SAILEKO/ERAKUNDEKO ZERBITZUAK ETA JARDUNA:
SAILA/ERAKUNDEA:

GAZTERIA SAILA

1.- PLANAK ETA EPEAK:
Indarrean daudenak

PLANAK (izendatu eta lotura egin daiteke)
1- Enpleguaren sustapena: Gaztedi Busturialdearen
barruan kokatuta dagoan 'Lana bilatzea, Lana da'
programa sendotu eta indartu: gazteak
etorkizunerako prestatuko dauzan garapen
pertsonala dauka oinarri.

EPEAK
1- 2017-2019
(Legealdia)

2- LokaLeku: herriko gazteen topagune diran
lokalen bizikidetza gidaren jarraipena egin eta
dinamizatu.

2- 2017-2019
(Legealdia)

3- Adikzinoen eta menpekotasunen prebentzinoa:
arrisku faktoreak murriztu eta babes faktoreak
indartu nerabe eta gazteen artean.

3- 2017-2019
(Legealdia)

4- Gazteei zuzendutako formazino eta aisialdiko
ikastaroak antolatu eta zerbitzuak indartu.

4- 2017-2019
(Legealdia)

5- Gazteen parte hartzea sustatu eta bultzatu.

5- 2017-2019
(Legealdia)

6- Martxan dagozan gazteentzako zerbitzuak
indartu eta daukien eragina identifikatu.

6- 2017-2019
(Legealdia)

7- Herri mailan gazteei bideratutako ekintza eta
programa bereziak sustatu eta bultzatu (dirulaguntzen bidez).

7- 2017-2019
(Legealdia)
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2.- ADIERAZLEAK

2017-2019ko adierazle esanguratsuenak (izendatu eta lotura egin daiteke)
- Antolatutako ikastaroak, ekintzak, lehiaketak, jardunaldiak, berbaldiak…
izandako parte hartzea (kopurua) eta aurrekoentuetan izandako pisua.
- Burututako jardueren balorazinoetan eta inkestetan jasotako asebetetze maila.
- Sare sozialen, webgunearen, kartelen… bidez zabaldutako eta kaleratutako
informazinoaren eta publizidadearen eragina.
- GIZ, Gaztelekua, Ludoteka eta Bermesex zerbitzuen erabiltzaile kopurua eta
profila (adina, sexua, hizkuntza, zein kanaletik hurbildu diran…).
- LokaLeku proiektuaren barruan dagozan gazte-lokalen kopurua.
- Kale hezitzaileak herriko ikastetxeetan emondako arrisku eta prebentzino
tailerren balorazinoen asebetzeko maila.
2019rako adierazle horietarako jartzen diren lortu beharreko helburuak
- Enpleguaren sustapena: 'Lana bilatzea, Lana da' programa sendotu eta indartu
(Gaztedi Busturialdea formazino bekak, laneratzea ahalbideratzen daben ikastaroak
bultzatu…).
- Adikzinoen eta menpekotasunen prebentzinoa: arrisku faktoreak murriztu eta
babes faktoreak indartu nerabe eta gazteen artean.
- Gaztelekua eta Ludoteka zerbitzuak indartu eta daukien eragina identifikatu.
- Gazteen parte hartzea sustatu eta bultzatu.
- GIZen bloga/webgunea bultzatu eta hobetu.

3.- ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUEN
ZERRENDA

-

-

Ume eta gazteei zuzendutako programa zabala, zerbitzu eta jarduera ugarigaz:
Ludoteka, Gaztelekua, Bermesex, kale hezitzailea, bidaiak, bidaiateka,
nazinoarteko txartelen jaulkipena (ikasle, irakasle, aterpekide…), Gizarte eta
Kultura Etxeko entsegu gelak, ikastaroak, Internetera sarbidea autokontsultako
ordenagailuen bidez, e.a.
Herriko gazte eta kultur alkarteen jarduerak bultzatzen doguz eta talde horreek
antolatzen dabezan ekitaldiak gauzatzen laguntzen dogu, bai antolaketa aldetik,
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-

-

bai diru-laguntzen bidez. Adibidez: Gorefest, Taelladie, Skate or Due jaialdia,
Gazte Bazkariak, udalekuak, ikastaroak…
Bermeoko gazteriaren parte hartze aktiboa sustatzeko tresnak. Adibidez:
LokaLeku.
Gazteei zuzendutako formazino ikastaroak: Aisialdiko Begirale eta Zuzendari
ikastaroak, IT Txartelen ikastaroa, Jantokiko Begirale ikastaroa, Sorosle
ikastaroa, Zeinu hizkuntza ikastaroa, Sukaldaritza ikastaroa, e.a.
Eskualdeko gazteen enplegagarritasuna eta ekintzailetza sustatzeko “Lana
bilatzea Lana da” programa: Busturialdeko Enpresa Ideien Lehiaketa,
Ekintzailetza Astea, ‘Gaztedi Busturialdea Bekak’, formakuntza ikastaroak, e.a.
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