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ESKER ONA

Pasaiako Udalak bene-benetan eman nahi  dizkie eskerrak haurrekin jardun duten  –eta
jarduten jarraitzen  duten-   eta  haurren  alde  egin  duten  –eta  egiten  jarraitzen  duten-
lagun,  elkarte,  hezkuntza-komunitate,  udal-zerbitzu eta gizarte  eragile  guztiei.  Halaber,
eskerrak  eman nahi  dizkiegu  Gipuzkoako Foru  Aldundiari  eta  Eusko Jaurlaritzari,  haiek
emandako  laguntzagatik,  nekez  garatu  baitzitekeen  laguntza  hori  gabe  ESKUBIDEAN
planaren jarduna.  Aldi berean, eskerrak ematen dizkiogu UNICEFi deialdi honetan parte
hartzeko eman digun aukeragatik, izan ere orain artean herri honek haurren alde egindako
lana  eta  apustua  modu  sistematikoagoan  antolatzera  eraman  gaitu,  gure  egitekoan
neurriak ezarriz eta gure ahaleginaren jabe eginez.  Eta nola ez, eskerrak ematen dizkiegu
Pasaiako  haur  eta  gaztei  guzti-guztiei.   Eskerrik  asko  zuen  ekarpenengatik  eta  zuen
egunerokoengatik; esker mila gure oraina izateagatik eta egunean-egunean hobera nola
egin dezakegun erakusteagatik. 

Bereziki  estimatzen  ditugu  haien  konpromisoagatik  jarraian  aipatzen  diren  eragile  eta
lagun pasaitarrak: 

ELKARTEAK 
Kultura eta aisialdia:

.- Boveda Gazte Elkartea

.- Ekaitza Aisialdi Taldea

.- Bixi-bixi 

.- Itaia 

.- Fama Elkartea

.- Txassis Elkartea

.- Alkartasuna euskal dantza taldea

.- Lamiak euskal dantza taldea

.- Donibane euskal dantza taldea

Kirolak:

.- Illunbe Arraun Elkartea

.- Pasai Donibane Koxtape Arraun Elkartea

.- San Pedro Arraun Elkartea

.- Pasaia Kayak 

.- Trintxer Hockey Kirol Elkartea

.- Trintxerpe Atletiko kluba

.- Pasaiako Pilota Eskola

.- Pasaia Kirol Elkartea

.- Tximeleta Kirol Elkartea

.- Xanju Kirol Elkartea

.- Trintxerpe Kirol Elkartea
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Eskola kirola:
.- Karmengo Amako Eskola Kirola
.- Pasaia-Lezo Lizeoko Eskola Kirola

HAURREI ZUZENDUTAKO UDAL ZERBITZUAK

.- Kale-hezitzaileen programa

.- Antxoko udal liburutegia

.- Donibaneko udal liburutegia

.- San Pedroko udal liburutegia

.- Trintxerpeko udal liburutegia 

.- Kuadrilategi programa 

.- Pasaia Musikal

.- Trintxerpe-San Pedroko ludoteka

.- Donibaneko ludoteka

.- Antxoko ludoteka

.- Donibaneko gaztelekua

.- Trintxerpe-San Pedroko gaztelekua

.- Antxoko gaztelekua

.- Badia antzerki eskola 

.- HARRERA ON programa 

HEZKUNTZA KOMUNITATE ETA ZENTROAK

.- Karmengo Ama IPI

.- Pasaiako Oinarrizko Lanbide Heziketako Udal Institutua

.- Pasaia-Lezo Lizeoa

.- Anunciata Ikastetxea

ANBULATORIOAK ETA OSASUN ETXEAK
Donibaneko anbulatorioa 
Lezoko anbulatorioko Pediatriako Zerbitzua
Trintxerpe-San Pedroko anbulatorioa
Antxoko anbulatorioa.

HAURRAK ETA GAZTEAK

Udaleko harreraren lerroko haur eta gazte parte-hartzaileak:  Ongi etorri gazte
Udaleko parte-hartze organoetako haur eta gazte parte-hartzaileak.
Irrien Lagunak proiektuko haur eta familia parte-hartzaileak. 

Oroitzapen berezia eta esker ona Margari Portabalesen alde.

Eskerrik asko guzti-guztiei.
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SARRERA

Pasaiako  Udalak  haurrei  dagozkien  gaietan  interesa  agertzeko  asmo  osoarekin
ESKUBIDEAN Planaren bitartez, arlo horretarako politikan eta jardueretan oinarriak ezarri
nahi ditu, modu eraginkorrean, betiere, haurrak eskubide osoko subjektu direla kontuan
hartuz, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan ezarritakoari jarraiki. 

