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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. 

    

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
 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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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 
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). 

    

 
 
 
 
 

                                                           
4
 Ingurune irekiko hezkuntza programa, Gaztelekua, Haurtxokoak.  
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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 
eta b jar.). 

    

Gazteria 
 

Sailen arteko 
mahaia 

Hezkuntza 
 

Tartean diren sail guztiak 
 

Kirol klubak 
 

Gazte elkarteak 
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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.   
    

b) Planaren bertsio egokitua zabaltzeko kanpaina bat abiaraztea Udaleko gizarte 
sareetan hiriko Haurren eta Nerabeen Foroetan parte hartzen duten haurrekin 
eta nerabeekin batera sortua. 
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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 + 

Gazteria 

Ikastetxeak  

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 

 

 

 

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

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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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). 

    

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.   
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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 
 
 

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 

 
 

                                                           
6
 Udalak, ikastetxeak, elkarteak, ikasleak, … 

7
 Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak, jaiak, eta abar… 
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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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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 
dauden etxebizitzak erakartzeko eta alokairu babestuaren bidez 
merkaturatzeko. 

 

 

    



    IRUNGO HAUR ETA NERABEEN 1. UDAL PLANA 

22 

  

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 
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 
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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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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 

 
Gazteria 

 

Hirigintza 

Ikastetxeak 
 

Guraso elkarteak 
 

Auzoetako elkarteak 
 

Haurtxokoak 
 

a) Lan tailerrak haurrekin eta nerabeekin (Foroko lantaldeen esparruan), 
segurtasunari buruz duten pertzepzioaren inguruan.     
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b) Egin beharreko ekintzak identifikatzea, bai hezkuntza alorrekoak bai hirigintza 
mailakoak.     

Foroa 
 

Udal arloak 
 

Hirigintza 
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. 
 

Programazioan oinarrituta noiz edo 

noiz parte hartzen duten elkarteak 
eta enpresak 

a) Landu beharreko eremu/puntu zehatzen mapeoa egitea.     

b) Kasu bakoitzeko egoera espezifikoak aztertzea eta egon daitezkeen eragin 
puntuak aukeratzea

8
. 

    

c) Udalak haurrekin eta nerabeekin batera (Foroko taldeak) egin ditzakeen 
jarduerak zehaztu eta programatzea. 

    

d) Programazioan oinarritutako behin-behineko jarduerak
9
.     

 

 

                                                           
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. 
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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 
berariazko ekimenak garatzea (5.3.3 jard.) 

    
Gazteria 

 
Sailen 
arteko 
mahaia 

 

Programazioan oinarrituta inplikatutako 
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. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Adin tarteen arabera bereiziak 
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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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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. 

    

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). 

    

                                                           
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. 
13

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

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     
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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 
 

Kultura 
 

Euskara 

Programazioan oinarrituta inplikatutako 
sail, arlo eta zerbitzu guztiak 

 
Programazioan oinarrituta parte hartzen 

duten elkarteak eta enpresak 
 

CDA Liburutegia 

a) Ekitaldi gehiago (azokak, lehiaketak, jaialdiak) eta sormen artistiko eta 
kulturaleko prozesuak bultzatzeko espazioak antolatzea (arte lehiaketak, 
dantza lehiaketak, karaokea, literatura lehiaketak, eskulanenak, ordenagailu 
lehiaketak, haurrentzako kontzertuak, grafitiak, yincana, musika bandak, 
tailerrak, jaialdiak, antzerkia, zinema, irakurketa kluba)

16
. 

    

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

.     

 

 

 

                                                           
14

 Aldizka ideia lehiaketak antolatzea 
15

 Bada haurrek eta nerabeek identifikatu eta lehenetsitako proposamenen erreferentzia dokumentu bat, pixkanaka zabalduko dena. 
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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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 
 

Gaztelekua 
Haurtxokoak 

 
Foroko lantaldeak 

 
Guraso elkarteak 

a) Gazteleku berria irekitzea hiriaren erdi-ekialdean, eta Irungo haurrekin eta 
nerabeekin batera diseinatzea espazioa eta zerbitzua. 

    

b) Bi Haurtxoko berri irekitzea, ahal dela zerbitzu urritasun handiena duten hiriko 
auzoetan. 

