu/puntu zehatzen mapeoa egitea.     
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b) Kasu bakoitzeko egoera espezifikoak aztertzea eta egon daitezkeen eragin 
puntuak aukeratzea

8
. 

    

 

Programazioan oinarrituta noiz edo 

noiz parte hartzen duten elkarteak 
eta enpresak c) Udalak haurrekin eta nerabeekin batera (Foroko taldeak) egin ditzakeen 

jarduerak zehaztu eta programatzea. 
    

d) Programazioan oinarritutako behin-behineko jarduerak
9
.     

 

 

4.2. Haurrei eta nerabeei arreta emateko estrategia garatzea, Irungo errealitate soziala eta hirigintzarena kontuan hartuta, aukera berdintasun handiagorantz aurrera egiteko eta hiriaren egungo 
lurralde desoreka murrizten laguntzeko, instalazioei, ekipamenduari eta zerbitzu eskaintzari dagokienez. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 
Arduraduna

k 
Tartean diren subjektuak 

4.2.1. 

Lurralde orekarako eta aukera berdintasuna sustatzeko estrategia diseinatzea, 
Irungo hainbat eremutan bizi diren haurrek eta nerabeek erabiltzeko eta sarbidea 
izateko: 

    

Gazteria 

 

Hirigintza 

Sailen arteko mahaia 

 a) Haurrek eta nerabeek erabiltzeko diren hiriko instalazio, espazio eta 
ekipamendu publikoen egungo kokapena aztertzea

10
, jarduteko proposamenak 

egitea eta lurralde oreka handiagoa lortzeko esku hartzeak identifikatzea 
(5.1.2.a jard.). 

    

4.2.2. Haurren eta nerabeen baliabideei dagokienez lurralde desoreka duten auzoetan     Gazteria Programazioan oinarrituta inplikatutako 

                                                           
8
 Besteak beste, Udalak esku hartzeko gaitasuna eta eskumena duen zehaztuko du analisiak. 

9
 Kasu batzuetan, horma batzuk “koloreztatzeko” eta/edo haietan grafitiak egiteko aukera baloratuko da. 

10 Adin tarteen arabera bereiziak 
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berariazko ekimenak garatzea (5.3.3 jard.)  

Sailen 
arteko 
mahaia 

 

sailak 

 

Auzoetako elkarteak 

 

Inplikatutako elkarte sektorialak 

a) 4.2.1 a) eta b) jardueraren emaitzen arabera, auzoetan haurrekin eta 
nerabeekin garatu beharreko parte hartze prozesuak definitzea. 

    

b) Berariazko prozesu horiek auzoetan ezartzea, elkarteek eta herritarrek parte 
hartuta. 

    

 

4.3. Ingurumenaren jasangarritasuna eta hiriaren garbitasuna sustatuko dituzten sentsibilizazio programak eta zuzeneko ekintzak bultzatzea. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

4.3.1. 

Egungo garraio publikoko sistema berrikustea, “Irungo Haur eta Nerabeen 
Egoerari buruzko Diagnostikoa” (2021) egiteko prozesuan Irungo haurrek eta 
nerabeek egindako eskaera eta hobekuntza proposamenetatik abiatuta, eta 
proposamen horien bideragarritasunari buruzko kontuak ematea Irungo Haurren 
eta Nerabeen Foroetan (2022). 

    Mugikortasuna 

Alkatetza 

 

Haurren eta nerabeen foroak 

4.3.2. 

Haurren eta nerabeen artean sentsibilizazio kanpainak egitea hondakinen 
kudeaketari buruz (hiriko garbitasuna) eta eragin daitezkeen puntuak/egoerak 
aztertzea. 

    

Txingudiko 
Zerbitzuak 

 

Udaltzaingoa 

bizikidetza 

 

Ikastetxeak 

 

a) Agenda 20-30ekin koordinatuta, Irungo zikinkeria puntuak/egoerak 
mapeatzea. 

    

b) Haurrekin eta nerabeekin eta ikastetxeekin batera eskola sentsibilizaziorako 
kanpainak diseinatzea, laguntza eta komunikazio materiala prestatzea eta 
ikastetxeetan bertan inplementatzea. 

