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Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 Udalaren plan bat da, baina erakunde arteko elkarlanari begiratzen dio nabarmenki. Hala, bada, nabarmendu nahi dugu 
Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzaren laguntza izan dugula Bilbao Hiri Gaztea lantzeko orduan, eta elkarlan hori zeregin funtsezkoa ari dela izaten 
Planaren barruko zenbait proiektu bultzatzaileri eragiteko orduan, hain zuzen, 2/2022 Legearen garapenarekin zerikusi zuzenekoa duten proiektuei 
(2/2022, martxoaren 10ekoa, Gazteriari buruzkoa), gazteen emantzipazioa eta gazteria eta parte hartzea sendotzea izeneko ARLOekin zerikusia dutenei.
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Bilbo Hiri Gaztea 2022-2025 Tokiko Gazteria Plana azken bi urte hauetan garatutako lan-
prozesu baten emaitza da. Denbora horretan, Bilboko gazteei entzuteko eta haiekin hitz egiteko 
aukera izan dugu, hainbat alditan eta formatutan.

Esperientzia horri esker, Plana hainbat gazteren ikuspegien azterketaren emaitza da. Gazte 
horiek balio komunak dituzte eta oso ondo barneratuta dituzte, hala nola justizia soziala, 
elkartasuna, berdintasuna edo ingurumenarekiko konpromisoa. Horiek guztiak bat datoz 
Bilboren berezko balioekin, eta horietan sakontzen jarraitu behar dugu. Baina, batez ere, haien 
arazoak, beharrak eta itxaropenak, bilbotar izatearen sentimendua eta harrotasuna, eta haien 
bizitzak Bilbon garatzeko nahia (betiere hiriak aukera egokiak eskaintzen badizkie) behar 
bezala eta sakontasunez ezagutzeko aukera eman digu. 

Bilbo Hiri Gaztea ez da plangintzarako tresna bat soilik, konexiorako tresna bat baizik. Batez ere, 
Bilboko eta Bilboko Udaleko gazteen arteko harreman-eredu berri baten hasiera izatea nahi 
dugu. Harreman hurbila garatuko du, komunikazioan eta Gazteria Sailean eta gainerako udal-
zerbitzuetan beren arazoei eta beharrei erantzuna emango dietelako konfiantzan oinarrituta.

Inoiz baino gehiago behar dugu gazteria Bilbo etorkizun handiko hiri gazte bihurtzeko. 
Indargune asko dituen hiria eraikitzea lortu dugu, ekonomikoki dinamikoa, sozialki 
kohesionatua eta bizi-kalitate handikoa, baina beste urrats bat eman behar dugu Bilbok eta 
gainerako hiriek datozen urteetan aurre egin beharko diegun erronka handiei erantzuteko. 
Hauek dira erronkak: hiri berdeagoak eta deskarbonizatuagoak, gizarte berdinzaleagoak, 
enpresa-jarduera berri digitalagoak eta ingurunearekiko errespetuzkoagoak (maila globalean 
lehiakorrak izateari utzi gabe) erakunde irekiagoak... Eta hori guztia gure gazteen funtsezko 
ekarpenarekin bakarrik 
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Bilbo Hiri Gaztea 2022-2025 programak datozen urteetan udal gazte-politika zehaztuko duen estrategia 
definitzen du, Bilboko gazteak eta gure hiriaren orainaren eta etorkizunaren diseinuan parte hartzeko 
nahia protagonista dituen eraikuntza kolektiboko prozesuan oinarrituta. 

Gazteek funtsezko etapa bat osatzen dute pertsonen bizitzan. Hori dela eta, beharrezko baldintzak 
sustatu nahi ditu Planak, Bilboko gazteek autonomoak eta ahaldunak izan daitezen haien eskubide 
indibidual eta kolektiboak gauzatzean. Horretarako, eta haien eskaerak entzun ditugulako, lanean 
ari gara baliabide, ekipamendu eta programa berriak haien eskura jartzeko eta lehendik dauden eta 
baliagarriak izan dakizkiekeen zerbitzuetara hurbiltzeko. Beraz, gazteek beren eskubideak eta nahiak 
gauzatu ahal izateko aukerak sortzea da kontua, gizarte gisa partekatzen ditugun balioen garapenean 
dituzten betebeharrak eta erantzukizunak betetzearekin bat etorriz.  

Planak jasotzen dituen 42 neurriak sektore anitzeko 3 ekintza-ardatzetan egituratzen dira 
(emantzipatutako gazteria, gazteria aktiboa eta gazteria parte-hartzailea), Gazteen martxoaren 10eko 
2/2022 Legeak aurreikusten duen gazte-politiken diseinuan esku hartzeko logikari erantzunez. Eta 
egia bada ere ardatz guztiek garrantzi bera dutela ikuspegi integral batetik Bilboko gazteen autonomia 
eta ahalduntzea sustatzeko beharrezko baldintzak sortu ahal izateko, emantzipazioaren ardatzak 
garrantzi berezia hartzen du Euskadik aurre egin behar dion trantsizio sozial eta demografikoari 
aurre egiteko orduan, gainerako gizarte zahartuek bezala. Erronka horretan, euskal administrazioaren 
maila desberdinak batu ditugu, proiektu komunak bultzatzeko eta eskura ditugun baliabideak 
eraginkortasunez kudeatzeko, eta Bilbo gazteak eta talentua atxikitzeko eta erakartzeko gaitasuna duen 
aukera-hiri bihurtzeko.

Eta hori ezinezkoa izango litzateke benetako protagonisten, hots, gazteriaren ekimena eta konpromisoa 
kontuan hartu gabe. Hori dela eta, Planak partaidetzan eta kontuak ematean oinarritutako gobernantza-
eredu bat ezartzen du. Eredu horri esker, alde batetik, Plana egitea gidatu duen partaidetza-espirituari 
eutsi ahal izango zaio, eta, bestetik, Planaren ezarpena ebaluatzeko eta emaitza horiek Bilboko gazteei 
eta gizarte osoari gardentasunez jakinarazteko mekanismoak ezarri ahal izango dira.

Bide luzea dugu oraindik egiteko, eta elkarrekin egin behar dugu. Inor atzean uzten ez duen Bilboren 
orainaren eta etorkizunaren aldeko apustua izan behar da batzen gaituen erronka, non gazteek 
protagonistaren papera bete behar duten. 
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BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025, ENTZUTETIK ETA PARTE-HARTZETIK DISEINATUTAKO PLANA

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 tokiko gazteria-plana (BHG) azken bi urteotan egindako lanaren emaitza da. Denbora horretan, aurreko urteetan Gazteria eta Kirol Arloak 
garatutako estrategia ebaluatzeko aukera izan dugu, hainbat udal-arlo eta -entitatek sustatutako plan sektorialak eta transbertsalak aztertzeko, udal-jarduera bertako 
teknikariekin alderatzeko eta beste udalerri-mota batzuk aztertzeko.

Hala ere, lan honen benetako erronka gazteei ahotsa ematea izan da, haien balorazioak, iritziak eta proposamenak ikasi eta entzuteko aukera eman digun parte-
hartze prozesu bat garatzea. Prozesu horretan, pandemiarekin bizitzea zaila izan den arren, operatiboak ez ezik, anizkoitzak ere izan dira. Hala ere, gazte bilbotarrak 
eskuzabalak izan dira, eta prozesuaren hainbat fasetan parte hartzeko aukera eman dute. Fase horietan, parte hartzeko hainbat metodologiaren bidez, Bilboko gazteen 
beharrak, itxaropenak eta proposamenak ezagutzeko hainbat gai landu dira pixkanaka.

BILBO GAZTEAGO!

HIRI-EKOSISTEMA 
GAZTETZEKO GILTZARRIAK

BILBAO HIRI GAZTEA  
LAB 1

BILBAO HIRI GAZTEA  
LAB 2

BILBAO HIRI GAZTEA  
LAB 3
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BILBAO 
GAZTEAGO!

 
Cities Lab Deustuko Unibertsitateko Katedra buru duen prozesua. Eztabaida-foroen bidez garatu zen, eta gazteek, hirugarren sektoreko eragileek eta gizarte-, 
ekonomia- eta erakunde-esparruko eragileek parte hartu zuten. Horrez gain, 18 eta 45 urte bitarteko Bilboko 900 gaztek parte hartu zuten. Azterlanak ondoko 
esparruetako ekintza giltzarriak aztertu zituen: tokiko talentua zaintzea, talentu migratzaileari balioa ematea, emigratutako tokiko talentua berreskuratzea eta 
kanpoko talentua erakartzea.

BHG 
LAB 1

Tailer honetan 16 eta 30 urte bitarteko 40 gaztek hartu zuten parte, hiru helburu hauekin: Udalaren eskaintza gazteen beharrekin alderatzea, haien proposamenak 
entzutea eta elkarrizketa eta parte-hartzea sustatzeko gakoak aztertzea.

BHG 
LAB 2

 
Gazteentzako erakundeetako eta gazteriarekin zerikusia duten erakundeetako 30 ordezkarik parte hartu zuten tailer honetan. Tailer honen helburua gazteen 
behar eta itxaropenei erantzuteko hiri batek izan behar dituen ezaugarriak aztertzea izan zen. “Gazteriaren Europako Hiria” titulua lortu duten hiriak aztertzeko 
aukera izan genuen.

BHG 
LAB 3

Kontraste- eta iritzi-prozesua, zenbait ekintzaren bidez garatua:
•  TALDE MOTORRA: 7 gaztek osatzen dute, eta, saioen eta zenbat jardueraren bidez, kontsultaren azken fasean lagundu digute.
•  PARTAIDETZA-EREDUEI BURUZKO TAILERRA: 20 gaztek parte hartu zuten Udaleko Gazteria taldeko kideekin batera, ideiak eta alternatibak kontrastatzeko.
•  GAILU MUGIKORRA: Gazteak buru dituen kaleko ekintza, talde eragileko kide batzuk, gazteak ibiltzen diren hiriko espazioetan iritziak eta proposamenak 

biltzeko. Ekintza horretan 162 gaztek hartu dute parte.
•  AZTERLANA: “Bilboko Gazteriaren Pertzepzio Soziala 2021” azterlana, Bilboko 500 gazteri egindako inkestetan oinarritua, haien kezka nagusiei buruz, 

Bilbotaz egiten duten balorazioari buruz, udal-kudeaketari buruz, parte-hartzeari buruz, COVIDarekin lotutako kontuei buruz eta hiriko segurtasunari buruz.

Bilbao Hiri Gaztea prozesuari buruzko bideoa. 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment;+filename=INFORME+AYTO+BILBAO+JOVENES.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274349074920&ssbinary=true
https://www.youtube.com/watch?v=9zf7YwMTTjo
https://www.youtube.com/watch?v=9zf7YwMTTjo
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BEHARRAK ETA ESPEKTATIBAK ZER DIOTE BILBOKO GAZTEEK?

Prozesu horren emaitzari esker, hobeto ezagutu ahal izan dugu Bilboko gazteak zer kezkatzen dituen, udal-kudeaketa nola baloratzen duten eta hirirako zer proposamen 
dituzten. Hauek dira ondorio nagusiak:

BILBOKO BIZI-KALITATEAREN BALORAZIO 
OSO HANDIA ETA KIDE IZATEAREN 
HARROTASUNA. ETORKIZUNARI 
DAGOKIONEZ, BAIKORTASUN TXIKIAGOA, 
BILBON BIZITZEN JARRAITZEKO ASMOA 
BADUTE ERE

Bilboko gazteek oso positibotzat jotzen 
dute (10etik 7,9k) gure hiriko bizi-kalitatea, 
baina ez dira hain baikorrak etorkizunari 
begira (10etik 6,8). 
Kide izatearen sentimendua ere oso handia 
da: %78k harrotasuna edo harrotasun 
handia sentitzen du Bilbokoa izateagatik, 
eta %90ek etorkizunean bere hirian 
bizitzen jarraitu nahi luke.
Ondoen baloratutako ezaugarriak 
hezkuntza, kultura eta kirol eskaintza 
eta hiriaren balioak (berdintasuna, 
elkartasuna, bizikidetza…) dira. Gutxien 
baloratutako ezaugarriak lan-eskaintzari eta 
etxebizitzaren prezioari dagozkio.

LANA, OSASUNA ETA ETXEBIZITZA DIRA 
HAIEN KEZKA NAGUSIAK

8 urtetik gorako gazteen kezka nagusiak 
lan-merkatuarekin eta zalantzazko 
etorkizun ekonomikoarekin, osasunarekin 
eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunekin 
lotuta daude.

GAZTEENTZAKO UDAL PROIEKTU ETA 
EKINTZEN EZAGUTZA URRIA. GAZTERIARI 
ZUZENDUTAKO UDAL PROIEKTU ETA 
EKINTZEK “NAHIKOA” BALORAZIOA 
LORTZEN DUTE

Gazteen %53k baino ez ditu ezagutzen 
gazteentzako udal proiektu eta ekintzak.

Gazteentzako udal proiektu eta ekintzen 
balorazioa 10etik 5,6ra bitartekoa da.

BEREN IRITZIA GUTXI ENTZUTEN DELA 
ETA GUTXI KONTUAN HARTZEN DELA 
IRUDITZEN ZAIE. GEHIAGO PARTE 
HARTZEKO ARRAZOIZKO INTERESA

Gazteei iruditzen zaie beren iritzia 
gutxi entzuten dutela eta Udalak gutxi 
hartzen duela kontuan (10etik 4,9k). Era 
berean, interes handiagoa agertu dute 
hiri-proiektuetan parte hartzeko, bereziki 
zuzenean eragiten dietenetan (10etik 
5,6k).

Bilboko gazteak pozik eta harro daude beren hiriarekin, eta bertan bizitzen jarraitu nahi dute, nahiz eta lan- eta bizipen-aukera gutxi sumatzen dituzten. Deskonexio 
handia dago Udalaren kudeaketarekiko, baina beren adin-profilari zuzendutako zerbitzuen balorazioa onargarria da. Gutxi entzuten zaiela sentitzen dute, baina hiriaren 
garapenean eta zuzenean eragiten dieten gaietan aktiboki parte hartzeko nahikoa interes adierazten dute.
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Zehazki, Bilboko gazteekin informazioa hobetzeari, komunikazioari eta parte-hartzeari buruzko kontuei buruz hitz egiten dugunean, ondorio interesgarriak lortzen dira:

•  Informazio-sistemek, efikazak izateko, kanalak eta hizkuntzak gazteei hurbildu eta interesatzen zaizkien gaiak landu behar dituzte.

•  Gazteek uste dute, iritzia eskatuz gero, Udalak kontuan hartuko dituela beren proposamenak.

•  Gazteak prest daude interesatzen zaizkien gaietan parte hartzeko.

•  Parte hartzeko modu tradizionalek ez diete balio. Parte hartzeko baliabideak, edukiak, formatuak eta abar berritu behar dira.

•  Adierazten dute beharrezkoa dela parte hartzeko trebetasunak eta gaitasunak eskuratzea, iruditzen baitzaie hezkuntza-sistemak ez dituela ematen.

•  Gazteek bereziki baloratzen dituzte gobernu-sistema gardenak, parte-hartzekoak eta batera sortzeko irekiak.

Lan-prozesu horrek gaztetasuna masa uniformea ez dela egiaztatzera eraman gaitu. Egia da gazteek ezaugarri zehatz eta partekatuak dituztela, baina uste dugu, 
halaber, bizi-zikloaren kontakizun bat dagoela, garapen pertsonal eta sozialaren prozesuarekin bat datorrena, lehentasunak, kezkak, beharrak, eskaerak eta, are, 
hiriarekin harremanak izateko modua zehazten dituena.

Hala, BHGren helburuak egituratzeko, hiru etapa nagusi identifikatu ditugu gazteen garapen-prozesuan:

12-17 urte
AUTONOMIA.  

TOPAKETA 
ESPAZIO PUBLIKOA

18-24 urte
INDEPENDENTZIA.
ESPERIMENTAZIOA

PRAKTIKAK
SORKUNTZA

25-30 urte
EMANTZIPAZIOA

LAGUNTZA
ETXEA/LANA

AUZOA
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LEHENTASUNA: AUTONOMIA

ESKARIA: TOPAKETARAKO ESPAZIO PUBLIKOA

Aspalditik ari gara gure auzoa eta hiria aztertzen. Intimitatea behar dugu eta geure autonomia lehenesten dugu. Oso garrantzitsua da denbora pasatzea eta lagunekin 
topo egitea. Sare sozialek eta jaiek, esaterako, beste pertsona batzuk ezagutzen laguntzen digute. Pandemia garaian, sare sozialek behar hori ordezkatu dute. Biltzen 
garenean, gure mugikorretara konektatuta jarraitzen dugu. Esperimentuak ere egiten ditugu.

Adin horietan, lehentasuna ematen zaio beste pertsona batzuekin topatzeari euritik babestutako guneak dituzten leku irekietan, kirola eginez, musika entzunez... 
Premia jakin bat entzun dugu, hiriko auzo guztietan aire zabaleko ekipamendu eta kirol-gune gehiago jartzen eta mantentzen jarraitzea, eta geure programazioa 
egokitzen ari gara, haien beharrei eta itxaropenei hobeto erantzuteko zure parte-hartzearekin. Helduei ere kongruentzia handiagoa eskatzen diete, bereziki Udalari, 
klimaren krisia, borroka feminista eta halako gaietan. Era berean, hezkuntza-esparru formalean halako edukiei buruzko elkarguneak eta hausnarketa-guneak sortzen 
jarraitzeko egokitasuna indartzen da.

HAIEN PROPOSAMENAK LERROBURUETAN

•  Tailerrak eta hitzaldiak, interesatzen zaizkigun gaiei buruz hausnartzeko aukera 
gisa.

•  Aire zabaleko eta estalitako espazioak, non elkarrekin topo egin eta jarduerak egin 
ahal izango ditugun.

•  Kirola egin nahi dugu. Kantxa, frontoi, bidegorri eta parke gehiago behar ditugu.
•  Garrantzitsutzat jotzen ditugun gaietan parte hartu eta hitz egiteko, eta betiere 

serio hartzen bagaituzte, hurbileko pertsonek (irakasleek) deitzen digute.
•   Udalarekiko komunikazioa eta gazteen arteko topaketa hobetzea, app eta sare 

sozialen bidez.

12-17 urte
AUTONOMIA.  

TOPAKETA 
ESPAZIO PUBLIKOA
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LEHENTASUNA: INDEPENDENTZIA

ESKARIA: ESPERIMENTAZIOA ETA MALGUTASUNA. ESPERIMENTATZEKO AUKERAK

Geure buruaz eta hurbilekoez galderak egiten dizkiogu geure buruari (aitatasuna eta amatasuna, besteak beste). Komunitate-bizitza atseginagoa nahi dugu, eta hori 
eraikitzearen arduradun sentitzen gara. Oraindik ahul sentitzen gara, eta “kalean geratuko ez garelako” ziurtasuna behar dugu. 

Adin honetan lan-ildo gehiago irekitzen dira, eta, proposamen klasiko batzuekin batera, esperimentalagoak iruditzen zaizkigun batzuk entzuten ditugu, baita mugetan 
daudenak ere: cohousing, kirola hiriaren motor gisa, zerbitzuen eta etxebizitzaren arteko trukea… Gako horietan, pertzepzioa berrikuntzari lotuta dago, saiatze-
hutsegiteari, esperientziei… Oso kontuan hartzekoa da independizatu beharra, etxetik irten eta etxebizitza bat eskuratu beharra.

HAIEN PROPOSAMENAK LERROBURUETAN

•  Emantzipatzeko nahia eta baliabide propioak ekoitzi ezinari alternatibak 
aurkitzearena: cohousing, etxebizitza hutsa eta trukea.

•  Kirola, elkartzeko eta gozatzeko leku.
•  Arte-sorkuntza: malguagoa eta ikusgarriagoa.
•  Proiektu profesionalak abiarazteko eta berritzeko espazioak eta aukerak.
•  Adingabeei eta gazteei laguntza psikologikoa emateko baliabideak.
•  Ingurumenaren babesa.
•  Oinezkoentzako eta bizikletentzako leku gehiago hirian.
•  Parte-hartzea: entzunak eta kontsultatuak izateko gogoa.

18-24 urte
INDEPENDENTZIA.
ESPERIMENTAZIOA

PRAKTIKAK
SORKUNTZA
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LEHENTASUNA: EMANTZIPAZIOA

ESKARIA: LAGUNTZA ETA SEGURTASUNA. EGONKORTASUN HANDIAGOA BIZITZA EMANTZIPATUA, AKTIBOA ETA 
KONPROMETITUA GARATZEKO

Dagoeneko ohituta gaude eremu publikoarekin. Orain, gure identitatearen eraikuntza indartzeko leku gisa ezagutzen dugu. Esperimentatzeko, beste pertsona batzuekin 
topo egiteko, balioak finkatzeko, kontsumitzeko eta kultura sortzeko lekua... Urteak betetzen ari garen heinean, segurtasun-premia ere badago. Gure gurasoen etxetik 
atera behar dugu.

“Egonkortasun” kontzeptuari beste esanahi bat ematen zaio, ez baita etxe baten jabe eta bizitza osorako lan gisa ulertzen, baizik eta segurtasun gisa, gazteek 
prekaritatearen gorakadatzat hartzen duten aldaketa azkarrak markatutako testuinguruan. Enplegua eta etxebizitza eskuragarriagoak izango diren ingurunea 
sustatzeko proposamenak egin dira. Horrez gain, hiria aldatu nahi da, oinezkoek, bizikletek eta berdeguneek lekua irabaztearen aldeko apustua egiten da. Baita artea 
modu deszentralizatuagoan sortu eta erakustearen aldekoa ere. Auzoetako alderdi komunitarioekiko kezka handiagoa dago, eta horiek dinamizatzeko eta zerbitzu 
gehiago emateko beharra identifikatzen da.

HAIEN PROPOSAMENAK LERROBURUETAN

•  Auzoen indarra. Ekimen komunitarioak sustatu, deszentralizatu eta babestea.
•  Etxebizitzarako irismen arina izatea, jasangarria eta lehentasun gisa egokitua.
•  Indarra hartzen ari diren enpresa eta ekimenak ikusaraztea, laguntzea eta haiekin 

bitartekari-lanak egitea.
•  Parte-hartze irisgarria, deszentralizatua eta askotarikoa.

25-30 urte
EMANTZIPAZIOA

LAGUNTZA
ETXEA/LANA

AUZOA



2
ERREFERENTZIA ESPARRUA. ESTRATEGIAK, 

PLANAK ETA AINTZAT HARTZEKO ARAUTEGIA
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ERREFERENTZIAZKO ESPARRU 
ESTRATEGIKOA

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 plan koherentea da, 
hainbat eremu geografikotako estrategia, plan eta 
arautegiekin bat datorrena. Plan horrekin, Bilboko 
gazteen erronka, behar eta itxaropenei erantzuteko 
helburuak eta jardueren ikuspegia partekatzen ditu.

NAZIO BATUEN ERAKUNDEAREN GARAPEN JASANGARRIRAKO 2030 AGENDA

Nazio Batuen Erakundeak denbora luzez aitortu du gazteen irudimena, idealak eta energia ezinbestekoak direla bizi diren gizarteen etengabeko garapenerako. Nazio 
Batuen Erakundeko Estatu Kideek 1965ean formalizatu zuten hori, “Gazteen artean bakea, elkarrekiko errespetua eta herrien arteko ulermena sustatzeko idealak 
sustatzeari buruzko Adierazpena” onartu zutenean.

2030 Agendaren helburu nagusietako bat ”inor ez dadila atzean gelditu” bermatzea da. Garapen Jasangarrirako Helburuak nazio guztientzat, adin guztietako 
herri guztientzat eta gizarte guztientzat dira. 2030 Agendaren izaera unibertsalak esan nahi du gazteak kontuan hartu behar direla Agendaren helburu eta xede 
guztietan. Gazteak berariaz aipatzen dira lau arlotan: gazteen enplegua, nerabeak, hezkuntza eta bakearen aldeko kirolak. Gainera, aldaketa-eragilezat hartzen dira, 
beren potentziala ustiatzeko eta etorkizuneko belaunaldientzat mundu egokiagoa 
ziurtatzeko.

Gazteria modu transbertsalean lantzen da 2030 Agendan, eta, beraz, Bilbao Hiri 
Gaztea 2022-2025 urteetako jarduketek hainbat GJH laguntzen dute (ikus 1. 
eranskina, Neurrien fitxa xeheak, eta 2. eranskina, Neurriek Garapen Jasangarrirako 
Helburuekin duten lerrokatzearen taula).

Bilbo 2030eko Tokiko Koalizioaren Idazkaritzaren egoitza gisa aukeratzeak aukera 
ematen du Agenda ezartzean hiriek duten zereginari balioa emateko eta gazteria 
tokiko esparruan egiten ari den lana ikusarazteko eta laguntzeko.

Nazio Batuen Erakundearen Garapen 
Jasangarrirako 2030 Agenda

Gazteriaren  
Euskal Autonomia Erkidegoko Legea

Gazteentzako Europar Batasunaren  
2019-2027 Estrategia

Bilboko Udalaren 2019-2023 Agintaldi Plana 
eta beste udal plan eta estrategia sektorial 

batzuk

BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025
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GAZTEENTZAKO EUROPAR BATASUNAREN 2019-2027 
ESTRATEGIA 

“Gazteak inplikatu, konektatu eta gaitu, Gazteriarentzako EBren Estrategia berria”, 
hori da Europar Batasunaren proposamena, gazteek bizitza demokratikoan 
parte har dezaten sustatzeko, Europar Batasunaren Funtzionamenduari 
buruzko Tratatuaren 165. artikuluaren ildotik. Gizartearekiko konpromisoari 
ere laguntzen dio, baita gazteei bizitzarako gaitasuna ematen dieten eta 
gizartearentzako zubi gisa jarduten duten gizalegezko eta gizarte-hezkuntzako 
(gazteen lana) jarduerei ere. Gazteak dira Europaren hazkunderako giltza, eta 
etorkizuneko aktiborik onena dira. Hori dela eta, Europako Batasunak gazteen 
lehentasunen aldeko apustu sendoa egiteko eskatu die estatuko, eskualdeko 
eta tokiko administrazioei.

