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1.SARRERA
Jarraian, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 2017 urtean aurrera eramango dituen
proiektuak aurkezten dira. Jasotzen diren ekimenak eragile ezberdinen ekarpenez
osatuak izan dira.
Alde batetik, arlo bakoitza sakonki ezagutzen duten teknikarien ekarpena dago. Bestetik,
lan arlo guztien jarraipena egiten duen Batzorde Iraunkorraren ekarpena. Azkenik, lanarlo bakoitzaren lantaldeak eginiko ekarpenak eta twitter lehiaketan azaleratutako
proposamenak ere kontuan hartuak izan dira.
Egun, Kontseiluak ondoko lan-arloak ditu martxan: enplegua eta etxebizitza, hezkuntza
(formala eta ez formala), parte-hartzea, bakea eta bizikidetza, berdintasuna, eta, azkenik,
komunikazioa. Hauek guztiak jorratu ahal izateko, erakunde publiko ezberdinekin
akordioak eta lankidetza hitzarmenak sinatzen dira diru iturriak bermatzeko. Pasa den
urtean hauek izan ziren erakunde publikoak: Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritza
eta Bake eta Bizikidetza Idazkaritza; Bizkaiko Foru Aldundia; Gipuzkoako Foru Aldundia;
Emakunde; Bilbao eta Vitoria-Gasteizko Udalak. Hauetaz gain aurten, badirudienez,
beste bi erakunde publiko gehituko dira EGK-k dituen hitzarmenetara: Arabako Foru
Aldundia eta Donostiako Udala.
Egitasmo guztiak aurrera atera ahal izateko, soldatapeko 8 pertsona (Lantalde Teknikoa)
eta 9 boluntario (Batzorde Iraunkorra) egongo dira urte honetan. Honetaz gain, kontuan
hartu beharko da teknikarietako bat laneko baxa egoeran aurkitzen dela eta bere
ordezko teknikaria ere kontratatu egin behar izan dela 2016ko irailetik.
Aurten EGKren erronka nagusiak zeharka jorratu beharrekoak dira. Izan ere, EGKren
ekintzetan parte-hartze gehiago lortzea, EGKren ekintzen inpaktua eta hedapena
handitzea eta gazteekin komunikazio era berriak sortzea EGKren proiektuen bitartez.
Hauetaz gain, azpimarragarria da aurten ere burutuko den lantalde teknikoaren
formakuntza, kasu honetan Lan Arriskuen Prebentzioari buruzkoa, eta behin onartua
izanda, martxan jarriko den EGKren I. Berdintasun Plana, 2017an Kontseiluak izango
dituen berrikuntzen artean.
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2. ENPLEGUA ETA ETXEBIZITZA

Gazteon autonomia pertsonal zein kolektiboa, lan merkatuaren konfigurazio prekarioak
eta etxebizitza eskubidearen ukazioak bultzatuta, geroz eta beranduago eskuratzen
dugu. Independentzia materialaren gaineko haustura hau, bizitza proiektu propioa
garatzeko baliabide ekonomikoen falta dakar, eta gazteon hiritartasuna guztiz ahultzen
du. Gehienetan familiarekiko dependentzia ekonomikoa urteetan zehar luzatu eta
jendarte-komunitatean jokatzen dugun rola erabat mugatzen da.
Enplegu eta etxebizitza arloak, gazteon errealitate honi erantzuten dioten bi elementu
garrantzitsu biltzen ditu bere baitan. Landu ezin daitezkeen beste hainbeste
elementurekin batera, gazteon independentzia materialean, askatasunean eta bizitza
kalitatean bere biziko garrantzia duten alorrak dira.
2.2. GAZTEAK ETA EMANTZIPAZIOA LANTALDEA

Deskribapena
Gazteen egoera inoiz ez da bereziki ona izan etxebizitza, enplegua eta emantzipazioari
dagokionez, eta ez dira gutxi izan eskubide honen alde egin izan diren egitasmoak.
7

Haatik, krisi ekonomikoa hasi zenetik, etxebizitza ez lortzeak edo galtzeak erakartzen
duen arazoa eta enpleguaren prekarietatearen arazoa orokortu da. Ondorioz, gazteek
emantzipatzeko dituzten arazoek protagonismoa galdu dute, arazo orokorrago batean
nahastuz.
Luze da EGKtik egoera horiek salatzen direla, ez bakarrik azken urteotako egoera
ekonomikoren ondorioz, baizik eta are lehenagotik ere pairatutako baldintzengatik ere.
Hori dela eta, garrantzitsua da gaztez osaturiko etxebizitza eta enplegu lantalde indartsu
bat osatzea, gazte hauen nahiak eta beharrak politika publikoetara helaraziz.
Azken urteetan diskurtso sakon eta indartsua landu izan da, eta zenbait kargu
politikoren aurrean garrantzizko eragile bilakatzea lortu da. Aurten, ildo bera jarraitu nahi
da, lan taldearen ekimenekin jarraituz.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Gazteriaren perspektiba batetik gazteriarekin loturiko enplegu eta etxebizitza
ekimenak eta neurriak aztertu, administrazioari helarazi hausnartutako
ondorioak eta, gazteriaren prekarietate egoeraren aurrean zein emantzipazio
prozesuetan bizitegi-igarotze zuzenerako gazteriaren zailtasunen aurrean,
gazteria eskubide osoko subjektu bezala aintzakotzat hartzea defendatu eta
alternatibak eta hobekuntza-proposamenak sortu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazteak eta gazte elkarteak etxebizitza eta enpleguaren arloaren gainean
batuko dituen eztabaida gune bat ezarri, gazteon prekarizazioan erortzen ez
diren ereduak sortzeko bideak eraikitzeko.

-

Administrazio gazteriaren artean enplegu arloan zubi lana egin.

-

Gazteriaren lan baldintzen eta emantzipatzeko arazoen ondorioen salaketa
publikoa egin, arduradun direnen ardura interpelatuz.

-

Eztabaida

gunean

sortutako

ekimenei

jarraipena

eman

eta

horren

funtzionamendua kudeatu eta bultzatu gazte berrien parte hartzea lortuz.
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Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Administrazioek garatutako enplegu eta etxebizitza politika publikoen kontrastea
egin eta hobekuntza proposamenak sortu.
Lantaldearen koordinazioa.
Lantaldearen proposamenei jarraipena eman.
Gazte bat etxe-kaleratzen duten kasuetarako protokolo baten beharrari buruzko
hausnarketa bideratu.
Lan Egokiaren egunerako manifestua prestatu.
Urtearen ebaluazio 2018ko plangintzaren onespena egin.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK-ko gazteak eta gazte elkarteak.

-

Beste gazte elkarteak.

-

Administrazio eta instituzioak.
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-

Gizartea orokorrean eta gazteak bereziki.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Lan taldearen funtzionamendua eta gazteen parte hartzea: deialdien arrakasta,
hausnarketen sakontasuna, kideen proaktitbitatea eta proposatutako proiektuak.

-

Egindako hausnarketen sakontasuna eta landutako ekimenen bideratzea.

-

Administrazio

eta

kargu

politikoen

jarrera

gazteen

proposamen

eta

hausnarketen aurrean: eskatutako bilerak onartzen dituzten, eskaerak entzuten
dituzten, hauek politika publikoetan barneratzen dituzten, eta abar.
2.2. PERTSONA

GAZTE

BAT

ETXE-KALERATZEN

DUTEN

KASUETARAKO

PROTOKOLOA- Hausnarketa eta eztabaida

Deskribapena
EGKtik gazteriaren bizi baldintza prekarioak sortzen dituzten eta onartezinak diren
egoera desberdinak salatu nahi dira. Etxebizitzaren arloan, gazte baten etxe kaleratze
bat gertatzen den kasuetarako protokolo bat sortu nahi da, baina horretarako
ezinbestekoa da lehenago hausnarketa eta eztabaida sakon bat egitea eta kasuak ondo
aztertzea. Modu honetan, kezken zerrendetatik ia desagertutako gai hau mahai gainean
jarri nahi da eta gazteen parte hartzearekin batera diskurtso bat eratu nahi da. Izan ere,
gazteriaren egoera nabarmenki txarra da emantzipazioari dagokionez, tasa %20koa
izanik (Observatorio de Emancipación).
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Protokolo baten beharrari buruzko eztabaida eta hausnarketa sortu, pertsona
gazte bat etxe-kaleratzen duten kasuetarako.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazteen etxe-kaleratzeen kasu eta egoerei buruzko analisia eta hausnarketa
egin.

-

Etxe-kaleratzeen datuak aztertu.
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-

Egoera desberdinak identifikatu eta protokoloaren barruan sartu ahal diren edo
ez aztertu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Datuak batu eta horien analisia egin.
Etxe-kaleratze egoerak analizatzeko topaketak egin eta protokolo baten beharrari
buruzko eztabaida eta hausnarketa ireki.
Eztabaidetatik lortutako ondorioak jaso.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK-ko Enplegu eta Etxebizitza lantaldea.

-

Sindikatuak eta enplegu zein etxebizitza arloetako elkarteak.

-

Gizartea orokorrean eta gazteria bereziki.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Egindako hausnarketen sakontasuna eta landutako ekimenen bideratzea.

-

Eztabaidan eman den parte hartzea.

-

Lortutako proposamenen eraginkortasuna.

-

Lortutako adostasun maila eta desadostasunak egon direnean akordioetara
heltzeko gaitasuna.
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2.3. ENPLEGUA ETA ANIZTASUNA

Deskribapena
Gazteria gizartea bera bezain anitza da. Edozein gazte enplegu politiketan aniztasun
honi so egin eta gazteriaren barne dauden kolektibo ezberdinen behar zehatzen
hausnarketa sakona bideratu beharko zen. Gainera, politika publikoetan proposatzen
diren neurriak kolektibo horiekin adostuak eta kontrastatuak izan behar dira. Horietako
kolektibo bat da aniztasun funtzionala duten gazteena.
2017an enplegua eta aniztasun funtzionala jorratuko duen jardunaldi bat prestatuko da,
beti ere gazteriaren ikuspegitik. Jardunaldiekin aniztasun funtzionala duten gazteek lan
munduan sartzeko eta lan munduan daudenean dituzten arazoak identifikatu eta
azaleratu nahi dira, baina, batez ere, egoera hobetzeko proposamenak egitea eta
administrazio ezberdinei helaraztea da helburua.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Kontuan izanda gazteria anitza dela aniztasun funtzionaleko gazteak lan
munduan dituzten arazoak eta egoerak aztertzea eta proposamenak sortu
administrazioei helarazteko.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Enpleguari eta aniztasun funtzionalari buruzko jardunaldiak koordinatu beste
eragile batzuekin.

-

Enpleguaren arloan aniztasun funtzionala duten gazteen eskaerak eta
hobekuntzarako proposamenak zabaldu, administrazioaren eta gazteriaren
artean bitartekotza lana eginez.

-

Behar espezifikoen analisiaren bitartez politika publikoek aniztasunari arreta ipini
behar diotela erreibindikatu, aukera-berdintasuna eta inklusioa bermatzeko.
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Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Aniztasun funtzionala duten pertsona gazteen datuak, politika publikoak eta
egoerak aztertu.
Ekimenetan eta jardunaldietan parte hartu dezaketen elkarteekin, adituekin eta
pertsona gazteekin koordinatu eta bilerak egin.
Gazteak, enplegua eta aniztasun funtzionalari buruzko jardunaldiak burutu.
Ondorioak eta proposamenak bildu eta horien zabalpena egin.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Enplegu eta gazteria arloetako politikari eta teknikariak.

-

Sindikatuak, gizarte eragileak eta gazte eragileak.

-

Gizartea orokorrean eta gazteria bereziki.

-

EGK-ko enplegu lantaldea.
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-

Aniztasun funtzionala duten pertsonekin lan egiten duten elkarteak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Lortutako parte hartzea jardunaldietan.

-

Parte hartu dutenen inplikazioa eta ebaluazioa.

-

Jardunaldietan lortu diren ondorioen eta hausnarketen sakontasuna eta
erabilera.

-

Lortu den inpaktua gizartean eta administrazioetan.

2.4. ENPLEGU ARLOAN LAN EGITEN DUTEN ERAGILEEKIN HARREMANA

Deskribapena
Bitartekaritza, aholkularitza, elkarren arteko lankidetza eta hausnarketa oinarri hartuta,
2017an enplegu arloan lan egiten duten eragileekin harremana sendotzea eta harreman
berriak sortzea funtsezkoa da EGKrentzat. Izan ere, aurrera eramango diren
proiektuetan parte hartzea sustatu eta indartu nahi da, EGK erreferente bihurtuz
enplegua eta gazteria arloan. Era honetan, lan arloaren nondik norakoak errealitate
desberdinetara iritsiko dira eta gazte gehiagoren parte hartzea bermatuko da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGKren eta enpleguko arloan lan egiten duten

elkarteen, instituzioen,

administrazioen eta arduradunen artean harremana sortu eta sendotu.
HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren lana sozializatzea eta ikusgai bihurtzea.

-

Gazteriaren perspektiba bat eman beste erakunde eta administrazio batzuen
proiektuetan, EGK erreferente bihurtuz.

-

EGK-ko proiektuetan pertsona gazte berrien parte hartzea lortu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
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Euskadiko pertsonen enpleagarritasunaren gaineko proiektuan lankidetzan aritu
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearekin
Enpleguaren arloko agente desberdinekin bilerak egin harremanak sendotzeko eta
berriak egiteko.
EGK-ko eta EGK-koak ez diren elkarteen artean gazteen parte hartzea bultzatu
enpleguko proiektuetan, esate baterako, enplegua eta aniztasunari buruzko
jardunaldietan.
EGKrentzat interesgarriak diren proiektuetan eta jardunaldietan parte hartu, beste
erakunde batek horrela eskatuz gero.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Enplegu eta gazteria arloetako politikari eta teknikariak.

-

Sindikatuak, gizarte eragileak eta gazte eragileak.

-

Gizartea orokorrean eta gazteria bereziki.

-

EGK-ko elkarteak, bereziki enplegua lantzen dutenak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Identifikatu eta lortu diren lankidetzak eragile desberdinekin.

-

Lortutako bileren kantitatea eta kalitatea.

-

Eragile desberdinen parte hartzea proiektuetan.

-

Egindako proposamenen eragina.
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2.5. GAZTELABEL

Deskribapena
2015. urtean gazteria politikak publikoak gazteen perspektiba batetik ebaluatuko dituen
sistema bat garatu zen. Arkitekturan Ziurtagiri energetikoak, hezkuntzan Q kalitatea
zigiluak edo janarian Eusko Label zigiluek haien eremuetan egiten duten moduan.
2016an GazteLabel enplegua martxan jarri zen lehenengo proiektu pilotuarekin.
Prozesuan zehar sistemaren indargune eta ahulgune batzuk identifikatu ziren eta horren
ondorioz moldaketa batzuk egin dira. Gainera, prozesuan zehar sortu ziren oztopo
batzuen ondorioz, ez zen posible izan proiektua bukatzea.
Urte honetarako GazteLabel proiektu pilotuarekin bukatzea espero da, eta bigarren
neurri baten kontrastea egingo da, modu honetan ikusiz zein izan daitekeen
GazteLabelaren etorkizuna.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Gazteen perspektiba batetik eta administrazioarekin elkarlanean, gazteria politika
publikoak ebaluatu eta kalifikatzeko sistema bat garatu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

GazteLabel 2016 prozesuarekin amaitu

-

Bigarren neurria aurkeztuko duen administrazioarekin harremanetan jarri.

-

Bigarren neurriaren kontrastea egin.

-

Kontraste agente berrien formazioa egin.

-

Kontrastatuko neurrien jarraipena eta emaitzen zabalkuntza
16

Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Kontraste berriak formatu, bai gazteak zein administrazioetako teknikariak.
GazteLabel 2017an ebaluatuko den neurriaren arduradunaren administrazioarekin
harremanetan jarri.
GazteLabel 2016 proiektu pilotuaren prozesuarekin amaitu.
Agente kontrasteen taldea sortu.
GazteLabel 2017ko kontraste prozesua egin.
GazteLabeleko ondorioen zabalpena egin.
GazteLabel proiektuaren ebaluazio orokorra egin, etorkizuna duen jakiteko edo ez.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
- EGK barneko talde teknikoa.
- EGK barneko elkarteak.
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- Kargu politikoak eta administrazioa.
- Pertsona gazteak orokorrean.
- Kontraste agenteak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
-

Garatutako ebaluazio eta zigilu sistemaren osotasun eta fidagarritasuna.

-

Garapenean izandako parte-hartzea.

-

Zigilu honen erabilgarritasuna eta erraztasuna.

-

Prozesuaren indarguneak eta ahulguneak.

2.6. LAN EGOKIA KANPAINA

Deskribapena
Langabezia tasa altuez gain, gazteek gehien pairatzen duten arazoetako bat lan
prekarietatea da. Hala ere, prekarietate hau krisi ekonomiko hasi aurretik bazegoen
presente gazteen bizitzetan eta, azken urteetan, areagotu besterik ez da egin.
Prekarietatearen baitan ematen diren ekintzen artean, kontraturik gabeko langileak,
autonomo faltsuak, lan postuak estaltzen dituzten beka eta praktikak, lan arriskuak,
betetzen ez diren lan kontratuak, diskriminazioak...etab. aurkitu ditzakegu.
Aurten gazteentzako lan egokia zer den jakin nahi dugu, eta horretarako kanpaina bat
abian jarriko da, non gazteek modu ezberdinen bitartez azalduko ahal izango duten zer
den haientzako lan egokia. Horrela ba, gazteriaren nahiak eta beharrak azaleratuko dira
eta gazteon errealitatea islatuko da. Gainera, kanpainan zehar ateratzen diren
proposamenak administrazio desberdinei helaraziko zaizkie.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Gizartea gazteriaren enpleguaren kalitatearen garrantziaren gainean kontzientzia
kanpaina baten bitartez.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazteen lan baldintzak hobetu eta pairatzen duten prekarietatea murriztu lan
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egokia eta enpleguaren kalitatea sustatuz.
-

Gazteentzako lan egokia zer den ezagutu.