    

c) Irunen sentsibilizazio kanpainak egitea, lehentasunezkotzat jotzen diren 
puntuetan eta/edo uneetan, hiriko gune horien garbitasuna hobetzeko. 
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4.2. EKINTZEN GARAPENA 

Espazio publikoak berregokitzea eta berritzea 

Bide-segurtasuna eta haurren eta nerabeen autonomia sustatzeko, hainbat ikastetxek 

parte hartzen dute eskola-bideak dinamizatzen eta kudeatzen. 

 

Eskola-bidearen helburua haurren eta nerabeen autonomia sustatzea da. Zentroetako 

baten ibilbidean, pegatinen bidez erreferentzia-puntu gisa ibilbideen barruan dauden 

saltokiak inplikatu ziren. Gainera, Europako Mugikortasunaren Astean (azaroan) 

bizikleta-bus bat egin zen eta Eguzkitza Ikastetxeak parte-hartze oso handia izan zuen. 

Hilabete bakoitzeko azken ostiralean egiten jarraitzen zen. 

 

Ingurumenaren iraunkortasuna bultzatuko duten sentsibilizazio-
programak eta zuzeneko ekintzak bultzatzea 

 

Egungo garraio publikoaren sistemaren berrikuspena, haurren eta nerabeen eskaerei 

erantzunez, 2022rako atzeratu da.
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5. INSTALAZIOAK, ZERBITZUAK ETA JARDUERAK BATERA DISEINATZEA 

5.1.  JARDUERAK 2021-2024 
 

5.1. Aire zabaleko espazioen eta leku publiko itxi/estalien eskaintza zabaltzea, nerabeak “egoteko” eta behar adinako autonomia izateko. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

5.1.1. 

Instalazioen, espazio publikoen eta berdeguneen egokitzapena eta berrikuntza 
programatzea, haurrak eta nerabeak kontuan hartuta, eta haien erabilerarekin 
bat datozen baldintzak sortuz: 

    

Hirigintza 

 

Gazteria 

 

Kultura eta 
kirola 

 

Sail guztiak 

 

Elkarteak 

 

Ikastetxeak 

 

Guraso elkarteak 

 

Enpresak 

 

Foroko lantaldeetako haurrak eta 
nerabeak 

a) Haurrek eta Nerabeek Parte hartzeko Foroarekin batera lehentasunak 
zehaztea, haurrek eta nerabeek erabiltzeko eta kultur jardueretarako itxi 
gabeko espazio estaliei eta proposatutako ekintzak inplementatzeari 
dagokienez, hurrengo urteetan, bideragarriak direla uste bada. 

    

b) Parkeetan
11

, espazio publikoetan/kaleetan
12

 “egoteko guneak antolatu eta 
sortzea” eta jarduerak inplementatzea (urtean bi), parkeetan gune “erosoak” 
sortzeko aukera aztertuz (eserleku motak, “koltxonetak” eta, hala, esku hartze 
esperimentalak egitea). 

    

c) Eremu publiko irekietan “entxufe puntuak” jartzeko aukera aztertzea, eta, 
hala, esku hartze esperimentalak egitea.     

                                                           
11

 Parkeen eta gainerako espazioen diseinuan haurrentzat eta nerabeentzat erakargarriak diren formatuak sartzea, haiekin hitz eginez, adibidez, eremu zirkular informalak, zabu kolektiboak, 
etab. 

12
 Aztertu egin behar da esertzeko eserleku gisa soilik pentsatuak ez dauden espazioak sortzeko aukera. 
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5.1.2. 

Haurrek eta nerabeek egungo instalazioetan duten sarbidea eta erabilera batera 
birdefinitzea, programazioan oinarrituta, “haurrek eta nerabeek egokitu behar 
duten” erakunde logika formala gaindituz (4.2.1 jard.). 

    

Gazteria  

 

Hezkuntza 

 

Kultura eta 
kirola 

 

Mantentzea 

 

 

Programazioan oinarrituta inplikatutako 
sail, arlo eta zerbitzu guztiak. 

 

 

Programazioan oinarrituta parte hartzen 
duten elkarteak eta enpresak. 

a) Haurrek eta nerabeek dauden instalazioak zenbatetan erabiltzen dituzten 
berrikustea (pixkanaka)

13
, eta hobetzeko proposamenak egitea, ordutegiak 

aztertzea, haurrek eta nerabeek sarbidea izateko eta erabiltzeko aukerak eta 
moduak, “erabilera arauak” eta haien eragina (4.2.1. eta 4.2.2. jarduerekin 
lotua). 