Gazteen eskubideak onartu zirenetik, Bilbao Hiri Gaztea bat dator Gazteentzako 
Europar Batasunaren 2019-2027 Estrategiaren jarraibide eta gomendioekin 
eta haren 10 Gazte Xedeekin. Horiek hiru oinarri nagusi dituzte:

•  INPLIKATU: Gazteek bizitza demokratikoan parte har dezaten sustatu.

•  KONEKTATU: EB osoko zein EBtik kanpoko gazteak elkarrengana 
hurbildu, borondatezko konpromisoa, ikaskuntzan mugikortasuna, 
elkartasuna eta kultura arteko elkar ulertzea sustatzeko.

•  GAITU: Gazteen gaitasuna sustatu, kalitatearen, berrikuntzaren eta 
gazteen lanaren aintzatespenaren bidez.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 17 •

GAZTERIAREN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
LEGEA

Bilbao Hiri Gaztea Gazteriari buruzko martxoaren 10eko 2/2022 Legeak 
diseinatutako agertoki berriaren testuinguruan sortu da. Lege horrek 
gazteriaren euskal politika eta estrategia garatzeko behar den arau- eta 
eskumen-esparrua zehazten du, Gazteriaren Euskal Sistemaren 3 jarduera-
ardatzetan oinarrituta:

•  Gazteen eskubideak bermatzea, haien izaera edo egoera edozein 
dela ere, eta haien benetako erabilera babestea eta erraztea (gazteen 
sustapena).

•  Euskal gizartearen garapen politiko, sozial, kultural eta ekonomiko 
jasangarrian aktiboki parte har dezaten sustatzea.

•  Beren autonomia eta emantzipazioa ahalbidetuko duten baldintzak 
sortzea, beren bizi-proiektua, banakakoa nahiz kolektiboa, 
eraikitzeko, haurtzaroan hasi behar den gero eta autonomia eta 
parte-hartze handiagoa lortzeko prozesuaren amaiera gisa.

Gainera, gazteriarekiko konpromisoa eta belaunaldien arteko elkartasun-
politikak sustatzea, Euskadiren garapenerako berme gisa, euskal erakundeen 
lan-ildo nagusietako bat da, eta Erronka Demografikorako 2030 Euskal 
Estrategiaren funtsezko ardatza.

Gazte-politikak sustatzeko lankidetzaren erakusgarri, Eusko Jaurlaritzak eta 
Bilboko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute Bilbon Gazteriaren 
Legean aurreikusitako berrikuntza-ekimenak gidatzeko.

GAZTERIAREN EUSKAL SISTEMA

GAZTEEN SUSTAPENA

EMANTZIPAZIOAPARTE-HARTZEA

GAZTERIAREN ARLOKO EUSKAL ESTRATEGIA

PRINTZIPIOAK

•  Administrazio Publikoen erantzunkidetasuna

•  Gazteen parte-hartzea

•  Nerabeen eta gazteen arreta integrala jarduketa transbertsal batean 
oinarrituta
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BILBOKO UDALAREN 2019-2023 AGINTALDI PLANA ETA BESTE UDAL PLAN ETA ESTRATEGIA SEKTORIAL BATZUK

Udal-esparruan, Bilbao Hiri Gaztea 2019-2023 Agintaldi Planean hartutako udal-
konpromisoaren adierazpena da, eta, gazteen ikuspegitik eta itxaropenetatik, 
hiriak planteatzen dituen erronka nagusiak lortzeko ekarpena egiten du:

•  Ekonomiaren eta enpleguaren erronka, lanean jarraitu behar dugulako 
negozio berriak inbertitzeko hiri erakargarria eta ekonomiaren motorra 
izateko, enplegu egonkor eta kalitate handiagokoa.

•  Gizartea gaztetzearen ildoko erronkak, lortu behar baitugu gazte 
gehiagok Bilbo aukeratu dezaten, beren bizi-proiektu pertsonala eta 
profesionala garatzeko.

•  Historia handiena duten gure auzoak gazteagotzea eta antzeko erronkak.

•  Gizarte-erronkak, munduko larrialdi klimatikoari aurre egiten jarraitzea 
adibidez.

•  Eta, batez ere, gure hiriaren ezaugarri diren bizikidetzaren kalitatea eta 
gizalegezko balioak egunez egun mantentzeko erronka.

Bilbao Hiri Gaztea udal-estrategian txertatzeko gako nagusiak hauek dira:

•  Gazteriaren udal-politikaren ikuspegi integrala, gazteen beharrei 
erantzuna ematera bideratua, haien nahien aniztasuna eta haien bizi-
prozesuaren errealitatea kontuan hartuta.

•  Gobernu Irekia. Bilboko Udalak parte-hartzearen, gardentasunaren eta 
kontu-ematearen printzipioekin duen konpromiso gorena.

•  Transbertsalitatea. Udal-departamentuetan gazteen ikuspegia sartzea 
sustatzeko gobernu-ekintza, beharren azterketatik hasi eta politika 
sektorialak abian jarri arte.

•  Gainerako udal-plan eta -estrategiekiko koordinazioa eta koherentzia, 
eta gazteen onerako sustatzea udal-politika sektorialetan aurreikusitako 
erronken erantzunak. 

•  Bilbao Balioen Hiria giza eskubideen ikuspegia duen hiri gazte baten 
garapenaren oinarrian.

Balio sendo partekatuekin, 
hala nola emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasun efekti-
boa eta gure gizarteari bertako 
biztanleen aniztasunak ematen 

dion aberastasuna.

Gero eta  
kohesionatuagoa 

Konpromisoa hartuta 
iraunkortasunarekin 

Bizi kalitatea duena  
pertsona guztientzat 

Erakargarria inbertsiorako 
eta enplegua sortzeko 

Kalitatezko zerbitzuak 
dituena, auzo guztietara 

heltzen direnak 



BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025EN MISIOA, 
IKUSPEGIA, HELBURUAK, PRINTZIPIO 

GIDARIAK ETA BALIOAK

3
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BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025EN MISIOA, IKUSPEGIA, HELBURUAK ETA PRINTZIPIOAK

MISIOA

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 Planaren misioa da “Bilboko gazteen eta nerabeen autonomia eta ahalduntzea sustatzeko beharrezko baldintzak sustatzea, beren 
eskubide indibidual eta kolektiboen erabilera arduratsu eta solidarioan, eta, aldi berean, haien eskura jartzea haien behar eta itxaropenekin bat datozen 
baliabideak, ekipamenduak eta programak, eta, aldi berean, gure hirirako balio partekatuak eraikitzen laguntzea”.

IKUSPEGIA

Bilbo hiri berritzaile, solidario eta jasangarri bihurtzea:

HELBURUAK

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025ek hiru helburu 
estrategiko nagusi ditu:

BILBAO HIRI GAZTEA 2025

Udal garden, hurbil eta parte hartzeko prest dagoen baten 
lankidetza lanaren bidez, nerabe eta gazteen behar, eskaera eta 

itxaropenei erantzun efikaz eta efizienteak emateko gai dena

Gazteei beren garapen indibidual 
eta kolektiborako konfiantza eta 

aukera nahikoak eskain diezazkiela

3
“Gobernu irekiaren” helburuetan gazteekin aurrera egitea, gardentasunaren etika eta parte hartzeko 
guneak sustatuz, lankidetzarako eta batera sortzeko aukerak sustatuz eskubideak onartzeko eta 
betebeharrak hartzeko prozesu partekatu batean

2 Hiria gazteen ongizate integralerako eta bizi-garapenerako aukera bihurtzea

1 Autonomia sustatzea, emantzipazioa lortzeko funtsezko elementu gisa
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PRINTZIPIO GIDARIAK

Planak printzipio gidari batzuk ditu, Planaren neurri guztiei eta bere 
gobernantza-elementuei aplikatzekoak:

•  Gazteak ahalduntzea; horrek esan nahi du Administrazioak eskubide 
eta betebeharren subjektu aktibotzat hartzen dituela gazteak, beren 
garapen pertsonal eta sozialaren protagonista eta arduradun gisa, 
eta erabakiak hartzeko gaitasuna eta askatasuna dituztela.

•  Gazteen parte-hartzea, elkartekideena zein elkartekide ez direnena, 
politika publikoen diseinuan, orainaren eta etorkizunaren 
ikuspegitik, informazioa, komunikazioa eta baterako sorkuntza 
hobetzeko tresnak eta guneak sortuz.

•  Erantzukizun publikoa Bilboko gazteen beharrak ezagutzean eta 
horiei arreta ematean.

•  Hurbiltasuna, gazteak eta nerabeak beren beharretara eta 
itxaropenetara egokitu beharko diren zerbitzu publikoetara 
hurbiltzeko.

•  Transbertsalitatea gazteriari buruzko politiken diseinuan, exekuzioan 
eta ebaluazioan, gazte-ikuspegia udal-jarduketan integratuz.

•  Ekintza positiboa, gazteen emantzipazio efektiboa sustatzeko eta 
diskriminazio, pobrezia edo gizarte-bazterkeriako egoeretan dauden 
desberdintasunak gainditzen laguntzeko.

•  Lankidetza eta koordinazioa erakundeen artean eta gizarte-
sarearekiko, gazteriari buruzko politiken efizientzia hobetzeko.

•  Plangintza eta ebaluazioa, gazteria arloko antolamendu egokitu 
eta egonkorreko esparru baten bidez, koherentzia, efikazia, 
jarraipena eta baliabideen optimizazioa bermatuko dituena, bai eta 
etengabeko hobekuntza ere, arlo horretan egiten diren ekintza eta 
planteamendu guztietan.

•  Informazioaren gardentasuna eta demokratizazioa, bereziki gazte 
hartzaile eta parte-hartzaileei dagokienez.

•  Kontuak ematea, erantzukizun publikoak behar bezala betetzen 
direla adierazteko.

.

BALIOAK

Bilbao Hiri Gazteak hauekiko konpromisoa indartzen du: 
•  Gobernu Irekia, hau da, parte-hartzea, gardentasuna eta kontuak 

ematea udal-kudeaketan.
•  Bilboko herritarrek 17 balio babestu dituzte Hiriko Balioen Agirian 

(Bilbao Balioen Hiria).

Bilboko Balioen Agiriak 17 balio ditu, banakakoak zein kolektiboak:
•  Giza eskubideak errespetatzea, gizarte-justizia, gizonen eta 

emakumeen arteko berdintasuna, elkartasuna.
•  Aniztasuna/inklusioa, konpromisoa, ingurumen-jasangarritasuna.
•  Parte-hartzea, konfiantza, sormena, bizikidetza, identitatea, 

ahalegina.
•  Erantzunkidetasuna, zintzotasuna, ilusioa eta osasuna.



4
PLANAREN NEURRIAK
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PLANAREN NEURRIAK

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025ek 42 neurri hartzen ditu guztira, eta horietatik abiatuta, 10 lan-arlotan planteatutako helburuei heldu ahal izango zaie, hiru jarduera-
ardatzetan antolatuta:

GAZTERIA  
EMANTZIPATUA

Prestakuntza
Enplegua eta ekintzailetza

Etxebizitza
Kontziliazioa

Bizitzarako eta gizarteratzerako 
baliabideak

17 NEURRI

GAZTERIA  
AKTIBOA

Aisialdia eta kultura
Kirola

Osasuna eta ongizatea

16 NEURRI

GAZTERIA  
PARTE-HARTZAILE ETA 

KONPROMETITUA

Parte-hartzea, ahalduntzea
eta ekintza komunitarioa

Boluntariotza
 

9 NEURRI

Neurri horien artean, 11 nabarmentzen dira, eta bereziki garrantzitsutzat jotzen dira beren berritasunagatik eta/edo eraldaketa-ahalmenagatik.
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NEURRIEN TAULA

1. ARDATZA:  
GAZTERIA EMANTZIPATUA

2. ARDATZA:  
GAZTERIA AKTIBOA

3. ARDATZA: 
GAZTERIA PARTE-HARTZAILE ETA KONPROMETITUA

PRESTAKUNTZAREN arloa
1. neurria- Familientzako hezkuntza-laguntza
2. neurria- Zientzia eta teknologiako prestakuntza
3. neurria- Arte eta sorkuntzako prestakuntza
4. neurria- Prestakuntza balioetan
5. neurria- Prestakuntzari eta hezkuntzari laguntzeko programak eta 
zerbitzuak
6. neurria- Bilbo unibertsitate-hiria, ezagutzarena eta berrikuntzarena

ENPLEGUAREN ETA EKINTZAILETZAREN arloa
7. neurria- Emantzipazio ekonomikorako informazioa, 
orientazioa eta laguntza
8. neurria- Gaitasunak aurkitu eta garatzea eta trebetasunak 
eskuratzea
9. neurria- Nazioz gaindiko mugikortasun- eta itzulera-
proiektuei laguntzea
10. neurria- Enplegua lortzeko laguntza
11. neurria- Ekintzailetzari laguntza
12. neurria- Ekintzailetza sortzaileari laguntza

ETXEBIZITZAREN arloa
13. neurria- Etxebizitzaren arloko emantzipaziorako informazioa 
eta orientazioa
14. neurria- Alokairuko etxebizitza eskuratzea

KONTZILIAZIO arloa
15. neurria- Kontziliaziorako hurbiltasun-baliabideak

BIZITZARAKO ETA GIZARTERATZERAKO BALIABIDEEN arloa
16. neurria- Gizarteratzeko eta bazterketari erantzuteko programak
17. neurria- Hezkuntzako eta komunitateko esku-hartzerako programak 
desbantaila eta ahultasun sozialeko egoeran dauden gazteekin

AISIALDIAREN ETA KULTURAREN arloa
18. neurria- Udalaren kultura-estrategia berria, gazteen 
ikuspegitik
19. neurria- Aisialdi hezitzaileko erakunde eta 
profesional publiko eta pribatuen Tokiko Sarea
20. neurria- Gazteentzako ekipamendu eta zerbitzuen 
plana
21. neurria- Gazteen Kultura Agenda 
22. neurria- Hurbileko ekipamendu eta programen 
sarea (auzoak)
23. neurria- Aisialdiko eta kulturako programazioaren 
ekimena eta baterako sorkuntza sustatu eta laguntzeko 
programak
24. neurria- Gazteen kultura, gazteentzat eta gazteekin
25. neurria- STEAM ikasketa kulturaren eta 
aisiaren bidez
26. neurria- Euskararen erabilera aisialdiko guneetan

KIROLAREN arloa
27. neurria- Kirol-eragileen sarea
28. neurria- Kirol-praktika eta bizimodu aktibo eta 
osasungarriak nerabeen artean
29. neurria- Gazteen kirola eta berdintasuna
30. neurria- Kirolerako hiria

OSASUNAREN ETA ONGIZATEAREN arloa
31. neurria- Drogen eta mendekotasuneko beste 
jarrera batzuen kontsumoari buruzko prebentzio-
programa
32. neurria- Ongizate emozionala
33. neurria- Osasuna eta ongizate sexuala

PARTE-HARTZEAREN, AHALDUNTZEAREN ETA EKINTZA 
KOMUNITARIOAREN arloa
34. neurria- KONEKTA (Gazte Informaziorako Udal 
Bulegoa)
35. neurria- Gazteriaren eta Nerabezaroaren Behatokia
36. neurria- Gazteentzako komunikazio-estrategia berria
37. neurria- Konekta Gela
38. neurria- Konekta Gune
39. neurria- Gazte elkarte eta taldeei laguntzeko 
programa
40. neurria- Ideiak Martxan

BOLUNTARIOTZAREN arloa
41. neurria- Gazteen boluntariotzari laguntzeko programa
42. neurria- Europako eta nazioarteko gazteen 
boluntariotzari laguntzeko programa

Beltzean, berriak direlako edo/eta duten ahalmen eraldatzailearengatik nabarmentzen diren programak



1. ARDATZA  GAZTERIA EMANTZIPATUA
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1.ARDATZA GAZTERIA EMANTZIPATUA: TESTUINGURU-ELEMENTUAK  

TESTUINGURUA
Emantzipazioa funtsezko elementua da helduarora igarotzeko eta bizitza 
autonomoko proiektu bat eraiki eta finkatzeko prozesuan erabat gizarteratzeko. 
1980ko hamarkada arte, gutxi gorabehera, gure inguruan emantzipazioa 
prozesu labur eta homogeneo samarra zen, eta familia bat osatzeaz batera 
egin ohi zen. Baina, azken hamarkadetan bizi izan ditugun gizarte-eraldaketen 
ondorioz, ziurgabetasun eta aukera anitz dituen gizartea sortu da. Langabeziak, 
lan-prekaritateak eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunek etorkizun zalantzazkoa 
erakusten dute gure historiako belaunaldien artean ondoen prestatua 
denarentzat, emantzipazio-prozesuaren atzerapena jasan behar baitu.

Euskadin, 2020an, 18 eta 34 urte bitarteko gazteen emantzipazio-tasa 
%35,1ekoa izan zen, 2010etik txikiena, eta EB-27an, berriz, %49,6koa. Batez 
besteko adina 30,2 urtekoa da, Europako batez bestekoa baino lau urte 
geroago (26,4 urte, Eurostat 2020), eta euskal gazteek idealtzat jotzen dutena 
baino 6 urte geroago (Gazteen Euskal Behatokia). Bilbon, 2021. urtearen 
amaieran, etxebizitza batean erroldatuta dauden 18 eta 34 urte bitarteko 
pertsonen ehunekoa %8,4koa da 18-24 urte-tartean, %31,1ekoa 25-30 urte-
tartean eta %40,3koa 31-34 urte-tartean. Hala, gazteen %91k Bilbon “ondo edo 
oso ondo” bizi dela esaten du, baina horien kezka nagusiak emantzipatzeko 
aukerei lotutako alderdiak dira: lan-merkatuaren egoera txarra (%28), osasuna 
(%18), krisi ekonomikoa (%15) eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunak (%12) 
(Bilboko Gazteriaren Pertzepzio Soziala. Ikerfel, 2021eko abendua).

Euskal Autonomia Erkidegoaren ekonomian, industriak eta jarduera 
profesional, zientifiko eta teknikoek pisu handiena duten Estatuko hirugarren 
autonomia-erkidegoan, emantzipazio-itxaropenez ari garela, kalitatezko 
prestakuntza unibertsala lortzea ezinbestekoa da gazteak lan-munduan 
sartzeko. Hain zuzen, eta Jakintza eta Garapena Fundazioak 2020ko txostenean 
jaso zuenez, Euskadi bigarren lekuan dago graduatuen jarduera- eta enplegu-
tasari dagokionez (%84tik gertu), eta Autonomia Erkidegoa da graduatuen 
proportzio handiena duena (%53,4). Gazteriaren 2021 indize sintetikoaren 
arabera (Centro Reina Sofía), Euskadi lehen postuan dago hezkuntzaren arloko 
Europako rankingean; horrek kontuan hartzen ditu hirugarren hezkuntzako 
tasa handiagoa, eskola goiz uzten dutenen indizea eta gisako kontuak.

Azkenik, Gazteriaren Euskal Legeak ekitatea planteatzen du ekintza 
instituzionalak informatu behar dituen printzipioen artean, eta estaldura 
ematen dio “ekintza positiboa” erabiltzeari, gazteen emantzipazio efektiboa 
sustatzeko, eta, hartara, diskriminazioa, pobrezia edo gizarte-bazterkeriako 
egoeretan dauden desberdintasunak gainditzen laguntzeko. Aurreikuspen 
horretatik abiatuta, desabantaila edo zaurgarritasun sozialeko egoeran 
dauden gazte ahulei laguntzeko neurriak sartzen ditu modu transbertsalean 
BHGk, eta emantzipazio-ardatzean familia-estaldurarik ez duten arrisku-
taldeentzako arreta espezifikoa sartzen du; esaterako, gazteak eta adingabeak 
migrazio-prozesuetan.

ERAKUNDEEN ERANTZUNA

•  Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategiaren helburu estrategikoetako 
bat da 2024an batez besteko emantzipazio-adina 29 urtera eta 2030ean 
28 urtera murriztea, eta helburu hori lortzeko ekimenak abian jartzeko 
erakundeen arteko lankidetza sustatzea.

•  Gazteriaren Euskal Autonomia Erkidegoko Legearen 23. artikuluak ezartzen 
du Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarea sortzea, euskal administrazioen 
jarduera eta zerbitzuek osatua, gazte guztiei emantzipazio-prozesua 
errazteko baliabide gisa. Sareak tresna birtuala eta presentziala izan nahi du, 
informazioa, orientazioa, bitartekaritza, aholkularitza eta akonpainamendu 
osoa, jarraitua eta pertsonalizatua, emantzipatzeko eta gazteak mugitzeko, 
itzulera barne.

•  Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailak eta 
Bilboko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute gazteen emantzipazioa, 
mugikortasuna eta itzulera babesteko ekimenak sustatzeko proiektu pilotu 
integrala abian jartzeko, Bilbon migrazio-prozesuetan murgilduta dauden 
edo horien inguruan interesa duten gazteak barne hartuta.
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1. ARDATZA GAZTERIA EMANTZIPATUA: ERRONKA ETA ARDATZAREN IKUSPEGIA 

Udal-politikak eremu horretan dituen mugak gorabehera, Bilboko Udalak, gainerako euskal erakundeekin bat etorriz eta gazteek parte hartzeko prozesuan indar 
handienez adierazi duten eskaerari erantzunez, garrantzi handia eman nahi dio jarduera-ardatz honi.

GAZTERIA EMANTZIPATUA ARDATZAREN IKUSPEGIA
Bilbo, gazteei beren bizitza-proiektuari ekiteko aukera eskaintzen dien hiri bat

1. ARDATZA GAZTERIA EMANTZIPATUA: JARDUERA-ARLOAK ETA HELBURUAK  

ARLOA HELBURUAK

PRESTAKUNTZA ETA HEZKUNTZA

•  Heziketa formalean nahiz hezkuntza ez-formalean, prebentzioa eta ekitatea sustatzea, eta familiei beren seme-alaben 
hezkuntza errazteko tresnak ematea.

•  Gazte eta nerabeek kalitatezko hezkuntza integrala jaso dezaten laguntzea.

•  Bilbo berrikuntzarako eta jakintzarako gune ireki, erakargarri eta motibatzaile gisa posizionatzea gazteentzat.

ENPLEGUA ETA EKINTZAILETZA
•  Gazteei emantzipatzeko ibilbideetan eta bizitza-proiektuetan laguntzea.

•  Enplegua sustatzea eta gazteen ekimena sustatzea.

ETXEBIZITZA
•  Gazteek etxeko emantzipaziorako eskura dituzten informazio eta baliabideetarako sarbidea erraztea.

•  Gazteek Bilbon alokairuko etxebizitza bat izan dezaten laguntzea.

KONTZILIAZIOA •  Gazteei lana, familia eta lana kontziliatzeko erraztasunak ematea.

BIZITZARAKO ETA GIZARTERATZEKO 
BALIABIDEAK 

•  Nerabezaroan eta gaztaroan gizarte-kohesioa sustatzea.

•  Gazteen eskura jartzea bizitzarako oinarrizko baliabideak.
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1.1 ARLOA- HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA  

TESTUINGURU-DATUAK

•  Euskadi Europako rankingaren lehen lekuan dago Gazteen Garapenerako Indize Sintetikoan (Centro Reina Sofía). Indize horrek hezkuntzaren arloko aurrerapena 
neurtzen du, 6 adierazleren bidez: hezkuntzan parte hartzea 15 urterekin eta 18 urterekin, unibertsitate-hezkuntzan parte-hartzea 22 urterekin, goi-hezkuntzan parte 
hartzea 25 eta 29 urte bitartean, eskola-uztea derrigorrezko bigarren hezkuntzaren ondoren, eta gutxienez atzerriko 2 hizkuntzatako ikaskuntza-tasa. Euskadik EBko 
batez bestekoa baino emaitza hobeak lortu ditu adierazle guztietan, gutxienez atzerriko 2 hizkuntzatako ikaskuntza-tasan izan ezik.

•  Ikasketak goiz uztea (Bigarren Hezkuntzako bigarren etapa bete ez duten 18-24 urteko gazteen ehunekoa) %4,8koa izan zen 2021ean (%13,3 Espainian), eta 
nabarmen hobetu zen Europar Batasun osorako 2030erako finkatutako %9,9ko helburua.

•  CyD Fundazioak argitaratutako “Informe de Universidades españolas por CCAA 2020” (Espainiako Unibertsitateen Txostena Autonomia Erkidegoka 2020) txostenaren 
arabera, euskal unibertsitate-sistema Espainiako seigarren garrantzitsuena da kuantitatiboki, eta laugarrena errendimendu akademikoan. Unibertsitateko biztanleen 
jarduera- eta enplegu-tasari dagokionez, laugarren tokian dago, eta daukan langabezia-tasa ere laugarren txikiena da; tituludunen %80k baino gehiagok Euskadin 
egiten dute lan. Unibertsitateko matrikulen %6 atzerriko ikasleei dagokie.