-

Urriaren 7an, Lan Egokiaren egunean, manifestu bat sortu eta zabaldu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Lan Egokiaren kanpainan parte hartu dezaketen gazteekin eta elkarteekin
harremanetan jarri.
Kanpaina martxan jarri eta horren zabalpena egin.
Lan Egokiaren egunerako (urriak 7) manifestua prestatu eta proposamenak jaso.
Lan Egokiaren egunean manifestua zabaldu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Sindikatuak, gizarte eragileak eta gazte eragileak.

-

Gizartea orokorrean eta gazteria bereziki.

-

EGK-ko elkarteak, bereziki enplegua lantzen dutenak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Kanpainan lortutako gazteen eta gazte elkarteen parte-hartzea.

-

Garatutako manifestuaren eta jasotako proposamenen sakontasuna.
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-

Gazteriaren eta administrazioaren jarrera kanpainaren aurrean.

-

Lortutako inpaktu maila.

2.7. POSIZIONAMENDU PUBLIKOAK

Deskribapena
Urteak dira EGK-k baduela martxan posizionatze publikoak egiteko protokoloa: lan
istripu baten ondoriozko gazte baten heriotzaren ostekoa, alegia.
Lan istripu baten ondorioz gazte bat hiltzen den bakoitzean, heriotza bera eta gazteon
lan-heriotzen errudun den prekarizazioa salatzeko adierazpen publikoa egitean datza
protokolo hau. Batzorde iraunkor eta komunikazio teknikariarekin batera garatzen etorri
da proiektua azken urteotan, baina gaur egungo egoerak testuaren zenbait aldaketa eta
protokoloaren eguneratzea eskatzen du, ahal izatekotan lantalde orokor baten barruan
garatuta.
Gainera, aurten, apirilaren 28an Lan Osasunaren Nazioarteko eguneko manifestua
berrituko eta zabaldu egingo da EGK-k dituen hedabide propioen bidez eta bestelako
hedabideen bidez. Modu horretan gazteriaren duintasun sozioekonomikoaren oinarriak
aldarrikatu dira, lan baldintzak eta lan osasuna hobetzeko helburuarekin.
Helburuak

HELBURU OROKORRA:
-

Maiztasunez gertatzen diren eta gazteoi bereziki jotzen diguten gertaerak eta
haien arrazoiak publikoki salatu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazte langileen lan istripuen ondorioko heriotzen errudun diren prekarizazio eta
beste lan baldintzak salatu.

-

Lan istripuen datuak jasotzen dituzten erakunde ezberdinekin harremanetan ipini
gazte bat lan istripu bat izan duenean guri jakinarazteko.

-

Arazoaren aurrean EGKren errefusa postura argia gizarteratzea.
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Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Lan istripuen ondorioko gazte heriotzen salaketa.
Lan Osasunaren Nazioarteko egunaren manifestua berritu eta atxikimenduak
eskatu.
Lan Osasunaren Nazioarteko egunean manifestua zabaldu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK barneko elkarteak.

-

Gizartea orokorrean, eta gazteak bereziki.

-

Administrazioak eta lan osasuneko arduradunak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Protokoloa martxan jartzen den kasuetan izan duen zabalkuntza maila eta
inpaktua.

-

Protokoloa martxan jartzeko azkartasuna eta egokitasuna.

-

Manifestuak jasotzen dituen atxikimenduak eta hobetzeko proposamenak.
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2.8. LAN ARRISKUEN PREBENTZIOAN FORMAZIOA

Deskribapena
Lan arriskuen prebentzioa EGK barneko talde teknikoaren funtzionamenduan presente
egon behar da. Izan ere, aspalditik daramatzagu esaten enpresetan ez dela behar bezain
beste informazioa ematen eta geroz eta errekurtso gutxiago daudela lan osasunaren
alde lan egiteko. Ordea, hutsune bat ikusi da arlo honetan, horregatik, formazioa
emango duen entitate batekin lan egingo da aurten talde tekniko guztia formazioa jaso
dezan. Modu honetan laneko istripuak ekiditea eta langileen osasuna hobetzea espero
da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGK barneko talde teknikoak laneko arriskuen prebentzioan duten ezagutzak
handitu lan istripuak eta gaixotasunak aurreikusteko eta ekiditeko helburuarekin.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGK barneko talde teknikoari zuzenduriko lan arriskuen prebentzioan formazioa
emango duen eragilearekin harremanetan jarri eta horren bidez eman.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Formazioa emango duen erakundearekin harremanetan jarri eta koordinatu.
EGK barneko lantalde teknikoari lan arriskuen prebentzioan formazioa eman.
Formazioaren ebaluazioa egin.
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KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK barneko talde teknikoa.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Formazio saioaren sakontasuna eta erabilgarritasuna.

-

Formazioaren egokitasuna taldeari.

-

EGK barneko talde teknikoaren ebaluazioa.

2.9. EGUNEROKOTASUNA

Deskribapena
EGKn arlo bakoitzetik kanpo egin beharreko lanak, EGKren funtzionamendu egokia
bermatzeko eta honen helburu orokorrak lortzeko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
EGKren funtzionamendua bermatu beste lan eremuekin elkarlan egiten eta urtean zehar
heltzen diren eskaera generikoei erantzuna emanez.
HELBURU ZEHATZAK:
-

Prentsarekin lan egin hauek eskatzen dutenean.
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-

Gazteria Planak eta beste gazteria dokumentuen jarraipena egin.

-

Beste lan arloen lanaren kontrastea egin.

-

Lan taldearen formazioan parte hartu.

-

Lan arloarekin zerikusia duten aholkularitzak egin.

-

Batzorde Iraunkorrarekin eta lankideekin harremana/lankidetza.

-

Memorien eta Plangintzen kudeaketa eta ebaluazioa.

-

EGKren funtzionamendurako beharrezkoak diren bileretan parte-hartu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Prentsarekin lan egin hauek eskatzen dutenean.
Gazteria Planak eta beste gazteria dokumentuen jarraipena egin.
Beste lan-arloen lanaren kontrastea egin.
Egutegiak hala eskatzen duenean ekintza desberdinak burutu
Aholkularitza eman.
Memoriak eta hurrengo urterako plangintzak prestatu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE
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Hartzaileak
-

EGK barneko Batzorde teknikoa.

-

EGK barneko elkarteak.

-

Prentsa eta administrazioa.

-

EGK barneko elkarteak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Barne komunikazioa aproposa izatea eta kalitateko kontrasteak egitea.

-

EGKren eguneroko lana eta funtzionamendu egokia bermatzea.

-

EGKren kanpo komunikazioa erraztea.

-

Bileren eraginkortasuna
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3. HEZKUNTZA

Pertsonen garapenerako ezinbestekotzat jotzen dugun osagaia dugu hezkuntza. Atal
honek, bi lan-arlo biltzen ditu: astialdia (hezkuntza ez-formala) eta hezkuntza formala.
Hezkuntza ez-formala hezkuntza sistematik kanpo aurkitzen ditugun araututako
ikaskuntza-prozesuek osatzen dute. EAEko elkarte eta eragile ezberdinen elkarlanerako
gunearen bitartez, Astialdi Foroaren bitartez, EGK-k Astialdiaren garapena bultzatzea du
helburu. Aisialdi hezitzaileko elkartegintza indartu nahi da, balioen heziketa eta
astialdiaren bitarteko gizarte eraldaketa bermatutako ekimenak sustatuz.
Hezkuntza formalean, Unibertsitateko gazte elkartegintza eta ikasle ordezkaritzako
egituren bitartez ikasleen beharrak, kezkak, proposamenak… jasotzen dira. Ondoren,
errealitatearen azterketarekin batera, aldarrikapenak eta hobetzeko proposamenak
adosten dira elkarren arteko ekimenak gauzatuz. Gazteon ahotsa entzuna izateko lanak
egiten dira administrazio eta ikasleen arteko zubi lana burutuz.
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3.1. ASTIALDI FOROEN KOORDINAZIOA

Deskribapena
Astialdi Foroa EAEko elkarte eta eragile ezberdinen elkarlanerako gunea da. Lantalde
honek, Euskadiko Astialdiaren garapena bultzatzea du helburu, elkarren arteko
koordinazio eta bitartekaritza, ekimenen oinarrizko aholkularitza, elkarren arteko
hausnarketa, formazioa eta sentsibilizazioa abiapuntutzat hartuta. Astialdiari lotutako
elkartegintza indartu nahi da, baita balioen heziketa eta astialdiaren bitarteko gizarte
eraldaketa bermatutako ekimenak bereziki sustatu ere.
Lana bideratzeko, 3 Lurraldeetan banatzen da, bakoitzean foro bana dagoelarik. Denei
eragiten dieten arloetarako ordea, guztiak biltzen dira.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Astialdi Foroko lan taldea koordinatzea eta sendotzea.

-

Astialdiaren ikusgaitasuna eta aldarrikapena.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Esperientziak elkartrukatzea.

-

Erakunde publikoekin bitartekaritza egin.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
3 Astialdi Foroen batzarrak koordinatu.
Tarteko ebaluazioak
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2016ko plangintza zehaztu.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

TA
Hartzaileak
-

Astialdi Foroko elkarteak eta eragileak.

-

Gizartea

-

Instituzio-Administrazioa.

-

Jendartea eta gazteria bereziki
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Ekintzak gauzatzea.

-

Helburuak betetzea.

3.2. ASTIALDIKO IKASTAROEN KANPAINA

Deskribapena
Astialdiko ikastaroen eskaintzaren inguruko nondik norakoak gazteei helarazteko urtero
bezala informazio kanpaina bat osatuko da. Hau www.astialdiforoa.org webgunean
argitaratuko da gida interaktibo baten bitartez, bertan eskaintzen informazio espezifikoa
jasotzeaz gain EAEko eskola bakoitzaren harremanetarako bideak eskainiko dira klik
baten bitartez aurkitu daitezkeenak.
Helburuak
-

EAEko eskolen ikastaroen zabalpena
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
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Astialdiko ikastaroen informazioa bilketa.
EAEko ikastaroen zabalpena on-line formatuan
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

hartzaileak
-

17 urtetik gorako gazteak

-

Astialdiko eskola eta eragileak.

-

Administrazioak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Webguneko kontsulta kopurua ikastaroen zabalpenean zehar.

3.3. UDAKO KANPAINA

Deskribapena
Astialdian boluntario gazteek antolatutako udako ekintzen ezaguera eta zabalpena
helburu duen kanpaina. Bertan Astialdi Foroetako eragileez gain EAEko edozein astialdi
taldeen ekintzen zabalpena burutzen da ahalik eta gida osatuena sortzeko. Aurten ere
udako eskaintza hau www.astialdiforoa.org webgunean jasoko da. On-line gidaz gain,
kanpainaren nondik norakoak jasoko paperezko euskarri bate ere banatuko da,
informazio triptikoa.
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Helburuak
HELBURU OROKORRAK:
-

Aisialdi hezitzailea zer den ezagutzera eman

-

Astialdi taldeen udako eskaintza gizarteratu
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Datuen bilketa.
Webgunean informazioa argitaratu.
Kanpainaren zabalpena.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

TA
Hartzaileak
-

EAEko astialdi taldeak

-

Haur eta gazteen gurasoak

-

Administrazioak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Udako ekintzen zenbatekoa.

-

Udako kanpainaren zabalpena.

-

Webgunearen bisita kopurua udako ekintzan zabalpenean zehar.
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3.4. ASTIALDI FOROKO WEBGUNEA

Deskribapena
www.astialdiforoa.org webguneari egonkortasuna eta mugimendua ematea da helburua.
Erreferentziazko gunea bilakatu eta arloko informazioa bertan jaso eta Facebook sare
sozialaren bitartez zabaldu.
Astialdiarekin lotutako gaien bilaketarako gune garrantzitsua bilakatzen ari da gero eta
bisita eta aholkularitza gehiago jasoz.
Helburuak
HELBURU OROKORRAK:
-

Aisialdi hezitzailea zer den ezagutzera eman

-

Astialdi Foroak aurrera eramaten dituen ekimen eta hausnarketak
ezagutzera eman.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Webgunearen kudeaketa lanak.
Webgunearen kudeaketa antolatzeko lan-saio bereziak.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

TA
Hartzaileak
-

EAEko astialdi talde eta eragileak

-

Gazteak oro har
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-

Administrazioak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Urteko bisita kopurua.

-

Webgunearen erabilgarritasuna eta egunerokotasuna.

3.5. ASTIALDIKO ESKOLEN ETORKIZUNA

Deskribapena
EAEko astialdi eskola batzuk oraindik Lanbideko formakuntza zentro izateko aldaketa
fasean daude, oztopo ezberdinak topatu zian dituztelako bidean. Aurten formakuntza
zentro izan nahi duten eskolak aldaketa burutzeko aukera izatea da eta pausoa eman
nahi edo ezin duten eskolen egoera zein izango den argitzea izango da ardatza.
Bestetik formakuntza dekretuaren garapena irailetik aurrera izanda trantsizioa ahalik eta
hobeto burutzeko aurre lanak koordinatu nahi dira bai Eusko Jaurlaritza, 3 lurraldeetako
Aldundi eta Lanbiderekin ere.
Urte osoan zehar jarraitua izango den ekimena izanda, eskolen eskura jarriko dira
behar-beste indar eta baliabide aurten dauden zalantza eta nahasmenak argitzea baita
asmoa aurrerapausoak ematen joateko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Astialdiko eskolen etorkizuna zein izango den argitzea eta administrazio zein
eskolen arteko informazio trukaketa egokia izatea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Astialdiko eskolen legediaren inguruko informazio eguneratua izatea

-

Eskolak Lanbideko formakuntza zentro bilakatzea

Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Eusko Jaurlaritzarekin koordinatu
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Lanbideko teknikariarekin harremanetan egon.
Eskolekin informazio eta proposamenak.
KRONOGRAMA:
URT
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MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

TA
Hartzaileak
-

Astialdi Foroko eskolak eta horien ordezkariak

-

Eusko Jaurlaritzako gazteria teknikaria

-

Lanbideko teknikaria
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Ahalik eta eskola gehien formakuntza zentro bilakatzea.

-

Eusko Jaurlaritza eta Lanbiderekin dauden zalantzak eta ezjakintasunak
argitzea.

3.6. ATERGUNE :ATERPETXE, LANDA ETA KANPINEN ATARIA:

Deskribapena
2016ko urte amaieran Euskadiko gazte eta gazte elkarteen eskura dagoen aterpetxeen
ataria sortu zen. Ordutik hona atariaren hobekuntzarako lanak egitea da asmoa bai
bilatzaile bat txertatuz eta baita aterpetxeen kopurua handiagotuz. Horrela
erreferentziazko baliabide bilakatuz.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

atergune.astialdiforoa.org atariaren jarraipena burutzea (bisita eta erabiltzaile
kopurua)

HELBURU ZEHATZAK:
-

Aterguneren kudeaketaz arduratzea: espazio berriak txertatu, akatsak zuzendu...

-

Bilatzailearen txertaketa burutzea
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Bilatzailea txertatu bilaketak errazteko.
Erabiltzaileentzako eskura egongo diren espazioak txertatu.

KRONOGRAMA:
URT
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UZT
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IRA
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AZA

ABE

Hartzaileak
-

Astialdi arloko eragileak.

-

Gazteak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

3.7.

-

Ahalik eta espazio gehien identifikatu eta atarian txertatu.

-

Atariaren bisita kopuruaren zenbatekoa.

HEZITZAILEENTZAKO

GIDAK:

ANIZTASUN

FUNTZIONALA

ETA

DROGOMENPEKOTASUNA
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Deskribapena
Aniztasun

funtzionalari

eta

Drogamenpekotasunari

buruzko

materialak

sortu

hezitzaileentzako erreferentziako baliabideak izateko helburuarekin. Barne-hartzaileak
izatea eta gazteria osora iristeko proiektuak aurrera eramateko beharrezkoa den
begirada azaltzea da oinarria.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Gazteontzako baliabideak sortu

HELBURU ZEHATZAK:
-

Aniztasun

funtzionala

duten

pertsonekiko

jarrera

barne-hartzailea

bereganatu eta lantzeko baliabidea sortzea..
-

Gazte elkartegintza kontzientziatu eta Droga-mendekotasuna prebenitzeko
arrisku txikitze logika barneratua izatea.

Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Aniztasun funtzionaleko gida: elkarrizketak, kontrastea, txostena eta zabalpena.
Droga-menpekotasuneko gida: elkarrizketak, kontrastea, txostena eta zabalpena.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU
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URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK erakunde gisa.
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-

Aniztasun funtzionalaren eta Droga-menpekotasunaren arloan zentratutako
elkarteak, erreferente gisa.

-

Gazte elkartegintza.

-

Astialdiko eragileak, boluntarioak bereziki.

-

Gazteak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
-

Ahalik eta espazio gehien identifikatu eta atarian txertatu.

-

Eusko Jaurlaritza eta Lanbiderekin dauden zalantzak eta ezjakintasunak
argitzea.

3.8. ADMINISTRAZIOEKIN KOORDINATU

Deskribapena
Eguneroko gaiek eskatuta administrazioekin koordinazio lanak burutu: lan-saio eta
bilerak, telefono deiak… Hezkuntza arloari dagokionez, Eusko Jaurlaritza eta EAEko
aldundiak izango dira hartzaileak.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Administrazioekin koordinazio egoki eta egonkorra bideratu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Eusko Jaurlaritza eta Aldundiekin batera koordinazio lanak burutu.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Administrazioak

-

Astialdiko eragileak
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Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
-

Urtean zehar informazio trukaketa burutzea.

-

Elkarren arteko harremanaren ondoriozko koordinazio hobetzea.