    

b) Ekipoak, arauak eta abar egokitzea, beharrezkoa denean eta ahal denean, 
haurrek eta nerabeek sarbide handiagoa izateko. 

    

c) Ikastetxeekin lan egitea “Patioetan sasoi” programa ikastetxe pribatuetara 
zabaltzeko bideragarritasuna aztertzeko (gaur egun aukera hori mugatzen 
duten elementu ekonomikoak eta erantzukizun zibilekoak konponduz), 
ikastetxeetako espazioetan (patioak, kiroldegiak) sarbidea eta erabilera 
egokitzeko eta zabaltzeko eskolaz kanpoko orduetan. 

    

d) WiFi sare publikoaren eta haren sarbidearen azterketa, eta, beharrezkoa bada, 
sare hori pixkanaka egokitzea. 

    

 

5.2. Haurrei eta nerabeei parte hartzeko aukera ematea, modu iraunkorrean eta egituratuan eragin dezaten Hiriko Kultur Programazioan eta Aisialdiko eta Denbora Libreko Programazioan, beren 
jaiak barne. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

                                                           
13

 Liburutegiak, Haurtxokoak, Gaztelekua, Palmera Montero, Udal igerilekua. 
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5.2.1. 

Haurrei eta nerabeei dagokienez, aisialdiko, hezkuntzako, kulturako eta kiroleko 
jardueren urteko programazio sistema ezartzea, adin tarteen arabera bereizia, 
sailen eta arloen artean koordinatua eta eremu horretan udalerriko eragile 
nagusiak inplikatuko dituena, haurren eta nerabeen etengabeko 
atzeraelikadurarekin: 

    

Gazteria 

 

Kultura eta 
kirola 

 

Euskara 

Hirian haurrentzat eta nerabeentzat 
jarduerak programatzen dituzten sail eta 

zerbitzu guztiak 

 

Haurrekin eta nerabeekin lan egiten 
duten udalerriko elkarteak 

 

Ikastetxeak 

 

Guraso elkarteak 

 

Enpresak 

 

Foroko lantaldeetako haurrak eta 
nerabeak 

 

Bidasoa Bizirik 

 

a) Urteko programazioak garatzea, adin tarteen eta lurralde estalduraren arabera 
banatuak, hala arloen artean modu partekatuan nola koordinatuan. Ekintza 
hori 2021ean hastea, 2022, 2023 eta 2024ko programazioari begira. 

    

b) Udal eskaintza ebaluatzeko mekanismoak sartzea, haurrek eta nerabeek 
egindako egokitzapen proposamenak eta/edo jarduera berriak hiru 
ikuspuntutatik begiratuta sar daitezen: jardueretan parte hartzen duten 
haurrak eta nerabeak, beste jarduera/zerbitzu batzuetan

14
 parte hartzen duten 

haurrak eta nerabeak eta Foroko taldeetan parte hartzen duten haurrak eta 
nerabeak. 

    

5.2.2. 

Haurrek eta nerabeek proposatutako ekintzak bultzatzea
15

.     Gazteria 

 

Hezkuntza 

Programazioan oinarrituta inplikatutako 
sail, arlo eta zerbitzu guztiak 

 

Programazioan oinarrituta parte hartzen 

a) Ekitaldi gehiago (azokak, lehiaketak, jaialdiak) eta sormen artistiko eta 
kulturaleko prozesuak bultzatzeko espazioak antolatzea (arte lehiaketak, 
dantza lehiaketak, karaokea, literatura lehiaketak, eskulanenak, ordenagailu 

    

                                                           
14

 Aldizka ideia lehiaketak antolatzea 

15
 Bada haurrek eta nerabeek identifikatu eta lehenetsitako proposamenen erreferentzia dokumentu bat, pixkanaka zabalduko dena. 
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lehiaketak, haurrentzako kontzertuak, grafitiak, yincana, musika bandak, 
tailerrak, jaialdiak, antzerkia, zinema, irakurketa kluba)

16
. 

 

Kultura 

 

Euskara 

duten elkarteak eta enpresak 

 

CDA Liburutegia b) Irungo eskolen artean Ikasleen Eguna antolatzea, haurrek eta nerabeek berek 
zuzenean parte hartuta

17
. 