    

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 
 

Inguru irekiko hezkuntza programa 
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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 

 

 

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 
    

                                                           
19

 Mahai honek egingo dituen ekintza gehienak, gainerako puntuetan adierazten direnak, aipatutako saioetan egingo dira. 
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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 
mahaia 

Tartean diren sail guztiak 

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

    

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 

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. 
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b) Sisteman haurren eta nerabeen ikuspegia sartzea.      
Gazteria 

 

 

c) Udal sailek sortutako ebaluazio tresnen sistema eta sozializazioa abian jartzea. 
    

 

 

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

 (2)  (2) 
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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 
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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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3. PLANAREN JARRAIPENA ETA 
EBALUAZIOA 
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4. AURREKONTUA 
 
Plan hau egiteko, kontuan hartu dira, udal arloek Irungo haurrentzako eta nerabeentzako 

programa eta zerbitzuetara bideratzen duten ohiko aurrekontuaz gain, beste zenbait gastu, 

planean jasotako ondoko ekintza hauetara bideratu beharko direnak hainbat urtetan:  

 

ARDATZA HELBURUA EKINTZA IZENBURUA AURREKONTUA 

    2021 2022* 2023* 2024* 

1 1 1 

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

80.000 80.000 80.000 80.000 

1 
6 

4 
4 

1 
1 Y 2 

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

30.000 50.000 50.000 50.000 

5 2 2 
Haurrek eta nerabeek 
proposatutako ekintzak 
bultzatzea. 

30.000 40.000 40.000 40.000 

5 3 1 Y 2 

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

16.100 117.000 117.000 117.000 

 

*2022, *2023 eta *2024 urteetako aurrekontu zuzkidurarako, Sailarteko Mahaiarekin 

koordinatutako azterketa prozesu bat planteatzen da, aztertu beharreko ekitaldiaren aurreko 

azken hiruhilekoan (irailean) egitekoa, aurreko taulan jasotako proposamen ekonomikoaren 

nahiz planeko gainerako ekintza ardatzei dagokienez sailek garatu beharreko ekintzen 

aurrekontu zuzkiduraren beharrizanen eta aurrekontu aukeren berrikuspenarekin bat datorren 

aurrekontua bermatzeko.  

 

Egindako azterketaren ondoriozko aurrekontu proposamena urtero onartuko da Tokiko 

Gobernu Batzarrean, eta, horrela, plan honen urteko ezagutza, jarraipena eta bultzada 

politikoa ahalbidetuko da.  
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1. ERANSKINA. PLANAREN JARRAIPEN ADIERAZLEEN 

ZERRENDA, UNICEFEN PROPOSAMENEAN OINARRITUTA (2019-

2020 DEIALDIA) 
 

01  
Haurren eskubideei eta antzeko gaiei buruz Tokiko Gobernuak urtero egiten dituen sentsibilizazio 

eta dibulgazio kanpainen/ekintzen kopurua. 

02  
Tokiko gobernuan dauden eta Haurrek Parte hartzeko Organoan (HPO) ordezkaritza duten 

ikastetxeen ehunekoa. 

03  HPOn ordezkatuta dauden elkarteen kopurua. 

04  
Inkesta baten bidez, HPOren parte izateak beren trebetasunak hobetzeko eta gaitasunak garatzeko 

aukera eman diela adierazi duten haurren eta nerabeen ehunekoa  

05  
HPOko kide diren eta erakunde horretan parte hartzeagatik pozik daudela adierazi duten haurren 

eta nerabeen ehunekoa. 

06  Haurrek eta nerabeek berek autokudeatutako HPOren proposamenen ehunekoa. 

07  Haurrek eta nerabeek HPOn irauten duten denbora, urtetan. 

08  Dokumentuetan, webguneetan eta foiletoetan haurrei begira egindako egokitzapenen kopurua. 

09  HPOko kide ohiek sortutako elkarte formalen kopurua. 

10  
HPOko kide izan eta harekin edo parte hartzeko beste espazio batzuekin lotuta jarraitzen duten 

kideen kopurua. 

11  HPOko kide diren haurren eta nerabeen kopurua.  

12  
Haurrentzako partaidetzako aurrekontu proiektuetatik zenbat jarri diren abian tokiko gobernuaren 

esparruan. 