3.9. HEZKUNTZA FOROA

Deskribapena
Hezkuntza formalaren arloan, EGKren diskurtsoa eta bidea osatzen lagunduko duten
ikasle elkarte, kontseiluetako ordezkariekin eta maila indibidualean parte hartzen duten
gazteekin batera eztabaidarako gunearekin lanean jarraitzen da. Hauekin batera
hezkuntza arloko gaiak eztabaidatu eta elkarren arteko adostasunean oinarritutako
proposamenak lantzeaz gain, hezkuntza arloko proiektuak zehatzak definitu egin dira.
Horien artean, euskaraz ikasteko eskubidea, gazteen garraio gastuen azterketa, ikasteko
beharrezko espazioen analisia eta beste batzuk biltzen dira.
Hezkuntza arlotik harremana eta elkarreragina sortzeaz gain, lan horren bitartez
hezkuntza arloko administrazioari proposamen zehatzak helaraztea da helburua
gazteon egoeraren berri emateko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Ikasleon kezka eta beharrak landu proiektu zehatzen bitartez gerora hezkuntza
formaleko instituzio eta arduradunei lanean jasotako ondorioak helarazi
proposamen zehatzen bitartez.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Euskadiko gazteek ikasteko garraio gastuen azterketa eta proposamenen
txostena burutzea

-

Ikasketak %100ean euskaraz burutzeko

eskubidearen aldarrikapenaren

jarraipena burutzea
-

Ikasleei lan-eskubideei buruzko formakuntza eta informazioa helaraztea
unibertsitate esparruetan.
Ekintzak eta epeak
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EKINTZAK:
Hezkuntza Foroa koordinatu eta bertako beharrei erantzun.
Garraio proiektua: zabalpena eta proposamenen jarraipena eta garatzea.
Ikasketak euskaraz burutzeko aldarrikapenaren jarraipena eta aurrerapausoak.
Ikasleentzako Argibide Zerbitzuen (IAZ) funtzioen analisia eta lan arloko formakuntza eta
aholkularitzaren gaineko proposamenak helarazi.
Hezkuntza arloko eragileekin eta instituzioekin harremanak sendotu
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

TA
Hartzaileak
-

Ikasle ez-elkartuak.

-

Ikasle elkarteak.

-

Administrazioak.

-

Ikasle kontseilu edo biltzarrak.

-

Unibertsitateko beste eragileak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Proposatutako proiektuen burutzea eta proposamenen zabalpena.

-

Plataformaren funtzionamendua, bilera kantitatea eta kalitatea. Beste kideen
proaktibitatea.

-

Aldarrikapen eta diskurtsoen eragina (jendarte eta komunikabidetan).

-

Administrazioarekin izandako bilerak.

3.10. ESKOLA KONTSEILUA
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Deskribapena
Aurten ere, EGK-k, Euskadiko Eskola Kontseiluan unibertsitatekoa ez den irakaskuntzako
programazio orokorrarekin zerikusirik duten giza eragileek parte hartzeko organo
gorenean parte hartuko du. Bertan, EAE mailan irakaskuntza garatzen duten arau eta
irakaskuntzaren egoeraren inguruko txosten orokorrei ekarpenak egiten zaizkio beti ere
gazteon iritzia kontuan izanda.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Euskadiko Eskola Kontseiluan gazteen ahotsa; kezkak eta ekarpenak
plazaratzea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Euskadiko Eskola Kontseiluko deialdietan parte hartu eta jasotako dokumentuen
ekarpenak burutu.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK-ko ikasle elkarteak

-

Ikasle gazteak orokorrean
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Bileretan parte hartu izana.

-

Egindako ekarpen kopurua.

3.11. EGUNEROKOTASUNA
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Deskribapena
Arlo bakoitzaren lan zehatzetatik aparte, teknikariok egoitzaren kudeaketa lanetan
lagundu behar dugu: telefonoari arreta eta deribazioa; hurbiltzen denari arreta eta
deribazio zerbitzuak eskaini; materiala, dokumentazioa, eskutitzak, e-mailak... jaso
artxibatu eta deribatu; oinarrizko bulego materialaren egoera aztertu eta erosketa
eskaerak bideratu; informatika zerbitzuaren mantenuan lagundu; agenda egunean
eraman eta koordinatu…
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Egoitzetako lan teknikoak eta kudeaketa zereginak aurrera eraman.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Egunerokotasuneko lanak
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Lantalde teknikoa

-

EGK-ko elkarteak

-

EAEko elkarte sareak

-

EAEko administrazioak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

Hobekuntzarako proposamenak jaso.
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4. PARTE-HARTZEA

Parte-hartze arloa 2013ko uztailean sortu zen, EGK-ko batzar orokorrean onartutako
“Indartzen” plan estrategikoan agindutakoa beteta.
EGK gazteriaren eta administrazio publikoen arteko zubia izaki, parte-hartze arloaren
helburua politika publikoen lanketan gazteen parte-hartzea sustatzea da. Horretarako,
planteatutako ekimenen bitartez parte-hartzea modu praktikoan sustatzeaz gain,
gazteriaren parte-hartzearen errealitatea jaso, horren inguruko hausnarketa egin eta
hobekuntzak proposatuko ditugu.
Arlo honek lan teorikoa eta praktikoa uztartzen ditu, beraz, lana bulegotik kanpo egingo
da askotan.
4.1. IKERKETA KUALITATIBOA

Deskribapena
Gazteen parte-hartze apalaren arrazoiak identifikatzea eta aztertzea da helburua,
Euskadiko gazteen parte-hartze modeloaren ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak
antzematea.
EGK-k profil eta esparru ezberdin askotako gazte eta gazte-elkarteekin harreman
iraunkorrak garatu behar ditu, eta gazteriarekin zerikusia duten politika publikoetan
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gazteen erabakitzeko ahalmena sustatzeko ekarpenak egin, ondoren administrazioaren
maila ezberdinetan hobekuntzak proposatzeko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Administrazio publikoen egunerokoan gazteen parte hartzea hobetzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazteen parte-hartze apalaren arrazoiak identifikatzea eta aztertzea.

-

Euskadiko gazteen parte-hartze modeloaren ahuleziak, mehatxuak, indarrak
eta aukerak antzematea.

-

EGK-k profil eta esparru ezberdin askotako gazte eta gazte-elkarteekin
harreman iraunkorrak garatzea.

-

Gazteriarekin zerikusia duten politika publikoetan gazteen erabakitzeko
ahalmena sustatzea.

-

Administrazioari hobekuntzak proposatzea
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Ikerketa kualitatiboa.
Ikerketaren ondorioak jaso eta hobekuntzak proposatu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Eragile gazteak.

-

Bazterketa arriskuan dauden gazteak.
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-

EGK-ko elkarteak.

-

Administrazioa.

-

Gazteak, oro har.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Partaide gazteen aniztasuna.

-

Partaide gazteen kopurua.

4.2. GAZTERPE

Deskribapena
Gazteen parte-hartze eta antolakuntzarako espazio desberdinek administrazioarekin
dituzten harremanak aztertzea da helburua. Europako beste herrialde batzuetan
indarrean dauden ereduak ere aztertuko dira, Euskadin modelo berriak proposatze
aldera. Aurten diskurtso berria garatu behar da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Gazteen

parte-hartze

eta

antolakuntzarako

espazio

desberdinek

administrazioarekin dituzten harremanak aztertzea.
HELBURU ZEHATZAK:
-

Europako beste herrialde batzuetan indarrean dauden ereduak aztertzea,
Euskadin modelo berriak proposatze aldera.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
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Ikerketa egin, bertako eragileekin bildu eta diskurtso berria garatu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Gazteria, oro har.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

4.3. GIDAK

Diskurtso berriaren sorkuntza.
HEZITZAILEENTZAKO

GIDAK:

ANIZTASUN

FUNTZIONALA

ETA

DROGOMENPEKOTASUNA

Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiarekin adostutakoa jarraiki, EGK-k, BFArekin lankidetzan,
hezitzaileei zuzendutako gida bi argitaratu behar ditu; bata, aniztasun funtzionalaren
ingurukoa, eta bestea, droga-menpekotasunaren ingurukoa.
Aniztasun funtzionalaren arloan lan egiten duten elkarteek esan digutenez,
desgaitasunen bat duten gazte gehienek ez dute ohiko kanpalekuetara joan nahi, ezta
ohiko astialdi jardueretara ere, ekintzak ez daudelako behar bezala egokituta eta ez
direlako burutzen diren dinamiken partaide sentitzen. Gazteriaren sektore horren
integrazioa ez da erabatekoa, eta elkarteek hezitzaileen formakuntza gabezia
nabarmentzen dute. Horregatik, aniztasun funtzionalaren inguruko gidaren kasuan,
helburua hezitzaileentzako lagungarria izan daitekeen materiala sortzea da, hau da,
hezitzaileak baliabidez hornitzea desgaitasunen bat duten gazteekin eman daitezkeen
egoerak normaltasunez kudeatzeko. Asmoa uda aurretik argitaratzea da, udako
kanpalekuetan erabilgarri egon dadin.
44

Droga-menpekotasunaren inguruko gidaren xedea aurrekoarenaren berdina da;
hezitzaileak baliabidez hornitzea. Ekainetik aurrera bilduko gara drogen arloa lantzen
duten elkarteekin gidaren edukia prestatzen hasteko, eta asmoa gida urtea amaitu baino
lehen argitaratuta egotea da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Hezitzaileentzako lagungarri izango den materiala sortzea; hezitzaileak
aniztasun funtzionalaren arloa eta drogen gaia modu egokian lantzeko
baliabideekin hornitzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Desgaitasunen bat duten gazteei ohiko kanpalekuetan zein ohiko astialdiko
jardueretan normaltasunez integratzen laguntzea.

-

Hezitzaileei aniztasun funtzionaleko gazteekin eman daitezkeen egoerak
hobeto kudeatzen laguntzea.

-

Aniztasun funtzionala lantzen duten elkarteekin hasitako harremana
baliatzea EGK-k gai horren inguruko diskurtsoa eratzeko.

-

Hezitzaileek gazteekin drogen gaia hobeto landu ahal izateko materiala
sortzea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Elkarrizketak aniztasun funtzionalaren arloko elkarteekin eta astialdiaren
eragileekin.
Aniztasun funtzionalaren inguruko gidaren edukia garatu.
Koordinazio bilera Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta ekarpenak jaso.
Itzulpena, maketazioa eta inprimaketa.
Elkarrizketak droga-menpekotasunaren arloko elkarteekin.
Droga-menpekotasunaren inguruko gidaren edukia garatu.
Koordinazio bilera Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta ekarpenak jaso.
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Itzulpena, maketazioa eta inprimaketa

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Astialdiaren eragileak.

-

Aniztasun funtzionalaren arloan lan egiten duten elkarteak.

-

Droga-menpekotasunaren arloa lantzen duten elkarteak.

-

Gazteria, oro har.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

EGK eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko koordinazioaren egokitasuna.

-

Aurretiaz ezarritako epeak betetzea.

-

Gidaren irismena zehaztutako hartzaileen artean.
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4.4. GAZTEOLINPIADAK

Deskribapena
Gazteak kirolean aritzen direnean gizartean parte-hartzen ari dira. Ongizate fisikoaz
haratago, kirola sozializazio eta barne-hartze soziala ahalbidetzen dituen baliabidea da.
Gazteak, taldean eta helburu bera lortu nahian antolatu egiten dira, beraien bizitzetan
eta inguruan eragiten. Kirola ekintza bat ez ezik prozesu bat ere da, bertan taldearen
osaketarako beharrezkoak diren hainbat elementu garatzen direlako. Hala nola,
taldearekiko konpromisoa, hobetzeko grina, eta abar.
2015ean EGK-k kirola eta parte-hartze sozialaren arteko lotura aztertu eta balioan
jartzeko GazteOlinpiadak jarri zituen martxan. Bilbo, Gasteiz eta Donostian egin ziren
ekintzak ia 200 gazte batu zituzten.
2016an, berriz, Bilbon egin ziren GazteOlinpiadak, gazte guztientzako ekintza barnehartzaileekin. Ekitaldia gazteen proposamenak jasotzeko baliatu zen, eta 72 ekarpen
jaso ziren guztira, ondoren txosten baten aurkeztu direnak.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Kirola bitarte, gazteen parte-hartzea sustatzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGK ezagutaraztea.

-

Gazteen ideiak eta proposamenak jasotzea.

-

Gazte guztientzako jarduera barne-hartzailea antolatzea.
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-

Etorkizunean GazteOlinpiaden eragile izango de gazte-taldea sortzea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Lantaldearekin antolaketa kudeatu.
GazteOlinpiadak.
Gazteen proposamenak landu eta txostena prestatu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Gazteak, oro har.

-

Kirol taldeak.

-

Astialdi taldeak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Parte hartu duten gazteen kopurua.
-

Parte hartu duten gazteen aniztasuna.

-

Jasotako proposamenen balioa.
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4.5. GAZTEZTABAIDA

Deskribapena
2015ean eta 2016an gazteen parte hartze politikoa sustatzeko antolatu zen ekimena da
GaztEztabaida. Urte horietan, hauteskundeak egon ziren, eta gazteek politikarien
proposamenak entzun eta eztabaidatzeko aukera izan zuten.
2016an GaztEztabaida UPV/EHUko Paraninfoan ospatu zen, areto nagusian, eta giroa
formalegia izan zen, ez zen guztiz barne-hartzailea izan, izan ere, politikariak agertokian
zeudelako, eta gazteak, nahiko urrun, besaulkietan; ez zen elkarrizketarako giro. Aurten
hauteskunderik ez dagoela eta GaztEztabaida ospatuko den tokia aldatu beharra
dagoela baliatuta, ekimenaren formatua goitik-behera aldatuko dugu.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Gazteen parte-hartze politikoa sustatzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazteen eta politikarien arteko harremana sustatzea ideien trukearen bidez.

-

Legegintzaldirako egindako proposamen politikoak eztabaidatzea.

-

Gazteei, dituzten proposamen, kritika eta galderak aurkezteko aukera
ematea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
GaztEztabaidaren formatu berria diseinatu.
GaztEztabaida antolatu.
GaztEztabaida edo GaztEztabaidak ospatu.
Gazteen proposamenak landu eta txostena prestatu.
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KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Politikariei beraien ideiak, beharrizanak zein proposamenak aurkeztu nahi
dizkieten gazteak zein gazte elkarteak.

-

Eztabaida politikoan interesa duten gazteak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Parte hartu duten gazteen kopurua.

-

Parte hartu duten gazteen aniztasuna.

-

Jasotako proposamenen balioa.

4.6. GAZTEEN PARTE HARTZERAKO LURRALDE KONTSEILUA

Deskribapena
Arabako Foru Aldundiaren eskaera erantzunez, Gazteon Parte-hartzerako Lurralde
Kontseilua sortzea proposatzen da. Kontseiluaren xedea Arabako Foru Aldundiak
proposatutako gazteria politiken kontrastea egitea da, eta kontraste hori gazteen
ikuspegitik egingo da.
Honek dira Kontseilu honek izan beharreko ezaugarriak:
-

Gazteen ikuspegitik Arabako Foru Aldundiaren politika publikoak aztertu,
landu eta doikuntzak proposatu.
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-

Kontseilua kontraste agente izateaz gain, gazteek dituzten proposamenak
helarazteko espazioa izatea.

-

Bileren deialdiak 15 eguneko aurrerapenarekin egitea.

-

Bileretan landu beharreko informazioa aldez aurretik, eta behintzat 7
eguneko epea errespetatuz gazteei helaraztea.
Helburua

Arabako Foru Aldundiak garatzen dituen gazteria politikak kontrastatuko dituen Lurralde
Kontseilua sortzea.
Hartzaileak:
Profil anitzeko pertsona gazteek osatuko dute Kontseilua. Ezagutza ezberdinak izateaz
gain, interesgarria litzateke egoera ezberdinak bizitzea (ikaslea, langabezian dagoen
gaztea, lanean dagoen bat, berdintasun ikuspegia txertatuko duena...)
Horietaz gain, prozesuaren garapena nolakoa den aztertzeko eta behar den heinean
laguntza eskaintzeko, EGK-ko parte-hartze teknikariak ere parte hartuko du Kontseiluan.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Gazteen parte-hartzerako kontseiluaren sorrera proposamena landu eta adostu.
Kontseiluaren sorrera kudeatu (gazte taldearen aukeraketa, deialdia, eta abar).
Kontseiluaren bilera (bi hilabetean behin).
Proiektuaren ebaluazioa.
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KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak:
Profil anitzeko pertsona gazteek osatuko dute Kontseilua. Ezagutza ezberdinak izateaz
gain, interesgarria litzateke egoera ezberdinak bizitzea (ikaslea, langabezian dagoen
gaztea, lanean dagoen bat, berdintasun ikuspegia txertatuko duena...)
Horietaz gain, prozesuaren garapena nolakoa den aztertzeko eta behar den heinean
laguntza eskaintzeko, EGK-ko parte-hartze teknikariak ere parte hartuko du Kontseiluan.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
EGK-k ezaugarri hauek kontuan izatea garrantzitsutzat jotzen ditu:
-

Metodologia: kontseilua garatzeko erabili diren irizpideak berrikusi (bileren
maiztasuna, informazioa jasotzeko epeak, eta abar).

-

Erabilgarritasuna:

kontseilua

osatzen

duten

partaideen

hausnarketa

(Aldundiaren, gazteen eta EGKren ikuspegia kontuan izanda).
-

Parte-hartzea sustatzeko onurak: kontseiluan parte hartuko duten gazteei
onuraren bat eskaintzea edo nolabait eskerrak ematea; kredituak,
formakuntza espezifikoren bat burutzeko baliabideak, eta abar.

-

Proposamen orokorrak: Arabako Foru Aldundiaren nondik norakoen
jarraipena egitea aldera, BOTHA buletinera harpidetzea gomendagarria
litzateke, baliabide gisa.
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4.7. EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZA PROGRAMA

Deskribapena
Euskadiko Gazteak Lankidetza programaren hautaketa batzordeko kide izateak
dakartzan betebeharrak betetzea.
-

EGKren deialdian parte hartu duten pertsonen lehen hautaketa egitea.

-

Lehenengo hautaketa gainditu dutenekin egingo diren informazio eta
hautaketa jardunaldietan parte-hartze aktiboa izatea.

-

Kooperazio proiektuak burutu ostean, esperientziaren ebaluazioan partehartzea.
Helburuak

HELBURU OROKORRA:
Kooperazio proiektuetan parte hartuko duten gazteak hautatzea.
HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren irismena handitzea.

-

Profil anitzeko gazteak ezagutu eta interesgarriak izan daitezkeenekin
harremanak hastea.

-

Euskal Herriko gazteriaren parte-hartzea sustatzea.

53

Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Lehen hautaketa egiteko jardunaldia.
Hautaketa jardunaldiak.
Informazio jardunaldiak.
Ebaluazio jardunaldiak.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Euskadiko gazteak eta Euskadin bertan bizi direnak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Eusko Jaurlaritzak proposatutakoak.