    

c) 2.0. berrargitaratzearen balorazioa.     

5.2.3. 

Irungo jaietan antolatzen diren haurrentzako eta nerabeentzako jardueren 
definizioan parte hartzea 

    Kultura 

 

Gazteria 

 

Hezkuntza 

Tartean diren sail guztiak 

 

Elkarteak 

 

Jaien batzordea 

a) Jaiak definitzeko guneetan haurrak eta nerabeak egon daitezen bideratzea, 
beren proposamenak aurkezteko “beraientzako” jarduerei dagokienez. 

    

b) Funtzionamendu mekanismo iraunkorrak ezartzea eta praktikan jartzea
18

.     

 

5.3. Zerbitzuen eskaintza zabaltzea eta kualifikatzea, zerbitzu berriak sortzea eta udalerria instalazio eta ekipamendu berriez hornitzea, estaldura handiagoa eta eskuragarri dagoen eskaintzaren 

aprobetxamendu segmentatua lortzeko adinaren arabera. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

5.3.1. 

Irungo haurrei eta nerabeei zuzendutako hezkuntza, aisialdi eta denbora libreko 
udal ekipamenduen estaldura zabaltzea eta kualifikatzea: 

    

Gazteria 

Hirigintza 

 

Gazteria 
a) Gazteleku berria irekitzea hiriaren erdi-ekialdean, eta Irungo haurrekin eta 

nerabeekin batera diseinatzea espazioa eta zerbitzua. 
    

                                                           
16

 Modu zehatzean landuz, Foroko zerbitzuen eta/edo lantaldeen esparruan sortutako ekimen zehatzetan eta lehentasunetan oinarrituta. 

17
 Foroko lantaldeen esparruan lan eginda 

18
 Haurrei eta gazteei aldian behin kontsultak egiteko sistema ere barne 
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b) Bi Haurtxoko berri irekitzea, ahal dela zerbitzu urritasun handiena duten hiriko 
auzoetan. 

    

 

Gaztelekua 

Haurtxokoak 

 

Foroko lantaldeak 

 

Guraso elkarteak 

c) Haurtxokoen zerbitzuan sartzeko mekanismoak aztertu eta egokitzea, adin 
tarteen arabera egituratuta, adin desberdinetako parte hartzaileen kopurua 
orekatua izan dadin.    

(1)  (1)  

d) Haurtxokoetan parte hartzen duten haurrak eta nerabeak Foroaren lanarekin 
lotzeko eta lan egiteko mekanismoak ezartzea. (1.2.c jard.). 

    

5.3.2. 

Adin tarte jakin batzuetako haurrei eta nerabeei zuzendutako programak eta 
zerbitzuak garatzeko bideragarritasuna aztertzea edo esperientzia pilotuak egitea, 
ikusi delako horietan beharrezkoa dela zerbitzuen udal eskaintza hobetzea: 

    

Gazteria 

 

Hezkuntza 

Sektoreko enpresa pribatuak 

 

Haurtxokoak 

 

Haur Eskolak 

 

0-2 urteko adingabeak dituzten gurasoak 

a) Maila publikoan eta pribatuan dauden 0 eta 2 urte bitarteko adingabeak 
dituzten familientzako baliabideen eta programen ebaluazioa egitea, eta 
beharrak eta eskaerak identifikatzea zerbitzu berriak garatzeko. 

    

b) 0-2 urtekoentzako hainbat programa eta zerbitzu garatzea, gurasoek parte 
hartuta, hiru lan ildotan oinarrituta:  

- Hazkuntza tailerrak. 

- Haurrak gurasoekin egoteko espazioak sortzea, orientatzaileak 
jarrita, eta zerbitzu berria pixkanaka inplementatzen joatea. 

    

c) 14-16 urtekoentzako jarduera, proiektu eta programa esperimentalak abian 
jartzea, Irungo nerabeek parte hartzeko Forotik ateratzen diren proposamenak 
eta ideiak kontuan hartuta, udal eskaintza adin tarte horretako pertsonen 
interesetara eta beharretara egokitzeko. 