13  Tokiko gobernuko ordezkari politikoekin eta HPOkoekin urtean egindako bileren kopurua. 

14  HPOren barnean urtean egindako lan bileren kopurua.  

15  
HPOk Tokiko Gobernuari inplementatutako proposamenen ehunekoa (egindako proposamen 

guztiekiko).  

16  
Haurrek eta/edo nerabeek parte hartzeko prozesuak abian jarri dituzten Tokiko Gobernuko 

atalen/arloen kopurua. 

17  
Tokiko Gobernuak haurren eta/edo nerabeen parte hartzearekin edozein arlotan egindako 

proiektuen kopurua. 

18  Zaurgarritasun egoeran dauden eta HPOn parte hartzen duten haurren eta nerabeen ehunekoa. 

19  
Haurrei zuzendutako aisialdiko eta denbora libreko ekintza inklusiboen (desgaitasuna duten haurrak 

eta nerabeak) ehunekoa, urteko ekintza guztiekiko. 

20  Haur parkeen, berdeguneen eta jolasguneen kopurua. Honako kategoria hauen arabera: 

21  Urtean hobetu diren parkeen/jolasguneen kopurua. 

22  Urtean eraikitako parke/jolasgune berrien kopurua.  

23  

Zaurgarritasun egoeran edo arriskuan dagoen kolektiboren bateko kide izateagatik kirol instalazioak 

erabiltzeko tarifetan edo kirol programetan deskontuak dituzten haurren eta nerabeen ehunekoa, 

haur eta nerabe guztiekiko. 

24  Tokiko Gobernuaren titulartasuneko kirol zentroetan abonatutako haurren eta nerabeen kopurua. 

25  Jaiotza kopurua 15 urteko edo gutxiagoko 1.000 amako. 

26  14 eta 17 urte bitarteko biztanleen lehen sexu harremanaren batez besteko adina. 

27  
Azken sexu harremanean metodo antikontzeptibo segurua erabili duten 14-17 urteko biztanleen 

proportzioa. 

28  
Egokitutako kirol programen (desgaitasunen bat duten haurrentzat eta nerabeentzat) ehunekoa, 

tokiko gobernuak dituen haurrei eta nerabeei zuzendutako kirol programa guztiekiko. 
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29  
Kultura eta aisialdi instalazioetan urtean egindako jardueren/programen kopurua, adin tarteen 

arabera. 

30  
Instalazioak eskola orduetatik kanpo irekitzen dituzten ikastetxeen kopurua, auzoko biztanleek 

jolasteko eta/edo erabiltzeko. 

31  
Berrelkartutako edo berrelkartze prozesuan dauden familiei orientabideak eta laguntza emateko 

programen kopurua.  

32  
Berrelkartutako edo berrelkartze prozesuan dauden familiei orientabideak eta laguntza emateko 

programetan parte hartu duten pertsonen kopurua.  

33  Dibortzio prozesuetan dauden familiei orientabideak eta laguntza emateko programen kopurua. 

34  
Dibortzio prozesuetan dauden familiei orientabideak eta laguntza emateko programetan parte 

hartu duten pertsonen kopurua. 

35  Adopzio prozesuetan dauden familiei orientabideak eta laguntza emateko programen kopurua. 

36  
Adopzio prozesuetan dauden familiei orientabideak eta laguntza emateko programetan parte hartu 

duten pertsonen kopurua. 

37  Haurren pobrezia prebenitzeko Tokiko Gobernuak ezarritako proiektuen kopurua.  

38  
Haurrak eta nerabeak beren kargu dituzten eta babes sozialeko laguntzak jasotzen dituzten familien 

kopurua, honela banatuta: 

39  
Haurrak eta nerabeak beren kargu dituzten eta babes sozialeko laguntzak jasotzen dituzten familien 

ehunekoa, eskatzaileekiko. 

40  
Haurrak eta nerabeak beren kargu dituzten eta elikagai bankuaren laguntza jasotzen duten familien 

kopurua. 

41  
Haurrak eta nerabeak beren kargu dituzten eta elikagai bankuaren laguntza jasotzen duten familien 

ehunekoa, eskatzaileekiko. 