•  Ia 32.000 pertsonak egiten dituzte graduko ikasketak urtero Bizkaiko unibertsitate-zentroetan. Gehienak Bilbon edo Bilboren metropoli-barrutian daude. Graduondoko 
ikasketa-jarduera ere ugaria da.

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Udalak hezkuntza-arloan dituen eskumenak oso mugatuak izan arren, Planaren neurriek hezkuntza formaletik haragoko ikuspegi integrala aurreikusten dute, 
hainbat alderdi kontuan hartuta, hala nola kalitatezko hezkuntza lortzeko oztopoak, balioen eta sormenaren garrantzia pertsonen garapen indibidual eta 
sozialean, edo herritarrei ezagutzara irekitzen den hiri batean bizitzeak duen garrantzia. Hori dela eta, ikasketa-prozesuak, hezkuntza-testuinguru desberdinetako 
prestakuntza eta gaur egungo lan-merkatuak eskatzen duen lanbide-jarduera garatzen laguntzen duten gaitasunak eta trebetasunak eskuratzeko erraztasunak 
ematen dituzten neurriak indartzen saiatzen da Plana.

Gainera, Planak “Bilbo Unibertsitatearen eta Ezagutzaren Hiria” ekimena garatzen jarraitzeko apustua egiten du. Ekimen horren helburua da Bilbo tokiko eta 
nazioarteko gazteen talentuarentzako ezagutza-hub erakargarri gisa posizionatzea, non unibertsitateek, prestakuntza-zentroek eta ikerketa-zentroek ekosistema 
ireki eta dinamikoa sortzen baitute, enpresa-sarearekin eta ekintzailetzarekin lotura estua duena.
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HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

1.1.1 - Prebentzioa eta ekitatea sustatzea 
prestakuntza jasotzeko aukeran, bai hezkuntza 
formalean bai hezkuntza ez-formalean, eta familiei 
seme-alaben hezkuntza errazteko tresnak ematea

1- FAMILIENTZAKO HEZKUNTZA-
LAGUNTZA

Gizartean, hezkuntzan eta komunitatean esku hartzeko programak; programa horien 
helburua da familiei laguntzea seme-alabak hazten, arrisku-egoerak detektatu 
eta prebenitzea, eta adingabeen ongizatea eta garapen pertsonal eta hezitzailea 
sustatzea beren ingurune naturalean, eskola-uztea saihesteko.
Programa horiek beste komunitate-baliabide batzuekin koordinatuta lan egiten dute 
(eskolak, osasun-zentroak, aisialdi-erakundeak eta abar), eta arreta berezia ematen 
diete arrisku eta/edo babesik gabe dauden adingabeei eta familiei.

1.1.2- Gazte eta nerabeek kalitatezko hezkuntza 
integrala jaso dezaten laguntzea

2- ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAKO 
PRESTAKUNTZA

Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren esparruan garatzen diren programak, 
nerabeen eta gazteen artean bokazio teknologikoak sustatzeko, STEAM gaitasunak 
sustatuz, bereziki nesken artean.

Programa horiek, halaber, gaitasun digital eta teknologikoetako prestakuntzaren 
etena gainditu nahi dute.

3- ARTE ETA SORKUNTZAKO 
PRESTAKUNTZA

Antzerkian, zineman, musikan, literaturan eta abarretan sentsibilizatzeko eta 
trebatzeko programak.

4- PRESTAKUNTZA BALIOETAN
Hezkuntza-zentroen eskura jartzen diren jardueren eta tresnen programa, ikasleak 
beren hazkunde pertsonalaren eta garapen komunitarioaren erantzukizunean 
hezteko.

- PRESTAKUNTZARI ETA HEZKUNTZARI 
LAGUNTZEKO PROGRAMAK ETA 
ZERBITZUAK

Familiei, ikastetxeei eta ikasleei prestakuntza-ibilbide egokiei buruzko informazioa 
eta aholkularitza emateko laguntza programak.

1.1.3- Bilbo gazteen talentua eta ekimena 
sustatuko dituen berrikuntza- eta ezagutza-
espazio ireki, erakargarri eta motibatzaile gisa 
posizionatzea

6- BILBAO UNIBERTSITATE HIRIA, 
EZAGUTZARENA ETA BERRIKUNTZARENA

eurri honen helburua da ekosistema ireki, dinamiko eta lankidetzazkoa sortzea, 
unibertsitatearekin eta sektore ekonomikoarekin estu lotuta, Bilbo gazteen ekimena 
eta talentua sustatuko dituen berrikuntza eta ezagutza ireki, erakargarri eta 
motibatzaileko espazio gisa posizionatzeko.
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ARLOA 1.2- ENPLEGUA ETA EKINTZAILETZA 

TESTUINGURU-DATUAK

•  EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 
langabezia-tasa %14,8koa izan zen 2022ko 
bigarren hiruhilekoan, eta beheranzko joerari 
eutsi zion 2020tik, eta emakumeen artean 
%1,7 handiagoa izan zen (EUSTAT).

•  Urtebeteko epean lana galtzeko aukera 
handia zela uste zuten euskal langile gazteen 
ehunekoa %31 zen 2021. urtearen amaieran 
(2019an baino 4 puntu gehiago, nahiz eta 
2020ko datuak berreskuratu), eta %11 (2019an 

baino 4 puntu gehiago), berriz, lan-baldintzak 
okertuko zaizkien beldur diren gazteen 
ehunekoa. Emakumeen kasuan, galera-
arriskuaren portzentajea handiagoa da (%34) 
eta prekarizazio-arriskua txikiagoa (%10).

•  Langabezian dauden eta urtebeteko epean 
lana aurkitzea espero duten gazteen ehunekoa 
%62koa da (nesken %69, mutilen %56), 
pandemia baino lehenagoko datuen oso 
azpitik, eta 10 pertsonatik 7k espero dute beren 
prestakuntzarekin bat etorriko dela (Gazteen 
Euskal Behatokia).

•  2020an, ikasten eta lan egiten ez zuten 15-
24 urteko gazteen ehunekoa %8,2koa izan 
zen Euskadin; Espainian, berriz, %13,9koa 
(Espainiako Lanbide Heziketaren Behatokiaren 
Txostena 2021, Caixa Bank Dualiza).

•  Bilbori dagokionez, eta gazteen langabezia-
tasak handiak izaten jarraitu arren, 
pandemiaren aurreko egoera berreskuratu 
dela esan dezakegu; hala ere, zifrek lanean 
jarraitzera behartzen gaituzte, gazteek 
kalitatezko lanpostuak lor ditzaten. 

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Atal honetan, Planak bere esku-hartzearen oinarrizko ardatz gisa planteatzen du Bilboko Udalak Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarean garatu 
beharreko eginkizuna, Gazteriari buruzko martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 23. artikulua, euskal erakundeek gazteen emantzipazio-prozesuak sustatu 
eta errazteko egiten dituzten jarduerak eta zerbitzuak integratzea helburu duena. 

Jaurlaritzarekin lankidetzan, Udalak bi proiektu berri bultzatuko ditu:

•  Gazteen Emantzipazioa, Mugikortasuna eta Itzulera Sustatzeko Zerbitzua. Doako zerbitzua, sarbide unibertsalekoa eta aurrez aurreko 
arreta espezializatukoa, 16 eta 34 urte bitarteko gazteei, emantzipaziora bideratutako ibilbideetan, informazioa, orientazioa, bitartekaritza, 
aholkularitza eta laguntza integrala eta pertsonalizatua emateko. Halaber, beren esku-hartzearen eremuan sartzen dira mugikortasun- edo migrazio-
proiektu batean parte hartzen duten pertsonak. Zerbitzuak hainbat esparrutan lagunduko du, hala nola prestakuntza-ibilbideetan (prestakuntza 
arautuko eta arautu gabeko prestakuntza-alorrak), trebakuntzan, enpleguan, ekintzailetzan, etxebizitzan, gizarte-baliabideetan eta integrazioan, 
lege- eta administrazio-eskakizunetan, mugikortasun-, itzulera- edo migrazio-prozesuetan...

•  Konekta talento. Gazteak erabaki akademiko eta profesionaletan orientatzeko, lan-merkatura hurbiltzeko, gaitasun pertsonalak trebatzeko eta 
lana bilatzeko, lanbide-profila hobetzeko eta hiriak eta inguruak eskaintzen dituen baliabide eta aukerak aprobetxatzeko gaitasunak eskuratzeko 
jarduera-programa. 

Horrez gain, Ideiak Martxan indartuko da, gizartean eragina duen ideia berritzaile bat garatu nahi duten gazteentzako prestakuntza-, laguntza- eta 
aholkularitza-programa. Programa integrala, hainbat dimentsiotan eragina duena, hala nola, ekintzailetzan, berrikuntza sozialean eta parte-hartzean. 
Programaren irismena eta zuzkidura ekonomikoa handituko ditu, eta elementu berriak izango ditu, hala nola laguntza teknikoa eta proiektuak garatzeko 
espazioak eta baliabideak lagatzea.
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HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

1.2.1- Gazteei emantzipatzeko ibilbideetan eta 
bizitza-proiektuetan laguntzea

7- EMANTZIPAZIO 
EKONOMIKORAKO INFORMAZIOA, 
ORIENTAZIOA ETA LAGUNTZA

Neurri honen helburua da beharrezko informazioa eta aholkularitza ematea, 
pertsonek eskura dituzten baliabideak eskuratu ahal izateko eta emantzipazio 
ekonomikorako bidea errazteko.

8- GAITASUNAK AURKITU ETA 
GARATZEA ETA TREBETASUNAK 
ESKURATZEA

Askotariko lankidetza-ingurunean garatzen den ikaskuntza-eskaintza, ingurune 
akademikoetan bereganatzen diren ezagutzetatik harago doazen gaietan, mundu 
akademikoaren eta lan- eta lanbide-munduaren arteko aldea murriztera bideratuta.

9- NAZIOZ GAINDIKO 
MUGIKORTASUN ETA ITZULERA 
PROIEKTUEI LAGUNTZEA

Nazioz gaindiko mugigarritasuneko proiektu pertsonalak edo taldekoak dituzten 
gazteei informazioa, aholkularitza eta laguntza emateko zerbitzua, bereziki Europan, 
prestakuntza, lan edo boluntariotza arrazoiengatik. Zerbitzua batez ere bertako 
gazteei zuzenduta dago, baina baita aipatutako arrazoiren batengatik Bilbora etorri 
nahi duten kanpoko pertsonei ere.

Atzerriko tokiko gazteek Bilborekin duten lotura mantentzeko eta itzulera-
prozesuetan laguntzeko jarduerak biltzen ditu programak.

1.2.2- Gazteen enplegua eta gazteen 
ekintzailetzaren babesa sustatzea

10- ENPLEGUA LORTZEKO LAGUNTZA Gazteen enplegua eta lehenengo lan esperientzietarako aukerak sustatzeko eta 
enplegu publikoaren eskaintzei buruzko informazioa emateko laguntza zerbitzuak.

11- EKINTZAILETZARI LAGUNTZA
Talentuari, ekimenari eta ekintzailetzari laguntzeko ekosistema bat sortzea, 
potentzial ekintzailea duten pertsonentzako ingurune egokiak sortuz, bereziki 
hiriaren garapenerako sektore estrategikoetan.

12- EKINTZAILETZA SORTZAILEARI 
LAGUNTZA

Industria sortzaileen sektorearekin lotutako gazteen proiektuei laguntzeko 
programak, sorkuntza artistikoa eta berrikuntza sustatuz eta kulturaren eta garapen 
ekonomikoaren arteko lotura eta enpleguaren sorrera bultzatuz.
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1.3. ARLOA- ETXEBIZITZA

TESTUINGURU-DATUAK

•  Kalitatezko lanbide edo enplegu bat lortzeko zailtasunekin batera, etxebizitzaren kostu handia oztopo handia da gure inguruan, eta horrek gazteen emantzipazioa 
zailtzen du. Bilboko etxebizitza baten alokairuaren batez besteko prezioa 780 €-koa da hilean, hau da, gazte baten batez besteko soldataren ia %60, optimotzat jotzen 
den %30etik oso gora.

•  Gazteen Euskal Behatokiak (Aurrera Begira 2021. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak) emandako datuen arabera, urtebetean emantzipazio-proiektuak 
aurrera eraman ezin izango dutela uste duten gazteen ehunekoa –gurasoen etxetik atera nahiko luketelako baina ez dutelako halakorik espero; edo, beren kabuz 
bizi izan arren, azken urteetan familia-etxera itzuli beharko dutela uste dutelako halakorik nahi ez duten arren–, hazten ari da; Euskadin, batez beste, %42koa da 
ehunekoa, eta Bizkaian %45ekoa.

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Enpleguaren eta ekintzailetzaren arloan bezala, Planak Bilboko Udalak Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarean garatu beharreko zeregina planteatzen du 
bere esku-hartzearen oinarrizko ardatz gisa.

Testuinguru horretan, garrantzi berezia hartzen du, halaber, Gazteen Emantzipazioa, Mugikortasuna eta Itzulera Sustatzeko Zerbitzuak. Zerbitzu horren helburua 
da dauden baliabide publikoen informazio- eta aprobetxamendu-leihatila zentralizatua izatea eta baliabide pribatuetarako sarbide informatua erraztea.

Orain dela gutxi onartu den Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak etxebizitza berriak eraikitzea aurreikusten du, gazteak hirira atxiki eta erakartzeko balioko 
dutenak, eta alokairurako etxebizitza-eredu berriak planteatzen ditu, “zuzkidura-bizitokiak” (ADAS) esaterako, gazteen emantzipazioa bultzatzeko.

Udal Etxebizitzak erakundeak arreta bereziko kolektibotzat hartzen ditu 35 urtetik beherako pertsonak. Udal-etxebizitza baten esleipendunen %57 kolektibo 
horren barruan dago.
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HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

1.3.1- Gazteei etxebizitzaren arloko 
emantzipaziorako eskura dituzten informazio eta 
baliabideetarako sarbidea erraztea

13- ETXEBIZITAREN ARLOKO 
EMANTZIPAZIORAKO 
INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA

Gazteen Emantzipazioa, Mugikortasuna eta Itzulera Sustatzeko Zerbitzuak 
emandako prestazioa, eskura dauden baliabideetara iristeko eta emantzipazio 
ekonomikorako igarotzea errazteko beharrezko informazioa eta aholkularitza 
emateko, eta ahalduntze pertsonalerako beharrezkoak diren trebetasunak 
lantzeko jarduerak antolatzeko.

Neurriaren xedea da, halaber, jarduerak programatzea, etxebizitzen 
emantzipaziorako ibilbideak hobetzeko oinarrizko gaitasunak eta ezagutzak 
garatzeko. 

1.3.2- Gazteei alokairuko etxebizitza bat 
eskuratzen laguntzea

14- ALOKAIRUKO ETXEBIZITZA 
ESKURATZEA

Gazteentzako alokairuko etxebizitza-parkea sustatzea eta etxebizitza-aukera berriak 
sustatzea, lehentasunezko irispidea duten gazteak aintzat hartzea eta gazteentzako 
moduko etxebizitza pribatu eta publikoa alokatzeko neurriak sustatzea.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 34 •

1.4. ARLOA- KONTZILIAZIOA

TESTUINGURU-DATUAK

•  Ugalkortasun-tasa 20 jaiotzakoa da 30 urtetik beherako 1.000 emakumeko, eta beheranzko joera kezkagarria du 2006tik. Bilboko batez besteko amatasun-adina 
31,7 urtekoa da, eta batez beste 1,15 seme-alaba ditu ama bakoitzeko.

•  Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategiak, bere aurreikuspenen artean, familiari laguntzeko neurriak hartzen ditu; besteak beste, bere kargura dituen seme-
alaba bakoitzeko prestazio ekonomikoak onartzea, amatasun- eta aitatasun-baimenak bultzatzea edo 0-6 urte bitarteko gizarte-, osasun- eta hezkuntza-laguntzako 
sarea eratzea eta garatzea. Neurri hori zabaldu egin daiteke familia- edo komunitate-laguntzako sarerik ez duten familia ahulen kasuan. Besteak beste, 0-2 urteko 
haur eskolak doan izatea aurreikusten da. Gaur egun, Euskadin eskolatze goiztiarreko tasa (0-2 urte) %94koa da.

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Puntu honen helburua da guraso gazteei beren seme-alabak zaintzen laguntzea, familia-bizitza antolatzen lagunduko duten hurbileko baliabideak sustatuz eta 
hobetuz, egoera sozioekonomikoak kontuan hartuta.

HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

1.4.1- Kontziliazio pertsonalerako zein lanekorako 
eta familiakorako erraztasunak ematea

15- KONTZILIAZIORAKO HURBILTASUN-
BALIABIDEAK

Haur-eskolen sarea indartzea Bilbon, eta haurrentzako programazioa hobetzea 
eskolaz kanpoko orduetan eta oporraldietan, kontziliazioa errazteko.
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1.5. ARLOA  BIZITZARAKO ETA GIZARTERATZERAKO BALIABIDEAK

TESTUINGURU-DATUAK

•  Euskadin, 2020an, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen pobrezia errealaren tasa (gabezia-egoerek eragindako oinarrizko beharrak ez betetzeko arriskua) %6koa izan zen, 
eta 2008tik aurrera izaten ari zen goranzko kurba zuzendu egin zen. Pobrezia errealaren tasa handiagoa da emakumeen artean (%6,8) adin horretako gizonen artean 
(%5,4) eta 16 eta 19 urte bitarteko pertsonen artean baino.

•  35 urtetik beherako pertsonak buru dituzten etxeetako pobrezia errealaren tasa %16,2koa da Bizkaian 2020an.

•  Bestalde, 2020an Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen duten gazteen kopuruari erreparatzen badiogu, ikusten dugu ehuneko hori ere handitu egiten 
dela adinean aurrera egin ahala: %0,8 da 18 eta 24 urte bitartekoen artean, %3,5era igotzen da 25 eta 29 urte bitartekoen artean, eta, are gehiago, %5,0ra iristen da 
30 eta 34 urte bitartekoen artean. Bilbon bizi diren 20 eta 34 urte bitarteko gazteen %3,8k jaso du DBEa 2021ean. Euskadin gazte (eta gazte ez diren) batzuek DBEa 
kobratzeak horiek pobrezia-egoeran egotea eragozten du, edo, gutxienez, pobreziaren ondorioak arintzea.

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Gazteriaren Euskal Legeak, administrazioen jarduketaren printzipio orokorren artean, erabateko integrazioa ezartzen du, eta babesik gabe, baztertuta, pobrezian 
edo arriskuan edo bestelako egoera ahulean dauden gazteak sartzea. Udalak ahaleginak egiten ditu pobrezia errealeko tasak murrizteko eta hainbat arrazoi 
direla medio gizartean desabantailan dauden gazteen integrazioa sustatzeko, baliabide normalizatuak eskura ditzaten.

HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

1.5.1- Egoera ahulean dauden 
gazteen oinarrizko beharrak 
asetzen eta gizarteratzen 
laguntzea

16- GIZARTERATZEKO ETA BAZTERKETARI ERANTZUTEKO PROGRAMAK
Arrisku-egoeran eta/edo gizarte-bazterketako egoeran dauden 
pertsonei zuzendutako neurriak, haien gizarteratzea prebenitzeko 
eta sustatzeko.

17- HEZKUNTZAKO ETA KOMUNITATEKO ESKU-HARTZE PROGRAMAK 
DESBANTAILA ETA AHULTASUN SOZIALEKO EGOERAN DAUDEN GAZTEEKIN

irugarren Sektoreko erakundeekin lankidetzan garatutako 
programak, gazte ahulak beren auzoetako gizarte-sarean 
gizarteratzeko eta hezkuntza, kultura eta lan baliabide 
normalizatuetan parte hartzeko.



2. ARDATZA GAZTERIA AKTIBOA
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2. ARDATZA GAZTERIA AKTIBOA: TESTUINGURU-ELEMENTUAK

GAZTEEK AISIALDI OSASUNGARRIA IZATEKO AUKERAK EDUKITZEAREN GARRANTZIA

Aisia esperientzia pertsonala da, gaztaroan pertsona helduarora igarotzeko aukera ematen duena eta gizarte-eragile guztien lankidetza sistemikoa behar duena, 
pertsona batek bizitza-proiektu bat garatu, autonomia lortu eta bere gizarte-identitatea modu konprometitu, osasuntsu eta jasangarrian eraiki dezan. Alderdi horietan 
guztietan sartzen da aisiaren eginkizuna; izan ere, gazteen gaitasunak ahalik eta gehien indartzeko eta beren ongizate osoa garatzeko, ez da nahikoa prestakuntza 
akademiko eta etikoa izatea, gizarte-erantzukizunaren eta -konpromisoaren esparruan babestuko, lagunduko eta edertuko dituena; aitzitik, ezinbestekoa da haiei 
laguntza ematea, “denbora aprobetxatzeko modu probetxugarri eta ludikoa” lor dezaten.

Bilboko Udalaren Osasun Planak aisia, zentzu zabalean, gazteen ongizatean zuzenean eragiten duen osasunaren faktore erabakigarritzat hartzen du. Kulturarako, 
kirolerako eta aisialdi parte-hartzezko eta osasungarrirako sarbidea faktore erabakigarriak dira gazte eta nerabeen garapen fisiko, psikologiko, emozional eta 
harremanetarako. Hori dela-eta, eta Udalaren jardueraren ikuspegi transbertsal batetik, Planak, besteak beste, kultura, kirol eta aisialdi osasungarriko eskaintza bat 
sustatu nahi du, nerabe eta gazteen gustu eta beharretara egokitua, eta, horrekin batera, programak eta jarduerak planifikatu ditu, kudeaketa emozionalerako, osasun 
afektibo-sexualerako, autoestimua sustatzeko, garapen pertsonalerako eta kultura- eta genero-berdintasuna errespetatzen duten harremanak kudeatzeko.

ZER IRITZI DUTE BILBOKO GAZTEEK?

Parte hartzeko prozesuan, gazteek agerian utzi dute aisiak eta askatasunez aukeratutako esperientziez gozatzeari lotutako balioek berentzat duten garrantzia, eta 
agerian utzi dute jardueren programazioa diseinatzerakoan kontuan hartzeko nahia, haien ustez askotarikoagoa eta parte hartzeko irekiagoa izan behar baitu. Prozesu 
horretan agerian geratu da udal-programazioari buruzko ezjakintasun orokorra eta Udalak zabaltzen duen komunikazio estrategiaren efikazia eskasa.

Egindako inkesten arabera, Bilboko gazteek 10etik 7,1eko puntuazioa ematen diote hiriko kultur eta kirol-eskaintzari, eta 10etik 6,4ko puntuazioa eta 10etik 6,1ekoa, 
hurrenez hurren, eguneko eta gaueko aisialdiaren eskaintzari. Bilboko gazteek denbora librea erabiltzen dute tabernetara eta diskoteketara joateko (%82), kirola egiteko 
(%76), aisialdi digitalerako (%68) edo zinemara, antzokietara edo museoetara joateko (%64). Eguneko aisialdirako egin daitezkeen hobekuntzei buruz galdetzen 
zaienean, %25ek jarduera gehiago eta hobeak proposatzen ditu, horiek zehaztu gabe, %15ek kontzertuen, zinemaren, antzerkiaren eta museoen eskaintza handitzea, 
eta %12k kirol-eskaintza. Gaueko eskaintza hobetzeko aukerei buruz galdetzen zaienean, %18k kontzertuen eskaintza zabaltzea eta hobetzea proposatzen du, eta %11k 
taberna eta diskoteken eskaintza, segurtasuna hobetuz.
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ERAKUNDEEN ERANTZUNA

Gazteriaren Euskal Legeak aitortzen du gazte guztiek dutela eskubidea kirola, kultura eta jarduera fisikoa eta aisialdi hezitzailea izateko, eta administrazio publikoek, 
erantzunkidetasunari dagokionez, konpromiso hauek hartzen dituzte:

•  Aisia eta astialdiko jardueren eskaintza bultzatzea, nerabe eta gazteen nahiei eta beharrei erantzuteko, haien garapen indibiduala eta konpromiso soziala bultzatzeko 
eta politikak, programak eta zerbitzuak diseinatu, gauzatu, jarraitu eta ebaluatzeko tresnak sortzeko.

•  Hezkuntza formala eta ez-formala, inklusiboa, kalitatekoa eta eleanitza ematea, gizarte-desberdintasunei aurre egiteko eta gizarte-kohesioa sortzeko tresna gisa.

•  Kirola eta jarduera fisikoa sustatzea, aukera-berdintasunean, gazteak balioak sustatzen lagunduko duten ohitura osasungarriak hartzeko sentsibilizatzearen 
ordainetan.

•  Kulturarako sarbidea baldintza berdinetan bultzatzea, kultura, eta, bereziki, euskal kultura sortzeko, sustatzeko, erabiltzeko, kontsumitzeko, zabaltzeko eta transmititzeko 
parte-hartzea sustatuz, eta, horretarako, parte hartzeko gune eta mekanismo egokiak gaituz, gazteen ezaugarrietara eta xede horretara egokituta.

•  Euskara eta euskal kultura sustatzea, heldu berri diren gazteak gizarteratzeko tresna gisa, eta errespetua, ezagutza eta kultura-trukea sustatzea; gazteek beste kultura-
errealitate batzuk ezagutu ahal izateko ekintzak eta programak bultzatzea; eta, komunitateko hizkuntza ofizialekin batera, beste hizkuntza eta kultura batzuk ikastea 
sustatzea, bereziki gure erkidegoan daudenak, zeinu-hizkuntza eta erromania, jatorri desberdinak dituzten gazteen arteko oinarrizko komunikazio-tresna gisa.