    

Gazteria 

 

Kultura 

 

Kirola 

 

Euskara 

Nerabeek parte hartzeko foroa 

 

Gaztelekua 

 

nguru irekiko hezkuntza programa 
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5.2. EKINTZEN GARAPENA 

 

Aire zabaleko espazioen eta leku publikoen eskaintza zabaltzea 

 

Espazio publikoetan doako 10 wifi gune zeuden Irun txartelarekin. Bestalde, 13 eraikin 

publikok doako wifia zuten. 2022rako, wifi sarea 8 eraikin publikotara zabalduko da. 

Etorkizunean espazioak berregokitzeko, nerabeen iritzia kontuan hartu beharko litzateke. 

 

Haurrei eta nerabeei parte hartzeko aukera ematea, modu iraunkorrean 

eta egituratuan eragin dezaten Hiriko Kultur Programazioan eta 

Aisialdiko eta Denbora Libreko Programazioan, beren jaiak barne 

 Ez dira ekitaldi gehiago antolatu foroen ekimenak kontuan hartuta, izan ere, foroek 

urte amaieran ematen zituzten lehen urratsak, COVID-19aren osasun-egoera zela eta. 

Hala ere, adingabeei zuzendutako hainbat jarduera egin ahal izan dira, zeinetan euren 

parte-hartzea kontuan hartu baitzen. 

 Haurtxokoen jarduerak. 

 Martindozenea Gaztelekuko jarduerak. 

 Udalekuak 

"Cuadrillategui 2.0" programari dagokionez, ez zuen jarraipenik izan, eta jaietako 

haur eta nerabeentzako jardueren definizioari dagokionez, ez zen gauzatu, 2021ean 

ez zelako jairik ospatu.  

 

Zerbitzu-eskaintzaren anplifikazioa eta kualifikazioa 

Irungo haurrei zuzendutako hezkuntzako eta aisialdiko udal-ekipamenduen estaldura 

handitu eta kualifikatu zen, bi haurtxoko berri irekiz. Haurtxokoen zerbitzura sartzeko 

mekanismoak ere aztertu eta egokitu ziren, adin-tarteen arabera egituratuta, adin 

desberdinetako parte-hartzaileen kopuruan oreka egon zedin. Horrela, Haurtxokoen 

zerbitzua honela banatu zen: 
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4 eta 8 urte bitarteko haurrak Astelehen eta asteazken / Astearte eta 

ostegun 16:30etatik 18:30etara 

9 eta 11 urte bitarteko haurrak Ostiralak 16:30etatik 19:00etara 

 

Halaber, Haurtxokoetan eta Gaztelekuan parte hartzen duten adingabeak Foroaren 

lanarekin lotzeko eta lan egiteko mekanismoak ezartzen hasi ziren, parte-hartze 

sistemaren bidez. Puntu hori sakon garatu ez bazen ere, hurrengo urteetan egingo 

da. 
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6. POLITIKA PUBLIKOEN ZEHARKAKOTASUNA ETA INTEGRALTASUNA 
6.1. JARDUERAK 2021-2024 

 

6.1. Sailen arteko koordinazio mahaiaren funtzionamendua bermatzea, Irungo Udalaren barne koordinaziorako funtsezko organoa baita haurrekin eta nerabeekin lan egiteari dagokionez. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

6.1.1. 
Sailen arteko mahaiaren funtzionamendua

19
, saioa bi hilabetean behin 2021-

2024an. 
(6) (6) (6) (6) Gazteria Sailen arteko mahaia 

6.1.2. 

Sailen arteko mahaia indartzea.     

Gazteria 

 

Alkatetza 

Sail guztiak a) Udaleko sail, arlo eta zerbitzu berriak integratzea.     

b) Sail bakoitzeko barne lana, mahaian landutakoaren barne hedapena eta haren 
inplikazioak sail horrek dituen zereginetan integratzea bermatzeko. 

    

6.1.3. 

Lan sistema egituratua ezartzea (idazkaritza teknikoa, metodologikoki 
planifikatutako saioak, lanaren erregistroa eta dokumentazioa, sailetatik 
zuzeneko irisgarritasuna, etab.) eta funtzionatzen jarraitzea. 

    

Partaidetza 
eta 

gardentasuna 

 

Gazteria 

Sail guztiak 

 

 

 

                                                           
19

 Mahai honek egingo dituen ekintza gehienak, gainerako puntuetan adierazten direnak, aipatutako saioetan egingo dira. 
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6.2. Sailen arteko koordinazio teknikorako prozedurak eta jarduteko protokolo espezifikoak abian jartzea, beren hirian subjektu aktibo gisa parte hartzen duten haurrak eta nerabeak kontuan 

hartuko dituztenak eta haiekin koherenteak izango direnak. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

6.2.1. 