42  Jantokiko beka osoa jasotzen duten haurren eta nerabeen ehunekoa, eskatzaileekiko. 

43  Jantokiko beka partziala jasotzen duten haurren eta nerabeen ehunekoa, eskatzaileekiko. 

44  
Gizarte larrialdietarako laguntzetarako urteko aurrekontuaren ehunekoa, tokiko gobernuaren 

guztizko aurrekontuarekiko. 

45  
Seme-alabak (0-17 urte) beren kargu dituzten familientzako gizarte larrialdietarako laguntzen 

urteko aurrekontuen ehunekoa. 

46  Azpietxebizitza egoeran dauden auzoen kopurua. 

47  Azpietxebizitzetan bizi diren haurren eta nerabeen kopurua. 

48  Liburutegien kopurua 10.000 haur eta nerabeko. 

49  Ezgaitasuna duten pertsonen irisgarritasunerako azpiegiturak hobetzeko aurrekontuaren ehunekoa. 

50  Oztopo arkitektonikoak kendu diren ikastetxe publikoen (haurrentzat eta nerabeentzat) kopurua. 

51  
Haurren eta herritarren eskubideen arloan erreferenteak diren zentroen kopurua zure hirian 

(UNICEF Espainiako Batzordeak onartuak). 

52  Eskola materialetarako laguntza jasotzen duten haurren eta nerabeen ehunekoa, eskatzaileekiko. 

53  
Haur Hezkuntzako ikastetxeetako 0-4 urteko haurren eta nerabeen proportzioa, adin horretako 

haur eta nerabe guztiekiko. 

54  Eskolatze tasa Haur Hezkuntzako lehen zikloan. 

55  Tokiko Gobernuak aurrera eramandako eskola errefortzuko programen kopurua. 

56  Eskola errefortzuko programetan parte hartzen duten haurren eta nerabeen kopurua. 

57  
Eskola errefortzuko programetan parte hartzen duten haurren eta nerabeen ehunekoa, 

eskatzaileekiko. 

58  Tokiko Gobernuak eskola uztea saihesteko egiten dituen programen kopurua.  

59  Eskola uztea prebenitzeko programetan urtero parte hartu duten haurren eta ikasleen kopurua. 

60  
Eskola uztea prebenitzeko programetan urtero parte hartu duten haurren eta nerabeen ehunekoa, 

eskatzaileekiko. 
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61  Eskola uztearen tasa. Urteko azken datua. 

62  Tokiko Gobernuak eskola absentismoa prebenitzeko egiten dituen programen kopurua.  

63  Absentismoa prebenitzeko programetan urtero parte hartu duten haurren eta ikasleen kopurua. 

64  
Absentismoa prebenitzeko programetan urtero parte hartu duten haurren eta nerabeen ehunekoa, 

eskatzaileekiko. 

65  Eskola absentismoaren tasa. Urteko azken datua.  

66  Ezgaitasuna duten haurrei eta nerabeei arreta eta laguntza emateko hezkuntza programen kopurua. 

67  
Ezgaitasuna duten haurrei eta nerabeei arreta eta laguntza emateko hezkuntza programetan arreta 

emandako haurren eta nerabeen ehunekoa, eskatzaile guztiekiko. 

68  Ikasteko arazoak dituzten haurrei eta nerabeei laguntzeko hezkuntza programen kopurua.  

69  
Ikasteko arazoak dituzten haurrei eta nerabeei laguntzeko hezkuntza programetan arreta emandako 

haurren eta nerabeen ehunekoa, eskatzaileekiko. 

70  Haur eta nerabe migratzaileei laguntzeko hezkuntza programen kopurua.  

71  
Haur eta nerabe migratzaileei laguntzeko hezkuntza programetan arreta emandako haurren eta 

nerabeen ehunekoa, eskatzaileekiko. 

72  Haurren eta nerabeen osasun mentala zaintzeko programen kopurua. 

73  
Haurren eta nerabeen osasun mentala zaintzeko programetan arreta emandako haurren eta 

nerabeen kopurua. 

74  
Espainiako nazionalitatea duten nerabeentzako lan merkatuan sartzeko orientazio, aholkularitza eta 

laguntza programen kopurua. 

75  
Atzerriko nerabeentzako lan merkatuan sartzeko orientazio, aholkularitza eta laguntza programen 

kopurua.  

76  
Espainiako nazionalitatea duten nerabeentzako lan merkatuan sartzeko orientazio, aholkularitza eta 

laguntza programetan parte hartu duten nerabeen kopurua. 