Ikuspuntu horretatik abiatuta, planean honako arlo hauek izango dira kontuan: 

1. Diziplina  anitzeko  ikuspegi  batetik  abiatuta,  haurren  eskubideak  babesten,
prebenitzen  eta  sustatzen  direla  bermatzea,  aldian-aldian  sakonduz  udalerriko
adingabekoen beharrei erantzun eraginkorra nola eman; aldi berean, gizarte- eta
familia-egoera  kalteberan  egon  litezkeen  haur  eta  nerabeen  detekzioa  egitea
proposatzen dugu, eta prebentzioari  aurre egitea, haurren eskubideak sustatzen
direla, haien babesaren zimenduen oinarriak direlakoan.  

2. Planaren  egikaritzean  eta  planaren  garapenean  haurrekin  harremana  duten
gizarte-eragileen, eta haur eta nerabeen parte-hartzea benetakoa izatea, haurrak
eta nerabeak euren inguru pertsonal eta sozialean subjektu aktibo direnez.  

3. Pasaiako haur eta gazte guztien benetako aukera-berdintasuna bermatzea. 
4. Pasaiara  etorri  berri  diren  adingabekoei  harrera  egokia  egitea,  haien  jatorria

edozein izanda ere; eta Pasaiaren aniztasuna ikusgai jartzea.  
5. Bizikidetzan gizarte-kohesioa bermatzea.  
6. Pasaia haurren eta nerabeen alde egiten ari  den guztia  agerian jartzea,  guztiek

horren berri izan dezaten, eta ezagutza horretan oinarrituta, gizartean jardun hori
mantentzeko eta zaintzeko interesa sor dadin, gizarte-eragileen arteko harremana
suspertuz.  

Udalak 2007az geroztik parte-hartze egiturak bultzatu ditu haurren alde jarduteko,  eta
egitura horiek mantentzen, indartzen eta sendotzen oinarritu da planaren metodologia.
Planak indarrean jarrai dezan gaur egun egitura hauek izango ditugu:

1. Pasaiako haurren eta nerabeen udal politikak koordinatzeko Organoa, Sailarteko 
Mahaia deiturikoa. 

2.  Hezkuntza gunea
3. Elkarteen gunea
4. Udal Zerbitzuen gunea 
5. Haurrak eta nerabeak parte hartzeko organoa. 

Gizartearen  parte-hartzea  nahitaezkoa  bada  ere,  bereziki  garrantzitsua  izan  da,
berrikuntza modura, Pasaiako haur eta nerabeek ESKUBIDEAN plana lantzeko izan duten
aukera, izan ere, uste izatekoa da inork baino hobeto lagun dezaketela euren beharrak
ezagutzera ematen eta udalerrian egiten denaren kalitatea hobetzen; herritarrak direnez,
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eskubideen eta arduren erabilera egiten dutenean haien  ongizatea eta protagonismoa
berma dezaten. 

Ezinbestekoa da aipatzea Pasaiako Udalbatzak 2017ko azaroaren 28ko bilkuran aho batez
onartu zuela honako hau sortzeko akordioa:

1. Pasaiako  haurren  eta  nerabeen  udal  politikak  koordinatzeko  Organoa,
Sailarteko Mahaia deiturikoa. Organo hori 2008an sortu zen, eta ordutik ari da
jardunean.   Aitorpen formala eginez,  Pasaiako haur  eta gazteen eskubideak
bermatzeko  den  ESKUBIDEAN  planaren  ardatz  gisa,  balioa  ematen  zaio
mahaiak  egindako  lanari.  Egituran  lansaio  osoan  diharduen  figura  teknikoa
dinamizatzaile lanetan ari da.  

2. Haurrak  eta  nerabeak  parte  hartzeko  organoa. Pasaiako  haur  eta  nerabe
guztiak ordezkatzen dituen organoa da, udalari kolektibo horren iritzi,  behar
eta zalantzen berri emateko ardura duena; eta baita alderantziz ere.  Bertako
kideek  udal  politiketan  zuzenean  hartzen  dute  parte,  eta  Udalak  legezko
subjektutzat  hartzen  ditu,  haiek  egiten  dituzten  proposamen  eta  iritziak
benetakotzat hartuz.  

Planean sartzen diren jarduketak helburu nagusi baten inguruan antolatzen dira, jarraian
aipatzen diren lerro estrategikoen bitartez:

ESKUBIDEAN PLANAREN HELBURU NAGUSIA 

Pasaiako haur eta nerabeen babeserako eta tratu onerako udal planaren helburua da
adingabeko  guztien  eskubideak  bermatzea,  haien  oinarrizko  beharretatik  (fisikoak,
emozionalak eta sozialak) ez ezik, prebentziorako egiten den lanetik abiatuta; nolanahi
ere,  erantzukizun publikoa eta parte hartzeko eskubidea (eragile,  elkarte,  gazte eta
haurrena)  betetzen  dela,  haurren  eta  nerabeen  eskubideak  sustatzeko  gizartearen
erantzunkidetasuna oinarritzat hartuta.