-

Egindako kontaktu gazteekin lortutako harreman maila.

4.8. GIZARTE ALDAKETARAKO HERRITARTASUNA

Deskribapena
Parte Hartze teknikaria Deustuko Unibertsitateko Gizarte Aldaketarako Herritartasuna
irakasgaian lankide izateko eskaera jaso dugu. Lana: 5 ikasle aholkatzea herritarren
parte-hartzearen inguruko eragin plan txiki bat diseinatu, burutu eta ebaluatzen.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Deustuko unibertsitateko 5 ikasle aholkatzea herritarren parte-hartzearen inguruko
eragin plan txiki bat diseinatu, burutu eta ebaluatzen.
HELBURU ZEHATZAK:
-

EGK-ren irismena handitzea.

-

Profil anitzeko gazteak ezagutu eta interesgarriak izan daitezkeenekin
harremanak hastea.

-

Euskal Herriko gazteriaren parte-hartzea sustatzea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Ikasle taldearekin zein irakasleekin bildu.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Deustuko Unibertsitatean Gizarte Aldaketarako Herritartasuna irakasgaia
ikasten duten ikasleak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Ikasle taldearen eta irakasleen feedback-a.
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4.9. MATERIAL ETA GELEN MAILEGUA

Deskribapena
Material eta gelen mailegua EGK-k gazteei eta gazteen elkarteei eskaintzen dien
zerbitzuetariko bat da.
Eskaerak jasotakoan, ezarritako prozedura estandarizatua jarraitu behar da materiala
zein gela lagatzeko. Parte-hartze teknikariaren lana da maileguen jarraipena egitea eta
material eta gelen erabilera sustatzea, eta berori baliatu behar da EGK eta zerbitzuaren
erabiltzaileen arteko harremana indartu eta sakontzeko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
Gazteei eta gazteen elkarteei laguntzea materialak eta gelak lagata.
HELBURU ZEHATZAK:
-

EGK eta zerbitzuaren erabiltzaileen arteko harremana indartu eta sakontzea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Lagapen eskariak daudenean.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE
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Hartzaileak
-

Euskadiko gazteak eta Euskadin bizi direnak.

-

Gazteen elkarteak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Egotekotan, eman diren koordinazio edo barne-komunikazio arazoak
aztertuta protokoloaren efizientzia ebaluatzea.

-

Lagapenen kopurua aurreko urteetakoekin alderatu.

-

Mailegu hartzaileekin harremana materiala edo gelaren lagapenetik haratago
doan behatu.

4.10.

AHOLKULARITZA

Deskribapena
Parte-hartze teknikariaren eguneroko lanetariko bat da; gazteek zein elkarteek
aurkeztutako kexak, proposamenak eta zalantzak entzun eta irtenbideak proposatzea.
Aldi berean, garrantzitsua da, ahal den heinean, sare ezberdinetan parte hartzea;
horietan aurkeztutako ideiak jasotzeko zein EGKren ideiak helarazteko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
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-

Gazteek zein elkarteek aurkeztutako kexak, proposamenak eta zalantzak
entzun eta irtenbideak proposatzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Sare ezberdinetan parte hartzea; horietan aurkeztutako ideiak jasotzeko zein
EGKren ideiak helarazteko.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Aholkulari lana.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Gazteen elkarteak.

-

Gazteak, oro har.

-

Administrazio publikoak, enpresak eta bestelako erakundeak, gazteriarekin
zerikusia duten heinean.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

Ebaluazio irizpide nagusiak egindako aholkularitza zerbitzuen kopurua eta berauen
edukia izango dira. EGKren parte ez diren elkarte eta eragileekin egindako kontaktua,
eta, harreman horien bilakaera ere baloratuko da.
4.11. EGUNEROKOTASUNA

Deskribapena
EGK-ko lan-arlo guztiek ezinbesteko dute kontuan izatea urtean zehar beharrezkoak
izango diren barne- nahiz kanpo-koordinaziorako bilerak, hala nola, ager daitezkeen
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bestelako proiektuetan parte-hartzeko aukera ere. Gainera, parte-hartze arloaren
kasuan, honen zeharkakotasuna dela eta, EGK-ko gainontzeko lan-arloekin izan
beharreko koordinazio ia etengabea da, kanpoko elkarte, eragile, administrazio eta
abarrekin bezala.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGK-ko beste lan arloekin barne koordinazioa eta kanpo eragileekin
harreman berriak eraiki ahal izatea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Egoitzetako kudeaketa lanak egin.

-

Beste lan arloei gazteen parte-hartzearekin lagundu.

-

Urteko plangintza eta memoria egin.

-

Hedabideetan agertu hala eskatzen dutenean.

-

EGKren barne antolakuntzarako bileratan parte-hartu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Urteko plangintza prestatu.
Bilerak.
Memoria egin.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE
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Hartzaileak
-

EGK.

-

EGK-ko lantalde teknikoa eta elkarteak.

-

EGK-tik kanpo dauden elkarteak, administrazio publikoak eta bestelako
eragileak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

Plangintza eta koordinazioaren eraginkortasuna ebaluatu da.
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5. BAKEA ETA BIZIKIDETZA

2017 urtea inflexio puntu bat izango da EGK-ko Bakea eta Bizikidetza lan-arlorako. Alde
batetik, urte hasieran, 2014 eta 2016 bitarte Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiarekin sinatutako lan hitzarmenaren baitan egindako
proiektuen ondorioak aurkeztuko dira. Eta bestetik, gaur egungo testuingurura
egokituko den lan hitzarmen berriaren helburu eta lan ildoak definitzeke daude. Beraz,
hitz gutxietan, bi urte luzeetan egin den lanaren itxiera egokia eta etapa berri baten
oinarri sendoak finkatzea izango dira 2017ko lan-arlo honen erronka nagusiak.
5.1. GIDALIBURUA+PROPOSAMENAK EUSKARAZKO BERTSIOA
Deskribapena
Lan hitzarmenaren baitan gazteekin garatutako proiektuetan lortutako ondorioekin
gidaliburu bat egin da. Dokumentuaren luzera dela eta, 2016ean gaztelaniaz soilik
egiteko denbora eman zuen. Beraz, aurten, eta martxoan egingo den zabalpen
publikoari begira, dokumentua euskaratzeko tartea hartu da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
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-

Bi urtetan bake hitzarmenaren baitan garatutako proiektu desberdinetan
jasotako guztia euskaraz ere izatea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Bi urtetan bake hitzarmenaren baitan garatutako proiektu desberdinetan
jasotako guztia

gizarteari, eragile desberdinei eta komunikabideei

helaraztea.
-

Beste erakunde edo eragileek B&B lantzeko orduan erreferentziazko
txostentzat hartzea.

-

EGK bakegintzan lan egiten duen erakundearen irudia sendotzea, eta gizarte
eta administrazio mailan zilegizko eragilea bezala aitortuta izatea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Gaztelaniazko bertsioa itzultzera bidali eta berrikusi.
Maketazioa egin eta inprimatu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Gizartea

-

Komunikabideak

-

Instituzio-Administrazioa

-

Jendartea eta gazteria bereziki
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Zehaztutako ekintzak epearen baitan gauzatzea.

-

Gidaliburuaren inprimaketa maketatu den bezala izatea.
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5.2. GIDALIBURUA ETA DOKUMENTALAREN ZABALPENA
Deskribapena
Bi urte luze hauetan, lan hitzarmenaren baitan burututako proiektuetan gazteek
egindako

ekarpenak

instituzioei,

komunikabideei

eta

gizarteari

helarazteko

helburuarekin bi material pedagogiko prestatu dira: gidaliburua eta dokumentala.
Material hauen zabalpena egiteko hainbat bide erabiliko dira. Horien artean
garrantzitsuena martxoan egingo den aurkezpen publikoa izango da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Bi urtetan bake hitzarmenaren baitan garatutako proiektu desberdinetan
jasotako guztia gizarteratu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Bake hitzarmenaren baitan garatutako proiektu desberdinak gizarteari,
eragile desberdinei eta komunikabideei helaraztea.

-

Gazteok bakegintza prozesuan protagonistak garela eta zer esan badugula
sinetsaraztea.

-

Ikus-entzunezko gazte-memoria bat sortu.

-

EGK bakegintzan lan egiten duen erakundearen irudia sendotzea, eta gizarte
eta administrazio mailan zilegizko eragilea bezala aitortuta izatea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Talde tekniko eta batzorde iraunkorrari dokumentala aurkeztu, hauek ikuskatu eta
euren ekarpenak egin ditzaten.
Zabalpen plana zehaztu eta burutu. Aurkezpen publikoa antolatu.
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Gidaliburuaren eta dokumentalaren aurkezpen publikoa

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Gizartea

-

Komunikabideak

-

Instituzioak

-

Jendartea eta gazteria bereziki
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Aurkezpen publikoa burutzea.

-

Bai gidaliburua eta bai dokumentala erakargarria eta interesgarria bilakatzea.

-

Komunikabideek aurkezpenaren berri ematea.

-

Gonbidatutako eragile gehienak etortzea.

-

Gazteak gidaliburuan jasotzen diren hausnarketekin identifikatzea.

-

Bai gidaliburua bai dokumentalean jasotzen diren ekarpenak bakegintza eta
bizikidetza politiketan eragina izatea.

-

Gazte gehiago EGK-k burutzen dituen bakea eta bizikidetza proiektuetan
parte-hartzea.

5.3. BAKE LANTALDEA
Deskribapena
2015ean sortutako lantaldeari jarraipena emateko, 2017an talde honetara gehitzeko
deialdia zabalduko da. Hala ere, lan hitzarmen berriaren helburuak eta lan ildoak definitu
arte, zehazteke daude zeintzuk izango diren lantaldearen egiteko berriak.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Lan-arloko erronka eta proposamen berriekin bat joango diren diskurtsoen
egituraketan laguntzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

2015ean sortu zen lantaldeari jarraipena ematea eta gazte gehiago
gerturatzea.

-

Gazteok

B&Bn

gainean

ditugun

proposamenak

eztabaidatu

eta

identifikatzea.
-

Gazteok B&B esperientziak partekatzeko gune erosoak sortzea.

-

Gazteok bakegintza prozesuan protagonistak garela eta zer esan badugula
sinetsaraztea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Bake lantaldera gehitzeko deialdia.
Saioen prestaketa eta garatzea.
Ebaluazioa

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EAEko gazteria
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Lantaldeari gazteak gehitzea.

-

Urtean zehar hilero saio bana mantentzea.
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-

Lantaldean parte-hartzen duten gazteen profila anitza izatea.

-

Lantaldean parte-hartzen duten gazteak gustura etortzea.

-

Lantaldearen proposamenen kalitatea.

-

Lantaldearen proposamenen oihartzuna.

5.4. HITZARMENAREN BAITAN GARATUKO DEN PROPOSAMENAREN DEFINIZIOA
Deskribapena
EJko Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari esker, 2014ean, EGK-k lan-arlo
hau berreskuratu egin zuen. Honen jarraipena bermatzeko, 2017an ere lan hitzarmen
berri bat sinatzeko aukerak bilatuko dira. Elkarlan horren baitan, lehenik eta behin,
hitzarmenaren helburuak eta lan-ildoak definitzea izango da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Bakea eta Bizikidetza lan-arloaren ildo berriak definitzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

2017ko EJ eta EGKren arteko lan hitzarmena itxi. Hau da: irizpideak eta
helburuak adostu eta lan ildoak, proiektu motak, lan eremuak zehaztu.

-

EGK bakegintzan lan egiten duen erakundearen irudia sendotzea, eta gizarte
eta administrazio mailan zilegizko eragilea bezala aitortuta izatea.
Ekintzak eta epeaK

EKINTZAK:
EJko Bakea eta Bizikidetzarako Idazkaritza nagusiarekin bilerak kudeatu eta
hitzarmenerako data itxi.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

66

Hartzaileak
-

EJko Bakea eta Bizikidetzarako Idazkaritza nagusia

-

EGK-ko batzorde iraunkorra
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Lan hitzarmenaren helburuak eta lan ildoak zehazteko bilerak lotzea.

-

Akordio batetara heltzea.

-

Lan hitzarmena sinatzea.

-

Lan-arloa mantentzea.

5.5. BAKE TEKNIKARIAREN LAN DEIALDIA
Deskribapena
2017an Bakea eta Bizikidetza teknikariak 30 urte dituenez, lan deialdiaren kudeaketa,
hautaketa prozesua eta lekukoa egin beharko dira.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Bake teknikari berria aukeratu eta lan-arloaren jarraitutasuna ziurtatu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Bake teknikaria ordezkatzeko lan deialdiaren kudeaketa egin.

-

Lekukoa egiteko beharrezkoak diren materialak prestatu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Lan deialdiaren zabalpena eta teknikari berriaren hautaketa.
Lekukoa egin.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE
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Hartzaileak
-

EGK-ko talde teknikoa eta batzorde iraunkorra

-

Gai hauetan formakuntza eta esperientzia duten EAEko gazteak
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Epeak betetzea.

-

Hautaketa prozesuan adostasuna lortzea.

-

Lekukoa egiteko material guztiak prest uztea.

-

Lekukoa era egokian egitea.

5.6. 2017KO PROIEKTUAK
Deskribapena
Bakegintzarako eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiarekin sinatzeke dagoen lan
hitzarmenaren baitan adosteke dauden proiektuak eratu, antolatu, garatu eta ebaluatu.
Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Hitzarmenaren baitan adostutako proiektuak gauzatu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EAEko gazteria

5.7. EGUNEROKOTASUNA
Deskribapena
Teknikari bakoitzaren lan-arlotik kanpo, EGKren funtzionamendu egokia bermatzeko
egin behar diren lanak kontutan izan behar dira, lan-arloko egunerokotasunean eragina
baitute. Besteak beste: bilerak, aholkularitza, egoitzako kudeaketa lanak, urteko
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proiektuen justifikazioa, 2017ko memoriak eta 2018ko plangintza.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGK-ko izaera eta funtzionamendua bermatzen duten eguneroko lanak
burutu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren barne koordinazioan lagundu.

-

Plangintza, Memoriak eta Hitzarmenak sortzen lagundu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Egunerokotasunaren menpe dauden funtzioak: egoitzako kudeaketa lanak.
Talde, batzorde eta eragile ezberdinekin bilerak.
Urteko proiektuen justifikazioa.
2017ko memoriak eta 2018ko plangintza.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Lan talde teknikoa

-

EGK-ko Batzorde Iraunkorra

-

EJ-EGK-ko Jarraipen Batzordea

-

EGK-ko elkarteak

-

EAEko gazteak

-

Gizartea

-

Komunikabideak
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-

Beste eragile batzuk (ekimenaren araberakoak)
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Bake eta Bizikidetza lan-arloari egiten zaizkion eskaerei erantzun egokia
eman.

-

Lana hobetzeko egiten diren ekarpenak jaso eta lanean antzeman.

-

Eguneroko lanak era egokian kudeatu.

-

EGK-ko beste lan-arloetako proposamenei baliogarriak diren balorazioak
eman eta ekintzetan parte hartu.
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6. BERDINTASUNA

2017 urtean helburu izango dira arlo honetan: lan-arloaren egonkortzea, Berdintasun
arloan esanguratsuak diren eragileekin saretzea eta Berdintasunarekiko konpromisoa
era estrategikoan bai EGKren barruan nahiz gazterian bertan garatzen hasteko
prozesua.
Azken helburu honetarako, premiazkoa izango da Berdintasun Planaren onarpena eta
hau martxan jartzea. Honen barruan, 2016an izan den bezala, emakume eta gizonen
arteko eskubide eta askatasun berdintasuna eta LGTBI+ kolektiboaren eskubide eta
askatasunaren defentsa egonik.
6.1. SEXUALITATEAREN KOLOREAK

Deskribapena
Gazteen beharrei eta helburuei nahiz hezitzaileen kezkei erantzuten dien eta
sexologiaren marko teorikoan oinarritzen den Aniztasunari buruzko gidaren diseinua eta
egituraketa egin da 2016aren azken hilabeteetan. Orain, ondorio izan den gidaren
aurkezpena eta baliabideak ezagutzera ematea da egin beharrekoa; honen guztiaren
diseinua Bizkaiko Foru Aldundiarekin koordinazioan egingo delarik.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

“Sexualitatearen koloreak” gida eta bertako baliabideak aditzera ematea.
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HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazte nahiz aisialdiko hezitzaileen beharrei eta eskaerei erantzuten dien
material didaktikoa gizarteratu.

-

Baliabidearen erabilerari eta aniztasunari buruzko mintegia egin gidaren eta
giden proiektuaren berri eman ahal izateko.

-

2017an aurreikusita dauden giden proiektuak aditzera eman eta bildumaren
jarraitutasuna eta logika azaldu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Gidaren diseinatzailearekin harremana mantendu azken aldaketak eta diseinu
iradokizunak txertatzeko.
BFArekin noizbehinkako jarraipen bilerak.
Aurkezpen ekitaldiaren diseinua.
Aurkezpen ekitaldia burutu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK-ko elkarteak, bereziki hezkuntzaren arloari lotuta daudenak.
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-

Gidaren eraketan laguntzakoak izan diren eragile eta elkarte desberdinak,
bereziki gazteekin lan egiten dutenak

-

Gazteak eta hezitzaileak, bereziki Aniztasunaren arloan parte-hartzen
dutenak edota proiektuak burutzen dituztenak.

-

Berdintasun eta Aniztasunaren arloetako bestelako eragile nahiz entitateak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

EGK eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko koordinazioaren egokitasuna.
-

Aurretiaz ezarritako epeak betetzea.

-

Gidaren gizarteratzeko ekimenek izan duten inpaktua hedabideetan.

-

Gidaren sorreraren ondoriozko bestelako lan-ildoen eta elkarlan aukeren
agerpena.