77  
Atzerriko nerabeentzako lan merkatuan sartzeko orientazio, aholkularitza eta laguntza programetan 

parte hartu duten nerabeen kopurua.  

78  Laguntza psikosoziala jasotzen duten haurren eta nerabeen kopurua (gizarte zerbitzuen alorrean). 

79  Obesitatea edo gehiegizko pisua duten 2-17 urteko haurren eta nerabeen ehunekoa. 

80  Lan intentsitate txikiko etxeetan bizi diren haurren eta nerabeen ehunekoa. 

81  
60tik beherako errenta duten etxeetan bizi diren haurren eta nerabeen ehunekoa Estatuko batez 

bestekoaren ehunekoa. 

82  Pobrezia eta/edo bazterketa arriskuan dauden haurren eta nerabeen ehunekoa (AROPE <18) 

83  Etxeen urteko batez besteko errenta.  

84  Familietan emozio, hezkuntza eta guraso gaitasunak sustatzeko programen kopurua. 

85  
Familietan emozio, hezkuntza eta guraso gaitasunak sustatzeko programetan parte hartu duten 

pertsonen kopurua. 

86  Tutoretzapean dauden haurren eta nerabeen kopurua. 

87  Bakarrik / babes egoeran dauden haurren eta nerabeen kopurua. 

88  
Ezgaitasuna duten haurren eta nerabeen kopurua, Tokiko Gobernuak urtean egindako 

ekintzetan/proiektuetan arreta jaso dutenak. 

89  
Haurrentzako eta nerabeentzako osasun mentaleko zerbitzuak dituzten oinarrizko osasun 

laguntzako zentroen kopurua. 

90  0 eta 17 urte bitarteko haurrek eta nerabeek eginiko suizidio saioen kopurua guztira. 

91  0 eta 17 urte bitarteko haurren eta nerabeen suizidio kopurua guztira. 

92  Alkohola kontsumitu dutela dioten 14 eta 17 urte bitarteko nerabeen ehunekoa.  

93  
Drogak edo bestelako substantzia psikoaktiboak kontsumitu dituztela dioten 14 eta 17 urte 

bitarteko nerabeen ehunekoa. 
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94  Legearekin gatazkak dituzten haurren eta nerabeen kopurua. 

95  Eskola menu osasungarrien programak dituzten ikastetxeen kopurua.  

96  Eskola baratzeak dituzten ikastetxeen kopurua.  

97  
Ezgaitasuna duten haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen 

duten programen kopurua.  

98  
Ezgaitasuna duten haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen 

duten programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

99  
LGTBI haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten 

programen kopurua. 

100  
LGTBI haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten 

programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

101  
Jatorri migratzaileko haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen 

duten programen kopurua.  

102  
Jatorri migratzaileko haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen 

duten programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

103  
Lagundu gabeko haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten 

programen kopurua. 

104  
Lagundu gabeko haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten 

programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

105  
Pobrezia eta/edo gizarte bazterketa arriskuan dauden haurrei eta nerabeei arreta emateko 

inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten programen kopurua. 

106  
Pobrezia eta/edo gizarte bazterketa arriskuan dauden haurrei eta nerabeei arreta emateko 

inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

107  
Babes sisteman haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten 

programen kopurua. 

108  
Babes sisteman arreta emateko haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa 

sustatzen duten programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

109  
Ijitoen etniako haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten 

programen kopurua. 

110  
Ijitoen etniako haurrei eta nerabeei arreta emateko inklusioa eta gizarte kohesioa sustatzen duten 

programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

111  
Tokiko Gobernuan arrazismo eta xenofobia egoerei erantzuteko helburua duten programen 

kopurua. 

112  
Tokiko Gobernuan arrazismo eta xenofobia egoerei erantzuteko helburua duten programetan parte 

hartu duten pertsonen kopurua. 

113  
Genero indarkeriaren biktima diren nerabeei laguntzeko programen kopurua —zuzeneko biktimak 

eurek izanik—. 

114  
Genero indarkeriaren biktima diren nerabeei laguntzeko programetan arreta emandako neskatoen 

eta nerabeen ehunekoa –zuzeneko biktimak eurek izanik-, eskatzaileekiko. 