Sailen arteko prozesuak eta/edo protokoloak garatzea haurrei eta nerabeei 
begira garatu beharreko ekintza giltzarrietan. 

    

Sailen arteko 
mahaia 

Sailak (egutegi planaren arabera) 
a) Egutegi plana ezartzea, sailen arteko lehentasunen arabera.     

b) Sailen arteko prozesuak eta/edo protokoloak definitzea (urtean bat).  (1) (1) (1) 

c) Sailen protokoloak definitzea haurrekin eta nerabeekin lan egiteko funtsezko 
alderdietan, sail bakoitzaren lehentasunen arabera. 

 (2) (4) (6) 

6.2.2. 

Haurrekin eta nerabeekin proiektu parte hartzaileak ezartzeko praktika jarraitua 
garatzea. 

    

Sail bakoitza 

 

Sail bikoteak 

Sailen arteko mahaia 

Sail guztiak 

a) Haurrek eta nerabeek parte hartuta sail bakoitzean garatu beharreko proiektu 
giltzarriak identifikatzea eta, plana indarrean dagoen bitartean sail bakoitzean 
proiektu bat gutxienez ezartzea. 

    

b) Inplementatzean, batera ebaluatzea (sail bakoitzak beste sail batekin).     

 

6.3. Lankidetza inguruneetan informazio eta komunikazio sistemak ezartzea, informazioaren arintasuna, datu bankuak (estatistikak), prozedurak eta komunikazioak sustatzeko, zerbitzuak 

ematean kalitatea, eraginkortasuna, inpaktua neurtzeko eta aztertzeko gaitasuna eta, oro har, Irungo zeharkako kudeaketa hobetzeko baldintza gisa. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

6.3.1. 

Orain arte haurren eta nerabeen alde egindako jarduerez jabetzea Irungo Udal 
gisa:        Gazteria 

 

Sailen arteko 

Tartean diren sail guztiak 

a) Haurrekin eta nerabeekin loturik sailek garatutako edo garatzen ari diren     
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ekintza guztiak aztertzea eta mapeoa egitea, eta arreta berezia jartzea beste 
sail batzuekiko informazioaren eta komunikazioaren kudeaketari dagokionez. 

mahaia 

b) Irungo haurrentzako eta nerabeentzako eta haien familientzako proiektu eta 
zerbitzu pribatuetara zabaltzea azterketa eta mapeoa.              

    

c) Haurrekin eta nerabeekin izandako esperientzia eta praktika egokien bankua 
sortzea Irungo Udalean, udal langile guztien eskura egongo dena. 

    

d) Herritarrentzat oro har eta, bereziki, Irungo haurrentzat eta nerabeentzat eta 
haien familientzat dauden baliabideak hedatzeko estrategiak diseinatzea, 
hainbat formaturen bidez (familientzako baliabideen gida, hileko informazio 
buletina, udalaren informazio panela…). 

    

6.3.2. 

Udalaren informazio sistema hobetzea, udalerriko haurren egoerari buruzko 
azterketa egituratua eta eguneratua egiteko oinarria izan dadin. 

    

Informazioaren 
Gizartea, 

herritarren 
parte hartzea 

eta auzoak  

 

Gazteria 

Informatika 

6.3.3. 

Irungo udalerrian haurren eta nerabeen alorrean egindako jardueren eragina 
ebaluatzeko eredu bat sortu eta gizarteratzea.  

    
Informazioar
en Gizartea, 
herritarren 

parte hartzea 
eta auzoak 

 

Gazteria 

 

 

Sailen arteko mahaia 

 

Informatika 

 

Haurren eta nerabeen foroak 

a) Irungo haurrentzako eta nerabeentzako jardueren inpaktua ebaluatzeko 
oinarrizko sistema berrikustea eta/edo ezartzea, datuak generoaren, 
jatorriaren, adin tarteen eta abarren arabera bereizita. 