Bilboko Udalaren 2019-2023 Agintaldi Planak kultura biltzen du hiriko proiektu handien artean, eta hiru ekimen hauek nabarmentzen dira:

•  Bilbao Kultura 365, kultura-jarduera erakargarri, berri eta zabala urte osoan sustatzeko programa, hiriak, oro har, eta auzoek, bereziki, egiten dituzten kultura-eskaerei 
erantzungo diena, hurbileko kultura indartuz.

•  Gaur egun lantzen ari den Kultura Plan Estrategiko berriak udal-politikaren ildoak diseinatuko ditu hurrengo 10 urteetarako, Bilbok nazioartean kultura-hiri gisa duen 
irudia proiektatuz, gure aktibo kulturalei balioa emanez, jarduera eta proposamen berriak sortuz eta garapen kultural eta sortzailea bultzatuz.

•  Nerabeei zuzendutako Aisia eta Kirol Programa, hurbileko ekipamenduen sarean eta aisialdiko eta kiroleko jardueren programazioan hobekuntzak planteatzen 
dituena.
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2. ARDATZA GAZTERIA AKTIBOA: ERRONKA ETA ARDATZAREN IKUSPEGIA  

Bilboko gazteen parte-hartze aktiboarekin, aisialdi osasungarri eta arduratsuko kultura sustatzea, gazteen gaitasun indibidualak eta sozialak ahalik eta gehien indartuko 
dituena eta haien ongizatea bultzatuko duena.

GAZTERIA AKTIBOA ARDATZAREN IKUSPEGIA
Bilbo, gazteen sormena eta ekimena baloratzen eta sustatzen dituen hiria, kultur, kirol eta aisiako eskaintza 
pertsonen ongizate eta hazkundearen zerbitzura jarrita

2. ARDATZA GAZTERIA AKTIBOA: JARDUERA-ARLOAK ETA HELBURUAK  

ARLOA HELBURUAK

AISIA ETA KULTURA
•  Hiriko kultura-eskaintza eta gazte-programazioa hobetzeko estrategiak bultzatzea.

•  Aisiaren kultura sortzailea, osasungarria eta balioetan oinarritua sustatzea, gazteen interesei erantzungo diena eta hurbiltasun-
irizpideak kontuan hartuko dituena, bereziki nerabeei dagokienez.

KIROLA
•  Nerabeen eta gazteen artean jarduera fisikoa eta kirola sustatzea.

•  Kirola egitean berdintasunaren eta aniztasunarekiko errespetuaren balioak sustatzea.

OSASUNA ETA ONGIZATEA •  Gazteen eta nerabeen artean osasunaren kultura eta “ongizatearen” kultura sustatzea.
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2.1. ARLOA- AISIA ETA KULTURA 

TESTUINGURU-DATUAK

•  Bizkaiko gazteen %76k askotariko kultura- eta arte-jardueretan parte hartzen du: %61 kontzertuetara joaten da (mutilak neskak baino gehiago); %64 zinemara joaten 
da, %25 antzerkira joaten da (gazteenak gehiago), eta %24 museoetara joaten da (Gazteen adierazleak 2021. Gazteen Euskal Behatokia).

•  Deustuko Unibertsitateko Aisialdi Azterketen Institutuak 2017an egindako azterlanaren arabera, gazte bilbotarrei gehien gustatzen zaizkien aisialdiko jarduerak 
askotarikoak dira, nahiz eta lehentasuna duten lagunekin ateratzeak edo elkartzeak, musika entzuteak eta bidaiatzeak. Hala ere, oro har, biztanleen aisialdi-praktikei 
buruzko azterketetan egiaztatutako eta etengabeko gertaera bat da hainbat arrazoik eragindako praktika zapuztua: arrazoi ekonomikoek, informazio faltak eta, oso 
maiz, konpainia ezak eragindakoa. Azterketa horretan argi geratu zen asteburuetako gaueko martxa errotuta dagoela. Ia %87k esan du irteteko ohitura duela, neurri 
handiagoan edo txikiagoan, eta mutilek zein neskek, adina edozein dela ere, nahiz eta maizago 18-21 urte-tartekoen eta ikasleen kasuan. 

•  “Aisialdirako, kulturarako eta kiroletarako eskaintza: beharrak eta ohituren aldaketa Bilbo Hirian” azterlanak ematen dituen behin-behineko datuen arabera, gaur 
egun Aisialdi Azterketen Institutua prestatzen ari den azterlan horren arabera, Bilboko 18 eta 28 urte bitarteko gazteen %75ek ezagutzen du hiriaren kultura-eskaintza, 
baina neurri txikiagoan auzoetakoa (%56). Festak, zinema-, antzerki- eta kontzertu-aretoak, jaialdiak, atari zabaleko kultura-ekitaldiak eta museoak dira jarduera 
ezagunenak. Bilboko aisialdi-eskaintza 4tik 3,2rekin baloratu dute, eta 4 puntutik 2,8rekin, beren adin-taldearen eskaintza. Auzoetako eskaintzak puntuazio txikiagoa 
du, 4tik 2,8koa, oro har, eta 4tik 2,6koa, bere adin-talderako.

•  Gazteen %46k uste du pandemiak aisialdiko jarduerak aldatu dituela. Lagunekin denbora gehiago ematen dute, praktika berriak aurkitu dituzte eta aisiak beren 
bizitzan duen garrantzia gehiago baloratzen dute.

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

BHGk bi helburu ditu arlo honetan: 

•   Batetik, gazteak protagonista izango dituen kultura-eskaintza sustatzea, ez bakarrik ikusle gisa, baita sustatzaile gisa ere, sormenerako eta ekintzailetza 
sortzailerako aukerak sortuz.

•   Eta, bestetik, aisialdirako guneak aprobetxatzea STEAM gaitasunak sortu eta eskuratzeko, eta gizarteko eta generoko arrazoiengatik eten digitala gainditzen 
laguntzea. BHGren ildo berri baten bidez, sormena, ekimena, elkarlana, konpromiso soziala, pentsamendu kritikoa, teknologia berrien erabilera arduratsua 
eta gisa bereko beste balio batzuk sustatu nahi ditugu.
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HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

2.1.1- Hiriko kultur eskaintza 
eta gazte- programazioa 
hobetzeko estrategiak 
bultzatzea

18- UDALAREN KULTURA-ESTRATEGIA BERRIA, 
GAZTEEN IKUSPEGITIK

Hurrengo 10 urteetarako udal-politikaren jarraibideak markatuko dituen epe luzeko 
estrategia diseinatzea, Bilbok nazioartean kultura-hiri gisa duen irudia proiektatuz, gure 
aktibo kulturalei balioa emanez, herritarrentzako jarduera berriak sortuz eta kultura- eta 
sorkuntza-sarearen garapena bultzatuz. Kultura-estrategia berri horrek gazteriaren ikuspegia 
izan beharko du.

19- AISIALDI HEZITZAILEKO ERAKUNDE ETA 
PROFESIONAL PUBLIKO ETA PRIBATUEN TOKIKO SAREA

Erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetzarako tokiko sarea sortzea, nerabeen 
interesean eta parte-hartzean oinarritutako balioetan oinarritutako aisialdi sistema 
integratzailea diseinatu eta bultzatzeko.

20- GAZTEENTZAKO EKIPAMENDU ETA ZERBITZUEN 
PLANA

Ekipamenduen, programen eta zerbitzuen gaur egungo eskaintza ebaluatzea, hobekuntzak 
identifikatzea eta esku-hartzerako plan bat diseinatzea. Prozesu osoan gazteek eta gazte 
erakundeek hartuko dute parte, baita aisialdi hezitzaileko entitate eta profesionalen sare 
lokalak ere.

21- GAZTEEN KULTURA-AGENDA Komunikazio- eta hedapen-tresna berriak diseinatzea, gazteentzako eta nerabeentzako aisia- 
eta kultura-programazioari buruzko informazioaren efizientzia hobetzeko.

2.1.2. Aisiaren kultura 
sortzailea, osasungarria 
eta balioetan oinarritua 
sustatzea, gazteen 
interesei erantzungo 
diena eta hurbiltasun 
irizpideak kontuan hartuko 
dituena, bereziki nerabeei 
dagokienez

22. HURBILEKO EKIPAMENDU ETA PROGRAMEN 
SAREA (AUZOAK) Hurbileko ekipamendu eta programen sarea indartu eta hobetzea.

23- AISIALDIKO ETA KULTURAKO PROGRAMAZIOAREN 
EKIMENA ETA BATERAKO SORKUNTZA SUSTATU ETA 
LAGUNTZEKO PROGRAMAK

Gazteen ekimenak babestea eta aisialdiko eta kulturako jarduerak batera sortzeko 
espazioak sustatzea, nerabeek eta gazteek prestatutako eta nerabeei eta gazteei 
zuzendutako programazio baterako.

24- GAZTEEN KULTURA, GAZTEENTZAT ETA GAZTEEKIN Gazteen kultur sorkuntza, sortzen ari diren arte adierazpenak eta gazteek programaziorako 
sarbidea izatea bultzatzea.

25- STEAM IKASKETA KULTURAREN ETA AISIAREN 
BIDEZ

Kultura digitala eta teknologikoa sustatzea teknologien esperimentazio eta erabilera sozial, 
kritiko eta lankidetzazkoaren testuinguruan, gaitasunen eskuratze unibertsala sustatuz eta 
bereziki nesken arteko bokazio teknologikoak sustatuz.

26- EUSKARAREN ERABILERA AISIALDIKO GUNEETAN Aisialdian euskararen erabilera bultzatzeko programak eta jarduerak.
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GAZTEENTZAKO EKIPAMENDU ETA ZERBITZUEN SAREA

GAZTEGUNE DEUSTO 

GAZTEGUNE URIBARRI 

GAZTEGUNE OTXARKOAGA 

GAZTEGUNE BEGOÑA 

GAZTEGUNE IRALA 

GAZTEGUNE ZORROZA 

GAZTEGUNE ZAZPI KALEAK 

GAZTEGUNE REKALDE 

LA PERRERA 

BILBOROCK 

RAMONI 

https://www.google.com/maps/search/Gaztegune+Deusto/@43.2564428,-2.9422641,14z
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563492,-2.9269432,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563531,-2.9269379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/C.+Circo+del+Club+Deportivo+Amateur,+48004+Bilbao,+Vizcaya/@43.2504769,-2.9108369,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4e526e1eb51b:0xfcaeb4d69b83c4cb!8m2!3d43.250473!4d-2.9086482
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563531,-2.9269379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/Asociaci%C3%B3n+Gure+Lurra/@43.2773457,-2.9768483,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4e5063c4112c5d:0x2719026f0a6da56d!8m2!3d43.277333!4d-2.9746644
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563531,-2.9269379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/C.+Tolosa,+6,+48002+Bilbao,+Vizcaya/@43.2536035,-2.9515507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e5032cec8d93b:0xfccf4646457977dd!8m2!3d43.2535996!4d-2.949362
https://www.google.com/maps/place/Av.+Sabino+Arana,+50,+48012+Bilbao,+Vizcaya/@43.2565076,-2.95134,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e5032474c6fb5:0xe2638cfae43c7255!8m2!3d43.2565037!4d-2.9491513
https://www.google.com/maps/place/Bilborock/@43.2572026,-2.9297048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fcdf571ca75:0x9d66319f484b3b16!8m2!3d43.2572411!4d-2.9275919
https://www.google.com/maps/place/Larrakoetxe+Kalea,+32,+48004+Bilbo,+Bizkaia/@43.2591587,-2.901164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fa98adda91d:0xb82cf343daa879f0!8m2!3d43.2591548!4d-2.8989753
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2.2. ARLOA- KIROLA 

TESTUINGURU-DATUAK

•  Bizkaiko eskola-biztanleriaren %60 aktibotzat har daiteke kirol-jardueraren 
ikuspegitik (kirola eskola-orduetatik kanpo egiten dute astean 5 orduz edo 
gehiagoz), nahiz eta nesken sedentarismo-maila mutilenaren ia bikoitza 
den (nesken %25, mutilen %12). Hirugarren mailako hezkuntzara igarotzea 
elementu kritikoa da kirola egiteko, eta argumenturik zabalduena denbora 
libre falta da (%34), batez ere nesken kasuan.

•  Gazteei dagokienez (18-30 urte), mutilen %73k eta nesken %70ek kirola egitea 
sartzen du aisialdiko ohiko jardueren artean, eta kirol-programazioa handitzea 
eguneko aisialdiaren eskaintza hobetzeko modu bat izan daitekeela uste dute.

•  Kirola egitea funtsezkoa da gazteen ongizate fisiko, psikologiko eta 
emozionalean, eta horregatik da garrantzitsua haurtzarotik eta nerabezarotik 
bizitzan zehar mantenduko diren ohiturak sortzea. Baina kirolaren onurak ez 
dira norbanakoaren dimentsioan agortzen; aitzitik, nerabeen eta gazteen 
dimentsio soziala indartzen laguntzen dute eta hurbileko espazioetan 
(auzoetan) integrazio eta kohesio sozialeko politikak bultzatzen dituzte. Parte 
hartzeko prozesuan, gazteek kirolaren gizarte-alderdi hori nabarmendu dute, 
eta auzoetan aire zabaleko ekipamenduak aldarrikatu dituzte jolasa, topaketa 
eta kirol-praktika aske eta ez-lehiakorra sustatzeko.

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Bilboko Udalak, Bilboko Kirolaren 2021-2024 Estrategiaren bidez, tokiko kirol-eredu bat bultzatu nahi du, erakunde publiko eta pribatuen laguntzarekin, 
ongizatea eta aisialdi aktiboa hobetzen laguntzeko, eta jarduera fisikoak bizi-ohitura osasungarriak dituzten herritar osasuntsuak sustatzeko duen 
garrantzia bere gain hartu nahi du, bizi-kalitatea hobetzeko oinarri gisa. Bilboko Kirolaren Estrategia bi ikuspegitatik garatzen da:
•  Jarduera fisikoa eta kirola sustatzea “unibertsaltasun” irizpideen arabera, herritar guztiak lortzen saiatuz, horretarako zailtasun handienak dituzten 

biztanleria-taldeak bazterrean utzi gabe.
•  Hiria hobetzera bideratutako kirol-politika sustatzea, kirolaren balioek gizarte-kohesioa, auzoetako eremu publikoa, pertsonen garapen integrala, 

osasuna hobetzea eta hiriaren proiekzioa bultzatzeko duten ahalmena aprobetxatuz.

Bilbao Hiri Gazteak bere egiten dituen Bilborako Kirolaren Estrategiaren helburuak:
•  Kirola eremu guztietatik sustatzea.
•  Bizitza aktiboa eta osasuna sustatzea, jarduera fisikoa pertsonen eguneroko bizitzan sartuz.
•  Berdintasuna sustatzea Udalaren kirol-politikatik.
•  Kirola kultur egintza identitario gisa berrestea.
•  Kirola garapen ekonomikorako faktore gisa bultzatzea.
•  Kirol balioak bultzatzea gizarte kohesiorako tresna gisa, integrazioa eta bizikidetza sustatuz aniztasunean.
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HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

2.2.1- Nerabeen eta gazteen artean jarduera fisikoa 
eta kirola bultzatzea, kirolaren balioak sustatuz

27- KIROL-ERAGILEEN SAREA
Bilbao Kirolak-en menpe dagoen parte hartzeko espazioa, Bilboko kirol-arloko udal-
politikari eragiten dioten gaiei buruzko aholkularitza, kontsulta, informazio, jarraipen 
eta eztabaidarako. Helburua udalerrian kirola sustatzea da.

28- KIROL-PRAKTIKA ETA BIZIMODU 
AKTIBO ETA OSASUNGARRIAK 
NERABEEN ARTEAN

Kirol-praktika eta bizimodu aktibo eta osasungarriak sustatzea nerabeen artean.

29- GAZTEEN KIROLA ETA 
BERDINTASUNA

Berdintasunaren balioa eta nerabe eta gazteen kirolerako sarbide unibertsala 
sustatzea.

30- KIROLERAKO HIRIA
Bilbo kirol-praktikaren erreferente bihurtuko duten jarduerak eta ekitaldiak sustatzea, 
gazteen artean kirol horrekiko interesa areagotzen lagunduz eta bereziki eremu 
publikoan kirola egitean eraginez.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 45 •

2.3. ARLOA- OSASUNA ETA ONGIZATEA 

TESTUINGURU-DATUAK

•  Osasunaren Mundu Erakundearen arabera (OME), 4 pertsonatik 1ek nahasmendu mentalen bat izango du bizitzan zehar. Adinaren arabera, helduen osasun 
mentaleko arazoen %50 15 urte baino lehen hasten dira, eta %75 18 urte bete aurretik. Osasun mentaleko arazo bat agertzeko arrazoiak askotarikoak dira, eta 
faktore genetikoen, psikologikoen eta ingurumenekoen konbinazioak eragin ditzake.

•  AVIFESek argitaratu berri duen EAEn osasun mentaleko arazoak dituzten haurrak, nerabeak eta gazteak azterlanaren ondorio garrantzitsuenek adierazten 
dutenez, pandemiaren ondorioz, euskal osasun-zentroak eta elkarteak hazkunde nabarmena izaten ari dira adin txikikoen eta buru-osasuneko arazoak 
dituzten gazteen artean. Hauek dira aipagarrienak: elikadura-nahasmenduen eragina handitzea, arazo oldarkorrak eta autokontroleko arazoak. Haurtzaroaren 
ondoren, nerabezaroan agertzen dira buru-eritasunen lehen zeinu eta adierazpenak. Aldi horretan, alkohola edo drogak hartzeak buru-eritasun bat eragin 
dezake, edo are larriagotu. Lagunen (parekoen taldea) eta komunikabideen eragina ere osasun mentalean eragina duten faktoreak dira. 

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Udalaren Osasun Planaren arabera, nerabeak eta gazteak zaintzeak haien osasun fisikoa ez ezik, osasuna eta ongizate emozionala ere kontuan hartzea 
dakar. Hori dela eta, garrantzi handia du, batez ere, adin goiztiarrenetan, emozioak kudeatzeko, haien osasun afektibo-sexuala zaintzeko eta autoestimua, 
garapen pertsonala eta autonomia sustatzeko trebetasunak garatzen lagunduko dieten tresnak eta programak haien eskura jartzea, sexuen arteko 
harreman-giro berdinean. Irizpide horren defentsa etengabea izan da, eta are garrantzitsuagoa izango da kontuan hartzen baditugu COVID-19aren 
pandemiak gazteen osasunean eragin dituen ondorio larriak, bereziki nerabeen artean.

Bilbao Hiri Gazteak gazteen eta nerabeen osasun emozionala, haien osasun sexuala eta afektiboa sustatzeko eta ohitura osasungarriak sustatzeko eta 
kontsumo toxiko eta mendekotasun-praktikei aurrea hartzeko programak indartzea proposatzen du.

HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

2.3.1- Nerabeen eta gazteen 
artean “ongizatearen” kultura 
sustatzea

31- DROGEN ETA MENDEKOTASUNEKO BESTE JARRERA 
BATZUEN KONTSUMOARI BURUZKO PREBENTZIO-PROGRAMA

Drogen eta mendekotasuneko beste produktu eta jokabide batzuen kontsumoaren 
ondorioen berri ematea eta haiei aurrea hartzea.

32- ONGIZATE EMOZIONALA Nerabeei beren emozioak kudeatzen laguntzea eta horretarako tresnak ematea.

33- OSASUNA ETA ONGIZATE SEXUALA Sexu-osasunari eta bikote-harremanei buruzko informazioa, prestakuntza eta 
prebentzioa ematea.



3. ARDATZA GAZTERIA PARTE-HARTZAILE ETA KONPROMETITUA
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3. ARDATZA GAZTERIA PARTE-HARTZAILE ETA KONPROMETITUA: TESTUINGURU-ELEMENTUAK  

IGAZTEEN PARTE-HARTZEAREN GARRANTZIA

Gaur egungo gizarteetan, demokrazia ordezkatzailea ez da nahikoa kudeaketa publikoaren efikazia eta eragimena bermatzeko, eta gero eta ahots gehiagok 
eskatzen dituzte gobernantza-eredu berriak. Herritarrak, oro har, eta gazteak, bereziki, ez dira zerbitzu eta prestazio publikoen hartzaile hutsak; izan ere, beren 
komunitatearen norabidea markatu behar duten egungo eta etorkizuneko agertokiak eraikitzen parte aktiboa izatea eskatzen dute. 

Gazteak politikoki aktiboak dira, eta, sarritan, herritar-konpromisoa erakusten dute, gizarte-aldaketarako mugimenduen buru jarrita edo komunitatearen aldeko 
boluntario-lana eginda, eta horren erakusgarri ona izan dira osasun-krisian. Hala ere, erabaki politikoak hartzen diren erakundeetan ordezkaritza izateko aukera 
handiena duten belaunaldiak dira, eta horrek arrisku nabaria dakar haien errealitatea eta beharrak behar bezala kontuan ez hartzeko, eta horrek gazteengan 
desatxikimendu-sentimendu gero eta handiagoa eragin lezake.

ZER IRITZI DUTE GAZTEEK?

Euskal gazteriak demokraziaren funtzionamenduarekin zuen gogobetetasunak goranzko joera zuen, oro har, 2019ra arte, baina 2021ean balorazio hori 
asko jaitsi da, %61etik %53ra, 30 urtetik gorako biztanleek adierazten dutenaren antzekoa (%52). 10 gaztetik 4k interes handia edo nahikoa adierazten dute 
politikarekiko, 30 urtetik gorako herritarren gainetik, mutilek neskek baino gehiago. 25 urtetik beheitikoek eta Bizkaian bizi direnek batez bestekotik gorako 
interes handiagoa dute (Gazteen Argazkiak 2021. Gazteen Euskal Behatokia).

Bilboko gazteek 10etik 5eko puntuazioa ematen diote gazteek udal-politikan duten parte-hartzeari, eta ia puntuazio bera ematen diote (nesken artean pixka bat 
positiboagoa da) Udalaren jarrerari, iritzia entzun eta kontuan hartzeko orduan. Gazteen %53k gazteei zuzendutako ekintzak edo programak ezagutzen dituela 
dio (Bilboko Gazteriaren Pertzepzio Soziala. Ikerfel, 2021eko abendua).
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ERAKUNDEEN ERANTZUNA

Gazteentzako Europar Batasunaren 2019-2027 Estrategiak dioen bezala, 
demokraziaren eta, oro har, gizartearen osasun onerako, beharrezkoa da 
gazteria herritarren, politikaren, ekonomiaren eta gizartearen erabakietan 
sartzea. Hala, Estrategiaren 9. xedeak gazteen parte-hartze demokratikoa 
eta autonomia indartzea du helburu, gizarteko eremu guztietan, eragiten 
dien edozein gairen gaineko erabakietan eragina izan dezaten. Horretarako, 
erakundeei dei egiten die, esku-hartze maila guztietan, gazteei “espazioak, 
laguntza profesionala, baliabideak eta aukerak” eman diezazkieten, parte-
hartze hori efektiboa izan dadin, eta “gazteek eta gazteekin batera garatutako 
kalitatezko informazio egoki, hurbil eta zehatza eskuratu dezaten.

Ildo beretik, Gazteriaren Euskal Legeak aitortzen die gazteei gizarte-
ekarpenak egiteko eskubidea, esparru guztietan eta, zehazki, arlo 
ekonomikoan, sozialean, zibilean, politikoan eta kulturalean, eta honela 
definitzen du parte-hartzea: “Gazteek beren inguruneari, harremanei 
eta garapen pertsonal eta kolektiborako aukerei buruz erabakitzeko eta 
eragiteko gaitasuna sortzen duten prozesu, ekintza eta jarrerak, horietan 
esku hartzeko, eta eraldatzeko hala horiek berak nola, bereziki, gazteek 
kolektibo baten barruan duten bizitza-proiektuari zuzenean edo zeharka 
eragiten dioten egoerak”.

Horrela, eta gazteak gizartearen eraikuntzan bete-betean eta aktiboki parte 
hartzeko modu efektiboa bermatze aldera, Gazteriaren Euskal Legeak hainbat 
neurri ezartzen ditu, hala nola gazteen eta euskal administrazio publikoen 
arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako guneak sortzea, elkartegintza eta 
gazteen ekimenak babestea, eta parte-hartzearen kultura sustatzea, baita 
elkarteetako kide ez diren gazteen artean ere, eta, horretarako, egiturak 
sortzea. 

Gazteen parte-hartzea gai estrategiko bihurtu da gaur egun, biztanleria-
sektore horri zuzendutako edozein politika publikorentzat. Hala ere, 
kontuan izan behar dugu jarraitu beharreko jarduera-ildoek iraganeko 
inertziak gainditu behar dituztela, gazteak beren xedeen eta helburuen 
alde antolatzen eta jarduten diren fenomeno dinamiko horrekin bat ez 
datozelako.