115  
Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko programen kopurua -18 urtetik 

beherako seme-alabak beren kargu dituzten emakumeak-.  

116  
Arreta jasotako genero indarkeriaren biktima diren emakumeen ehunekoa -18 urtetik beherako 

seme-alabak beren kargu dituztenak-, eskatzaileekiko. 

117  Genero indarkeria prebenitzeko/genero berdintasuna sustatzeko hezkuntza programen kopurua. 

118  
Genero indarkeria prebenitzeko/genero berdintasuna sustatzeko hezkuntza programetan arreta 

jaso duten haurren eta nerabeen ehunekoa, eskatzaileekiko. 

119  Haurren aurkako indarkeria desagerrarazteko prebentzio programen kopurua.  

120  Haurren aurkako indarkeria desagerrarazteko prebentzio programetan parte hartu duten pertsonen 
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kopurua.  

121  
Berdinen arteko indarkeria (genero indarkeria, eskola jazarpena, ziberbullyinga, etab.) hezkuntza 

testuinguruan desagerrarazteko prebentzio programen kopurua. 

122  
Berdinen arteko indarkeria (genero indarkeria, eskola jazarpena, ziberbullyinga, etab.) hezkuntza 

testuinguruan desagerrarazteko prebentzio programetan parte hartu duten pertsonen kopurua.  

123  
Berdinen arteko indarkeria beste espazio publiko batzuetan (kulturguneetan, kirolguneetan eta 

abarretan) desagerrarazteko prebentzio programen kopurua, Tokiko Gobernuak kudeatuak. 

124  

Berdinen arteko indarkeria beste espazio publiko batzuetan (kulturguneetan, kirolguneetan eta 

abarretan) desagerrarazteko prebentzio programetan (Tokiko Gobernuak kudeatuak) parte hartu 

duten pertsonen kopurua. 

125  
Berdinen arteko indarkeria egoeretan (genero indarkeria, eskola jazarpena, ziberbullyinga, etab.) 

hezkuntza testuinguruan arreta emateko xedea duten programen kopurua. 

126  

Berdinen arteko indarkeria egoeretan (genero indarkeria, eskola jazarpena, ziberbullyinga, etab.) 

hezkuntza testuinguruan arreta emateko xedea duten programetan parte hartu duten pertsonen 

kopurua.  

127  

Berdinen arteko indarkeria egoeretan (genero indarkeria, eskola jazarpena, ziberbullyinga, etab.) 

beste espazio publiko batzuetan (Tokiko Gobernuak kudeatutako kulturguneetan, kirolguneetan eta 

abarretan) arreta emateko xedea duten programen kopurua.  

128  

Berdinen arteko indarkeria egoeretan (genero indarkeria, eskola jazarpena, ziberbullyinga, etab.) 

beste espazio publiko batzuetan (Tokiko Gobernuak kudeatutako kulturguneetan, kirolguneetan eta 

abarretan) arreta emateko xedea duten programetan parte hartu duten pertsonen kopurua.  

129  
Haurrei eta nerabeei zuzendutako informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera 

arduratsua sustatzeko programen kopurua. 

130  
Haurrei eta nerabeei zuzendutako informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera 

arduratsua sustatzeko programetan parte hartu duten pertsonen kopurua. 

131  Familian indarkeria jasan duten haurren eta nerabeen kopurua. 

132  
Gizarte zerbitzuek irekitako espedienteen kopurua (hartzaileak haurrak eta nerabeak beren kargu 

dituzten familiak direnean). 

133  Mendekotasunak dituzten haurren eta nerabeen familiekin egindako esku hartzeen kopurua. 

134  
Tokiko gobernuak haurrak eta nerabeak dituzten familia zaurgarrientzat dituen 

zerbitzuei/baliabideei buruzko hedapen kanalen kopurua. 

135  Eskola jazarpena jasan duten haurren eta nerabeen kopurua. 

136  Genero indarkeria zuzenean jasan duten nesken eta nerabeen kopurua. 

137  Bizikidetzagatik genero indarkeriaren biktima diren haurren eta nerabeen kopurua. 

138  
Udalerrian urtean egiten diren arreta programen kopurua haurrak eta nerabeak beren kargu 

dituzten eta genero indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko. 