Helburu nagusia  ESKUBIDEAN planean zehazten diren lau lerro estrategikoren bitartez
lortuko da:

1. Haurren eta nerabeen aldeko tratu ona eta prebentzioa sustatzea. 
2. Haurrekin eta gazteekin diharduten elkarteak indartzea. 
3. Adingabekoei  harrera  ona  egitearen  aldeko  jarrera  sustatzea,  haien  jatorria

edozein izanda ere.
4. Pasaiako  haur  eta  nerabeentzako  gune  eta  instalazioak  aztertzea,  egokitzea,

sortzea eta hobetzea, eta identitate pasaitarra sustatzea. 
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ERREFERENTZIAK

Azken  urteotan  haurren  alde  dauden  politikarik  aurreratuenak  kontuan  izanda,
Pasaiako  Udalaren  Haurren  eta  Nerabeen  Plangintzaren  bitartez,  nazioarte,  nazio,
autonomia  eta  toki  mailako  araudiek  eta  plan  eta  estrategiek  alor  horretan  garatzen
dutena garatu nahi da gure herrian, nolanahi ere, balioa emanez, lanean hasi ginenetik,
alegia,  2007tik,  modu koordinatuan komunitate  mailan kolektibo horren alde urteetan
pilatutako esperientziari.

Honako hau da Pasaiako Udalaren Haurren Plangintzaren erreferentziazko markoa.

Araudiari buruzko erreferentziak

Nazioartekoak

• Haurren Eskubideen Konbentzioa, Nazio Batuen Batzar Orokorrak 1989ko
azaroaren 20an hartua eta Espainiako Estatuak 1990eko azaroaren 30ean
berretsia.  Marko  unibertsala  da  haurren  eta  nerabeen  eskubideen
defentsaren alde. 

• Haurren Eskubideen aldeko Europako Karta.  A-0172/92 Ebazpena. 1992ko
uztailaren 8ko Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala. 

• Materia sektorialetan adingabekoengan eragina duten hainbat nazioarteko
itun,  Estatuak  berretsiak:     haurren lana,  adingabekoen lapurreta,  sexu-
salerosketa  eta  sexu-esplotazioa,  nazioarteko  adopzioa,  etab.  Baita
Estatuan  ezargarria  den  Europako  erkidegoko  araudia  ere,  Europako
Batasuneko eta Europako Kontseiluko herrialdea izateagatik.  Era berean,
hainbat  ebazpen  eta  gomendio  nazioarteko  erakundeetatik  eratorriak,
orientagarriak  eta  osagarriak  baitira,   Espainiako  Estatuko  haurren
eskubideen aitorpen, errespetu eta ezarpen arloak.  

• Halaber, Estatuak haurrei buruzko Nazio Batuen Saio Berezian parte hartu
zuen  (2002ko  maiatzean)  eta  “Haurrentzako  mundu  egoki  bat”
dokumentuko adierazpena eta ekintza-plana onartu zituen. 

• Azkenik, araudia ez bada ere, erreferentziazkotzat  jo behar da Espainiari
2018an Haurren Eskubideen Batzordean egindako Azken Oharren txostena,
otsailaren 2an argitaratua. 

Estatukoak

• Espainiako Konstituzioa 1978
• 1/1996  Lege  Organikoa,  urtarrilaren  15ekoa,  Adingabekoaren  Babes

Juridikoari  buruzkoa,  egungo  bertsioan  emana,  bi  lege  hauen  bidez:
8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa eta 26/2015 Legea, uztailaren
28koa, Haurren eta Nerabeen Babes Sistemaren Aldaketari buruzkoa,
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zeinaren  bitartez,  estatu  izaerako  marko  juridikoa  ezartzen  den,
adingabekoak eskubidedun subjektu gisa  hartzen baititu, haurren adin
eta  heldutasunaren  arabera,  ahalmena  aitortzen  baitzaie  eskubide
horiek balia ditzaten. 

• 3/2007  Lege  Organikoa,  martxoaren  22koa,  emakume  eta  gizonen
arteko berdintasuna sustatzekoa dena. 

• Haurren II. Plan Nazional Estrategikoa

Erkidegokoak

• 3/2005  Legea,  otsailaren  18koa,  Haurrak  eta  Nerabeak  Zaintzeko  eta
Babestekoa.