6.2. GAUR8

Deskribapena
2016an Berdintasun lan-arloaren lantaldea eratu zen. Lehenengo urte honetan
partaidetza maila urtean zehar aldakorra izan zen eta hasieratik hobekuntzarako
esparru desberdinak identifikatu ziren.
Adibidez, lantaldearen ahulezietako bat da Berdintasunaren esparrutik datozen
elkartegintzako gazte eragileen falta. Honi dagokionez, elkartegintza feministan aktiboak
diren gazte taldeekin harremanetan ezartzea eta hauek lantaldean parte-hartzera
gonbidatzea da 2017ko erronka nagusia.
Gauzak horrela, lantaldeak aurreko urteko prozedura berdina jarraituko du. Bilera batetik
besterako tartea hilabete ingurukoa izango da, uda moduko garaian epe luzeagoa utziz.
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Lantaldearen zereginei begira, diskurtso berrien eraketa eta jada iraunkortasun bat
duten proiektuen berrikuspenean zentratuko da ahalegina, EGKren diskurtsoa ahalik eta
berritzaileena izan dadin.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGKren Berdintasun arloko diskurtsoa eratu eta eguneratu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Iraunkortasuna duten proiektuen diskurtsoaren eraketa.

-

Berdintasun arloko erronka berrien identifikazioa eta proposamenen
burutzea.

-

Lan-ildoen definizioan eta proposamenen eraikuntzan laguntzea.

-

Berdintasun arloan dauden gazte elkarteen arteko harreman sarea
sendotzea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Bilerak burutu.
Gaur8ren diskurtsoa EGKren proiektuetan txertatu.
Urteko ebaluazioa eta 2018rako proiektuen proposamenak jasotzea.
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Hartzaileak
-

EGK eta hau eratzen duten elkarteak.

-

Euskadiko gazteak.

-

Administrazioak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Egindako bilera kopurua eta hauen partaidetza.

-

Egindako bileren etekina eta lortutako diskurtsoen eraberritzea eta diskurtso
berrien eraketa.

-

Lortutako gazte nahiz eragile berrien kopurua eta jatorria (Berdintasun
arlokoak diren edota Aniztasunaren arlokoak).

6.3. BERDINTASUN PROTOKOLOAK

Deskribapena
Berdintasunarekiko EGK-k hartu duen konpromisoa gizarte nahiz hedabide mailan
aditzera emateko eta EGK-k Berdintasunaren aurka doazen Indarkerien aurrean duen
diskurtsoaren eragina hobetzeko, 2016an salaketa publikorako Berdintasun Protokoloak
diseinatu eta onartu egin ziren.
Onarpen osteko lehen udan jada protokoloek eragiten zituzten zailtasunak argi gelditu
ziren. Izan ere, egun bereziki Indarkeria Matxistaren egoerak aldaketa bat izan badu da
inoiz baino ikusgaiagoa den gai bat dela. Ondorioz, hedabideetan erasoen berri inoiz
baino gehiago ematen dela.
Hau dela eta, EGK-k dituen beste protokolo batzuetan oinarritua zegoen Berdintasun
Protokoloaren formula egoerari erantzuna emateko erarik egokiena ez zela argi gelditu
zen kontuan izanda EGKren baliabideak. Ondorioz, 2016ko lana izango da protokoloen
prozeduraren birdiseinua, hauen onarpena Batzar Orokorrean eta urteak aurrera jarraitu
ahala protokoloen eredu berria erabiltzea.
Honekin batera, hortaz, 2016an protokoloen erabilera bera eta, egoerak hala eskatuko
balu, eguneratzea, izango da beste zeregina. Gainera, jada 2016ko azaroaren 25ean egin
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zen bezala, oroitzapenezko data egunetan egoeraren analisia baimentzen duen testu
laburra argitaratuko da webgunean.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Berdintasun Protokoloen funtzionamendua EGKren baliabideetara egokitu
eta hauen erabilerarekin jarraitu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Berdintasun Protokoloen aktibazio prozedura azkarragoa izatea eta
webgunearen Albiste saila arintzea.

-

Berdintasun Protokoloen eragina gaitasuna mantendu eta baita hobetzea
ere.

-

EGKren Berdintasunarekiko konpromisoa berresten jarraitzeko tresna hau
erabiltzen jarraitu eta Indarkeria Matxista nahiz LGTBI+fobikoa salatzen
jarraitu, gazte proposamenak oroituz.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Berdintasun Protokoloen birdiseinua.
Protokoloen egitura berriaren onarpena Batzorde Iraunkorraren eskutik.
Protokoloen egitura berriaren onarpena Batzar Orokorrean.
Protokoloen erabilera berria.
Protokoloen erabilerari buruzko urteko analisia.
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Hartzaileak
-

Administrazio eta Berdintasun arloko eragile desberdinak.

-

Hedabideak eta gizartea bera, orokorrean.

-

Gazteria, konkretuki Euskadiko gazteak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Lantalde teknikoaren prozedura aldaketari buruzko urte bukaerako
ebaluazioa.

-

Hedabideetan izandako inpaktua.

-

Legedi edo politika aldaketak egongo balira, gazteriaren proposamenek
izandako isla.

6.4. EGK I. BERDINTASUN PLANA

Deskribapena
Berdintasunarekiko konpromisoa era eraginkorrean hartu nahi duen gizarte eraginerako
edozein testuinguruk beharrezkoa du konpromisoa neurri eta proiektuetara itzultzea.
Alegia, bere testuingurura egokitua dagoen eta bere inpaktua kontuan duen
Berdintasun Plan bat egituratzea. Are gehiago espazio hau gainera lan eremu bat
denean.
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Hau dela eta, 2016an zehar EGKren I. Berdintasun Planaren diseinua burutu zen,
honetan eragile desberdinak egon direlarik kontraste agente modura. Alde batetik,
Gaur8 lantaldea egon da baina, bestetik, kanpo eragileak ere aurki ditzakegu: Jaume I
Unibertsitatea eta Emakunde.
Diseinu atal hau buruturik,. 2017ko betebeharra izango da Plan hau onartua izatea
Batzar Orokorrean eta bertan dauden 2017rako neurriak martxan jartzea.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Berdintasuna zeharkako balore gisa errotu EGKren barne nahiz kanpo
lanean.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGK lan eremu gisa ulerturik beharrezkoak dituen neurriak aurrera eraman,
hauen artean egonik EGKren egitura bereziarengan arreta ezartzen duten
neurriak.

-

EGK-k duen eragile paperaren barruan beharrezkoak diren neurri zein
proiektuak aurrera eraman.

-

2017ari dagokion neurrien eta hauen inpaktuaren ebaluazioa burutu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Emakunderekin harremanetan aritu ekarpenak jaso eta txertatzeko.
Berdintasun Plana euskaratu.
Berdintasun Plana Batzar Orokorrean onartu.
Neurriak martxan jarri.
Lehen urtearen ebaluazioa burutu.

KRONOGRAMA:
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Hartzaileak
-

EGK lan eremuko esparru bezala eta eragile bezala.

-

Euskadiko gazteak kolektibo gisa.

-

Administrazioak, Berdintasun arloko proposamenak jasoko baitituzte.

-

Elkartegintzaren testuinguruan dauden EGKren antzeko egitura duten edota
gazteriarekin lan egiten duten beste erakunde batzuk..
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Epemugak betetzea.

-

Neurrien inpaktuaren balorazioa.

-

Neurrien eraginkortasunaren ebaluazioa.

-

Urte bukaerako ebaluazio osoa.

6.5. GUNE ANITZA
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Deskribapena
Berdintasun eta Aniztasunarekiko aldekotasuna erakusten duen zigilu hau EGKren
Berdintasun arloko proiektu iraunkorretako bat izango da. Iraunkortasun hau
baimentzeko edota bideratzeko, ez da soilik manifestuaren aldaketan esfortzua egingo.
Izan ere, 2017an Gune Anitza Zigiluak izango duen aldaketetako bat izango da,
manifestua eta logoa berritzeaz gain, guneetarako gomendio gidak egitea eta zigilua
galdu ahal izateko hutsen sistema egituratzea.
Garrantzizkoa da eragileek Berdintasun eta Aniztasunarekiko konpromisoa hartzen
dutenean bere konplexutasunean aurre egin ahal izateko eta hau ez gelditzea
borondate adierazpen huts batean. Hau ekiditeko, guneek kontuan izan beharreko
hainbat gomendio eta jarraibide jasoko dituzten gidak eta guneek zigilua izatearen
eskubidea galdu ahal izateko sistema eraikiko dira.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Berdintasun eta Aniztasunarekiko aldekotasuna erakustea eta hauekiko
gazteek dituzten proposamenak txertatzea gune desberdinetan.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Berdintasun eta Aniztasunarekiko aldekotasuna era positibo batean publikoki
erakustea.

-

Gazteriak dituen proposamenak eta eskaerak aditzera ematea.

-

Gazteek

dituzten

proposamenak

ere

espazioen

kudeaketarako

gomendioetan txertatzea eta gazteen diskurtsoa balorean ezartzea.
-

Aldekotasuna borondate adierazpenetik haratago, neurri eta jarraibideetara
itzuli.

-

Gune Anitzei beraien baloreekin bat doazen praktikak burutzen lagundu.

-

Guneen egokitzapena baloratu ahal izateko tresnak izatea, hala nola,
beharrezkoa izanez gero, hauei duten zigiluaren eskubidea kentzeko kontrol
neurriak ezarri.
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Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Gune Anitzari dagokion manifestuaren eta dekalogoaren berritzea.
Gune Anitza mota desberdinei egokitzen diren gomendio eta jarraibideen gidak
idatzi.
Zigilua izatearen eskubidea galdu ahal izateko kontrol neurrien diseinua.
Gune Anitzaren egitura berria prestatu.
Gune Anitzaren egitura berriaren aurkezpena.
Gune Anitzen bilaketa aktiboa.
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Hartzaileak
-

Euskadiko gazteria, bereziki Berdintasunarekiko eta Aniztasunarekiko
konpromiso berezia duena.

-

Gune Anitzera atxikitzen diren gune nahiz taldeak.
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-

Berdintasuna eta Aniztasunarekiko interesa duten guneak, bereziki
gazteriarekin lan egiten dutenak.

6.6. RECACCIONA – BIDEO LEHIAKETA

Ikus. Komunika.
6.7. INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO KANPAINA

Deskribapena
Gazteak eta Berdintasun arloa esaldi berdinean elkartzerakoan ez da batere arraroa
jendartean gazterian ematen den “Indarkeria Matxistaren” jazoera altuari buruzko kezka
adierazpenak jasotzea erantzun gisa.
Egia izanik emakume gazteen artean beraien aurkako indarkerien salatzaile tasa
altuagoa dela gainerako belaunaldiekin alderatuz, EGKtik datu honek izan ditzakeen
alde positiboak eta negatiboak kontuan izan nahi dira, halaber, jada Berdintasunarekiko
konprometitua dagoen gazteria balorean ezarri eta eredugarri egin.
Hortaz, kontuan izanik Indarkeria Matxista oraindik ere gazteriaren erronka bat dela eta
honi aurre egin behar zaiola, honetaz kontzientziatzeko baina gazte proposamenetan
eta beharretan ere oinarritua dagoen kanpaina osatzea da EGKren helburua.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Indarkeria Matxista identifikatzen lagundu eta honi aurre egiteko tresnak
gizarteratu.

HELBURU ZEHATZAK:
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-

Indarkeria Matxistari buruz kontzientziatu eta honen forma desberdinak
ezagutzera eman.

-

Gazteek dituzten aurre egiteko proposamenak eta eskura dituzten baliabide
desberdinak gizarteratu eta aditzera eman.

-

Gaztedian arazo honek duen pisua eta seriotasuna gazte diskurtso batetik
aztertzea.

-

EGK-k Indarkeria Matxistaren aurka lan egiten duen entitate gisa duen
konpromisoa berretsi.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Eragile eta administrazio desberdinekin koordinazio bilerak.
Kanpainaren diseinua burutu.
Kanpainaren eraketa koordinatu eta honen aurkezpena prestatu.
Kanpainaren aurkezpena.
Kanpaina gogorarazteko eta gehiago gizarteratzeko ekimenak.
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Hartzaileak
-

Euskadiko gazteak eta Euskadin bertan bizi direnak.

-

Gazteekin lan egiten duten edozein motatako entitate nahiz eragileak.

-

Gizartea orokorrean.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Lortutako eragile eta administrazio sarearen inplikazioa eta eragileen
kopurua.

-

Mezuen eraikuntzan izan den gazteriaren partaidetza.

-

Lortutako inpaktu maila kanpainaren aurkezpenean.

6.8. SEXUALITATEA BERDINTASUNETIK

Deskribapena
Emakume eta gizonen artean dagoen desberdintasuna eta honek sortutako bereizketa
egoerak bizitzaren esparru pribatuan ere islatzen dira. Gauzak horrela, desberdintasun
hau ez da soilik indarkeria kasuak agertzen direnean soilik ematen, baita eremu
pribatuaren egunerokotasunean ere.
“Pertsonala politikoa da” lelo feminista soberan ezaguna da, baina zein ondorio ditu
honek? Zein desberdintasun bizi dituzten egungo emakume eta gizon gazteek beraien
egunerokotasuneko harreman pribatuak garatzerakoan? Zein aurreiritzi eta rol
mantentzen dira oraindik ere? Zein neurri har daitezke egoera hauen aurrean? Zein
mailara arte emakume eta gizonen berdintasun eta askatasun eskubideak urratzen
jarraitzen dira anakronikoak diren pentsamolde hauengatik?
Galdera hauei erantzuna ematea eta gazteek eraikitako proposamenak egitea da
jardunaldi hauen helburu. Izan ere, ezinbestekoa da eskubide eta askatasun
berdintasuna bizitza pribatuaren esparruan ahalik eta era zabalenean aztertzea,
bereizketa desberdinek aurrera jarraitzea baimentzen duen sustraia berdina baita.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
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-

Berdintasunaren ikuspegitik sexualitatearen esparru anitz eta zabala gazte
ikuspegi

batetik

aztertzea

eta

bizitzaren

esparru

pribatua

ere

berdintasunezkoa izan dadin egin daitezkeen proposamenak egitea.
HELBURU ZEHATZAK:
-

Bizitzaren esparru pribatuan ere eskubide eta askatasunaren pisua balorean
jarri.

-

Gazteek antzematen dituzten desberdintasun eta bereizketa egoerei
erreparatu eta hauei aurre egiteko proposamenak eraiki.

-

Berdintasuna bizitza pribaturako balore gisa duen gaitasuna balorean jarri.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Jardunaldien diseinua eta antolaketa.
Jardunaldien aurkezpena eta izen-emate epearen irekiera.
Jardunaldiak burutu.
Jardunaldien ondorioak aurkeztu eta proposamenak administrazioei helarazi.
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Hartzaileak
-

Euskadiko gazteak eta Euskadin bizi direnak

-

EGK
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-

Administrazioak

-

Berdintasun arloko elkartegintzako eragileak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Epeetara mugatzea.

-

Lortutako asistentzia eta partaidetza nahiz proposamenen sakontasuna.

-

Parte-hartzaileek adierazitako asetzea.

-

Lortutako hedabideetako inpaktua.

-

Lortutako eragile berriekiko sareak.

6.9. EGUNEROKOTASUNA

Deskribapena
EGK-ko lan-arlo guztiek ezinbesteko dute kontuan izatea urtean zehar beharrezkoak
izango diren barne nahiz kanpo koordinaziorako bilerak, hala nola, ager daitezkeen
bestelako proiektuetan parte-hartzeko aukera ere. Gainera, Berdintasun lan-arloaren
kasuan, bere zeharkakotasuna dela eta, esfortzu hau handiagoa izan daiteke, bereziki I
Planaren barne neurriak ezartzen joan heinean.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGK-ko beste lan arloekin barne koordinazioa eta kanpo eragileekin
harreman berriak eraiki ahal izatea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Egoitzetako kudeaketa lanak egin.

-

Beste lan arloetako Berdintasun ikuspegiko ekarpenak egin.

-

Memoriak, hurrengo urterako Plangintza eta

Berdintasun Planaren

ebaluazioak egin.
-

Hedabideetan agertu hala eskatzen dutenean.

-

EGKren barne antolakuntzarako bileratan parte-hartu.
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Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Bilera mota desberdinak
Memoriak, hurrengo urterako Plangintza eta Berdintasun Planaren ebaluazioak
egin.
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Hartzaileak
-

EGK

-

EGK-ko lantalde teknikoa eta elkarteak

-

EGKtik kanpo dauden bestelako eragileak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Bilera kopurua

-

Ezarritako Planeko neurrien eraginkortasuna

-

Aurreikusita ez zeuden proiektu berrien kopurua
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7. KOMUNIKAZIOA

2017 urtean helburu izango dira arlo honetan: lan-arloaren egonkortzea, Berdintasun
arloan esanguratsuak diren eragileekin saretzea eta Berdintasunarekiko konpromisoa
era estrategikoan bai EGKren barruan nahiz gazterian bertan garatzen hasteko
prozesua.
Azken helburu honetarako, premiazkoa izango da Berdintasun Planaren onarpena eta
hau martxan jartzea. Honen barruan, 2016an izan den bezala, emakume eta gizonen
arteko eskubide eta askatasun berdintasuna eta LGTBI+ kolektiboaren eskubide eta
askatasunaren defentsa egonik.
7.1. WWW.EGK.EUS WEBGUNEAREN KUDEAKETA
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Deskribapena
EGKren webgunea, www.egk.eus, elkarte plataformaren tresna eraginkorrena da lantalde
teknikoak egiten duen lana islatzeko: lan-arlo bakoitzaren azken albisteak, lan deialdiak,
antolatutako ekintza eta proiektuen berri eman, lantaldeen bilerak jakinarazi eta sortzen
diren produktuak (bideoak, txostenak, etab.) publikatu.
Gazteen beharrei eta helburuei nahiz hezitzaileen kezkei erantzuten dien eta
sexologiaren marko teorikoan oinarritzen den Aniztasunari buruzko gidaren diseinua eta
egituraketa egin da 2016aren azken hilabeteetan. Orain, ondorio izan den gidaren
aurkezpena eta baliabideak ezagutzera ematea da egin beharrekoa; honen guztiaren
diseinua Bizkaiko Foru Aldundiarekin koordinazioan egingo delarik.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGK-k egiten duen lanaren berri eman

-

EGK osatzen duten elkarteen berri eman

-

EAEko gazteentzat interesgarriak diren ekitaldien berri eman

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren azken albisteen berri ematea.