139  Genero indarkeriaren biktima diren nerabeei arreta emateko programen kopurua. 

140  
Babesgabeziatik babesteko neurriak dituzten Espainiako nazionalitateko haurren eta nerabeen 

kopurua (guztizko datua). 

141  
Babesgabeziatik babesteko neurriak dituzten atzerriko haurren eta nerabeen kopurua (guztizko 

datua). 

142  
Tokiko Gobernuko gizarte zerbitzuen ustez arrisku egoeran dauden atzerriko haurren eta nerabeen 

kopurua. 

143  
Tokiko Gobernuko gizarte zerbitzuen ustez arrisku egoeran dauden Espainiako nazionalitateko 

haurren eta nerabeen kopurua. 

144  Babesgabetasun egoerei aurrea hartzeko arreta jasotzen duten haurren eta nerabeen kopurua. 

145  Babeserako barne protokolo eguneratuen kopurua. 

146  Seguru sentitzen diren haurren eta nerabeen ehunekoa. 
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147  
Hirigintzak haurrei begira egindako esku hartzeen ehunekoa, non Tokiko Gobernuko haurtzaroaren 

arduradunei kontsulta egin zaien (haurtzaroari eskainitako esku hartze guztiekiko). 

148  Haurren eta nerabeen bide segurtasuna sustatzeko ekintzen kopurua. 

149  Inguruan oinezkoentzako segurtasun neurriak dituzten ikastetxeen ehunekoa. 

150  Deskontuaren ehunekoa haurrentzako eta nerabeentzako garraio tarifetan. 

151  Tokiko Gobernuak dituen bizikleta bideen (autorik gabe) km kopurua. 

152  Hiriko errepideetan seinaleztatutako bizikleta bideen km kopurua. 

153  
Zero hondakin sustatzeko programak (murriztu, berrerabili, birziklatu) dituzten ikastetxeen 

kopurua. 

154  
Energia garbiko programak dituzten ikastetxeen kopurua (kontsumoa murriztea, iturri 

berriztagarriak, etab.).  

155  Trafiko istripuetan hildako haurren eta nerabeen (0-17 urte) kopurua guztira. 

156  Airearen kutsadura mailak (PM 2.5, NO2, PM10). 

157  
HEHren printzipioak eta xedapenak zabal ezagutaraztea helburu duten prestakuntza ekintzen 

kopurua (HEH, 42. art.). Helduei zuzenduak. 

158  
HEHren printzipioak eta xedapenak zabal ezagutaraztea helburu duten prestakuntza ekintzetan 

parte hartu duten pertsonen kopurua (HEH, 42. art.). Helduei zuzenduak. 

159  
HEHren printzipioak eta xedapenak zabal ezagutaraztea helburu duten prestakuntza ekintzen 

kopurua (HEH, 42. art.). Haurrei zuzenduak. 

160  
HEHren printzipioak eta xedapenak zabal ezagutaraztea helburu duten prestakuntza ekintzetan 

parte hartu duten haurren eta nerabeen kopurua (HEH, 42. art.).   

161  
Haurren eskubideei buruzko prestakuntza jaso duten Tokiko Gobernuko maila teknikoko 

profesionalen ehunekoa. 

162  
Haurrek babesteari buruzko prestakuntza jaso duten Tokiko Gobernuko maila teknikoko 

profesionalen ehunekoa. 

163  
Haurren eskubideei buruzko prestakuntza jaso duten Tokiko Gobernuko arduradun politikoen 

ehunekoa. 

164  
Haurrak babesteari buruzko prestakuntza jaso duten Tokiko Gobernuko arduradun politikoen 

ehunekoa. 

165  Tokiko Gobernuaren aurrekontuaren ehunekoa garapenerako lankidetzarako. 

166  
Planaren ezarpenaren ondorioz aldatutako ordenantzen kopurua (edo Tokiko Gobernuaren legeria 

baliokidea), haurren eta nerabeen eskubideen sustapena eta babesa hobetzeko.  

167  
Planaren ezarpenaren ondorioz aldatutako politika sektorialen kopurua (gazteria, generoa, tokiko 

garapena, etab.), haurren eta nerabeen eskubideen sustapena eta babesa hobetzeko.  

168  
Haurren eta nerabeen gaineko eraginari buruzko txostena duten ordenantza, araudi edo programen 

kopurua. 

 

 

 

 