Nafarroako Gazteriaren Institutuak argitaratutako “Nafarroako Gazteen 
Partaidetzaren Diagnostikoan” jasotzen den moduan, gizarte helduak 
gazteriari buruz duen jarrera kontrolatzaile eta paternalistaren 
adierazpiderik nabarmenenetako bat da erakundeen ekimenetan eman 
zaion protagonismoa. Gazteria politika publikoetan agertu ohi da, helburu, 
hartzaile eta onuradun gisa, subjektu aktibo gisa baino gehiago. Gazteen 
parte-hartzea ezin da kontsultara bakarrik mugatu. Beharrezkoa da gazteei 
eragiten dieten politika eta programak planifikatzen, aplikatzen eta 
ebaluatzen parte har dezaten bultzatzeko gazteen politiken ikuspegi berri 
bat planteatzea. Hala ere, gazteen inplikazioa gerta dadin, gazteek parte 
hartzea erraztu eta sustatuko duten zenbait baldintza behar dira:

•  Lehenik eta behin, parte hartzeko motibazioa. Inplikazioa zailagoa 
izango da gazteek frustrazio-sentimenduak badituzte edo beren 
parte-hartzeak beren errealitatean eta etorkizunean ondorio 
errealak eta praktikoak izango dituela behar bezain ziur ez 
badaude.

•  Bigarrenik, beharrezkoa da gazteei politika publikoen diseinuan 
parte hartzeko bide egokiak eskaintzea, batez ere beren bizi-
kalitatea hobetzea helburu nagusi duten politiketan.

•  Hirugarrenik, beharrezkoa da gazteek parte-hartze efektiboa 
izateko behar dituzten ezagutzak eskuratzea.

•  Laugarrenik, beharrezkoa da gazteen parte-hartzetik 
ondorioztatutako neurri, ekimen eta ekintzak beren gain hartu eta 
ezartzeko borondatea izatea, eta horrekin kontsultarako baino ez 
diren prozesuak gainditzea. 
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3. ARDATZA GAZTERIA PARTE-HARTZAILEA ETA KONPROMETITUA: ERRONKA ETA ARDATZAREN IKUSPEGIA  

Udalak Bilboko gazteriarekin duen komunikazioa hobetzea eta udal-politiken diagnostikoan, diseinuan, gauzatzean eta ebaluazioan parte har dezan sustatzea, 
informazio, lankidetza eta baterako sorkuntzarako tresna efikazak abian jarriz.

GAZTERIA PARTE-HARTZAILE ETA KONPROMETITUA ARDATZAREN IKUSPEGIA
Bilbo, gazteek beren diseinuan aktiboki parte hartzen duten hiria, kalitatezko ekintzak eta zerbitzuak sustatuz, 
aukera, bizikidetza, gizarte-kohesio eta ingurumenaren babeserako ekosistema aurreratua sortzeko

3. ARDATZA GAZTERIA PARTE-HARTZAILE ETA KONPROMETITUA: JARDUERA-ARLOAK ETA HELBURUAK 

ARLOA HELBURUAK

PARTE-HARTZEA, AHALDUNTZEA ETA ETA 
EKINTZA KOMUNITARIOA

•  Komunikazio-kanalak hobetzea, Bilboko gazteen beharrak eta itxaropenak ezagutzeko eta haien intereseko zerbitzu, programa eta 
jardueren berri efizientziaz emateko.

•  Gazteak gaitzea eta sentsibilizatzea, gizartea aldatzeko eragile izan daitezen.

•  Nerabeen eta gazteen parte-hartze aktiboa sustatzea.

BOLUNTARIOTZA •  Boluntariotza sustatu eta babestea, eta gazteen eta nerabeen elkartasunezko konpromisoari balioa ematea.

•  Europako eta nazioarteko boluntariotza sustatzea.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 50 •

3.1 ARLOA- PARTE-HARTZEA, AHALDUNTZEA ETA EKINTZA KOMUNITARIOA 

TESTUINGURU-DATUAK

•  BHG lantzeko prozesuan, informazio-sisteman defizitak daudela nabarmendu da. Bilboko gazteen %47k adierazi du gazteentzako ekimenak edo programak 
ez dituela ezagutzen, eta horien berri dutela adierazi dutenen %17k baino ez du adierazi horietan parte hartu duela.

•  Udalarekiko konfiantza indartzeko, beharrezkotzat jotzen dute Udalak erantzun argiak ematea benetan interesatzen zaizkien arazoei, hala nola enpleguari 
edo emantzipazioari. Udalaren eskumenekoak ez izan arren, beharrezkotzat jotzen dute Udala posizionatzea eta arazoak agerian uztea. Ingurumenarekin edo 
aldarrikapen feministekin (25 eta 30 urte bitarteko taldea) eta gardentasunarekin zerikusia duten gaietan ere kongruentzia eskatzen dute, hau da, Udalak 
bere proposamenekin zer egiten duen ezagutu ahal izatea. Udalak herritarren ekimenei lagundu behar die eta ez fagozitatu (25 eta 30 urte bitarteko taldea), 
baita autogestionatuei ere (19 eta 24 urte bitarteko taldea).

•  Bizkaiko gazteen %55ek, neskek batez ere, gai publikoetan aktiboki parte hartu nahi dute, baina %28k baino ez du uste alderdi politiko batetik hurbil dagoenik. 
%67k ez ditu parte hartzeko kanalak ezagutzen, baina %44k adierazi du parte hartzeko “interes handia edo dezentekoa” duela.

•  Parte-hartzea sustatzeko egiten dituzten proposamenen artean, honako hauek daude: hitzaldiak eta tailerrak antolatzea ikastetxeetan eta unibertsitateetan, 
eta herritarrak gai komunitarioetan inplikatzeko sentsibilizazio-ekintzak (19 eta 24 urte bitarteko taldea) eta Estatuko eta Europako plataformetan parte 
hartzea sustatzea (19 eta 24 urte bitarteko taldea). Herritartasun-eskola bat sortzea ere proposatu dute, norberaren eta herritarren ahalduntzerako, eta gazteak 
izatea programazioaren arduradunak. Elkarteentzako aholkularitza eta laguntza ere eskatzen dute. Kasu batzuetan, parte-hartzea sustatzea proposatzen dute 
konpentsazioren batekin, adibidez, kultura-bonuekin. Auzoetan parte hartzeko interesa ere adierazi dute, ez bakarrik hiri osoari begira.

•  Parte hartzera gonbidatzeko tresna gisa, gizarte-sareak proposatzen dituzte (hiru adin-taldeak), edo hurbileko pertsonen bidez, hala nola lagun edo irakasleen 
bidez (15-18 urteko taldea), eta taldean parte hartzeko aukera ematen dute (15-18 urteko taldea). Informazio-kanal gisa, aplikazio bat sortzea proposatzen 
dute, baita udal-webguneak ere proposamen zehatzak bozkatzeko aukera ematea. Kasu batzuetan, formatu analogikoko informazioa ere proposatzen dute 
–“teknologia ez baitago mundu guztiaren eskura”–, eta gazteentzako informazio-guneak barrutietako udal-zentroetan, liburutegietan, hezkuntza-zentroetan 
eta kirol-ekipamenduetan. Bertaratze bidezko parte-hartzea ere proposatzen dute (19 eta 24 urte bitarteko taldea).

•  Parte hartzeko gonbita egiten zaienean, beren intereseko gai batekin zerikusia duen eta uler dezaketen hizkuntza sinplean egitea proposatzen dute. 
Konfiantzazko gune bat eskatzen dute, iritzia emateko libre eta formatu dibertigarri bat izateko. Tailerrak gazteek ematea oso lagungarria da (15 eta 18 urte 
bitarteko taldea). Kultura anitzeko parte-hartzea eta parte-hartze deszentralizatua proposatzen dute (25 eta 30 urte bitarteko taldea) hizkuntza desberdinetan, 
ez beti euskaraz edo gaztelaniaz, eta metodologia desberdinekin (giza liburutegiak…).

•  Parte hartzeko formatuei dagokienez, foro gazteak proposatzen dituzte udal-proiektuak alderatzeko, bai eta Gazteriaren Idazkaritza bat edo Gazteriaren 
Kontseilu bat sortzeko ere, modu independentean jarduteko eta deialdiak, prestakuntza-guneak eta gazteei ikusgarritasuna emateko (19 eta 24 urte bitarteko 
taldea). Beste pertsona batzuek ere leihatila bat sortzea proposatzen dute (fisikoa eta birtuala), enpleguaren, etxebizitzaren edo prestakuntzaren arloko 
abusuak salatzeko.
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BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Konekta Gazteria eta Kirol Sailak sustatutako programa bat da, gazteek parte-hartze prozesuan egindako proposamenetatik sortua. Programa honek La 
Perreako udal-ekipamendu berrian du egoitza, eta Bilboko gazteen eta gizarte-berrikuntzako eta sortzen ari diren teknologietako herritar-laborategi 
baten arteko konexio-elementu gisa planteatzen da, gazteen artean sormena, ekimena, parte-hartzea, konpromiso soziala, pentsamendu kritikoa, elkarlana eta 
ahalduntze pertsonala eta komunitarioa sustatzeko. Programak hainbat jarduera-ildo eta helburu ditu:

•  Arreta presentziala eta gazteekiko harreman zuzena eta pertsonala berreskuratzea, sare sozialak informazio lanetan erabiltzen jarraitzea galarazi gabe. Arreta 
zerbitzua, gazteria politiketan adituak diren teknikariek ematen dutena, Bilboko gazteriaren eta Udalaren arteko komunikazio-zubia izango da, zerbitzu 
erabilgarriak eskainiz eta haien eskaerak, beharrak eta iritziak jasoz.

•  Bilboko gazteen egoerari buruzko ikerketa bultzatzea, haien iritziak eta balorazioak bilduz.

•  Erakundeen arteko komunikazio-estrategia birpentsatzea, informazioa gazteei helarazteko, hurbiltasun-irizpideak kontuan hartuta.

•  Bilbao Hiri Gaztea betetzeko proiektuak abiaraztean gazteei protagonismoa emateko ekimenak sustatu eta babestea.

•  Nerabeek eta gazteek parte hartzeko kultura sustatzea, gizartea aldatzeko eragile eta tokiko gazteria politika definitu, gauzatu eta ebaluatzeko eragile gisa.

•  Boluntariotza sustatzea, gazteen konpromiso sozialaren erakusgarri, “Balioen Hiria” eraikitzeko.
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HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

3.1.1. Komunikazio-kanalak hobetzea, 
Bilboko gazteen beharrak eta itxaropenak 
ezagutzeko eta haien intereseko zerbitzu, 
programa eta jardueren berri efizientziaz 
emateko

34- KONEKTA (Gazte 
Informazioaren Udal Bulegoa)

Arreta presentziala, telefonikoa eta Sare Sozialen bidezkoa eskaintzen duen zerbitzu 
berria, informatzeko, orientatzeko, entzuteko eta Bilboko gazteekiko eta gazteekin 
zein nerabeekin lotura duten erakundeekiko komunikazioa eta interakzioa sustatzeko. 
Eginkizunak:
•  Gazteei eta nerabeei dagozkien gaietan informazio eta orientazio puntu gisa jardutea.
•  Bete gabeko eskaerak entzun, tratatu eta kanalizatzea.
•  Gazte eta nerabeentzako tokiko ekipamenduen sarea koordinatu eta dinamizatzea.

35- GAZTERIAREN ETA 
NERABEZAROAREN BEHATOKIA

Bilboko gazteen eta nerabeen egoeraren etengabeko jarraipena egiteko tresna, ikuspegi 
orokor, ebolutibo eta eguneratua izateko, haien egoera eta erakunde publikoen politiken 
eta administrazio-ekintzen eragina ebaluatzeko ahalbidetuko duena.

36- GAZTEENTZAKO KOMUNIKAZIO-
ESTRATEGIA BERRIA

Udal-mailako komunikazio-estrategia bat zehaztea, honako hauetarako:
•  Udal-antolakuntzan elkarreragin efizientea ahalbidetzea.
•  Herritarrei, oro har, eta bereziki gazteei eta nerabeei, zuzenean eragiten dieten politika 

eta ekintza administratiboei buruzko informazioa efikaziaz ematea.

3.1.2. Gazteak gaitzea eta sentsibilizatzea 
gizarte-aldaketarako eragile gisa joka 
dezaten

37- KONEKTA GELA Gazte eta nerabeen jabekuntza soziala sustatzeko eta gizartea aldatzeko eragile gisa 
aktibatzeko sentsibilizazio- eta trebakuntza-gunea.

3.1.3. Nerabe eta gazteen parte-hartze 
aktiboa sustatzea

38- KONEKTA GUNE 
Gune iragankorrak edo iraunkorrak, esperimentazioaren inguruan hainbat eragile lotzeko 
gaitasuna dutenak, gazteria-politiken diseinua birpentsatzeko eta “gazteen eskalako hiria” 
eraikitzeko aukera berritzaileak sortzeko.

39- GAZTE ELKARTE ETA TALDEEI 
LAGUNTZEKO PROGRAMA

Gazteen elkarteak eta taldeak sortutako lana eta elkarte-sarea indartzeko baliabideak eta 
laguntzak.

40- IDEIAK MARTXAN Programa indartua, interes orokorreko Europar Batasuneko ekimenak eta gizartean eragina 
duten ekimen-proiektuak diseinatzen eta abian jartzen parte-hartzea eta lankidetza 
sustatzeko.
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3.2 ARLOA- BOLUNTARIOTZA 

TESTUINGURU-DATUAK

•  Gazteriaren Euskal Behatokiaren 2020/2021 Euskal Gazteriari buruzko txostenean jasotzen denez, 2021ean euskal gazteen %11,5ek adierazi du boluntario-lanak 
egin dituela (2016ko datu bera), eta nesken parte-hartzea handiagoa izan dela (%12,3) mutilena baino (%10,7). 20 eta 24 urte bitartekoak dira ehunekorik handiena 
dutenak (%14,9), eta atzetik 15 eta 19 urte bitartekoak (%10,2); 25 eta 29 urte bitartekoen artean, berriz, ehunekoa txikiagoa da (%9,5).

•  Gainera, %15,5ek adierazi du boluntario-lanak egiten dituela pobrezia errotik kentzeko, garapenerako lankidetzarako, etorkinei edo errefuxiatuei laguntzeko eta 
abarrerako jardueretan; beste %7,8k kulturaren eta/edo arte- edo kultura-ondarearen esparruarekin lotutako borondatezko jarduerak egiten ditu; beste %6,9k, 
ekologiaren eta ingurumenaren esparruan; %6,6k, ezgaitasunaren esparruan; %5,7k, hirugarren adinekoen esparruan; eta gainerakoek, ehuneko txikiagoa duten 
beste esparru batzuetan, hala nola, osasunean, mendekotasunetan edo larrialdietan..

BILBAO HIRI GAZTEAREN PLANTEAMENDUA

Bilbo beti izan da hiri solidarioa, neurri handi batean Hirugarren Sektore Sozialean sartuta dagoen pertsona- eta erakunde-sare garrantzitsu baten bultzadak 
mugitua. Sare horrek bere oinarrian dagoen harreman- eta giza kapitala bideratzen jakin du, eta, horretarako, kontzientzia kritikoa eta salaketa-kontzientzia 
sortzeaz gain, banakako eta taldeko eskaerei erantzuten ere jakin du. Herritarren konpromiso zibikoa, bereziki gazteenena, gero eta garrantzitsuagoa da hiri 
inklusiboagoak lortzeko bidean aurrera egiteko, guztiontzako aukerak eskaintzeko gai baitira.

•  Gazteriaren 2/2022 Legeak euskal administrazio publikoen erantzukizun hauek zehazten ditu:

•  Gazteen boluntariotza antolatuak bultzatzea.

•  Borondatezko ekintzako edozein gazte-entitaterekin lankidetzan aritzea, gazteen boluntariotzako programak eta proiektuak gauzatu eta garatzeko.

•  Gazteen boluntariotzari buruzko informazio kanpainak antolatzea eta haien balioak zabaltzea.

•  Gazteen boluntariotzari buruzko ikerketak, azterlanak, argitalpenak, web-orriak eta sare sozialetako aipamenak egitea.

•  Europako eta nazioarteko boluntariotza-proiektuak eta ekintza berritzaileak sustatzeko ekimenak sustatzea, gazteak boluntario-izaeran prestatzeko eta 
trebatzeko berariazko prozesuei laguntzeko eta lankidetzarako sareak sortzeko.

•  Elkartasunezko jarrerak sustatzea, gazteriaren arloko jarduera, zerbitzu eta ekipamenduetan boluntario-lanak eginez.

 

HELBURUA NEURRIA DESKRIBAPENA

3.2.1- Boluntariotza sustatu eta babestea, eta gazteen eta 
nerabeen konpromiso solidarioa aintzat hartzea

41- GAZTEEN BOLUNTARIOTZARI LAGUNTZEKO 
PROGRAMA

Gazteen boluntariotza antolatuari laguntzeko eta boluntario-
lana eta horrek dakartzan balioak sustatzeko baliabideak.

3.2.2- Europako eta nazioarteko boluntariotza sustatzea 42- EUROPAKO ETA NAZIOARTEKO GAZTEEN 
BOLUNTARIOTZARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

Nazioarteko boluntariotza sustatzeko eta babesteko 
baliabideak.



ESTRATEGIATIK EKINTZARA.  
BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025EN 

GOBERNANTZA EREDUA
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GOBERNANTZA-EREDUA 

Bilbao Hiri Gaztea hurrengo urteetan garatu beharreko lan-prozesua gidatzeko tresna gisa diseinatu da, “gaztetasunari begira” eragiteko, tokian tokiko errealitate 
aldakor batean, eta egoera horrek Estatuan eta nazioartean duen eraginaren mende.

Hala, Planak hedapen-, segimendu- eta ebaluazio-eskema hau proposatzen du:
•  PLANAREN HEDAPENA. BHG Urteko Plan Operatiboen (UPO) bidez zabalduko da indarrean dagoen bitartean; plan horiek, aurreko urteko ebaluazioa eta 

ekintza sektorialen aurreikuspena oinarri hartuta, neurri berriak finkatu, egokitu eta sortuko dituzte, Planaren jarduera-eremu eta -ardatzetan planteatutako 
helburuak betetzeko.

•  JARRAIPENA. Urteko ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan, aurreko ekitaldiko jarraipen-txostena egin eta aurkeztuko da, aldi horretan garatu beharreko 
Urteko Plan Operatiboaren oinarri eta justifikazio gisa balioko duena.

•  EBALUAZIOA. Planaren indarraldiaren amaieran garatuko da eta ondoren Bilbao Hiri Gaztearen hurrengo etapa diseinatuko da..

Urteko Plan Operatiboak eta jarraipen- eta ebaluazio-txostenak erraz irakurtzeko irizpideen arabera egingo dira, eta behar bezala zabalduko dira Bilbao Gazte https://
bilbaogazte.bilbao.eus webgunearen bidez eta beste gune batzuen bidez, aurrez aurrekoak zein digitalak. 

GOBERNANTZA-ESPAZIOAK  

Bilbao Hiri Gaztearen testuinguruan garatu beharreko ekintzak hedatu, jarraitu eta ebaluatzeko lan metodologia 3 esferatan planteatzen da:

ESFERA GAZTEA

ESFERA TEKNIKOAESFERA POLITIKOA

LIDERGO POLITIKOA: 
Udalaren Gazteria Batzordea

ZUZENDARITZA TEKNIKOA: 
Gazteria Arloa

BARNE-KOORDINAZIOA: 
Arlo arteko Batzordea

ERAKUNDE ARTEKO KOORDINAZIOA: 
Euskadiko Gazteriaren Arloko Erakundeen 
arteko Koordinazio Organoa

PARTE-HARTZEA : 
Gazteen panela
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GAZTEEN PANELA

Hiriko 8 barrutietan bizi diren 24 gazte, deialdi irekiko eta urteko berritze 
partzialeko sistemen bidez aukeratuak; eginkizun hauek betetzeko 
prestakuntza eta informazioa emango zaie:

•  BHGren neurrien betetze-mailaren eta garapenaren jarraipen kritikoa 
egitea, ekintzen ardura duten udal-sailekin elkarreraginean jardunez, 
eta Urteko Programa Operatiboak eta Planaren Jarraipen eta Ebaluazio 
Txostenak egiten parte hartuz, iritzi, balorazio eta proposamenekin.

•  Bere lanbide edo gizarte-jardueraren esparruan beste gazte batzuekin 
elkarreraginean aritzea, lortutako informazioa zabaltzeko eta iritziak eta 
proposamenak biltzeko.

•  Neurri, ekintza eta programa berriak proposatzea BHGren testuinguruan.

Panel honetan Gazteriaren Euskal Kontseiluko kideak ere sartuko dira.

GAZTERIA-ARLOA

Gazteria-politiketan aditua den lantalde teknikoa, udal-gobernuko taldeko 
ordezkaritza politikoaren zuzendaritzapean. Eginkizun hauek izango ditu:

•  Urteko Programa Operatiboen prestaketa, jarraipen-txostenak eta planaren 
azken ebaluazioa koordinatzea.

•  Bere eskumenen esparruan, Bilboko gazteen behar eta itxaropenei 
erantzungo dieten programa eta zerbitzu berriak diseinatu eta bultzatzea.

•  Planaren gobernantza-esparruen ekintza koordinatua erraztea.

•  Gazteriaren udal-behatokia eta BHGri lotutako adierazleen taula kudeatzea.

ARLO ARTEKO BATZORDEA

BHGrekin lotutako udal arlo eta enpresa guztietako teknikariek 
osatzen dute. Eginkizunak:

•  Kasuan kasuko arloan aurreikusitako neurriak bete daitezen 
bultzatzea.

•  Urteko Programa Operatiboak eta Planaren jarraipen- eta 
ebaluazio-txostenak prestatzen parte hartzea, iritziak, balorazioak 
eta proposamenak emanez.

EUSKADIKO GAZTERIAREN ARLOKO ERAKUNDE ARTEKO 
KOORDINAZIO-ORGANOA

Gazteriari buruzko martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 48. 
artikuluan aurreikusitako organoa. Euskal Administrazioaren hiru 
lurralde-mailek osatzen dute, eta Euskadiko esparruan gazte-
politikak koordinatu eta bultzatzeko eginkizuna du.

UDALAREN GAZTERIA BATZORDEA

Udal-ordezkaritza duten talde politikoek osatzen dute. Eginkizun 
hauek izango ditu:

•  Prozesuaren bilakaeraren jarraipena egitea, jarraipen 
txostenetan, Urteko Plan Operatiboetan eta ebaluazio-
txostenean oinarrituta.

•  Gazteen Panelaren iritziak eta proposamenak entzutea eta 
haiekin kontrastatzea.

•  Proposamenak zuzenean egitea Gazteria Departamentuan edo 
udal-erregelamenduetan horretarako ezarritako ohiko sistemen 
bidez.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 57 •

PLANAREN JARRAIPENAREN ADIERAZLE GLOBALAK

Neurri eta proiektu eraldatzaile bakoitzaren adierazleez gain, honako adierazle estrategiko hauek ezarri dira Bilboko gazteen bilakaera monitorizatzeko: 

ARLOA ADIERAZLEAK

DEMOGRAFIA Gazteen indizea
Gazteen indizea barrutien eta auzoen arabera
Bilboko gazteen kopurua (orokorra eta barrutika)
Jatorri atzerritarreko gazteen kopurua (15-29 urte)
EAEn jaio eta atzerrira emigratzen duten gazteen kopurua
EAEn jaiotako 18 eta 34 urte bitarteko gazteen itzulera-tasa
Ugalkortasun-tasa
Batez besteko seme-alaba kopurua emakumeko

Gazteria EMANTZIPATUA Eskola garaia baino lehen uzten dutenen tasa
Goi-mailako ikasketak dituzten 30-34 urteko biztanleen ehunekoa
Zientzia, matematika eta teknologiako gazte tituludunen tasa
Gazte hirueledunen tasa
Jarduera-tasa
Gazteen langabezia-tasa
Behin-behinekotasun tasa
Norberaren konturako enplegu-tasa gazteengan
Hileko batez besteko soldata garbia
Enplegu egokitua
Lanbide Heziketako ikasketak amaitu ondoko laneratzeko tasa
Unibertsitate-ikasketen ondoko laneratze-tasa
Lana aurkitzeko itxaropena
Lana galtzeko arriskua
Gazteen emantzipazio-tasa
Gazteak emantzipatzeko batez besteko adina
Etxebizitza librea jabetzan eskuratzeko kostua
Alokairuko etxebizitza librea eskuratzeko kostua
Benetako pobreziaren tasa
Gazteak buru dituzten etxeetako pobrezia errealaren tasa (35 urtetik beherakoak)
DBEa/BGDSa jasotzen duten gazteen tasa
Ikasten eta lanik egiten ez duten gazte inaktiboen tasa
Eskolatze goiztiarreko tasa (0-2 urte)
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ARLOA ADIERAZLEAK

Gazteria AKTIBOA
Gazteen depresio- eta antsietate-arazoen prebalentzia-tasa
Jarduera fisikoaren tasa
Bilboko kultur, kirol eta aisialdi eskaintzaren balorazioa

Gazteria KONPROMETITUA

30 urtetik beherako emakumeen aurkako indarkeriaren tasa orokorra
Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzari laguntzea
29 urteko gazteen euskara-maila
Gazteria ekologista
Kontsumo jasangarriaren indizea
Garraio publikoaren erabilera
Bizikletaren erabilera
Intolerantzia ideologikoa
Etorkinen sarrera ukatzea
Elkarteren bateko kide diren gazteen tasa
Boluntario-lanak egiten dituzten gazteen tasa
Gai publikoetan parte hartzeko gogoa
Udalekiko konfiantza
Euskadiko zerbitzu publikoen balorazioa
EBrekiko konfiantza
Udalak gazteriaren arloan egiten duen lanaren balorazioa

BESTE BATZUK Batez besteko errenta pertsonala
Hiriko unibertsitateetako ikasle-kopurua
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FINANTZAKETA

Ondoren, adierazten da neurri horien 2022rako kostua zenbatekoa izango den gutxi gorabehera, BHG arloen arabera:

EREMUA 2022AN EGIKARITUTAKO AURREKONTUA

1. ARDATZA, GAZTERIA EMANTZIPATUA 5.700.000 €

2. ARDATZA, GAZTERIA AKTIBOA 3.700.000 €

3. ARDATZA, GAZTERIA PARTE HARTZAILE ETA ENGAIATUA 450.000 €

Zeharkakoa: Gazteria Saileko langileen eta funtzionamendu-kostu orokorren aurrekontua. 1.100.000 €

GUZTIRA 10.950.000 €

IRUZKINAK

• Ez dira kontuan hartu Udaleko beste sail batzuen eta beste udal-enpresa batzuen langile-gastuak eta kostu orokorrak.