    

b) Sisteman haurren eta nerabeen ikuspegia sartzea.     

c) Udal sailek sortutako ebaluazio tresnen sistema eta sozializazioa abian jartzea.     
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6.4. Aldizkako prestakuntza ekintza iraunkorrak bultzatzea administrazioetako eta herritarren erakundeetako langileentzat, Irungo haurren eta nerabeen ongizaterako eta bizi baldintzak 

hobetzeko politikak ezartzeko eta eskubide osoz parte hartzeko oinarriak indartu ahal izateko. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

6.4.1. 

Irungo Udalean etengabeko prestakuntza sistema planifikatzea, udalerrian 
haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten subjektu guztiak pixkanaka inplikatuko 
dituena, “Haurren Lagun den Eskolaren” estrategiarekin bat etorriz (1.4. helb.).     

Gazteria 

 

Sailen arteko 
mahaia 

Sail guztiak 

6.4.2. 

Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko oinarrizko prestakuntza orokorrak 
garatzea; haurrekin eta nerabeekin parte hartzeko prozesuei buruzkoak; 
haurrekin eta nerabeekin loturiko funtsezko gaiei buruzkoak, plan honen 
ondoriozko lehentasunetatik abiatuta; subjektu desberdinak pixkanaka sartuz 
(1.4. helb.): 

    

Gazteria 

 

Hezkuntza 

 

Sailen arteko 
mahaia 

Sailetako teknikariak 

 

Lotutako zerbitzuetako langileak 

 

Irungo elkarteak eta erakundeak 

 

Hezkuntzako langileak 

 

Gurasoak (Guraso Elkarteak) 

 

Berritzegune 

a) Zuzenean lotutako zerbitzuetako eta arloetako teknikariak eta politikariak; 

    

b) Irungo elkarteak eta erakundeak; hezkuntzako langileak; 

    

c) Gurasoak     

6.4.3. 

Udaleko arlo teknikoen eta sailen behar zehatzei aplikatutako prestakuntza 
espezifikoak garatzea: 

    

Gazteria 

Tartean diren 
sailak 

Sailen arteko mahaia 

 

Sailak (programazioan oinarrituta) 

  

a) Sail bakoitzean haurrei eta nerabeei buruzko berariazko prestakuntza 
beharrak identifikatzea. 

    

b) Prestakuntza aplikatuak garatzea (ikuspuntu funtzionaletik sail eta/edo 
zerbitzu horren berezitasunetara diseinatuak _adibidez, hirigintza, ogasuna, 

 (2)  (2) 
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berdintasuna, udaltzaingoa, etab.) eta plan honetan eta Sailen arteko mahaiak 
zehaztutako lehentasunetan oinarrituta ezartzea (urtean 2). 

 

 

6.5. Beste administrazio batzuekin ekintzak eta neurriak koordinatzea, haurren eta nerabeen bizimodua hobetzeko eta haien ongizatea handitzeko politika artikulatuak ezarri ahal izateko. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

6.5.1. 

Udaleko sailek bideratutako haurrekin eta nerabeekin zerikusia duten ekintzak 
koordinatu eta indartzeko komunikazio arina eta topaguneak sor daitezen 
bultzatzea: 

    

Gazteria 

 

Alkatetza 

Gazteria 

 

Tartean diren sailak 

(kanpoan garatutako ekintza motaren 
eta/edo proiektuaren arabera) 

a) Haurtzaroari eta nerabezaroari begira ekintza garrantzitsuak bultzatzen ari 
diren beste udal batzuekin. 

    

b) Gipuzkoako Foru Aldundiarekin.     

c) Eusko Jaurlaritzarekin. 

  
    

6.5.2. 

Gipuzkoako haurrekin eta gazteekin esperientzien banku komuna sor dadin 
sustatzea (UNICEFen CAI sistemaren bidez artikulatua) (6.3.1.c jarduerari lotua) 

    

Gazteria 

 

Alkatetza 

Zerikusia duten sailak 

 

 

 

 

 



IRUNGO HAUR ETA NERABEEN 1. UDAL PLANA 

MEMORIA 2021 

48 

  

6.6. Laneko, koordinazioko, programazioko eta ikaskuntzen arteko sare egonkor eta iraunkorrak eratzea, prebentzioaren, kontzientziazioaren, sentsibilizazioaren eta ekintzaren arloan, udalerriko 

haurrekin eta nerabeekin zerikusia duten gizarte arazoei dagokienez, ikastetxeen, herritarren erakundeen, udaleko gizarte zerbitzuen arloko prebentzio taldeen eta estatuko segurtasun kidego 

eta  indarren artean, bai eta familiekin eta garrantzitsuak diren beste baliabide edo zerbitzu batzuekin ere. 