-

EGKren argitalpenak (berriak eta azken urteetan egindakoak) Interneten
eskuragarri jartzea.

-

EGK-ko elkarteen eta EGK-koak ez diren elkarteen jardueren berri
ematea,webguneko agendan.

-

EAEko gazteentzat interesgarriak diren ekitaldi, proiektu edo egitasmoen
berri ematea webguneko agendan

-

Elkarteen zerrenda gaurkotu bat mantentzea.
Ekintzak eta epeak

Webgunearen kudeaketa urte osoan zehar garatzen den lana da, hau da, albisteen atala
EGKren eguneroko lanarekin hornitzea eta agendan EAEko gazteak protagonista dituen
edo haientzat interesekoak diren ekitaldi, egitasmo edo proiektuak jasotzea egunero
egin beharreko lanak dira. Horretaz gain, webguneak behar duen bezala erantzun dezan,
komunikazio teknikariak optimizatu egingo du (albiste guztiek irudi optimizatuak izatea,
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irisgarritasuna bermatzea erabiltzaile orori, SEO aholkuak jarraitu, etab.) Googlen
kokapena hobetze aldera.
Bestetik, webgunean finkoagoak diren atalak (banerrak, elkarteen datuak, irudiak, etab.)
bestelako maiztasun batekin berrituko dira. Honela erabiltzaileek jarraipen bat
nabarituko dute (garrantzitsua webgunea berria dela ikusita), baina aldi berean kanpaina
berezien berri izango dute. Honekin batera, txostenak ateratzen diren heinean
webgunean eskegiko dira edonork ikus eta irakur ahal ditzan.

Hartzaileak
-

2016ko datuen arabera, EGKren webgunean bisita kopurua mantendu du:
25.000tik gora.

-

Bisitarien adina

-

Bisitarien generoa

-

Bisita gehienak Bilbo, Donostia eta Gasteiztik eginak dira.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

EGK eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko koordinazioaren egokitasuna.

-

Aurretiaz ezarritako epeak betetzea.

-

Gidaren gizarteratzeko ekimenek izan duten inpaktua hedabideetan.

-

Gidaren sorreraren ondoriozko bestelako lan-ildoen eta elkarlan aukeren
agerpena.

7.2. DISEINATZAILE GAZTEEN LAN POLTSA DEIALDIA
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Deskribapena
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK)2017an izango dituen behar berezi batzuk
aurreikusita, erakundeen plataformak diseinatzaile gazteen lan-poltsa deialdia egingo du
berriro ere. 2016an bezala, egunerokoan sortzen diren behar guztiei erantzuteko
denbora faltagatik, diseinatzaile gazteen lan poltsa bat osatzea erabaki sortuko diren
lanak banatzeko.
Helburuak
HELBURU OROKORRAK:
-

EGK-k 2017an zehar izango dituen diseinu lanak egiteko diseinatzaile
gazteen lan-poltsa osatzea.

-

Diseinatzaile gazteei aukerak ematea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGK-k bere eguneroko lana zabaltzeko beharrezkoak diren euskarrien
diseinua, maketazioa, etab. Euskarri hauek kartelak, esku-orriak, liburuxkak,
txostenak.. izango dira.

-

EGKren hainbat kontzeptu zabaltzeko irudi espezifikoak.
Ekintzak eta epeak

2017ko otsailean lan deialdi zabalduko da. Aurkezten diren diseinatzaile gazteei aurretik
egin dituzten lanen portfolioa aurkezteko eskatuko zaie, horren araberako balorazioa
egiteko. Aurkezten diren pertsonek edo enpresek, derrigorrean fakturatzeko gaitasuna
izan behar dute. Horretaz gain, baloratuko da:
-

18-30 urte bitarteko gaztea izatea edo pertsona gazteez osaturiko enpresa
izatea.

-

Bai gaztelaniaz bai euskaraz lan egiteko gaitasuna. Maila altua. EGK-k bere
eguneroko lana bi hizkuntzetan egiten du eta

-

EGKren kidea den entitate batean egotea edo plataformarekin loturaren bat
izatea.

EKINTZAK:

91

Lan poltsaren prestaketa. (otsaila lehen astea)
Lan deialdiaren irekiera. (otsaila bigarren astea)
Lan deialdiaren erabakia (martxoa bigarren astea)
Diseinatzaileekin lan egin eta sortzen diren lanak banatu. (urte osoa)

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
Bi hartzaile mota ikus daitezke:
-

 Batetik, lan egiteko aukera izango duten diseinatzaile gazteak

-


Bestetik, behin diseinatzaileen lana ezagutarazten denean EGKra hurbildu
daitezkeen gazteak eta hauek eratzen dituzten elkarteak. Atal honetan ere
sar genitzake administrazioen edo hedabideen bitartez jabetu daitezkeen
gazteak.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Teknikari bakoitzak diseinatzaile batekin lan egin ostean ebaluazioa egingo
du. Urte amaieran, diseinatzaile bakoitzaren ebaluazio orokorra egingo da
(baliteke behin baino gehiagotan lan egitea diseinatzaile berdinarekin) eta
orduan erabakiko da 2017ko lan-poltsatik nork jarraituko duen eta nork ez.

-

Aurkeztutako produktuek zer nolako erantzuna izan duten: administrazioen
balorazioa, Batzorde Iraunkorraren iritzia, lantalde teknikoaren ebaluazioa,
gazteengandik jasotako erantzuna, etab..
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-

Ezarri diren beharrak aztertu nahikoak izan diren ala ez ikusteko. Ezetz izanez
gero, deialdi berriari begira behar horiek gehitu

7.3. RECACCIONA BIDEO LEHIAKETA

Deskribapena
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) gazteon iritzia premiazkoa du bere diskurtsoa
osatzeko. Asmo horretan, aurreko urteetan hainbat ekimen egin ditu. Tartean
RECacciona bideo lehiaketa. 2013an gaia Parte hartzeko garaia da izan zen, 2014an
Gazteok enplegu duina! Eta 2015ean A ze parea, hezkuntza eta gazteak. Iaz, 30.
Urteurrena zela-eta, ekitaldi berezia egin genuen: zein da gazteon egoera gaur egun?
Aurten, berriro ere lan-arlo batekin lotzea erabaki da diskurtsoa osatzen jarraitzeko.
Zer da Berdintasuna? Zer izan beharko litzateke Berdintasuna? Zein dira benetako
Berdintasuna lortzeko oztopoak? Zure eguneroko bizitzan (lanean, etxean, lagunartean,
egunez, gauez…) zerk ikusarazi edo biziarazi dizu Berdintasun eza? Horren inguruan
hausnarrarazi nahi da, gerora EGKren diskurtsoa osatu eta gizarteratzeko.
Proiektua komunikazio eta berdintasun teknikariek kudeatuko dute, lantalde teknikoaren
eta Batzorde Iraunkorreko loturen laguntzarekin.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Euskal gazteriak Berdintasun lan-arloak jorratzen dituen gaiekin bizi dituen
egoerak, arazoak eta kezkak ikusarazi eta hauei aurre egiteko proposamenak
gizarteratu.

HELBURU ZEHATZAK:
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-

Hainbat gazte eta gazte-elkartek dituzten egoerak ezagutu eta ikuspuntuak
eta

-

proposamenak jaso.

-

Administrazioen Berdintasun Erreala lortze bidean ezartzen dituzten politikei
buruzko hausnarketa eta eztabaida eragin, gazteon ikuspuntutik,ekarpenak
jaso eta Administrazioei helarazi.

-

EGK-k egiten duen lana ezagutarazi.

-

EGKren Berdintasunarekiko konpromisoa berresten jarraitzeko tresna hau
erabiltzen jarraitu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Lehiaketarako gaia gehiago zehaztu, oinarriak finkatu eta materialak prestatu.
Lanak bidaltzeko epea ireki.
Bidalitako lanak bildu, ebaluatu eta sarituak erabaki.
Sari banaketa.
Barne-ebaluazioa (uztaila).

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE
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Hartzaileak
Lehiaketako parte-hartzaile moduan:
-

Norbanako gazteak.

-

EGK osatzen duten elkarteak.

-

Bestelako gazte mugimenduak.

Bideoen hartzaile moduan:
-

Norbanako gazteak.
-

EGK osatzen duten elkarteak.

-

Bestelako gazte mugimenduak.

-

Administrazioak.

-

Berdintasuna lortze aldera lanean diharduten gazte, gazte elkarte,
norbanako, teknikari, eta politikariak.

-

Komunikabideak.

-

Gizartea bera, orokorrean.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

Komunikazio eta Berdintasun teknikariek lantaldearekin eta Batzorde Iraunkorreko
loturekin batera ebaluazioa egingo dute, besteak beste, ondorengo irizpideen arabera:
-

Jasotako bideo kopurua.

-

Jasotako bideoen mezuen edukia.

-

Jasotako bideoen kalitatea.

-

Bideoen ikustaldi kopurua.

-

Sare sozialetan eragindako mugimendua.

-

Komunikabideetan agerpenak.

-

Jasotako iradokizun eta proposamenak.

-

RECaccionaren hobekuntzari begira bi lan-arloen elkarlanaren gaineko
balorazioa egin.

-

Hedabideetan izandako inpaktua.

-

Legedi edo politika aldaketak egongo balira, gazteriaren proposamenek
izandako isla.
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7.4. TWITTER LEHIAKETA

Deskribapena
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak une puntualetan sare sozialak erabiltzen ditu
gazteen iritzia biltzeko. Asmo horrekin jaio zen Twitter lehiaketa. 2017an ere, azken
urteetako emaitzak ikusita, aurrera eramango da. Bosgarren ekitaldi honetan bueltatxo
bat emango zaio ordea. EGK-k dituen lan-arloei edo hauek lantzen dituzten gaiei buruz
galdetu beharrean, diagnosia osatzeko baliatuko da. Zer falta zaio EGKri? Zerekin osatu
beharko genuke? Zer aldatuko zenuke? Eta antzeko galderekin.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGKren diagnosia osatu eta gazteek nola ikusten gaituzten identifikatu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Euskadiko gazteengana gerturatu.

-

Euskadiko gazte eta gazte-elkarteei aukera eman EGKn eragiteko.

-

2018ari eta etorkizunari begira EGKren ahulguneak identifikatu eta
konpontzeko neurriak hartu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Galdera eta planteamendua zehaztu.
Oinarriak, galdera eta sariak jakinarazi.
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Zozketa egin eta sarituak jakinarazi.
Bildutako iritzi eta proposamenak lantaldeari eta Batzorde Iraunkorrari jakinarazi
2018ko Plangintzan txertatzeko.
Barne-ebaluazioa

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Euskadiko gazteak kolektibo gisa.

-

Lantalde

teknikoa

eta

Batzorde

Iraunkorra,

gazteek

helarazitako

proposamenak jasoko baitituzte.
-

Norbanako gazteak, EGKrekin lotura ez duten gazteengan iristea.

-

EGK osatzen duten elkarte eta bestelako gazte mugimenduan gaztea.

-

EGKren sare sozialen jarraitzaileak eta webguneko erabiltzaileak.
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Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
-

Jasotako txioen kopurua.

-

Lorturiko jarraitzaile berriak.

-

Sare sozialetan izandako eragina eta arrakasta.

-

Txioen kalitatea eta EGK-ko lanean izan dezaketen interesa. Urte bukaerako
ebaluazio osoa.

7.5. PIZTU! BULETIN DIGITALA

Deskribapena
Gazteek gazteentzat egindako buletin digitala da. Bi-hiru astean behin jasotzen dute
hartzaileek, honako edukiekin:
-

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) azken albisteak.

-

EGK-ko kide diren elkarteen jardueren berri.

-

Bestelako gazte eragileen jardueren berri.

-

Euskadiko gazteentzat interesgarriak diren ekitaldien berri.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK), gazte elkarteen eta bestelako
gizarte eragileen lana eta deialdiak ikusaraztea eta balioan jartzea.

HELBURU ZEHATZAK:
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-

Berdintasun eta Aniztasunarekiko aldekotasuna era positibo batean publikoki
erakustea.

-

Komunikazio baliabide gutxi dituzten gazte elkarte eta gizarte eragileei
komunikazio euskarri bat eskaintzea.

-

Gazte elkarteek eta gizarte eragileek beste elkarte eta eragile batzuk egiten
dutenaren berri jasotzea.

-

Gazte elkarteen eta gizarte eragileen lanaren eta deialdien aniztasuna
ikusarazi eta balioan jartzea.

-

Euskara sustatzea (%60 gutxienez euskaraz).

-

Gazteriak dituen proposamenak eta eskaerak aditzera ematea.

-

Gazteek

dituzten

proposamenak

ere

espazioen

kudeaketarako

gomendioetan txertatzea eta gazteen diskurtsoa balorean ezartzea.
Ekintzak eta epeak
Piztu! Buletin digitala bi edo hiru astean behin bidaltzen da, EGK-k egunerokoan sortzen
dituen albisteen araberakoa da maiztasuna.
Hartzaileak
-

Une honetan Piztu!-k harpidedun ditu. Bultzatzeko asmoz, webgunean pisua
eman zaio atal honi.

-

Piztu! Bidaltzen den bakoitzean sareetan ere esteka jartzen da, beraz sare
sozialen jarraitzaileek ere Piztu!-ren berri izaten dute.

-

Noizean behin, hamar Piztu!-ro gutxi gora behera, webgunean albistea
sortuko da azken Piztu!-ak biltzeko. Beraz, webguneko erabiltzaileek ere
Piztu!-ren berri izango dute.

Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
Komunikazio arloak Piztu buletinaren ebaluazioa egingo du urte-amaieran, aldez
aurretik finkatutako irizpideak jarraituz:
-

Maiztasuna: Bi astean behin bidaltzearena bete den ala ez
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-

Harpidedun kopurua/mota: urte hasieratik zegoen kopurua igo, mantendu
ala jaitsi den. Era berean, harpidedun mota edo profila ahalik eta pluralena
izatea da helburua.

-

Albisteen aniztasun maila.

-

Buletinean agertutako eragileen aniztasun maila.

-

Jasotako iradokizunak. Lortutako eragile eta administrazio sarearen
inplikazioa eta eragileen kopurua.

-

Mezuen eraikuntzan izan den gazteriaren partaidetza.

-

Lortutako inpaktu maila: getResponde bidez, bidalitako Piztu bakoitzaren
estatistikak lor daitezke.

7.6. SARE SOZIALEN KUDEAKETA

Deskribapena
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) hainbat sare sozial erabiltzen ditu bere hainbat
helbururekin. Batetik, lanerako garrantzitsua izan daitekeen informazioa jasotzeko;
bestetik,eguneroko lana ezagutarazteko eta, azkenik, gazteei, elkarteei eta bestelako
eragileei zerbitzua emateko.
EGK-k dituen sare sozialak honakoak dira: Twitter, Facebook,Instagram, Linkedin,
Google+ eta Youtube dira. Lehen hiruetan edukia ia egunero eskegitzen da (Twitter eta
Instagramen egunean behin baino gehiagotan). Linkedin eta Google+ EGKren albisteak
(webgunekoak batez ere) posizionatzeko erabiltzen dira. Eta, azkenik, Youtube. Ziurrenik
EGKren sare sozial ahulena, ekitaldi potente bat dagoenean soilik igotzen da edukia.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGKrentzat garrantzitsua izan daitekeen informazioa biltzea.

-

Gazteei eta gazte-elkarteei zerbitzu bat eskaintzea.
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-

EGKren marka kudeatzea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Gazte elkarteen azken albisteak ezagutu, baita gazteria arloko bestelako
eragileen azken orduaren berri izatea ere.

-

EGKren azken albisteen berri ematea.

-

Gazte eragileen albisteen eta agenda-deialdien berri ematea.

-

Gazteei buruz edo gazteentzat interesgarriak izan daitezkeen azken orduko
albisteak ematea.
Ekintzak eta epeak

Sare sozialen kudeaketa urte osoan zehar egiten da.
Egunero:
-

Monitorizazioa egin: zer esaten dute EGKri buruz?

-

Informazio bilketa egin: zer gertatzen ari da gazteria eta parte-hartzearen
arloan?

-

Edukia eskaini: EGKren jarduerak, bestelako elkarteen deialdiak, gazteria
esparruko albisteak...

Horretaz gain, noizean behin ebaluazioa egiten da: interakzioa, irismena, jarraitzaile
kopurua, elkarreragina, etab.
Hartzaileak
-

Facebook: 3834 jarraitzaile.

-

Twitter: 2724 jarraitzaile

-

Instagram: 190 jarraitzaile

-

YouTube: 47 harpidedun

Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
Sare-sozialen kudeaketaren ebaluazioa egiteko, hainbat tresna erabiltzen ditu
komunikazio teknikariak:
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Facebook orrialdearekin sare sozialak berak ematen dituen baliabideak erabiltzen dira.
Hauei esker dakigu argitalpen bakoitza zenbat pertsonek atsegin duten, zenbatek
elkarbanatu eta zer nolako irismena izan duen, hau da, zenbat inpaktu izan dituen.
Horretaz gain, hilero estatistika orokorragoan ateratzen dira. Era honetan estrategia
eralda daiteke, eta, kanpaina zehatzak eginez gero datu konkretuak lor daitezke.
Twitter profilarekin sare sozialak eskaintzen duen Twitter Analytics eta Umap erabiltzen
dira. Lehenarekin interakzioa, irismena eta antzekoak lortzen dira. Bigarrenarekin,
euskara erabilera aztertzen da. EGKren asmoetako bat euskara bultzatzea denez,
garrantzitsua iruditzen zaigu honek sareetan duen pisua aztertzea ere.
2017rako helburua hauetan sakontzea da, erabiltzaileek EGK-ko sareekin duten
harremanari buruz ahalik eta informazio gehien ateratzeko. Era berean, Instagramen
datuak lortzea geratzen da urte honetarako.
7.7. KOMUNIKABIDEEKIN HARREMANAK ETA KANPO KOMUNIKAZIOA

Deskribapena
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) ekintza zein EGK-k parte hartzen duen
ekimenen hedapena egin. Honetan sartzen dira, besteak beste:
-

Prentsaurrekoak / prentsa-oharrak egin.

-

EGKren ekitaldiak hedabideen agendan argitaratzeko bidali.