• Ez dira zenbatu jarduera orokor batzuen ondoriozkoak: EPEak, etxebizitza, prestazio sozialak,...

• Ez dira kontuan hartu ekipamenduetako inbertsio-kostuak: haur-eskolak, udal-ekipamendu berriak...

• Programa batzuek hainbat ardatzetan eragiten dute. Hala gertatzen denean, inpakturik handiena zein ardatzetan eragiten duen, hari esleitu zaio aurrekontua.



ERANSKINAK  
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1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

1. NEURRIA- FAMILIENTZAKO HEZKUNTZA-LAGUNTZA

DESKRIBAPENA Gizartean, hezkuntzan eta komunitatean esku hartzeko programak, familiei seme-alaben hazkuntzan laguntzea, arrisku-egoerak atzeman eta prebenitzea eta adingabeen 
ongizatea eta garapen pertsonal eta hezitzailea sustatzea helburu dutenak. Programa horiek beste komunitate-baliabide batzuekin koordinatuta lan egiten dute (eskolak, 
osasun-zentroak, aisialdi-erakundeak eta abar), eta arreta berezia ematen diete arrisku eta/edo babesik gabe dauden adingabeei eta familiei.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA EKINTZA 
NABARIAK

•  Eskolako absentismoa prebenitu, detektatu eta kontrolatzeko programa (EAP). 3 eta 16 urtera bitarteko adingabeen eskolagabetzea prebenitzeko eta 16 urtetik 
17 urtera bitarteko adingabeei lanbide-hastapeneko eta helduarorako trantsizioko prozesuan laguntzeko programa.

•  Gizartean, hezkuntzan eta komunitatean esku hartzeko programa (PISECO). Familian, hezkuntzan, afektibitatean eta/edo gizartean gabeziak dituzten adingabeei 
laguntzeko programa.

•  Ijitoen komunitatean gizarte-, hezkuntza- eta komunitate-arloetan esku hartzeko programa (PISEKALÓ). Ijito adingabeen garapen integrala sustatzeko 
programa, haien familia- eta pertsona-baliabideak indartuz eta baliabide normalizatuak eskuratzeko aukera emanez, familiei laguntza emanez eta komunitate honi eragiten 
dioten gizarte-gabeziak prebenituz.

•  Gizarte- eta hezkuntza-laguntzako tailerrak Bilbo Zaharrean, San Frantziskon, Zabalan eta Otxarkoagan. Gizarte-, hezkuntza- eta eskola-laguntza ematea auzo 
horietan gizarte-egoera ahulean dauden neska-mutilei (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak).

•  BAKUVA, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoetan adin txikikoei eta haien familiei gizarte eta hezkuntza arloan laguntzeko programa, 
haurrei beren garapen pertsonala eta hezkuntza garatzen laguntzeko eta haien garapena mugatzen duten gizarte eta/edo familia ereduak apurtzeko.

•  Hirusta-Bilbao programa, jokabide arriskutsuak dituzten nerabeei eta haien familiei laguntzeko, adingabeen jokabide arriskutsuak gutxitzeko eta 
familiei laguntzeko eta familia-harremanak hobetzeko.

•  Haurtzaroaren, nerabezaroaren eta gaztaroaren arloetan lan egiten duten profesionalentzako prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa. Aisialdiko 
gizarte- eta hezkuntza-programetan diharduten aisialdiko hezitzaile eta animatzaileei zuzendutako tailerrak, nerabeekin genero-berdintasunari, indarkeria matxistaren 
prebentzioari, kultura-aniztasunari, kontsumo kaltegarriei eta abarri buruzko alderdiak lantzen jakin dezaten.

•  Bilboko Guraso Eskola Programa. Bilboko hezkuntza zentroetan zerbitzura dagoen programa. Orientazioa eta tresnak ematen dizkie gurasoei, seme-alaben garapena 
baldintzatzen duten hezkuntza-alderdiak hobetzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN-TALDEA 12tik 17ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 4. GJH Kalitatezko hezkuntza
10. GJH Desberdintasunak murriztea

INPLIKATUTAKO ARLOAK • Gizarte Ekintza
• Euskera eta hezkuntza
• Berdintasuna
• Lankidetza, Bizikidetza eta Festak
• Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE ERAGILE 
BATZUK

•  Bakuva
•  Gizakia
• Hezkuntza zentroak
• Gizarte- eta hezkuntza-arloko entitateak

JARRAIPEN ETA EBALUAZIO ADIERAZLEAK • Nerabe onuradunen kopurua
• Prestatutako profesionalen kopurua
• Prestatutako gurasoen kopurua
• Eskola-absentismoaren indizea
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1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

2. NEURRIA- ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAKO PRESTAKUNTZA

DESKRIBAPENA Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren esparruan garatzen diren programak, nerabeen eta gazteen artean bokazio teknologikoak sustatzeko, STEAM gaitasunak sustatuz, 
bereziki nesken artean. Programa horiek, halaber, gaitasun digital eta teknologikoetako prestakuntzaren etena gainditu nahi dute.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Bizilabe Bilbao programa, bokazio zientifiko eta teknologikoak sustatzeko. 10 eta 17 urte bitarteko gazteentzako Ikerketa Zentroa, zientzia eta teknologiari buruzko 
gaietan, zientzia eta teknologiarekiko interesa, ekimena eta sormena sustatzeko. Hartara, irakasleek, aholkularitzak eta ikuskatzaileek lagunduta, eskola-orduetatik kanpo, 
beren gaitasunak garatzen dituzte eta aurrera egiten dute ahalduntzean, tailerretan, topaketetan eta ekitaldietan parte hartuz. Tokiko enpresak eta profesionalak inplikatu 
nahi dira, aholkulariak izan daitezen eta gazteak zientziaren eta teknologiaren benetako mundura hurbil daitezen. Halaber, monitoreei eta aholkulariei prestakuntza ematen 
zaie Bizilagun Elhuyarren metodologian. Metodologia hori berariaz garatu da proiekturako, gazteei laguntzeko eta gidatzeko.

•  Zientzia eta teknologia zabaltzeko jarduerak: Zientzia Azoka. Ikasturtean zehar gazteek taldean egindako proiektu zientifiko-teknologikoak eta denbora horretan 
izandako esperientziak erakusten dituen azoka. Ikasturtean zehar, gazteek berek erabakitzen duten erronka baten inguruan lan egiten dute.

•  STEAM MAKER. Hezkuntza ez-formaleko eremuetan nerabeen eta gazteen artean teknologia berriak sustatzeko programa.
•  KZGune Programa. IKTetan trebatzeko zentroen Euskal Sare Publikoa, Bilboko Udalarekin lankidetzan diharduena, herritarrak Informazioaren Gizartean integratzeko 

hainbat udal-zentrotatik.
•  Kontsumo Arduratsuaren Programa. Elikagaien eta kontsumorako uren kontrol mikrobiologiko eta kimikoaren garrantziaz kontzientziatzeko hezkuntzatailerra 

(mikroorganismo patogenoen presentzia kontrolatzea, gehigarriak kontrolatzea, espezieak identifikatzea, etiketatzeak ez betetzea…). eta osasunean duen eragin nabaria 
kontsumo jasangarrian. Horretarako, DNA identifikatzeko teknika, pH-tailerra eta substantzien identifikazioa erakusten dira, eta udallaborategira bisita egiten da. Osasun-
batxilergoa egiten duten nerabeei zuzenduta dago programa.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 4. GJH Kalitatezko hezkuntza
10. GJH Desberdintasunen murrizketa
11. GJH Hiri eta Komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kiroia
•  Bilbao Ekintza
•  Parte-hartzea
•  Osasuna

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Elhuyar Fundazioa
•  KZ Gunea
•  Hezkuntza-zentroak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Parte hartu duten ikastetxeen eta aisialdi-taldeen kopurua
•  Abian jarritako programen eta jardueren kopurua
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1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

3. NEURRIA- ARTE ETA SORKUNTZAKO PRESTAKUNTZA

DESKRIBAPENA Zinema, antzerkia, musika, dantza eta gisako diziplina artistikoen ezagutza eta zaletasuna sustatzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteentzako Antzerki Tailerra. Bilboko Baliabide Eszenikoen Zentroan egiten den 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzako euskarazko antzerki-tailerra. Tailerrak joko dramatikoa, irudimena 
eta entzutea ulertzen lagundu nahi du, ikasleak interpretazioaren lanean sartzen dituen bitartean, adierazkortasunaren garapena eta sormen-, emozio- eta gorputz-gaitasuna sustatuz.

•  Zinema Euskaraz. Bilboko ikastetxeetako ikasleei zuzendutako programa, esparru akademikotik kanpo euskararen erabilera soziala bultzatzeko eta berdintasuna, elkartasuna eta gisako 
balioak sustatzeko.

•  Udal Musika Eskola. Irakaskuntza ez-arautuko ikasketak, herritarrei zuzendutako musika-prestakuntza praktikoa eskaintzeko asmoa dutenak.
•  Rafael Mikoleta euskarazko ipuinen lehiaketa. Bilboko Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasleen artean euskarazko irakurketa eta idazketa sustatzeko 

jarduera. Lehiaketaren lehen edizioa 1989an egin zen. Urtero, batez beste, 950 ipuin aurkezten dira, eta argitalpen bat kaleratzen da, edizio bakoitzeko ipuin irabazleekin eta epaimahaiak 
aitormena egindako ipuinekin.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN TALDEA 12tik 17ra
18tik 24ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 4. GJH Kalitatezko hezkuntza
10. GJH Desberdintasunen murrizketa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Kultura
•  Euskara eta hezkuntza
•  Bilbao Musika

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Hezkuntza-zentroak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Parte hartu duten ikastetxeen kopurua



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 64 •

1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

4.NEURRIA- PRESTAKUNTZA BALIOETAN

DESKRIBAPENA Ikasleen hazkunde pertsonalaren eta garapen komunitarioaren erantzukizunean hezteko ikastetxeen eskura jartzen diren jardueren eta tresnen programa.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  BOSA! Zinemaren bidezko balioetan hezteko programa. Helburu nagusia da nerabeak Giza Eskubide Unibertsalak betetzeko konpromisoan eta horien era guztietako 
urratzeekiko sentsibilizazioan heztea.

•  Talde Feministak. Berdintasunaren arloan sentsibilizatuta dauden eta berdintasunean diharduten emakumeenganako indarkeria-egoerak zalantzan jartzeko gaitasuna 
duten neska-mutil nerabeen taldeak.

•  Genero Indarkeria Prebenitzeko eta Berdintasuna Sustatzeko Tailerrak: "Tratu onak indarkeriarik gabe bikote-harremanetan”. Ikasleentzako tailerrak; 
horietan, gurasoek eta irakasleek ere parte hartzen dute, nerabeak eta gazteak gizartearen eraldaketa-prozesuan protagonista izatea sustatu nahian, berdintasunezko eta 
emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartea eraikitzeko.

•  Eskolako 2030 Agenda. Jasangarritasunerako hezkuntza-programa, helburutzat eraldaketa ekosozialean parte hartzeko gaitasunak, ezagutzak, jarrerak, motibazioa eta 
konpromisoak garatzea duena.

•  Nerabeen Programa. Beren hazkundearekin zerikusia duten gaietan sentsibilizatu, informatu eta gaitu nahi ditu nerabeak, bizi duten prozesua ulertzeko azterketa-
elementuak emanez eta nerabeen nortasuna modu osasungarrian eraiki ahal izateko tresnak eskainiz

•  Hezkuntza afektibo-sexuala. Arriskuko jokabide sexualak prebenitzeko eta murrizteko asmoa du, kontrazepziorako eta babeserako jarraibideak emanez, GIBari eta sexu-
transmisiozko beste gaixotasun batzuei aurre egiteko.

•  Prestakuntza Lehen Laguntzetan eta Bihotz-biriketako Bizkortzean prestakuntza. Lehen Laguntzako eta Bihotz-biriketako Bizkortzeko teknikak irakasten dituzten 
tailerrak (BBB).

•  Mendekotasunen prebentzio unibertsaleko programa. Eskolatuta dauden nerabeei drogekin, jolasarekin eta IKTekin lotutako portaera arduratsuak hartzeko eta 
mendekotasun-portaerei aurrea hartzeko trebetasunak eta baliabideak ematea du helburu.

•  Drogen mendekotasunen prebentzio selektiboko programa hezkuntzaren arloan ahulak diren kolektiboekin. Drogen abusuarekin eta beste mendekotasun-
portaera batzuekin (biologikoak, psikologikoak, sozialak edo ingurumenekoak) lotutako arrisku-faktoreen multzo handiago baten eraginpean dauden talde ahulak ditu 
ardatz programa honek.

BHG-REKIN  LOTUTAKO ADIN  
TALDEA

12tik 17ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
5. GJH Genero-berdintasuna

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Lankidetza, Herritartasuna eta Festak
•  Berdintasuna
•  Osasuna
•  Ingurunea

PARTE HARTZEN  DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Ikastetxeak

JARRAIPEN- ETA  
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Parte hartu duten ikastetxeen kopurua
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1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

5. NEURRIA- PRESTAKUNTZARI ETA HEZKUNTZARI LAGUNTZEKO PROGRAMAK ETA ZERBITZUAK

DESKRIBAPENA Ikasleei laguntzeko programak eta baliabideak beren ibilbide eta prestakuntza-lanetan.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  “Casilda Iturrizar Andrea – Epaltzaren Alarguna” bekak. Urteko 10 beka “ikasle bikainentzat”, DBHko 4. mailan ari diren ikasleei laguntza emateko, Batxilergoko 
ikasketak, heziketa-zikloak eta unibertsitateko graduak egiteko.

•  EuroCIP Europako mugikortasun programa, HLPPen matrikulatutako gazteei zuzendua. Europako mugikortasuna errazteko eta HLPP programan (Hastapeneko 
Lanbide Prestakuntzako Programa) parte hartzen duten gazteen gaitasun pertsonalak eta profesionalak eskuratzeko proiektua. Lanbide Heziketari lotutako praktikak Europako 
herrialdeetako enpresetan.

•  Guraso-elkarteentzako dirulaguntzen programa. Ikastetxeei eta guraso-elkarteei zuzendutako programa, honako hauek egiteko: 
- Eskolaz kanpoko jarduerak eta bestelako jarduerak, familia eta lana bateratzeko eta guraso elkarteak prestatzeko.
- Jarduera osagarriak.
- Elkarrizketaren eta bizikidetzaren balioa eta/edo ikasle etorkinen harrera sustatzen duten programak edo proiektuak. 

•  Ikasketa-gelak. Hurbileko ekipamenduen sarea, behar duten gazteei ikasteko eremu bat emateko, bai bakarka bai taldeka.
•  Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako gaitasun transbertsalak eskuratzeko hezkuntza prozesuei laguntzeko programa: Sortzearen Abentura. 

Programa honek zenbait gaitasun bereganatzen laguntzen du, hala nola sormena, talde-lana, arazoak konpontzea, komunikazioa, ingurune errealeko inplikazioa, garapen 
pertsonala eta autoezagutza eta sortzeko gaitasuna.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 4. GJH Kalitatezko hezkuntza

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Euskara eta hezkuntza
•  Bilbao Ekintza
•  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Prestakuntza-zentroak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Parte hartu duten ikastetxeen kopurua
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1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK6. NEURRIA- BILBO UNIBERTSITATE HIRIA, EZAGUTZARENA ETA BERRIKUNTZARENA

DESKRIBAPENA Berrikuntzako prestakuntza-proiektuei laguntzeko neurria.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Formula Student. UPV/EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaskuntza-proiektua, proiektuetan oinarritutako ikaskuntzaren sisteman (Project Based Learning) oinarritua. Diziplina 
anitzeko proiektua da, mekanika, elektronika, kontrola, materialak eta gisako arloetako ezagutzak konbinatzen dituena. Erronka da monoplaza elektriko batekin lehiatzeko diseinua, 
eraikuntza eta baliozkotzea lantzea. Taldeak antolakuntza-egitura bat du, eta bertan kide bakoitzak bere kargua eta erantzukizuna ditu, Faculty Advisors-en (3 irakasle) gainbegiradapean.

•  Moto Student. Bilboko Ingeniaritza Goi Eskolako proiektu akademikoa; horren helburua da praktika osagarri bat eskaintzea, motostudent konpetentziaren eta Dornaren eta beste 
enpresa batzuen babesarekin. MotoGP eta Superbikeko Munduko Txapelketa kudeatzen duen enpresa da Dorna. Ingeniaritza-ikasleek osatzen dute gure taldea; mekanikan eta 
elektronikan espezializatutako industria-ingeniaritzako ikasleak (gradua eta masterra) daude horien artean.

•  Bisky Team. Bilboko Ingeniaritza Eskolako (EIB) diziplina anitzeko irakaskuntza-proiektua, jaurtitzaile azpiorbitalen garapenean (diseinua, eraikuntza eta saiakera) lan egiten duena.
•  Bilbao Maker Faire. Munduko hainbat hiritan, hala nola New Yorken, Houstonen, Denverren, Berlinen, Shenzhenen eta Seulen egiten den sormen-teknologien jaialdia. Jaialdiak 

mundu osoko asmatzaile eta sortzaileei beren sormena, asmamena eta ezagutza partekatzeko unea eta lekua ematen dizkie, azoka zientifikoaren eta artejaialdiaren arteko erdibidean.
•  Bilbostack. Ezagutza partekatzeko, adituengandik ikasteko eta ahalmen hori Bilbora erakartzeko beharretik sortu zen ekitaldi teknologikoa. Helburu bakarra dibulgazio teknologikoa 

da, punta-puntako hizlarien bidez, bai alderdi teknologikoetan, bai negozioen eta ekipoen kudeaketaren arloan. 
•  Forotech. Zientziaren eta Teknologiaren Astea, Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateak antolatuta. Unibertsitatearen, enpresa-munduaren, ikasleen eta, oro har, gizartearen 

arteko topagunea, ingeniaritzaren eta teknologiaren inguruan.
•  InnoLAB Leaders in Tech. Gure ekonomia eta gizartea aldatzen ari diren digitalizazio- eta berrikuntza-prozesuen oinarri diren teknologia batzuen azken aurrerapenak eta aplikazio-

aukera berriak ezagutzeko hitzaldia, eta osasuna, ahotsa emanik energia eta industria bezalako arloetan teknologiaren garapenaren eta aplikazio nagusien buru diren pertsona eta 
erakundeei.

•  Lankidetza eta Teknologiari buruzko mintegia. ISF-Mugarik Gabeko Ingeniaritza erakundearekin egindako lankidetza-hitzarmen baten bidez, Bilboko Ingeniaritza Eskolako 
Garapenari, Lankidetzari eta Teknologiari buruzko mintegia egiten da urteko azken lauhilekoan.

•  Atzerriko ikasleentzako bekak. EHU/UPrekin lankidetzan garatutako jarduera, Garapenerako Lankidetzarako Udal Programari lotua. Hegoaldeko herrialdeetatik etorritako 
pertsonak sendotzen eta teknikoki gaitzen lagundu nahi du.

•  Etxebizitza Solidarioak. Udal Etxebizitzak-ek, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak, Deustuko Unibertsitateak eta Mondragon Unibertsitateak parte hartzen dute 
programa honetan. Graduatu ondoko ikastaroetan matrikulatutako ikasleei zuzenduta dago, eta udal-etxebizitzak alokairu partekatuan eta prezio sinbolikoan eskaintzea du helburu.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

18tik 24ra
25etik 30era

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 4. GJH Kalitatezko hezkuntza
8. GJH Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
9. GJH Industria, berrikuntza eta azpiegitura

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Bilbao Ekintza
•  Lankidetza, Herritartasuna eta Festak
•  Udal Etxebizitzak

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Unibertsitate-zentroak
•  Askotariko erakunde publiko eta pribatuak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Parte hartu duten unibertsitateen kopurua
•  Lagundutako jarduera eta proiektuen kopurua
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1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

7.NEURRIA- EMANTZIPAZIO EKONOMIKORAKO INFORMAZIOA, ORIENTAZIOA ETA LAGUNTZA

DESKRIBAPENA Gazteei hezkuntza eta lanbide-ibilbideetan laguntzeko jarduera eta zerbitzuen programa, beren autonomia pertsonala eta emantzipazio ekonomikorako gaitasuna indartuz.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteen Emantzipazioa, Mugikortasuna eta Itzulera Babesteko Zerbitzua. Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarean integratuta dago. Doako zerbitzua da, 
sarbide unibertsalekoa eta arreta presentzialekoa, banakakoa nahiz taldekakoa, gazteei informazioa, orientazioa, bitartekotza, aholkularitza eta laguntza integrala eta 
pertsonalizatua emateko, emantzipazioa helburu duten ibilbideetan. Emantzipazioa etxeko irteeratzat hartzen da, eta mugikortasun-proiektu batean edo migrazio-proiektu 
batean parte hartzen duten pertsonek ere parte hartzen dute.

•  Lankidetza eta Laguntza Sarea. Gazteen emantzipazioari laguntzeko eremuetan eginkizunak eta eskumenak dituzten eragile publiko eta pribatuek osatzen dute. Sarea 
zerbitzuaren funtzionamenduari laguntzeko erabiliko da

•  Bilboko Orientazio, Prestakuntza eta Enplegu Baliabideen Mapa. Hirian une bakoitzean dauden baliabideei buruzko on line eta aurrez aurreko informazio-
sistema, gai hauek aintzat hartuta: prestakuntza, enplegurako gaitasunak eskuratzea, esperientzia egiaztatzea, enplegu publikoaren eta pribatuaren eskaintza eta abar.

•  BILBAO ENTZUMENAK: Gazteei enpleguari buruz entzuten. Gazteen kezka-mailak zehaztera bideratutako jardunaldia; baita topagune eta elkarrekintza gidaturako 
gune bat ezartzera ere, gazteek lan-merkatura sartzeko ideiak, beharrak, itxaropenak eta zailtasunak komunean jartzeko, eta bildutako informazioa integratzera, beren 
beharrak aseko dituen esparru publikotik etorkizuneko ekintzak egiteko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

16tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 8. GJH Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Bilbao Ekintza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
•  Lanbide
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Sarean parte hartu duten erakundeen kopurua
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1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

8. NEURRIA- GAITASUNAK AURKITU ETA GARATZEA ETA TREBETASUNAK ESKURATZEA

DESKRIBAPENA Askotariko lankidetza-ingurunean garatzen den ikaskuntza-eskaintza, ingurune akademikoetan bereganatzen diren ezagutzetatik harago doazen gaietan, mundu 
akademikoaren eta lan-munduaren edo mundu profesionalaren arteko aldea murriztera bideratuta, gaitasunak eskuratuz, trebetasunak entrenatuz eta talentu pertsonala 
aurkituz eta sustatuz.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Konekta talento. Gazteak erabaki akademiko eta profesionaletan orientatzeko, lan-merkatura hurbiltzeko, gaitasun pertsonalak lantzeko eta lana bilatzeko, lanbide-profila 
hobetzeko eta hiriak eta inguruak eskaintzen dituen baliabide eta aukerak aprobetxatzeko gaitasunak lortzeko jardueren programa.

•  Gazte Up!. Lantegiak, hitzaldiak, aholkularitzak eta enpresak eta entitateak bisitatzea, gazteak beren etorkizun profesionalean orientatzeko. Gazte ikasle edo tituludun berriei 
zuzendutako programa, beren itxaropenak eta proiektuak profesionalen bidez egiaztatu nahi dituztenei. Profesional horiek interesatzen zaien sektorearen xehetasunak, 
lantzen dituzten profilak eta eguneroko errealitatea erakusten dizkiete.

•  Hizkuntzak ezagutzen laguntzeko programak. Askotariko jatorriak dituzten gazteen artean hizkuntzak sustatzeko programa eta jarduerei laguntzea.
•  Ideiak Martxan. Gazteen ekimen ekintzaileari laguntzea, proiektuak abian jartzeko prestakuntza eta laguntza ekintzak barne.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

16tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 8. GJH Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Bilbao Ekintza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
•  Lanbide
•  Itaka-Escolapios
•  Beste erakunde publiko eta pribatu laguntzaile batzuk

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Sarean parte hartu duten erakundeen kopurua
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9. NEURRIA- NAZIOZ GAINDIKO MUGIKORTASUN ETA ITZULERA PROIEKTUEI LAGUNTZEA

DESKRIBAPENA Prestakuntza-, lan- edo boluntariotza-arrazoiengatik nazioz gaindiko mugikortasun-proiektu pertsonalak edo taldekoak dituzten gazteentzako informazio-, aholkularitza- eta 
laguntza-zerbitzua. Zerbitzua, batez ere, bertako gazteei zuzenduta dago, baina baita aipatutako arrazoiren batengatik Bilbora etorri nahi duten kanpoko pertsonei ere.