Kodea Jarduerak 2021 2022 2023 2024 Arduradunak Tartean diren subjektuak 

6.6.1. 

Logika sektorialak gainditzen dituzten eta pixkanaka lan sareak handitzen 
dituzten elkarte, programa eta/edo zerbitzuen arteko topaketarako eta 
ikaskuntzarako guneak sortu eta dinamizatu daitezen bultzatzea (urtean 1). (1) (1) (1) (1) 

Gazteria 

 

Zerikusia duten 
sailak 

Sailen arteko mahaia 

 

Tartean diren sailak 

6.6.2. 

Udalerrian haurrekin eta haurrentzat lan egiten duten erakundeak modu 
iraunkorrean inplikatzen dituzten estrategia komunak garatzea: 

 

    

Gazteria arloa 

Irungo haurrentzako eta 
nerabeentzako udal zerbitzuen eta  

programen buru diren sailak. 

Irunen haurrekin eta nerabeekin lan 
egiten duten udal zerbitzuak eta 
esparru pribatuko erakundeak. 

a) Udal zerbitzu eta programetako taldeetan haurren eskubideak sustatzeko 
irudien sorrera sustatzea, bai eta haurrekin lan egiten duten elkarteena eta 
bestelako erakunde pribatu edo herritarrena ere, “Haurren Lagun den 
Eskolak” trazaturiko prestakuntza estrategiaren ildotik (1.4.1. jard.). 
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6.2. EKINTZEN GARAPENA 

 

Sailen arteko koordinazio-mahaiaren funtzionamendua bermatzea 

 

2021ean lanaren sistematizazioa, egituraketa eta zeharkakotasuna landu ziren. 

Mahaiaren egituraketa urteko hiru bilera bateratutan birdefinitu zen; izan ere, bilera bi 

hilean behin egiteak ezin zuen bermatu arlo guztien presentzia, ezta haien 

produktibitatea ere. Horiek hala, sail bakoitzarekin bilerak egitea erabaki zen, sailen 

arteko mahaiak egiten diren aldi berean, planaren alderdiak eta Haurren eta Nerabeen 

Foroetan jasotako proposamenak lantzeko. 

 

Lankidetzako inguruneetan informazio- eta komunikazio-sistemak 
inplementatzea 

 

Haurtzaroari eta nerabezaroari lotutako ekintzak aztertu eta mapeatu ziren, eta 

egiteke geratu zen udal-informazioaren sistema hobetzea, azken honek haurren 

egoerari buruzko azterketa egituratua helburu izan dezan. 

 

Administrazioetako eta herritar-erakundeetako langileentzako 
prestakuntza-ekintzak bultzatzea 

 

HaurARTEan programaren barruan, haurtzaroan diziplina positiboa lantzen duten 

podcastak teknikari eta hezitzaileen eskura jarri ziren. Horrez gain, komunitate horren 

barruan prestakuntzak garatzeko ildo estrategikoak ezartzen hasi ziren. Arlo teknikoen 

behar zehatzei aplikatutako prestakuntza espezifikoak atzeratu egin dira
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7. 2021 AURREKONTUA 
 

ARDATZA HELBURUA EKINTZA IZENBURUA 
AURREKONTUA 

2021 

1 1 1 

Irungo Haurren eta Nerabeen Foroaren 
funtzionamendua (sareko egitura, inplikatutako 
zentro, zerbitzu eta prozesu guztietako lantalde 

guztien ordezkaritzarekin). 

37.700 

1 

6 

4 

4 

1 

1 Y 2 

Ikaskuntza partekatuko tokiko komunitate bat 
sortzea: Haurren lagun den eskola. 

27.700 

5 2 2 
Haurrek eta nerabeek proposatutako ekintzak 

bultzatzea. 
28.700 

5 3 1 Y 2 
Irungo haurrei eta nerabeei zuzendutako hezkuntza, 

aisialdi eta denbora libreko udal ekipamenduen 
estaldura zabaltzea eta kualifikatzea. 

53.200 
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