-

Hedabideek eskatutako elkarrizketak kudeatu, baita EGKren proiektuen
aurkezpen elkarrizketak (EGK-k proposatutakoak).

-

Kazetarien eskaerak/proposamenak kudeatu.

-

EGK-k komunikabideetan dituen agerpenak zerrendatu.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Euskadiko gazteen interesekoak diren edo izan daitezkeen gaiak hedabideen
eta, beraz, gizartearen agenda mediatiko eta sozialean txertatu.

-

EGKren jarduera eta iritziak, bai eta EGK-k parte hartzen duen plataforma eta

-

ekimenen jarduera eta iritziak ere, hedabideen bitartez gizarteratu.
Ekintzak eta epeak

-

Aldian aldiko prentsaurrekoak egin, hauen ostean prentsa-oharra bidali
hedabideei eta bertako albisteetan EGKren manifestu eta komunikatuak
azaltzea.

-

EGK-k dituen hainbat protokoloen aktibazioa eta hedapena: lan istripuen
ondorioz zauritu edo hildako pertsona gazteak, Indarkeria Matxistaren eta
Indarkeria LGTBI+fobikoaren aurkako protokoloa eta Protocolo para
pronunciarse ante episodios de vulneraciones de DD.HH. hacia personas
jóvenes.

-

Deialdiak agendatan txertatu.

-

Iritzi artikuluak idatzi eta txertatu.

-

EGK aurkezten dituen txosten, proiektu eta egitasmoen harira elkarrizketak
lotu.

-

Kazetari eta hedabideen datu basea eguneratua mantendu.

-

Indarkeria Matxistari buruz kontzientziatu, honen hainbat forma ezagutzera
eman eta EGK-k Indarkeria Matxistaren aurka lan egiten duen entitate gisa
duen konpromisoa berretsi.

-

Gaztedian arazo honek duen pisua eta seriotasuna gazte diskurtso batetik
aztertzea

-

Gazteek dituzten aurre egiteko proposamenak eta eskura dituzten baliabide
desberdinak gizarteratu eta aditzera eman.

Hartzaileak
-

Euskadiko gazteak eta Euskadin bertan bizi direnak.
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-

Gazteekin lan egiten duten edozein motatako entitate nahiz eragileak.

-

Administrazioak

-

Gizartea orokorrean.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Lortutako eragile eta administrazio sarearen inplikazioa eta eragileen
kopurua.

-

Mezuen eraikuntzan izan den gazteriaren partaidetza.

-

Lortutako inpaktu maila kanpainaren aurkezpenean.

7.8. BARNE KOMUNIKAZIOAREN KUDEAKETA

Deskribapena
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren komunikazio oro ez da kanpora begirakoa. Barne
komunikazioa ere oso garrantzitsua da, eta hau, komunikazio teknikariaren ardura da.
Batetik, lantalde teknikoa osatzen duten lan-arloen artekoa; bestetik, lantalde teknikoa
eta Batzorde Iraunkorraren artean; eta, azkenik, EGK osatzen duten ia 60 erakundeekin.
Hiru euskarri hauen funtzionamendu egokiak soilik bermatzen du EGKren
funtzionamendu egokia eta eraginkortasuna.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
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-

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko (EGK) barne-komunikazioa hobetu, bai
lantalde teknikoa osatzen duten lan-arloen artean, bai lantaldearen eta
Batzorde Iraunkorraren artean eta bai EGK eta EGK osatzen duten elkarteen
artekoa.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Lan-arloen artean sinergiak sortu.

-

EGK osatzen duten erakundeekin harremana sendotu, haien presentziari
garrantzia gehiago eman (webgune, sare sozial, Piztu! buletina).

-

Batzorde Iraunkorra.

-

Bileren denbora murriztu eguneroko komunikazioa arinagoa eginez eta
hobetuz.
Ekintzak eta epeak

Urte osoan zehar egingo den prozesua izango da. EGK osatzen duten elkarteekin
harremanetan jarriko gara EGK-k 2016an komunikazio lan-arloan egindako aldaketak
jakinarazteko (webgune berria eta haien atala nola geratu den, Piztu!-n atal berria dutela,
sare sozialetan haien ekintzak zabaltzeko aukera) eta ea zein behar dituzten galdetu.
Asmoa, etengabeko hobekuntza bultzatzea da.
Hartzaileak
-

Lantalde teknikoa

-

Batzorde Iraunkorra

-

EGK osatzen duten elkarteak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

2017 urte amaierarako webgunean elkarteek duten fitxa betea egotea

-

Piztu! buletin digitalean, webguneko agendan eta EGKren sare sozialetan
elkarteek duten pisua

7.9. DISKURTSOA DEFINITU
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Deskribapena
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) asmo eta betebeharren artean nagusiena
gazte eta gazte elkarteen eta administrazioen artean zubi lana egitea da. Lan horretan,
unean uneko gaiei buruzko diskurtsoa osatzean joan behar da. Hau da, sortzen diren
edo gazteen interesekoak diren gaiak identifikatu behar dira, ondoren hainbat ekimenen
bitartez gazteen iritzia bildu eta administrazioei helarazteko.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

2017an sortzen diren gaiei buruz Euskadiko gazteek duten iritzia bildu,
artikulatu eta administrazioei helarazi.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Euskadiko gazteen artean EGK eta honek egiten duen lana ezagutarazi.

-

EGK marka bezala indartu.

-

Gizartearen aurrean eragile papera indartu.
Ekintzak eta epeak

Urtean zehar, unean uneko gaiak dira-eta.
Hartzaileak
-

Euskadiko gazte eta gazte elkarteak

-

Gazteekin

lan

egiten

duten

teknikari,

norbanako,

erakunde

eta

administrazioak.
-

Hedabideak eta gizartea orokorrean.
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

EGKri helarazi zaizkion galdera edo planteamenduak erantzuteko gai izan
den ala ez

-

Urtean sortutako eta gazteei eragiten dieten gai edo polemiketan
posizionatzeko gaitasuna.
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7.10. BESTE LAN ARLOEKIN KOORDINATZEN DIREN PROIEKTUAK

Enplegua eta Etxebizitza
-

Enplegu eta Etxebizitza lantaldearen deialdiak egin (urte osoan zehar).

-

Gazte Label-aren aurkezpena: webgunean albistea eta prentsaurrekoa
(martxo amaiera-apirila hasiera)

-

Lan egokia kanpaina (apirila-urria)
Hezkuntza

-

Euskadiko gaztek ikasteko garraioa gastuen txostenaren zabalpena (otsaila)

-

Astialdi Foroaren udako kanpaina (apirila)

-

Eskolen prozesuaren zabalpena

-

Astialdi Foroaren ikastaroen kanpaina (uztaila eta iraila).

-

Hezkuntza Foroa eta hiru lurraldeetako Astialdi Foroen deialdiak (urte osoan
zehar).
Parte-hartze

-

Parte-hartze teknikariaren lanpostuaren deialdiaren kudeaketa (urtarrila)

-

Gazte Olinpiadak

-

Gazterpe lantaldearen deialdiak egin (urte osoan zehar).
Bake eta Bizikidetza

-

Bake eta Bizikidetza teknikariaren lanpostuaren deialdiaren kudeaketa
(otsaila)

-

Eusko Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetza Idazkaritzarekin sinatutako
hitzarmenean (2013-2016) egindako ibilbidea laburbiltzen duten dokumental
eta liburuaren aurkezpen eta hedapena (martxoa).

-

Bake eta Bizikidetza lan-arloko lantaldearen deialdiak (urte osoan zehar).
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-

Egiten diren beste ekimenen zabalpena (urte osoan zehar).
Berdintasuna
-

Sexualitatearen koloreak gidaren aurkezpena, prentsaurrekoa eta ondorengo
mintegia (otsaila)

-

Gaur8 lantaldearen deialdiak egin(urte osoan zehar).

-

Indarkeria Matxista eta Indarkeria LGTBI+fobikoaren aurkako protokoloa
aktibatu(urte osoan zehar).
Presidentzia

-

2017ko Batzar Orokorraren komunikazioa (martxoak 11)

-

Presidentziarekin lotura duten beste hainbat ekintzatan parte hartu: bilerak,
topaketak, hitzaldiak, komunikabideekin harremanak, ekitaldi instituzionalak,
beste elkarteekin harremanak… babesa eman eta lagundu (urte osoan zehar).
Gai administratiboak

-

EGKren egunerokotasunean sortzen diren lantxoak kudeatu (urte osoan
zehar).
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8. PRESIDENTZIA

8.1. BATZORDE IRAUNKORRA

Deskribapena
Batzorde Iraunkorra EGKren erabaki-organoa da. EGK-ko eskubide osoko kide diren
elkarteetako 11 ordezkarik osatzen dute. Horrela banatzen da: presidentea, 2
presidenteorde, diruzaina, idazkaria eta 6 batzordekide. Batzar Orokorra urtero ospatu
arren, Batzorde Iraunkorraren eraketa 2 urtetik behin erabakitzen da. Bere ardura da
EGKren gaineko erabakiak hartzea, lan-ildoak ezartzea eta EGKren irudi publikoa landu
eta aurrera eramatea.
2015ean osatu zen egun Iraunkorra osatzen duen taldea eta kideek EGKren gainean
daukaten ezagutzan sakondu beharko dute, Batzarrean onartzen den plangintza aurrera
ateratzeko ahalegina egin eta urtean zehar, dagokion erabaki berriak hartu. Horrez gain,
2017anberriz batzorde iraunkorra osatu behar da.
Bestalde, Presidenteak zubi lana egiten jarraituko du Batzorde Iraunkorraren eta
Batzorde Teknikoaren artean. Batzorde Iraunkorraren bileretara teknikariak azalduko
dira, txandaka. Hartara, EGKren lana modu zuzenagoan ezagutzera emango da Batzorde
Iraunkorrean eta erabakiak hartzeko era erraztuko da.
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Azkenik, Presidentziatik Batzorde Iraunkorra gai guztien berri emateko lana egingo du
baita bileretatik at ere, telefonoz eta e-postaz nagusiki.

Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGKri dagokion gaien gaineko erabakiak bideratu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren kide diren taldeekiko komunikazioa landu.

-

Batzorde Iraunkorra osatu, gorpuztu, taldetasuna landu.

-

Batzorde Iraunkorraren erabakigarritasuna sustatu.

-

Ardura banaketa bermatu.

-

B.I.kideen parte hartzea sustatu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Batzorde Iraunkorraren bilerak
Lan Talde Teknikoarekin bilerak

KRONOGRAMA:
URT OTS MAR APIR MAI

EKA UZT

ABU IRA

URR AZA ABE

Hartzaileak
-

Batzorde Iraunkorreko kideak.

-

Lan Talde Teknikoa.

-

EGK-ko lantalde eta elkarteak.

-

Komunikabideak eta gizartea.
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Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
-

Bileren maiztasuna.

-

Bileren eraginkortasuna.

-

Erabakien gauzatzea.

-

Gizarte-oihartzuna.

-

Elkarteen erantzuna.

8.2. LANTALDE TEKNIKOAREN KOORDINAKETA

Deskribapena
Lan Talde Teknikoa EGK-ko teknikariek osatzen dute, bakoitzak bere arloan lan egiten
du egunero, eta denen artean proiektu guztiak kaleratzen dira; hau da, nahiz eta arlo
bateko proiektua izan, denen eskuetatik pasatzen dira egitasmo guztiak, EGKren
diskurtsoarekin bat etor daitezen eta koherentzia bermatu dadin.
Presidentziaren aldetik lan taldearen kohesioa eta koordinazioa bilatuko dira eta zubi
lana egingo da Batzorde Iraunkorraren eta Lan Talde Teknikoaren artean, aurrenekoan
hartutako erabakiak bigarrengora eraman eta bigarrenaren lana aurrenekoari transmititu
ahal izateko. Hala, bi Batzordeen dinamikak uztartuko dira.
Lan Talde Teknikoa hilabetean behin elkartzen da txandaka hiru egoitzetan. Bilera
hauen deialdia eta dinamizazioaren ardura presidentearenak dira. Horrez gain, gutxienez
bi astetik behin, SKYPE bidezko bilera teknikoak egiten dira.
Aurten ere, teknikari berriak sartu teknikari baten erreleboa egongo dira. Aukeraketa
prozesua Presidentziatik koordinatzen dira Batzorde Iraunkorraren laguntzaz.

Helburuak
HELBURU OROKORRAK:
-

Lan taldearen kohesioa eta koordinazioa bermatu.

-

Lan taldearen beharrei erantzuna eman.

-

Zubi lana egin Batzorde Teknikoaren eta Batzorde Iraunkorraren artean.
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Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
Lan Talde Teknikoaren bilerak
Batzorde Iraunkorrarekin bilerak
Aukeraketa prozesua
Egunerokotasuna

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Lan Talde Teknikoko kideak

-

Batzorde Iraunkorra

-

EGK orokorrean
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Bileren maiztasuna.

-

Bileren eraginkortasuna.

-

Erabakien gauzatzea.

-

Teknikarien arteko koordinazioa.

-

Batzorde Teknikoaren eta Batzorde Iraunkorraren arteko informazio
trukaketa.
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-

Gatazka eza

-

Kontratu berriak gauzatzea

8.3. BATZORDE EKONOMIKOA

Deskribapena
Batzorde Ekonomikoak EGKren aurrekontua, gastuak eta diru-sarrerak kontrolatu eta
kudeatzen ditu. Batzorde Ekonomikoa EGK-ko idazkariak (administrari-lana burutzen
baitu), diruzainak eta presidenteak osatzen dute. Hitzarmenen bidez lortutako dirulaguntzak, elkarteen kuotak eta bestelako diru-sarrerak kudeatzen dituzte eta uneanuneko gastuak eta egoera ekonomikoa zaintzen dituzte.
Batzorde honetan 2017eko aurrekontuaren kudeaketa egingo da, eta Batzorde
Iraunkorreko kideekin adostuta, administrazioarekin hitzarmenak negoziatuko dira.
Honez gain, beharrezkoak izango diren gastuak baloratu eta onartuko dira.
Gainera, hurrengo urteari begirako hitzarmenak prestatuko dira eta aurrekontuaren
aurreikuspena egingo da.
Helburuak
HELBURU OROKORRAK:
-

EGKren alor ekonomikoaren jarraipena egin.

-

Alor honetan unean uneko erabakiak hartu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

2016eko aurrekontua prestatu.

-

Administrazioarekin hitzarmenak negoziatu.

-

Diru sarrera eta gastuen gaineko jarraipena egin.

-

Balantze ekonomikoa prestatu
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

EKINTZAK:
Batzorde Ekonomikoaren bilerak
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Aldundiekin bilerak
Eusko Jaurlaritzarekin eta Batzar Nagusietako alderdiekin bilerak

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Aldundiak

-

Eusko Jaurlaritza

-

Batzar Nagusiak

-

Batzorde Iraunkorra

-

Lan Talde Teknikoa
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Egoera ekonomikoa.

-

Egindako bilerak eta hauen eraginkortasuna.

-

Diru-sarrera eta gastuen arteko oreka.

-

Hurrengo urterako aurreikuspena.

8.4. EGK-ko BATZAR OROKORRA

Deskribapena
EGKren Batzar Orokorra urtero ospatzen da. Bertan EGK-ko kide diren elkarteei aurreko
urteko memoria eta urte horretarako plangintza aurkezten zaie, onartu edota atzera
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bota daitezen. Gainera, kide berrien sarrera bozkatzen da eta EGKri dagozkion erabaki
garrantzitsuenak adosten dira.
Bi urtetik behin Batzorde Iraunkorraren eraketa erabakitzen da Batzar Orokorrean.
Batzarraren prestaketa Batzorde Iraunkorrari badagokio ere, presidentea da Batzarreko
Mahaiko arduraduna eta Batzarra bera dinamizatzen duena.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

2017ko Batzar Orokorraren koordinazioa eta dinamizazioa.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Batzarrerako beharrezko dokumentazioa prestatu.

-

Aldez aurretik elkarteen proposamenak jaso eta aurkeztu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Memoria eta plangintzaren prestaketa.
Elkarteen proposamenak jaso eta aurkeztu.
Kidetze eskaerak jaso eta aurkeztu.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK-ko kide diren elkarteak.

-

Batzorde Iraunkorra.
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Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
-

Batzarraren eraginkortasuna

-

Elkarteen iritzia

8.5. ELKARLANA ETA ORDEZKARITZA
7.5.1. EUSKO JAURLARITZA
Deskribapena
Bere izaera juridikoa, finantzaketa-bidea eta helburuak direla eta, Euskadiko Gazteriaren
Kontseiluak kontaktu zuzena mantentzen du bere egunerokotasunean Eusko
Jaurlaritzarekin, EAE mailako elkarlanerako guneak konpartitzen dituztelarik. Gainera,
EGKren finantzaketa-bide nagusia den aurrekontu-partida instituzio honen eskutik dator.
Aurten, EGKren lana balioan jartzeko ahaleginean jarraituko da. 2016ean, Eusko
Jaurlaritzako beste sail batzuekin harremana mantendu da: Bake eta Bizikidetza
Idazkaritza Nagusiarekin, Enplegu Zuzendaritzarekin, Hezkidetza Planarekin, Kanpo
Harremanetako Zuzendaritzarekin, Emakunderekin eta Etxebizitza zuzendaritzarekin.
Lortutako emaitza arrakastatsuetan oinarrituz, 2017an elkarlan horiekin jarraitzea da
asmoa.
Helburuak
HELBURU OROKORRAK:
-

Elkarlanerako guneak identifikatu.

-

Eragin politikoa izan.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Zuzendaritza eta idazkaritza ezberdinekin informazio trukaketa bermatu.

-

Lankidetza sustatu.

-

EGKren aurrekontua egonkortzeko lana egin.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Informazio trukaketa bilerak
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EGKren lana balioan jartzea

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Eusko Jaurlaritza

-

EGK

-

Gazteak
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Bileren maiztasuna.

-

Bileren eraginkortasuna.

-

Lankidetza gune berrien sorrera.

-

Aurrekontuan eragina.