Atzerrian dauden bertako gazteek Bilborekin duten lotura mantentzeko eta itzulera-prozesuetan laguntzeko jarduerak ere biltzen ditu programak.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Erakartzeko eta itzultzeko programa. Emantzipazioari Laguntzeko Udal Zerbitzuari lotuta, programaren helburua da Bilborekiko atxikimendua sortzea eta lotura 
mantentzea lan-arrazoiengatik atzerrian dauden gazteengan, eta gazte horiek ahalik eta baldintzarik onenetan itzultzeko beharrezko tresnak jartzea haien eskura, besteak 
beste, lana eta etxebizitza bilatzeko aholkularitza-zerbitzuak eta egindako izapideei buruzko informazioa emanez.

•  Mugikortasun programak. Prestakuntzagatik, praktikagatik, lanagatik, boluntariotzagatik edo aisialdiagatik Europan zein nazioartean mugitzeko programei buruzko 
informazioa eta aholkularitza (Erasmus + Europako Elkartasun Kidegoa, bekak, Eurodisea eta abar).

•  Jatorri atzerritarra duten gazteei laguntzeko programa. Lan-jarduera bat egin nahi duten ikasle gazteentzat eta egoera ahulean izanik lan bila dabiltzan gazteentzat. 
Bigarren kasu horretan, helburua da lan-munduan sartzea, prestakuntza jardueretan parte hartuz, gaitasunak garatuz, lanerako trebetasun pertsonalak entrenatuz eta lana 
bilatzen lagunduz.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

16tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 8. GJH Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
10. GJH Desberdintasunen murrizketa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Bilbao Ekintza
•  Gizarte Ekintza
•  Lankidetza, Herritartasuna eta Festak

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila
•  •  Lanbide
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Erakunde laguntzaileen kopurua
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10 NEURRIA- ENPLEGUA LORTZEKO LAGUNTZA

DESKRIBAPENA Gazteen enplegua eta lehenengo lan esperientzietarako aukerak sustatzea eta enplegu publikoaren eskaintzari buruzko informazioa ematea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteentzako Enplegu Plana. Enplegagarritasuna hobetzeko programa, Euskal Enplegu Sisteman eta Gazte Bermearen Sisteman inskribatuta dauden 30 urtetik 
beherako gazteen lan-esperientzia eskuratuz. Gazteen Enplegu Planaz gain, eta helburu berarekin, Enplegu Plan Orokorrak lehentasuna ematen die langabezian dauden 
35 urtetik beherako gazteei. Bi plan horietan, Udalak egindako lanaldi osoko kontratazioak dira, udal-arlo edo entitateetan proiektuak egiteko, 12 hilabeteko iraupenekoa 
Gazte Enplegu Planean eta 6 hilabetekoa Enplegu Plan Arruntean. Helburua da beren prestakuntzarekin eta gaitasun transbertsalekin bat datorren lan esperientzia lortzea, 
enplegagarritasuna hobetzeko. Enplegu Plan Orokorrean enpresek kontratatzeko laguntzak ere sartzen dira.

•  “Lehen Aukera” lehen lan-esperientziako programa. Programa honen helburua da, enpresetan edo administrazio publikoetan, lan-kontratu baten bidez, gazteen 
enpleguan lehen esperientziak lortzea, bai eta gizarte-trebetasunak eta lanbide-gaitasunak ere. 16 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazte langabeentzat da, baldin eta 
haien prestakuntza etapa burutu eta egiaztatu bada, praktikaldiko 10 eta 12 hilabete bitarteko kontratu baten bidez, lanaldi osoan.

•  Bilboko Udalaren Enplegu Publikoaren eskaintza. Udalaren enplegu publikoaren beharren eskaintza. Lan-aukera horiek eskuratzeko, interesdunek ezarritako 
hautaketa-prozeduretan parte hartu behar dute..

•  Bilboko Udalaren lan-poltsak. Bilboko Udalak deitutako hautaketa-prozesuetako ariketaren bat (Poltsa Orokorrak) gainditu duten pertsonek osatutako zerrendak, edo 
dagokion lan-poltsa (Berariazko Poltsak) osatzeko berariaz egin diren deialdietakoak. Lan-poltsaren bateko kide horiek Bilboko Udalean aldi baterako zerbitzuak emateko 
aukera dute.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

16tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 8. GJH Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Bilbao Ekintza
•  Kultura eta Gobernantza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Lanbide
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Gazteen langabeziaren %



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 71 •

1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

11. NEURRIA- EKINTZAILETZARI LAGUNTZA

DESKRIBAPENA Talentuari, ekimenari eta ekintzailetzari laguntzeko ekosistema sortzea, potentzial ekintzailea duten pertsonentzako ingurune egokiak sortuz, bereziki hiriaren garapenerako 
sektore estrategikoetan.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  BIG BILBAO, Ekintzailetzari Laguntzeko Udal Zentroa. Ekintzailetza-zentro berritzaile eta integrala, hirian enpresa-proiektu bat abian jarri nahi duten pertsonentzat 
sarrera-atea izatea helburu nagusia duena, beharrezko informazioa, aholkularitza eta trebakuntza eskainiz..

•  Auzo Factory-ak, sorkuntzari eta ekintzailetzari laguntzeko hiri-espazioak. Enpresa-proiektu eta enpresa sortu berriei coworking-guneak, modulu itxiak eta 
espazio komunak eskaintzeko prestatutako hiri-inguruneetan kokatutako espazioak, epe jakin batean horiek abian jartzen eta finkatzen laguntzeko. Helburua da Bilbon beren 
enpresa-jarduera garatzeko eta/edo hirirako sektore estrategikoetan hazteko aukera duten proiektu berritzaile berriak abian jartzeko lanean hasi nahi duten eta Bilbon kokatu 
nahi duten gazteei laguntzea, hala nola sorkuntza-industriak, zerbitzu aurreratuak, ekonomia digitala eta turismoa. Gaur egun proiektua osatzen duten Auzo Factoryak:

- Boluetabarriko Auzo Factory. Sorkuntza-industrien, zerbitzu aurreratuen eta, oro har, oinarri digitaleko edo teknologiako proiektuen lehen etapetarako da.
- Irazabal-Matikoko Auzo Factory. Coworking-eremua duen udal-enpresa gunea.
- Cantera Auzo Factory. Ekonomia Sozial eta Solidarioaren (ESS) balio eta printzipioekin bat datozen enpresa-proiektuak garatzeko espazioa.

•  Ekonopolo-Ekonomia Sozial eta Solidarioko poloa. Ekonomia Sozial eta Solidarioa Sustatzeko Plataforma (ESS), lankidetza publiko eta sozialetik sortua. Duen 
eginkizuna da ESS balioestea, eta hura artikulatzen eta indartzen laguntzea, ESSa osatzen duten eragileak oinarritzat hartuta.

•  Kultura ekintzailea. Ekimena eta berrikuntza sustatzea, potentzial ekintzailea duten pertsonentzako ingurune egokiak sortuz. Jarduera nagusiak:
- Bilbo Ekinean gala. Hiriko pertsona ekintzaileek egindako ahalegina aitortzeko eta eskertzeko urteroko ekitaldia.
- STARTinnova. El Correok antolatutako programa, 16 eta 18 urte bitarteko gazteen artean espiritu ekintzailea sustatzeko.

•  B Venture. Ekintzailetzari laguntzeko ekitaldia, astebetez enpresa eta inbertitzaileekin harremanetan jartzen dituena pertsona ekintzaileak, hitzaldi eta mahaiinguruak eginez 
start up-en ekosistemako hainbat arlotako adituekin, finantzatzaileekin, inbertitzaileekin, arrakasta-kasuetan, erakunde publiko eta pribatuekin, azelerazio-programekin...

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

16tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 8. GJH Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Bilbao Ekintza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
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12. neurria- EKINTZAILETZA SORTZAILEARI LAGUNTZA

DESKRIBAPENA Industria sortzaileen sektorearekin lotutako gazteen proiektuei laguntzeko programak, sorkuntza artistikoa eta berrikuntza sustatuz eta kulturaren eta garapen ekonomikoaren 
arteko lotura eta enpleguaren sorrera bultzatuz.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Bilbao Bizkaia Design Week. Industria sortzaileen sektorea garatzeko ekitaldia. Ekitaldiaren helburua da profesionalek eta talentu berriek ezagutzak zabaldu eta 
trukatzeko guneak sortzea, eta hezkuntzaren, enpresaren eta erakundeen eta sormen-sektoreen arteko networking-a bultzatzea, baita tokiko sormentalentua ikusaraztea ere.

•  Bilbao International Art & Fashion. Bi urtean behingo nazioarteko lehiaketa, BIAFFek antolatua, modako diseinatzaile gazteen lana saritzen duena. Mundu guztiko 
modan dauden diseinatzaile berriak aurkitu, lagundu eta merkaturatzeko plataforma bat da, beren sorkuntzetan talentu, berrikuntza eta sormen handia erakusten dutenak, 
Bilbo inguruko enpresa sortzaileen bultzatzaile izateko helburuarekin, haien prestakuntzan, ikuspenean eta nazioartekotzean lagunduz. 1835 urte bitarteko mundu osoko 
diseinatzaileei eta diseinatzaile berriei zuzenduta dago, eta modaren eta kulturaren arloko profesional entzutetsuen laguntza eta aholkularitza berezia du.

•  VillaSoundBilbao. Profesionalki musikan aritu nahi duten musika-talde berrien lehiaketa. Hautatutako taldeentzako prestakuntza- eta sustapen-ekintzak sartzen dira 
programan

•  Artistak Egoitzan. Proiektu eszenikoak garatzeko bekak. Bilbao Eszenaren (Bilboko Baliabide Eszenikoen Zentroa) ekimena, helburutzat Bilbon sorkuntza artistiko eszenikoa 
sustatzea eta eremu eszenikoan sorkuntza- eta ikerketa-prozesuak garatu nahi dituzten artista eta konpainiei laguntzea duena. Proiektu hau Euskal Herriko 18 urtetik gorako 
artistei, artista-taldeei eta eremu eszenikoko ikertzaileei zuzenduta dago, eta baliabide ekonomikoak, instalazioak, baliabide teknikoak eta laguntza artistikoa eskaintzen 
dizkie beren sormen-proiektua garatzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

16tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 8. GJH Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Bilbao Ekintza
•  Kultura eta Gobernantza

PARTE HARTZEN 
DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  BIAFF
•  Bilbao Eszena
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
•  Sustatu diren jardueren kopurua
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13. NEURRIA- ETXEBIZITZAREN ARLOKO EMANTZIPAZIORAKO INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA

DESKRIBAPENA Behar den informazioa eta aholkularitza ematea eskura dauden baliabideetara iristeko eta emantzipaziorako bidea errazteko.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteen emantzipazioa, Mugikortasuna eta itzulera Sustatzeko Zerbitzua. Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarearen barruan dago, eta doako zerbitzua da, 
sarbide unibertsalekoa eta zuzeneko arreta ematen duena; etxebizitzari eta emantzipazioari buruzko informazioa eta aholkularitza ere ematen du.

•  Informazio programa gazteak egoitza-emantzipazioari buruzko erabakietan orientatzera bideratua, dauden baliabideak ezagutu eta aprobetxatzeko eta ahalduntze 
pertsonalerako trebetasunak eta gaitasunak lantzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

18tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten neska-mutilen kopurua
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14. NEURRIA- ALOKAIRUKO ETXEBIZITZA ESKURATZEA

DESKRIBAPENA Etxebizitza-aukera berriak sustatzea, gazteak lehentasunez hartzeko aukera izatea eta gazteei etxebizitza pribatua alokatzeko neurriak sustatzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteentzako erreserbak dituzten zuzkidura-bizitokiak (ADAS) alokatzeko eskaintza sustatzea.
•  Gazteei lehentasuna ematea Udal Etxebizitzak-en parkerako sarbidean.
•  Etxebizitza hutsak alokairurako bitartekaritza publikoko parkean sartzeko zaharberritzetarako dirulaguntzen programa.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN TALDEA 18tik 24ra
25etik 29ra
30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Hirigintza
•  Udal Etxebizitzak
•  SURBISA

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Gazteei erreserbatutako zuzkidura-bizitokien kopurua
•  Gazteak bizi diren Udal Etxebizitzak-eko parkeko etxebizitzen kopurua
•  Alokairurako bitartekaritza publikoko parkean sartzeko birgaitutako etxebizitzen kopurua
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15. NEURRIA- KONTZILIAZIORAKO HURBILTASUN-BALIABIDEAK

DESKRIBAPENA Bilboko haur-eskolen sarea indartzea eta haurrentzako programazioa hobetzea eskolaz kanpoko orduetan eta oporraldietan.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Haurgune/kidegune programa. Ikasturtean familia eta lana kontziliatzen laguntzeko Haur Hezkuntzako (3-11 urte) aisia-programa.
•  Gabonetako, Aste Santuko eta udako oporraldietako haurrentzako kolonien programak (3 -11 urte).
•  Haur-eskolen Sarea. Haur-eskola publikoak (0-2 urte).
•  Guraso-elkarteentzako dirulaguntzen programa, eskolaz kanpoko jarduerak antolatzeko.
•  Oporraldietako kirol-programazioa adingabeentzat.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

18tik 24ra
25etik 29ra 30etik 34ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Euskara eta hezkuntza
•  Bilbao Kirolak

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Haur-eskolen partzuergoa
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Plaza/laguntza kopurua jarduera bakoitzean
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16. NEURRIA- GIZARTERATZEKO ETA BAZTERKETARI ERANTZUTEKO PROGRAMAK

DESKRIBAPENA Hirugarren Sektoreko erakundeekin lankidetzan garatutako programak, gazte ahulak beren auzoetako gizarte-sarean gizarteratzeko eta hezkuntza, kultura eta lan baliabide 
normalizatuetan parte hartzeko.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gizarte babeseko sistemari buruzko informazio-, orientazio-, laguntza- eta sarrera-zerbitzuak: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eta Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzua.
•  Gizarte larrialdietarako laguntzak (GLL) eta udalaren prestazio ekonomiko bereziak.
•  Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarteratzeko Laguntza Bereziaren tramitazioa.
•  Aldi baterako ostatu-zerbitzuak, etxebizitza ezagatik gertatzen diren bazterkeria-egoerei aurrea hartu eta arreta emateko: - Elejabarriko Udal Aterpetxea.
- Eriondoendako Zentroa.
- Gaueko harrerako udal zerbitzua.
- Lagun Artea Gaueko Zentroa.
- Ontza Gaueko Zentroa.
- Neguko aterpetxea.
- Claret Enea etxebizitza babestuak. - Aukera Programa.
•  Gizarte Zerbitzuen bidezko erroldatze programa.
•  Etxegabetzearen aurreko laguntza programa.
•  Gizarte Jantokiak.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 10. GJH Desberdintasunen murrizketa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gizarte Ekintza
•  Udal Etxebizitzak

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Zerbitzuen eta prestazioen erabiltzaile diren gazteen kopurua
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17. NEURRIA-  HEZKUNTZAKO ETA KOMUNITATEKO ESKU-HARTZE PROGRAMAK DESABANTAILA ETA AHULTASUN SOZIALEKO EGOERAN 
DAUDEN GAZTEEKIN

DESKRIBAPENA Arriskuan eta/edo gizartean bazterturik dauden pertsonei zuzendutako neurriak, haien gizarteratzea prebenitzeko eta sustatzeko.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Susterraz Blai programa. Bilboko 5. Barrutian (Ibaiondo), bazterketa-arriskuan dauden adin nagusiko gazteekin gizarteratzeko gizarte, hezkuntza eta komunitateko esku-
hartzea.

•  Hirikoi Gazte Leku programa. 7. Barrutian (Errekalde) gizarte-egoera ahulean dauden gazteen sustapen soziokomunitarioko programa. Programaren helburuak: gazte 
horien sustapen soziokomunitarioa, teknologia berrietarako sarbidea erraztea, emantzipazio-prozesuei laguntzea eta komunitatearen partehartzea sustatzea.

•  Kali-Kalo Gazte Leku programa. Batez ere 7. Barrutian (Errekalde) bizi den ijito-komunitatean urrakortasun- eta/edo desabantaila-egoeran dauden gazteei zuzendutako 
programa; helburua da barrutiaren gizarte-bizitzan aktiboki parte har dezaten sustatzea eta ijitoen gutxiengo etnikoaren garapen komunitarioa sustatzea, eta kulturen arteko 
errealitatea ezagutarazteko eta desberdintasunetik hurbilketa eta bizikidetza errazteko jarduerak bultzatzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 15era 18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 10. GJH Desberdintasunen murrizketa

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gizarte Ekintza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Programetan parte hartu duten gazteen kopurua
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18. NEURRIA- UDALAREN KULTURA-ESTRATEGIA BERRIA, GAZTEEN IKUSPEGITIK

DESKRIBAPENA Hurrengo 10 urteetarako udal-politikaren jarraibideak markatuko dituen epe luzeko estrategia diseinatzea, Bilbok nazioartean kultura-hiri gisa duen irudia proiektatuz, gure aktibo kulturalei 
balioa emanez, herritarrentzako kultura-jarduera berriak sortuz eta kultura- eta sorkuntza-ehunaren garapena bultzatuz. Udalpolitikaren ikuspegi integral eta transbertsal batetik, estrategia 
horrek gazteen ikuspegia integratuko du.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Eskaintzaren azterketa eta Bilboko herritarren beharren eta ohitura-aldaketen ebaluazioa.
•  Nerabeen eta gazteen arteko eraginaren azterketa.
•  Bilboko Kultura Plan Estrategiko berria definitzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN TALDEA 12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Kultura eta Gobernantza
•  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Deustuko Unibertsitateko Aisiako Ikaskuntzen Institutua 
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Gazte eta nerabeen balorazioa hiriko aisialdi eta kultur programazioari buruz
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19. NEURRIA- AISIALDI HEZITZAILEKO ERAKUNDE ETA PROFESIONAL PUBLIKO ETA PRIBATUEN TOKIKO SAREA

DESKRIBAPENA Entitate publiko eta pribatuen arteko lankidetza-sarea sortzea, nerabeen interesean eta parte-hartzean oinarritutako aisialdi-sistema hezitzaile inklusiboa diseinatu eta 
bultzatzeko.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Hirian diharduten eta Gazteriaren Euskal Sisteman sar daitezkeen erakunde publiko, pribatu eta profesionalen zerrenda egitea.
•  Erakunde eta profesionalen topaketarako eta lankidetzarako mahaia sortzea kalitatezko aisialdi hezitzaileko eskaintza integrala aztertu, diseinatu eta zabaltzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
10. GJH Desberdintasunen murrizketa
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Gizarte Ekintza
•  Euskara eta hezkuntza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten erakunde eta profesionalen kopurua
•  Sarearen ekimenez garatutako jardueren kopurura
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20. NEURRIA- GAZTEENTZAKO EKIPAMENDU ETA ZERBITZUEN PLANA

DESKRIBAPENA Ekipamenduen, programen eta zerbitzuen gaur egungo eskaintza ebaluatzea, hobekuntzak identifikatzea eta esku-hartzerako plan bat diseinatzea. Prozesu osoan gazteek eta 
gazte-erakundeek hartuko dute parte, baita aisia hezitzaileko entitate eta profesionalen sare lokalak ere.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Ekipamenduen gaur egungo sarea eta programen eta zerbitzuen eskaintza identifikatzea.
•  Ekipamendu sarearen eta haren funtzionamendu ereduaren egungo egoera, egokitasuna eta nahikotasuna ebaluatzea. Beharrak eta hobetu beharreko arloak identifikatzea.
•  Zerbitzu eta programen egungo egokitasuna eta nahikotasuna ebaluatzea. Beharrak eta hobetu beharreko arloak identifikatzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Katalogoan jasotako zerbitzuen, programen eta ekipamenduen kopurua
•  Bisiten eta ekipamenduen erabiltzaileen kopurua
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21. NEURRIA- GAZTEEN KULTURA-AGENDA

DESKRIBAPENA Komunikazio- eta hedapen-tresna berriak diseinatzea, gazteentzako eta nerabeentzako aisia- eta kultura-programazioari buruzko informazioaren efizientzia hobetzeko.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Egungo informazio-sistemen efizientziarik ezaren arrazoiak identifikatzea.
•  Informazioa eta komunikazioa hobetzeko estrategia prestatzea.
•  Konekta irekitzea (Gazte Informazioko gune birtuala eta digitala).
•  Gazteen Kultura-Agenda sortzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Kultura eta Gobernantza
•  Euskara eta hezkuntza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Konekta eta Agenda erabiltzen duten pertsonen kopurua
•  Aisiari eta kulturako programazioari buruzko informazioa duten gazteen %
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22. NEURRIA- HURBILEKO EKIPAMENDU ETA PROGRAMEN SAREA (AUZOAK)

DESKRIBAPENA Hurbileko ekipamendu eta programen sarea indartu eta hobetzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteguneen Sarea. Auzoetako nerabeentzako hurbileko ekipamenduak, haientzat eta haiekin diseinatutako gizarte- eta hezkuntza-programazioan parte hartzeko aukera 
emango dietenak.

-  Basurtuko Gaztegunearen irekiera (La Perrea eraikina).
-  Zazpikaleetako Gaztegunearen irekiera (Esperanza eraikina).
-  Otxarkoagako “Ramoni” gazte-ekipamenduaren erreforma.
-  Maker Gunearen irekiera La Perreako ekipamenduan.

•  Auzo Active: kirol-gune irekiak dinamizatzeko programa.
-  Gaztekluba: asteburu eta oporretarako jardueren programazioa.
-  Biko Gazteak-en Gaztezurbi, 2. Barrutiko nerabeei zuzendutako aisiako eta astialdiko programa.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Obrak, Hiri Plangintza eta Proiektu Estrategikoak
•  Euskara eta hezkuntza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Programazioan parte hartu dutenen kopurua
•  Programazioaren balorazioa
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23. NEURRIA-  AISIALDIKO ETA KULTURAKO PROGRAMAZIOAREN EKIMENA ETA BATERAKO SORKUNTZA SUSTATU ETA LAGUNTZEKO 
PROGRAMAK

DESKRIBAPENA Gazteen ekimenak babestea eta aisia eta kulturako jarduerak batera sortzeko espazioak sustatzea, nerabe eta gazteei zuzendutako programaziorako.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Ideiak Martxan (aisialdiko eta kulturako deialdia). Ideia eta proposamen berriak abian jartzeko programa.

•  Diseinatu ezazu zure Ekitaldia. Lankidetza-ekitaldiak abian jartzeko laguntza-programa.
•  Gazte Egunak. Bilborocketik bultzatutako programatzaile gazteei laguntzeko programa
•  Dirulaguntzen programa gazte elkarteen ekimenei laguntzeko.
•  Arriaga Gaztetu. Arriaga Antzokiko programazioa hobetzeko gazteek parte hartzeko ekimena.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Babestutako ekimenen kopurua
•  Gazte parte-hartzaileen kopurua
•  Erakunde parte-hartzaileen kopurua
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24. NEURRIA- GAZTEEN KULTURA, GAZTEENTZAT ETA GAZTEEKIN

DESKRIBAPENA Gazteen kultur sorkuntza, sortzen ari diren arte-adierazpenak eta gazteek programaziorako sarbidea izatea bultzatzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Antzerkia: Eszena Berritzaileen Nazioarteko Jaialdia (ACT); Artistak Egoitzan; BAD Bilbao, antzerki eta dantza garaikideko jaialdia; Gazteentzat deskontuak Arriaga Antzokian.
•  Musika: Bilboloop, abangoardiako musika independentearen jaialdia; Bilbao Musikako ikasleen abesbatza; VillaSoundBilbao (Bilborock); Musika Lokala (Bilborock); 

Femme Bilbao Musika (Bilborock); Bideo Klippa (Bilborock); DJ`S Lehiaketa (Bilborock); Igandays (Bilborock); BBK Live Jaialdia; Fair Saturday. 
•  Zinema eta telesailak Zinebi Networking; ART HOUSE Zinema; FANT Bilboko Zinemaldi Fantastikoa; SeriesLand Jaialdia; Film Sozialak Zinema Ikusezinaren Nazioarteko 

Jaialdia; Mendi Film Festival, nazioarteko mendiko zinemaldia; Sail in festival.
•  Artea: Arte proiektuak gauzatzeko bekak.
•  Beste adierazpen batzuk: Imaginautak (Bilborock); Gazteshare (Bilborock); BLV Art, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoetako arte urbanoko programazioa; 

Txotxongiloen Nazioarteko Jaialdia; Basque Fest Basque Lands; Darabilbo, AEK-k auzoetan euskararen erabilera sustatzeko asmoz bultzatutako programa.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Lagundutako ekimenen kopurua
•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten erakundeen kopurua
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25. NEURRIA- STEAM IKASKETA KULTURAREN ETA AISIAREN BIDEZ

DESKRIBAPENA Kultura digitala eta teknologikoa sustatzea teknologien esperimentazio eta erabilera sozial, kritiko eta lankidetzazkoaren testuinguruan, gaitasunen eskuratze unibertsala 
bultzatuz eta bokazio teknologikoak sustatuz, batik bat nesken artean.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  STEAM programa, La Perrearen ekipamenduan garatzekoa.
•  Bizilabe. Nerabeen artean gaitasun teknologikoak eskuratzea sustatzeko eta bokazio zientifiko eta teknologikoak bultzatzeko programa.
•  Zientzia Azoka. Bilboko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleek ikasturtean garatutako proiektu zientifiko eta teknologikoak erakusteko darabilten azoka.
•  Innobasquerekin lankidetza-hitzarmena, gazteguneek Lego Leaguen parte hartzea sustatzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Bilbao Ekintza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Elhuyar Fundazioa
•  Innobasque
•  Gazteguneen sarearen erakunde kudeatzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Lagundutako ekimenen kopurua
•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten erakundeen kopurua
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26. NEURRIA- EUSKARAREN ERABILERA AISIALDIKO GUNEETAN

DESKRIBAPENA Aisialdirako espazioetan euskararen erabilera bultzatzeko programak eta jarduerak.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  BITUBERYoutuber izarren bila. Nerabeek erabiltzen dituzten sare sozialetan euskara sustatzeko programa.
•  Darabilbo. AEK-k auzoetako harremanetan eta aisialdian euskararen erabilera sustatzeko asmoz bultzatutako programa.
•  Harrapazank. 8 eta 18 urte bitarteko gazte bilbotarren sormena eta talentua sustatzeko lehiaketa, sormen-guneetan euskararen erabilera sustatuz.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
4. GJH Kalitatezko hezkuntza
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Euskara eta hezkuntza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  AEK 
•  Azkue Fundazioa
•  Lagundu duten beste erakunde batzuk

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Lagundutako ekimenen kopurua
•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten erakundeen kopurua
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27. NEURRIA- KIROL-ERAGILEEN SAREA

DESKRIBAPENA Bilbon kirola eta kirol-praktika bultzatzeko kirol-eragileen eta beste entitate batzuen arteko lankidetza 
sustatzeko guneak eta tresnak sortzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Bilboko Kirolaren Udal Foroa.
•  Kirol-eragileekin garatzeko ekintzak:

-  Herri Kiroletako klub eta eskolen sorrerari babesa.
-  Euskal Pilotako Eskolaren sorrera.
-  Funtzio sozialaren zein federatiboaren garapenerako eta joan-etorrietarako dirulaguntzen 

programa.
-  Kirol klubentzako dirulaguntza izendunen programa.
-  Lankidetza hitzarmenak udal-instalazioak kirol-klubei lagatzeko.
-  Kirol-modalitateen sustapena: errugbia, arraunketa eta atletismoa.