7.5.2. ALDUNDIAK
Deskribapenak
Bere izaera juridikoa, finantzaketa-bidea eta helburuak direla eta, Euskadiko Gazteriaren
Kontseiluak kontaktu zuzena mantentzen du bere egunerokotasunean instituzio
publikoekin. Aldundiekin ere gazteen egoera, behar eta interesen inguruan lan egiten da.
Horretarako, 2017ean lurralde historiko bakoitzeko Foru administrazioarekin hitzarmen
bat sinatzeko ahalegina egingo da.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Elkarlanerako guneak identifikatu (Gaztematika, GazteBizz, gazteen egoera
sozioekonomikoa, elkartegintzaren errealitatea...)

HELBURU ZEHATZAK:
-

Lankidetza sustatu.

-

Hitzarmenetako aurrekontuak bermatzeko lana egin.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Elkarlanerako guneen identifikazioa.
Aurrekontuaren inguruko lanketa.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Foru Aldundiak

-

EGK
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Bileren maiztasuna

-

Bileren eraginkortasuna

-

Lankidetza gune berrien sorrera

-

Lankidetzaren eraginkortasuna

-

Aurrekontuan eragina
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7.5.3. EUSKO LEGEBILTZARRA
Deskribapena
Bere jardueren eta asmoen berri emateko, EGK-k agerraldiak egiten ditu
Legebiltzarrean, Gazteria Batzordearekin bilduaz. Urtean behin gutxienez ohiko
agerraldia egiten du ordura arte egindako lana plazaratu eta hortik aurrerako asmoak
azaltzeko.
Horrez gain, EGK-k zenbait proiektu eta horien ondorioak plazaratzeko agerraldi
eskaerak egin ohi ditu.
Bestalde, legebiltzarkideek EGKren agerraldiak eskatuz gero, gai zehatzen gainean
erantzuna emateko, bertaratu eta hala egingo da. 2014ean Gazteen Lantaldea abian jarri
zenez, parte hartze aktibo bat izateko ahalegina egin da, baina taldearen aurrera
pausoen arabera izango da.
Azkenik, Legebiltzarreko alderdi ezberdinekin ere bilerak izaten dira gazteriaren gaineko
kezka nagusiei buruz hitz egiteko, EGKren egitekoaren berri emateko edo bestelako
kontuetarako.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Legebiltzarkideei EGKren jardueraren berri eman.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Ohiko agerraldian memoria eta plangintza aurkeztu.

-

Legebiltzarkideen agerraldi-eskaera eta galderei erantzuna eman.

-

Gazteen egoeraren berri eman erakundeei eta gizarteari.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
Ohiko agerraldia
Agerraldi eskaerei erantzuna eman

KRONOGRAMA:
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URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Legebiltzarreko alderdiak.

-

Gizartea

-

EGK
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Agerraldien maiztasuna.

-

Agerraldien kalitatea eta eragina.

7.5.4. BATZAR NAGUSIAK
Deskribapena
Bere izaera juridikoa, finantzaketa-bidea eta helburuak direla eta, Euskadiko Gazteriaren
Kontseiluak kontaktu zuzena mantentzen du bere egunerokotasunean instituzio
publikoekin. Lurralde Historiko bakoitzeko gazteria politiken inguruko hausnarketa eta
gazteen egoeraren inguruko datu eta informazioa Batzar Nagusietan plazaratzeko
ahalegina egiten da agerraldien bitartez.
Horrez gain, hitzarmena sinatu aurretik, aurrekontu garaian, EGK-k bere jardunaren berri
ematen saiatzen da alderdi ezberdinekin bilduz.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Elkarlana sustatu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren presentzia instituzioetan egonkortu.

-

EGKren egitekoaren berri eman.

-

Lurraldeko gazteriaren egoeraren berri eman.

-

Hitzarmenak negoziatu.
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Ekintzak eta epeak
EKINTZAK:
EGKren ordezkaritza publikoa eta iritziaren plazaratzea.
KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Batzar Nagusiak

-

EGK

-

Gizartea
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Agerpenen maiztasuna eta eragina.

-

Hitzarmenak lotzea.

-

Komunikabideen erantzuna.

7.5.5. UDALAK
Deskribapena
Bere izaera juridikoa eta helburuak direla eta, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak
instituzioekin hartu emana izaten du, baita zenbait Udaletako Gazteria sailarekin ere.
Oro har, EGKren ekarpena gazteria politikei egiten zaie Gazte Planak edo bestelako
proiektuen bitartez. Horietarako, eratuta dauden estrukturetan parte hartzen da, foroak,
eztabaida mahaiak eta abarren bitartez.
Tarteka, kolaborazio hitzarmenak ere sinatzen dira. Harremana edozein dela ere,
harremana mantentzea, bilerak egitea, hitzarmena adostea, sinatzea eta koordinatzea...
presidentziaren bitartez burutzen da.
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Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

Politika publikoetan eragitea.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren lana eta ondorioak zabaltzea.

-

Gazteriaren egoeraren berri ematea.

-

Gazteria politikei ekarpenak egitea.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
EGKren ordezkaritza publikoa eta iritziaren plazaratzea.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

Udalak

-

EGK-ko elkarteak

-

Gazteak

-

Gizartea
Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak

-

Bileren maiztasuna eta eragina

-

Hausnarketen sakontasuna

-

Kolaborazio hitzarmenak sinatzea-berritzea

7.5.6. BESTE ERAKUNDEAK
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Deskribapena
Urtean zehar Gazteria politiketan eta gazteekiko lanean diharduten beste zenbait eragile
eta erakunderekin ere kontaktu zuzena eta jarraitua edukitzen da presidentziatik, hala
nola: Nafarroako Gazte Kontseilua, Espainiako Gazte Kontseilua, Gazteen Euskal
Behatokia, Euskadiko Eskola Kontseilua, Boluntariotzaren Euskal Kontseilua …
Horiez gain, EGK-k hainbat entitaterekin (EGK barruko eta kanpokoak) elkarlana
sustatzen du: Udako Euskal Unibertsitatea, Bai Euskarari... Bi hauekin esaterako,
hitzarmenen jarraipena egiten da.
Helburuak
HELBURU OROKORRA:
-

EGKren diskurtsoak eta proposamenak testuinguru desberdinetara helarazi.

HELBURU ZEHATZAK:
-

EGKren ordezkaritza egin.

-

Erakunde eta eragile ezberdinekin elkarlana eta sinergiak bilatu.

-

EGKren hitza eta iritzia zabaldu.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
EGKren ordezkaritza publikoa eta iritziaren plazaratzea.

KRONOGRAMA:
URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK barruko eta kanpoko erakundeak.

-

Gizartea.
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Jarraipena eta ebaluaziorako irizpideak
-

Bileren maiztasuna.

-

Harreman kopurua.

-

Elkarlan kopurua eta eragina

7.5.7 KOMUNIKABIDEAK ETA IRUDI PUBLIKOA
Deskribapena
EGK-k

izaera publikoa eta ordezkari-izaera

ditu

eta lantzen

dituen

gaiak

gaurkotasunekoak eta zenbait sektoreren interesekoak dira. Hau dela eta, Kontseiluak
hainbat agerraldi publiko egiten ditu, batzuk EGK-k berak deituta, beste batzuk medioek
edo bestelako eragileek deituta.
Hala, 2017an zehar ere komunikabideetan, elkarrizketa eta prentsaurrekoetan,
aurkezpenetan eta hitzaldietan parte hartuko da, EGKren hitza eta iritzia gizarteari
helarazteko.
Helburuak
HELBURU OROKORRAK:
-

EGK publikoki ordezkatu.

-

EGKren hitza eta iritzia gizarteratu.

HELBURU ZEHATZAK:
-

Elkarrizketetan eta aurkezpen publikoetan EGK ordezkatu.

-

EGKren argitalpenetarako zein komunikabide idatzietarako iritzi-artikuluak,
elkarrizketak e.a. egin.
Ekintzak eta epeak

EKINTZAK:
EGKren ordezkaritza publikoa eta iritziaren plazaratzea.

KRONOGRAMA:
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URT

OTS

MAR

APIR

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Hartzaileak
-

EGK barruko eta kanpoko erakundeak.

-

Komunikabideak.

-

Gizartea.
Jarraipena eta ebaluazio irizpideak

-

Agerpenen maiztasuna eta agerpenen eragina.

-

Komunikabideen erantzuna.
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9.ARLO EKONOMIKOA

9.1. 2017 URTERAKO EGK-KO AURREKONTUAREN INGURUKO AZALPENAK
Hasteko, aipatu beharra dago bere onespenerako jarraian aurkezten dugun aurrekontua
2017rako plangintzan oinarrituta dagoela.
DIRUSARRERAK:
-EUSKO JAURLARITZA:
Sarrerei dagokionean aipatu, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Sailak 200.000,00€tara
mantentzen digula diru-laguntza.
Aurten berriro Eusko Jaurlaritzak (Lehendakaritza) diru-laguntza bat emango digu Euskadiko
2017ko bake eta bizikidetza plana garatzeko gazteriaren jarduera –lerro espezifikoak partekatu,
diseinatu, garatu eta gauzatzeko (65.000,00€).
Emakunderen laguntza izugarri murriztu da ,20.000€tako diru-laguntza bat emango digu
- ALDUNDIAK:
Bizkaiko Foru Aldundiarekin 2016.urtean hitzarmenean sinatutakoa urteko, Honen zenbatekoa
42.000 € izango da.

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin

berriro hitzarmen bat sinatuko dugu, Aurreikusita

27.000 € izango dira.
Arabako Foru Aldundiarekin urte honetarako hitzarmen bat sinatzeko gaude,
12000€takoa
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-UDALAK:

2015eko irailean, Gasteizko Udalarekin hitzarmen bat sinatu genuen, Udaleko gazte
politiketan parte hartzeko prozesu bat aurrera eramateko. Hitzarmen honen iraupena
maiatzean bukatuko da. Honen zenbatekoa 10.200€ da.
Bilboko Udalak (10.000,00€) emango digu Udaleko gazte politiketan ekintzetako
garapenerako.
- BEREZKO DIRUSARRERAK:

Kontseilukide diren elkarteen kuotei dagokion diru partidaren inguruan, aipatu beharra
dago aurreikusitako kopurua gutxi gora beherakoa dela, ez baitago jakiterik zenbat
elkartek ordainduko duten eta zenbatek ez.
Finantzaketa interesei dagokion atala, aurreikusitako kopurua gutxi gora beherakoa da, hori dirulaguntza jasotzen den epearen araberakoa izango delako. Gauzak horrela, gerta liteke
momenturen batean EGK diru likidaziorik gabe geratzea.
Ikastaro, foro... bitartez jasotzen diren diru-sarrerei dagokionean, aipatu beharra dago kopuru
horiek dieta moduan ordaintzen zaizkiola EGK-ri erakunde ezberdinik antolatutako zenbait
Foroetan eta programetan parte hartzeagatik.
GASTUAK:
Egiturazko eta kudeaketa gastuei dagokionean, aurreikusitakoa gehienezkoa txikitu dela aipatu
beharra dago hornikuntzan igoeragatik, inbertsiotako beharrei aurre egiteko eta azken urteetan
jasotzen genuen egoera ekonomikoa dela eta, kendu behar izan genuen formakuntza dela eta.
Langilegoaren gastuei dagozkionean, Administrazioan baxan dagoen langilearen kostua gehi
honen ordezkoaren kostua.
Jarduerei eta proiektuei dagozkion diru irteerez, gastu hauek berregituratu eta banandu egin
direla 2017rako Lan Plangintza kontuan izanik.
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9.2. 2017 URTERAKO EGK-KO AURREKONTUA

2017rako EGK-ko AURREKONTUA

DIRUSARRERAK
285.000,00
€

EUSKO JAURLARITZA
Eusko Jaurlaritza. Gazteria. Zuzenekoa
Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza
Emakunde

200.000,00 €
65.000,00 €
20.000,00 €

ALDUNDIAK

81.000,00 €

Bizkaiko Foru Aldundia.

42.000,00 €

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gazteria

27.000,00 €

Arabako Foru Aldundia. Gazteria

12.000,00 €

BESTE ERAKUNDE BATZUK

20.200,00 €

Bilboko udala

10.000,00 €

Gasteizko udala

10.200,00 €

BEREZKO DIRUSARRERAK

8.570,00 €

Finantziar ondasunak

100,00 €

Foroetan, kurtsoetan partehatzeagatik dirusarrerak

500,00 €

2017ko kontseilukideen kuotak

5.000,00 €

Eusko Jaurlaritza (Gazte txartelako publizitatea)

2.970,00 €
394.770,00
€

GUZTIRA
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GASTUAK
1.- OROKORRAK

132.217,32 €

1.1. LANGILE OROKORRAK

99.468,53 €

Koordinazio Nagusia (Presidentzia)

40.082,59 €
38.641,30 € Soldata gordina

15.583,87€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
54.225,18 €

Kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa

50.314,27€ Soldata gordina
9.835,2,80€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
5.160,76 €

Garbiketa Zerbitzua
Bizkaia

3.864,88€ Soldata gordina
1.295,88€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
1.2. EGITURA ETA KUDEAKETA
Arabako garbiketa

32.748,79 €
1.250,00 €

Kopiagintzak

390,00 €

Bidalketak

125,00 €

Informatika eta bulego materiala

400,00 €

Telefonoa, faxa eta interneta

4.800,00 €

Konponketak eta mantenua

5.274,82 €

Horniketak

6.400,00 €

Gestoritza

2.850,00 €

Bestelakorik

200,00 €

Langileen osasunaren zainketa

700,00 €

Langileen formakuntza

1.800,00 €
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Inbertsioak

4.500,00 €

Batzorde Iraunkorra

1.533,97 €

Batzorde Teknikoa

900,00 €

Harpidetzak

125,00 €

Entitate batzuetan parte hartzeko kuotak

300,00 €

EGK-ko batzarrak

200,00 €

Batzorde Iraunkorrreko aseguroa

1.000,00 €

258.752,68 €

2. LAN ARLOAK ETA PROIEKTUAK

2.1. KOMUNIKAZIOA

39.873,56 €

Komunikazio teknikaria

27.873,56 €

20.709,06 € Soldata gordina
7.164,50 € EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
Proiektuak

12.000,00 €
EGK-ren webgunea: berritu eta eguneratu

4.845,00 €

Disenatzaile gazteen poltsa

3.555,00 €

Bideo Lehiaketa Reccaciona

2.360,00 €

Twitter Lehiaketa

500,00 €

Piztu! Buletin digitala

420,00 €

Sare Sozialen Kudeaketa
Komunikabideekin harremanak eta kanpo komunikazioa

320,00 €

Barne Komunikazioa
Diskurtsoa definitu

2.2. ENPLEGUA ETA ETXEBIZITZA

39.398,20 €

Etxebizitza eta Enplegu Teknikaria

34.848,20 €
26.250,92 € Soldata gordina

8597,40€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
Proiektuak

4.550,00 €
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ENPLEGUA:
Pertsona Gazte bat Etxe-kaleratzen duten kasuetarako protokoloa

50,00 €

Enplegua eta aniztasuna

1.500,00 €

Enplegu arloan lan egiten duten eragileekin harremana

250,00 €

Gazte Label: Gazteria politika publikoen kalitate zigilua

400,00 €

Lan egokia

1.500,00 €

Posizionamendu publikoak
Lan arriskuen prebentzioan formazioa
Eguneroko lana

500,00 €

Emantzipa Zer?

350,00 €

ETXEBIZITZA:

2.3. HEZKUNTZA

41.240,40 €

Hezkuntza Teknikaria

36.590,40 €
27563,40€ Soldata gordina
9.027€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
4.650,00 €

Proiektuak
HEZKUNTZA FORMALA:
Hezkuntza Foroa

1.400,00 €

Hezkuntza Eragileak
Eskola Kontseilua
HEZKUNTZA EZ FORMALA:
Astialdi Foroetako koordinazioa

400,00 €

Hezitzaileentzako Gidak

150,00 €

Astialdi Foroko webgunea

250,00 €

Astialdi Foroetako koordinazioa

1.000,00 €

Astialdiko ikastaroen kanpaina

350,00 €

Aterpetxeen ataria

1.000,00 €
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Astialdiko eskolen etorkizuna

100,00 €

2.4. PARTEHARTZEA

39.848,07 €

Partehartze Teknikaria

34.848,07 €
26.250,9€ Soldata gordina

8.597,20€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
Proiektuak

5.000,00 €
Ikerketa kualitatiboa

300,00 €

Gazterpe:Gazteen parte-hartze eta antolakuntzarako espazioak

600,00 €

Gidak

200,00 €

Gazte olimpiadak

1.600,00 €

Gazteak eta Parte hartze politikoa

600,00 €

Gazteen parte hartzerako lurralde kontseilua

200,00 €

Euskadiko gazteak lankidetza programan

425,00 €

Gizarte aldaketarako herritartasuna

425,00 €

Material eta gelen lagapena

300,00 €

Aholkularitza

300,00 €

Barne-koordinazioa

50,00 €

2.6. BAKEA ETA BIZIKIDETZA

65.000,00 €

Bakea eta BizikidetzaTeknikaria

35.878,97 €
27.245,14 € Soldata gordina

8.633,83 € EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
Komunikazio teknikaria

6.974,76 €

5.541,86 € Soldata gordina
1.432,90€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
Proiektuak

22.146,27 €
Gida-libura+Proposomenak Euskarazko Bertsioa
Gida-libura eta dokumentalaren zabalpena

5.000,00 €
2.296,27 €
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Bake lantaldea

750,00 €

Hitzarmenaren baitan garatuko den proposamenaren definizioa

200,00 €

Bake teknikariaren deialdia

100,00 €

2017 proiektuak

12.300,00 €

Koordinazio orokorra eta Egunerokotasuna

1.500,00 €

2.7 EGK BERDINTASUNA

37.192,45 €

Berdintasun Teknikaria

33.392,45 €
24.970,36 € Soldata gordina

8.422,09€ EGK-k ordaindutako Gizarte Segurantza
Proiektuak

3.800,00 €
Sexualitatearen koloreak

200,00 €

Gaur8

200,00 €

Berdintasun protokoloak

100,00 €

EGK-ren I.Berdintasun plana

400,00 €

Gune Anitza

400,00 €

Recacciona

GUZTIRA

Indarkeria Matxistaren Aurkako Kanpaina

1.000,00 €

Sexualitate Berdintasunetik

1.300,00 €

Eguneroko lana

200,00 €
394.770,00 €

133