•  Lankidetza-hitzarmenak unibertsitateekin, ikasleen kirol-praktika sustatzeko abonamendu 
hobaridunen bidez.

•  Eusko Jaurlaritzak sustatutako Mugiment sarean parte hartzea, udalerri elkartuetako kirol-
instalazioetara sartzen laguntzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Bilbao Kirolak

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Kirol-erakundeak eta -federazioak
•  Lagundu duten beste erakunde batzuk

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten erakundeen kopurua
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28. NEURRIA- KIROL-PRAKTIKA ETA BIZIMODU AKTIBO ETA OSASUNGARRIAK NERABEEN ARTEAN

DESKRIBAPENA Kirol-praktika eta bizimodu aktibo eta osasungarriak sustatzea nerabeen artean.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Kirol-ikastaroak Bilbao Kirolak-en instalazioetan nerabeentzat.
•  Eskola Kirola:

-  Eskola Kirolari laguntzeko programa.
-  Programak Ikastetxeetan.
-  Eskola Kirolako karneta eta karnet federatua
-  Herri Kirolak ikastetxeetan promozionatzeko programa.
-  Parte hartzeko kirola sustatzeko dirulaguntzen programa.

•  Kirol programazio ez-lehiakorra espazio irekian:
-  Auzo Active.
-  Gazte Kluba.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Bilbao Kirolak
•  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Ikastetxeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Lagundutako ekimenen kopurua
•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten erakundeen kopurua
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29. NEURRIA- GAZTEEN KIROLA ETA BERDINTASUNA

DESKRIBAPENA Berdintasunaren balioa eta kirola egiteko sarbide unibertsala sustatzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Emakumeek kirolean parte har dezaten bultzatzeko dirulaguntzen eta neurrien programa.
•  Kirol egokitua garatzeko dirulaguntzen programa eta udal-instalazioetan kirola orokortzeko neurriak.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
5. GJH Genero berdintasuna
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Bilbao Kirolak
•  Gazteria eta Kirola
•  Berdintasuna

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Ikastetxeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Lagundutako ekimenen kopurua
•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten erakundeen kopurua
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30. NEURRIA- KIROLERAKO HIRIA

DESKRIBAPENA Bilbo kirol-praktikaren erreferente bihurtuko duten jarduerak eta ekitaldiak sustatzea, gazteen artean 
kirol horrekiko interesa areagotzen lagunduz eta bereziki eremu publikoan kirola egitean eraginez.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  “Santurtzitik Bilbora” nazioarteko lasterketa.
•  Bilboko Nazioarteko Milia.
•  Bilbo-Bilbo nazioarteko Zikloturismo Ibilaldia.
•  Bilboko Herri Krosa.
•  Mountainbike Bilbao BTT.

•  Bilbao Triathlon
•  Bilbao Nigh Marathon.
•  Bilbao Mendi Trail.
•  Basque Ultra Trail
•  Formatu txikiko kirol-ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzen programa.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Bilbao Ekintza

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Lagundutako ekimenen kopurua
•  Parte hartu duten pertsonen kopurua
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31. NEURRIA- DROGEN ETA MENDEKOTASUNEKO BESTE JARRERA BATZUEN KONTSUMOARI BURUZKO PREBENTZIO-PROGRAMA

DESKRIBAPENA Drogen eta mendekotasuneko beste produktu eta jokabide batzuen kontsumoaren ondorioen berri ematea eta haiei aurrea hartzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Drogamenpekotasunak eta bestelako mendekotasunak prebenitzeko programak, nerabeei oro har eta bereziki talde ahulei zuzenduak (hezkuntzaarloa):
-  Prestakuntza-lantegiak eta taldeko baliabideak.
-  Online jokoei, sare sozialei eta kirol-apustuei buruzko prebentzio-tailerrak..

-  “Adikzio aurretik” zinema forumeko programa, mendekotasunak, ludopatiak eta sare sozialak lantzeko.

 - Aholkularitza, orientazioa eta prestakuntza espezializatua.

•  Asteburuetan eta jaietan aisialdiko guneetan izaten diren alkoholari eta bestelako drogei buruzko informazio pertsonalizatuko puntuak: 
- Drogen kontsumoarekin lotutako arriskuak aztertu, informatu eta kudeatzeko zerbitzua. 
- Aste Nagusiko alkohol-kontsumoari buruzko sentsibilizazio-kanpaina.

•  Bilboko modulu psikosozialetako programazioa: alkoholari, drogei eta beste mendekotasun batzuei buruzko informazioa, orientazioa eta tratamenduak.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Osasuna

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Ikastetxeak
•  Auzolan, Deustu-San Inazio eta Errekaldeko modulu psikosozialak
•  Entitate publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten Ikastetxeen kopurua
•  Programaren erabiltzaile gazteen kopurua
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32. NEURRIA- ONGIZATE EMOZIONALA

DESKRIBAPENA Nerabeei beren emozioak kudeatzen laguntzea eta horreterako tresnak ematea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazte Solasaldiak. Deialdi irekiak, non, profesionalen zuzendaritzapean, emozioen kudeaketan entzuteko, hausnartzeko eta ikasteko guneak sortzen baitira. 
•  Nerabearen Programa (eskola-esparrua). Nerabeak beren hazkundearekin zerikusia duten gaietan sentsibilizatu, informatu eta gaitzeko guneak, bizi duten prozesua 

ulertzeko aukera emango dieten analisi-elementuak eskainiz, eta nerabe-nortasuna osasuntsu eraikitzeko tresnak emanez. Taldekako eta partaidetzazko metodologia 
batekin lan egiten da, eta adin horien berariazko arazoak aztertzen dira (sexualitatea, gurasoekiko harremanak, berdinekiko harremanak izatea, nortasuna eraikitzea…), 
pubertaroaren eta nerabezaroaren berezko prozesua ulertzen laguntzeko eta osasunean hazten laguntzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Osasuna

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Parte hartzen duten ikastetxeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Sustatutako jardueren kopurua
•  Parte hartu duten gazteen kopurua
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33. NEURRIA- OSASUNA ETA ONGIZATE SEXUALA

DESKRIBAPENA Sexu-osasunari eta bikote-harremanei buruzko informazioa, prestakuntza eta prebentzioa ematea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazte ahulentzako hezkuntza afektibo-sexualeko programa:
-  Hezkuntza-arloa: oinarrizko lanbide-heziketa eta erdi-mailako zikloak.
-  Komunitate-arloa: gazte- eta nerabe-taldeak.

•  Talde feministak.
•  Genero-indarkeria prebenitzeko eta berdintasuna sustatzeko tailerrak (tratu onak bikote-harremanetan).
•  Emakumea, Osasuna eta Indarkeria programa, emakume migratuen artean sexu- eta ugalketa-osasuna sustatzeko.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 3. GJH Osasuna eta ongizatea
5. GJH Genero berdintasuna

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Osasuna
•  Berdintasuna
•  Lankidetza, Herritartasuna eta Festak

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Ikastetxeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Sustatutako jardueren kopurua
•  Parte hartu duten gazteen kopurua
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34. NEURRIA- KONEKTA (Gazte Informaziorako Udal Bulegoa)

DESKRIBAPENA Arreta presentziala, telefonikoa eta sare sozialen bidezkoa ematen duen zerbitzu berria, informatzeko, orientatzeko, entzuteko eta Bilboko gazteekiko eta gazteekin zein 
nerabeekin lotura duten erakundeekiko komunikazioa eta interakzioa sustatzeko. Eginkizunak: 
•  Gazteei eta nerabeei dagozkien gaietan informazio- eta orientazio-gune jardutea.
•  Bete gabeko eskaerak entzun, tratatu eta kanalizatzea.
•  Gazte eta nerabeentzako tokiko ekipamenduen sarea koordinatu eta dinamizatzea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Arretarako bulego bat irekitzea La Perreako udal-ekipamendu berrian.
•  Gazteria eta Kirola Arloari atxikitako plantilla handitzea, Gazteriako Teknikari plaza batekin.
•  bilbaogazte webgunea Konektaren beharretara egokitzea.
•  Informazio- eta komunikazio-estrategia zehaztea eta ezartzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra 18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GHJ Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Udal-antolakuntza osoa

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Zerbitzuaren erabiltzaile gazteen kopurua
•  Udal-programazioa ezagutzen duten gazteen %
•  Nerabe eta gazteentzat interesa duen udal-programazioari buruzko balorazioa



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

BILBOKO GAZTE PLANA  2022-2025• 95 •

1. ERANSKINA 
NEURRIEN FITXA XEHEAK

35. NEURRIA- GAZTERIAREN ETA NERABEZAROAREN BEHATOKIA

DESKRIBAPENA Bilboko gazteen eta nerabeen egoeraren etengabeko jarraipena egiteko tresna, ikuspegi orokor, 
ebolutibo eta eguneratua izateko, haien egoera eta erakunde publikoen politiken eta administrazio-
ekintzen eragina ebaluatzea ahalbidetuko duena.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Arloetako eta udal-enpresetako pertsonen prestakuntza Gazteria Politikako Alor Arteko Batzordean.
•  Sektore-adierazleen taula bat finkatzea eta iturriak zehaztea.
•  Kontsulta eta ikerketen estrategia prestatu eta ezartzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra 18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Udal-antolakunde osoa

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Gazteriaren Euskal Behatokia eta Foru Behatokia
•  Beste erakunde publiko eta pribatu laguntzaile batzuk

JARRAIPEN ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Behatokitik kudeatutako adierazle garrantzitsuen kopurua
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36. NEURRIA- GAZTEENTZAKO KOMUNIKAZIO-ESTRATEGIA BERRIA

DESKRIBAPENA Udal-antolakuntzan elkarrekintza efizientea ahalbidetuko duen udal-komunikazioko estrategia zehazta (barne-komunikazioa), eta herritarrei, oro har, eta gazteei eta nerabeei, 
bereziki, zuzenean eragiten dieten politikei eta administrazio-ekintzari buruzko informazioa efikaziaz ematea (kanpo-komunikazioa).

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteria Politiken Alor arteko Batzordean Udaleko arlo eta enpresetako ordezkariak prestatzeko 
estrategia.

•  Edukiak, hizkuntza eta komunikazio-bideak zehaztea eta ezartzea.
•  Estrategiaren efikazia eta efizientzia kontrastatzeko tresnak.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Udal-antolakunde osoa

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Informatuta daudela uste duten gazteen %
•  Informazioa jasotzen duten sektore-eremuak
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37. NEURRIA- KONEKTA GELA

DESKRIBAPENA Gazte eta nerabeen jabekuntza soziala sustatzeko eta gizartea aldatzeko eragile gisa aktibatzeko sentsibilizazio- eta trebakuntza-gunea. Helburua:
•  Gazteen desinformazioari aurre egitea eta iritzi kritikoa sustatzea, haien intereseko gaiei buruzko eztabaida informaturako guneak sortuz.
•  Gazteak eta nerabeak gaitzea parte-hartzeari laguntzeko tresnetan, erakundeen eskumenetan, herritarrek parte hartzeko administrazio- eta legebaliabideetan…
•  Trukaketa sozialak eta herritarren parte-hartzearen zentzu kritikoa sustatzea hiriko gai publikoetan, haien balioak sustatzeko.
•  Nerabeak, gazteak eta gazte-entitate eta -taldeak aktibatzeko prestakuntza-prozesuak garatzea, politika publikoen diseinuan eta inplementazioan parte hartzeko.
•  Gazteek Bilbon duten parte-hartzearen errealitateari, demokraziari eta gure auzoetako bizikidetzari eta sustapenari buruzko gizarte-onurarako azterlanak egitea.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteriaren Euskal Kontseiluarekin eta gazte-elkarte eta -taldeekin lankidetza-gune bat sortzea, Konekta Gelaren programazioa, kudeaketa eta funtzionamendua diseinatzeko.
•  Konekta Gelaren programazioa zehaztu, inplementatu eta ebaluatzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Udal-antolakunde osoa

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Gazteriaren Euskal Kontseilua
•  Gazteen elkarteak eta taldeak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten gazte-elkarte eta -taldeen kopurua
•  Garatutako jardueren kopurua
•  Parte-hartzaileen balorazioa
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38. NEURRIA- KONEKTA GUNE

DESKRIBAPENA Espazio iragankorrak edo iraunkorrak, esperimentazioaren inguruan hainbat eragile lotzeko gaitasuna dutenak, gazteria-politiken diseinua birpentsatzeko eta “gazteen 
eskalako hiria” eraikitzeko aukera berritzaileak sortzeko.

Gazteen, gazte-elkarteen, udal-langileen, unibertsitateko eta ikerketako pertsonen eta askotariko kolektiboen arteko lankidetza-lanaren bidez, proiektu honekin gazteen 
beharrei eta itxaropenei erantzungo dieten ekimenak eta prototipoa garatu nahi dira, eta, aldi berean, Bilbao Hiri Gaztearen garapena ebaluatu eta bultzatu.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazte-erakunde eta -taldeen talde motor bat sortzea, jarduerak eta prozesuak diseinatzeko.
•  Jarduketa-ildoak eta proiektu eta jardueren programa zehaztea.
•  Garatutako proiektu eta jardueren inplementazioa eta ebaluazioa.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Beste udal arlo eta erakunde batzuk

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Gazteriaren Euskal Kontseilua
•  Gazteen elkarteak eta taldeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten gazte-elkarte eta-taldeen kopurua
•  Garatutako jardueren kopurua
•  Parte-hartzaileen balorazioa
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39. NEURRIA- GAZTE ELKARTE ETA TALDEEI LAGUNTZEKO PROGRAMA

DESKRIBAPENA Gazteen elkarteak eta taldeak sortutako lana eta elkarte-sarea indartzeko baliabideak eta laguntzak.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteentzako jarduerak laguntzeko dirulaguntzen deialdia.
•  Aholkularitza-zerbitzua. Gaiak:

-  Elkarteen kudeaketa.
-  Proiektuen kudeaketa.
-  Elkarteen finantzaketa.
-  Lege, zerga eta kontabilitatearen kudeaketa.
-  Nazioarteko jarduerak eta sareak.

•  Espazioak eta ekipamenduak lagatzea.
•  Jarduerak zabaltzeko laguntza.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola
•  Herritarren Parte-hartzea

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Gazteriaren Euskal Kontseilua
•  Gazteen elkarteak eta taldeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten gazte-elkarte eta -taldeen kopurua
•  Garatutako jardueren kopurua
•  Parte-hartzaileen balorazioa 
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40. NEURRIA- IDEIAK MARTXAN

DESKRIBAPENA Programa indartua, interes orokorreko Europar Batasuneko ekimenak eta gizartean eragina duten ekimen-proiektuak diseinatzen eta abian jartzen parte hartzea eta lankidetza 
sustatzeko.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Proiektuen deialdiak.
•  Lankidetza ekimenak garatzen laguntzea: akonpainamendua, laguntza teknikoa, laguntzaileen deialdia, finantzaketarako laguntza, egoitzak…
•  Ekimenak zabaltzeko azokak antolatzea.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Gazteen elkarteak eta taldeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten gazte-elkarte eta -taldeen kopurua
•  Garatutako jardueren kopurua
•  Parte-hartzaileen balorazioa 
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41. NEURRIA- GAZTEEN BOLUNTARIOTZARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

DESKRIBAPENA Gazteen boluntariotza antolatuari laguntzeko eta boluntario-lana eta horrek dakartzan balioak sustatzeko baliabideak.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteen boluntariotzari laguntzeko dirulaguntzen udalaren deialdia.
•  Gazteak edo nerabeak buru dituzten borondatezko parte-hartzeko proiektuen deialdiak.
•  Boluntariotzaren arloko informazio- eta aholkularitza-zerbitzua.
•  Gazteen borondatezko ekintzei buruz sentsibilizatzeko eta horiek ikusarazteko ekintzak.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

12tik 17ra
18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Gazteen elkarteak eta taldeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten gazte-elkarte eta -taldeen kopurua
•  Garatutako jardueren kopurua
•  Parte-hartzaileen balorazioa
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42. NEURRIA- EUROPAKO ETA NAZIOARTEKO GAZTEEN BOLUNTARIOTZARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

DESKRIBAPENA Nazioarteko boluntariotza sustatzeko eta babesteko baliabideak.

PROGRAMAK, PROIEKTUAK ETA 
EKINTZA NABARIAK

•  Gazteei informazioa eta aholkularitza ematea nazioarteko boluntariotzaren arloan.
•  Hirugarren Sektoreko erakundeei informazioa eta aholkularitza ematea Europako Elkartasun Kidegoaren (EGK) programan parte hartzeko.
•  Boluntario gazteak eta nazioarteko boluntarioak hartzeko laguntza-baliabideak Hirugarren Sektorearen esku jartzea.
•  Gazteen borondatezko ekintzak sentsibilizatzeko eta ikusarazteko ekintzak.

BHG-REKIN LOTUTAKO ADIN 
TALDEA

18tik 24ra
25etik 29ra

LAGUNTZEN DIREN GJH-AK 11. GJH Hiri eta komunitate jasangarriak
17. GJH Helburuak lortzeko aliantzak

INPLIKATUTAKO ARLOAK •  Gazteria eta Kirola

PARTE HARTZEN DUTEN BESTE 
ERAGILE BATZUK

•  Gazteen elkarteak eta taldeak
•  Erakunde publiko eta pribatu laguntzaileak

JARRAIPEN- ETA 
EBALUAZIOADIERAZLEAK

•  Parte hartu duten gazteen kopurua
•  Parte hartu duten gazte-elkarte eta -taldeen kopurua
•  Garatutako jardueren kopurua
•  Parte-hartzaileen balorazioa
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2. ERANSKINA  
NEURRIEK GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUEKIN DUTEN 
LERROKATZEAREN TAULA

BGHREN NEURRIEK GJHEKIN DUTEN LERROKATZEAREN TAULA

Ondoren, BHGren neurriek GJHekin duten lerrokatzearen taula global bat erakusten da.

NEURRIA
LAGUNTZEN DIREN GJH-AK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1- Familientzako hezkuntza-laguntza • •

2- Zientzia eta teknologiako prestakuntza • • •

3- Arte eta sorkuntzako prestakuntza • •

4- Prestakuntza balioetan • • •

5- Prestakuntzari eta hezkuntzari laguntzeko programak eta zerbitzuak •

6- Bilbo unibertsitate hiria, ezagutzarena eta berrikuntzarena • • •

7- Emantzipazio ekonomikorako informazioa, orientazioa eta laguntza •

8- Gaitasunak aurkitu eta garatzea eta trebetasunak eskuratzea •

9- Nazioz gaindiko mugikortasun- eta itzulera-proiektuei laguntzea • •

10- Enplegua lortzeko laguntza •

11- Ekintzailetzari laguntza •

12- Ekintzailetza sortzaileari laguntza •

13- Etxebizitzaren arloko emantzipaziorako informazioa eta orientazioa •

14- Alokairuko etxebizitza eskuratzea •

1 POBREZIA DESAGERTZEA

2 GOSERIK EZ IZATEA

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA

4  KALITATEZKO HEZKUNTZA

5 GENERO-BERDINTASUNA

6 EDATEKO URA ETA 
SANEAMENDUA

7 ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

8 LAN-DUINA ETA HAZKUNDE 
EKONOMIKOA

9 BERRIKUNTZA ETA 
AZPIEGITURA

10 DESBERDINTASUNAK 
MURRIZTEA

11 HIRI ETA KOMUNITATE 
IRAUNKORRAK

12 EKOIZPENA ETA KONTSUMO 
ARDURATSUA

13 KLIMA BABESTEKO EKINTZA

14 URETAKO BIZITZA

15 LEHORREKO BIZITZA

16 BAKEA ETA JUSTIZIA

17 ITUNAK HELBURUAK 
LORTZEKO
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NEURRIA
LAGUNTZEN DIREN GJH-AK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15- Kontziliaziorako hurbiltasun-baliabideak • •

16- Gizarteratzeko eta bazterketari erantzuteko programak •

17-  Hezkuntzako eta komunitateko esku-hartze programak desbantaila eta ahultasun 
sozialeko egoeran dauden gazteekin

•

18- Udalaren kultura-estrategia berria, gazteen ikuspegitik • • •

19- Aisialdi hezitzaileko erakunde eta profesional publiko eta pribatuen Tokiko Sarea • • • •

20- Gazteentzako ekipamendu eta zerbitzuen plana • • •

21- Gazteen Kultura Agenda • • •

22- Hurbileko ekipamendu eta programen sarea (auzoak) • • •

23-  Aisialdiko eta kulturako programazioaren ekimena eta baterako sorkuntza 
sustatu eta laguntzeko programak

• • •

24- Gazteen kultura, gazteentzat eta gazteekin • •

25- STEAM ikasketa kulturaren eta aisiaren bidez • • •

26- Euskararen erabilera aisialdiko guneetan • •

27- Kirol-eragileen sarea • •

28- Kirol-praktika eta bizimodu aktibo eta osasungarriak nerabeen artean • •

2. ERANSKINA  
NEURRIEK GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUEKIN DUTEN 
LERROKATZEAREN TAULA

1 POBREZIA DESAGERTZEA

2 GOSERIK EZ IZATEA

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA

4  KALITATEZKO HEZKUNTZA

5 GENERO-BERDINTASUNA

6 EDATEKO URA ETA 
SANEAMENDUA

7 ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

8 LAN-DUINA ETA HAZKUNDE 
EKONOMIKOA

9 BERRIKUNTZA ETA 
AZPIEGITURA

10 DESBERDINTASUNAK 
MURRIZTEA

11 HIRI ETA KOMUNITATE 
IRAUNKORRAK

12 EKOIZPENA ETA KONTSUMO 
ARDURATSUA

13 KLIMA BABESTEKO EKINTZA

14 URETAKO BIZITZA

15 LEHORREKO BIZITZA

16 BAKEA ETA JUSTIZIA

17 ITUNAK HELBURUAK 
LORTZEKO
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NEURRIA
LAGUNTZEN DIREN GJH-AK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29- Gazteen kirola eta berdintasuna • • •

30- Kirolerako hiria • •

31-  Drogen eta mendekotasuneko beste jarrera batzuen kontsumoari buruzko 
prebentzio-programa •

32- Ongizate emozionala •

33- Osasuna eta ongizate sexuala • •

34- KONEKTA (Gazte Informaziorako Udal Bulegoa) • •

35- Gazteriaren eta Nerabezaroaren Behatokia • •

36- Gazteentzako komunikazio-estrategia berria • •

37- Konekta Gela • •

38- Konekta Gune • •

39- Gazte elkarte eta taldeei laguntzeko programa • •

40- Ideiak Martxan • •

41- Gazteen boluntariotzari laguntzeko programa • •

42- Europako eta nazioarteko gazteen boluntariotzari laguntzeko programa • •

2. ERANSKINA  
NEURRIEK GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUEKIN DUTEN 
LERROKATZEAREN TAULA

1 POBREZIA DESAGERTZEA

2 GOSERIK EZ IZATEA

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA

4  KALITATEZKO HEZKUNTZA

5 GENERO-BERDINTASUNA

6 EDATEKO URA ETA 
SANEAMENDUA

7 ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

8 LAN-DUINA ETA HAZKUNDE 
EKONOMIKOA

9 BERRIKUNTZA ETA 
AZPIEGITURA

10 DESBERDINTASUNAK 
MURRIZTEA

11 HIRI ETA KOMUNITATE 
IRAUNKORRAK

12 EKOIZPENA ETA KONTSUMO 
ARDURATSUA

13 KLIMA BABESTEKO EKINTZA

14 URETAKO BIZITZA

15 LEHORREKO BIZITZA

16 BAKEA ETA JUSTIZIA

17 ITUNAK HELBURUAK 
LORTZEKO