• 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
• 13/2008 Legea, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.
• 185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren

Prestazioen eta Zerbitzuen Karterari buruzkoa. 
• 152/2017 DEKRETUA, maiatzaren 9koa, zeinaren bitartez onartu zen Euskal

Autonomia Erkidegoko haurren eta nerabeen zaintzarako eta babeserako
udaletako  eta  lurraldeetako  gizarte  zerbitzuetarako  balorazio-tresna
(BALORA) eguneratzea.  Tresna horren bitartez, balioesten da arrisku- eta
babesgabezia-egoeren  larritasuna  zer-nolakoa  den.  Testuaren  eranskina
nahitaez erabili beharrekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko haurren eta
nerabeen zaintzarako eta babeserako udaletako eta lurraldeetako gizarte
zerbitzuetan. 

• 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegokoa, emakume
eta gizonen berdintasunerako dena. 

• FAMILIAREN  ETA  HAURTZAROAREN  EUSKAL  ITUNA,  Eusko  Jaurlaritzak,
Aldundiak eta Eudelek sinatuta, 2018ko urtarrilaren 18an. 

• EUSKADIKO III. GAZTE PLANA 2020 (18 urtetik beherakoei eragiten diena). 

Tokikoak

• Toki mailan, ESKUBIDEAN plana, Pasaiako Udalarena, aurreko urteetan udalerrian
garatu diren haurren planen erreferentziazkoa dena.  

1. “Pasaiako haurren eta nerabeen aldeko tratu ona eta babesa sustatzeko
Udal Plana” (2008). 

2. “Pasaiako haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko plana” (2010).  

• Aldi  berean,  planean  oinarritzat  hartu  dira  2017-2018  ikasturtean  udalerrian
haurrei  eta  nerabeei  buruz  egindako  parte  hartzeko  diagnosia-prozesutik
ateratako ondorioak eta oharrak.  
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• Gehitu beharrekoa da familiaren testuinguruan haurren babesa bermatzeko diren
udal  jarduketa  guztietan  jarraibide  batzuk  bete  beharrekoak  direla.  Zehazki,
Pasaiako  Udaleko  haurren  arrisku-egoeretarako  eta/edo  babes  gabezia
egoeretan jarduteko barneko eskuliburuan jasota daude horiek.  

Azkenik, udalerrian haurren eta gazteen kolektiboarekin jarduteko bi dokumentu hauek 
erreferentziazkoak dira:  

• “Pasaiako haurrekin eta nerabeekin jarduteko gida”
• “Pasaiako Udaleko profesionalentzako barruko jarduera-protokoloa, haurrak 

arriskuan edo babes gabezia egoeran daudelako susmoa dagoenerako” 

Eta,  azkenik,  adierazi  behar  da  Pasaiako  Haurren  eta  Nerabeen  Plan  Integralean  –
ESKUBIDEAN-  ezinbesteko  erreferentziatzat  hartzen  direla  gure  udalerriko  eta  gure
udalerritik  kanpoko erakunde publiko eta pribatuek haurren eta nerabeen eskubideen
alde  pilatutako  esperientzia,  bertan  diharduten  lagunek  egoki  jardun  dutelako  eta
konpromisoa agertu dutelako.  Ildo horretan, ahal izan dugun guztietan parte hartu izan
dugu  foro,  kongresu  eta  topaketetan,  geure  eskarmentuaren  berri  emateko  eta
gainerakoena jasotzeko, jardunbide egokien adibide gisa, eta askotan ibilbide-orri gisa.  
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PASAIAKO UDALERRIARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Diagnostikoaren  txostenean  zabalago  ageri  bada  ere,  bertan  jasotako  informazioaren
arabera, Pasaiak lau barruti ditu: Donibane, San Pedro, Trintxerpe eta Antxo.  Itsasoak eta
portuak  fisikoki  banatzen  dituzte  barruti  horiek,  eta  ondorioz,  bertako  lur  sailak  ere
sakabanatuta daude. Halaber, tartean hainbat herri daude.  Esate baterako, San Pedrotik
edo Trintxerpetik Antxora joan nahi izanez gero, ezinbestean igaro behar da Donostiako
udalaren eremutik, eta ildo beretik, Antxotik Donibanera joateko nahitaez igaro behar da
aurretik Errenteriatik eta Lezotik.  

Eraketa fisiko hori duen arren, izaera juridiko
bakarra du.  Hala ere, banaketa fisikoak erabat
eragiten du kudeaketa publikoan, lau barrutiak
aintzat  hartu  beharrekoak  baitira  zerbitzu
edota  programak  martxan  jartzeko  orduan.
Eta horrek, zer esanik ez,  udalak egiten duen
gastua  hirukoiztu  (Trintxerpe  eta  San  Pedro
askotan  barruti  bat  bezala  hartzen  dira)  edo
laukoiztu  egiten  du  (lau  liburutegi,  lau
ludoteka, etab.)

Litekeena da egoera geografiko horregatik barruti bakoitzak bere idiosinkrasia eta
identitate-ezaugarriak garatu izana. Esate baterako, adierazgarri  diren koloreak (arrosa,
morea...),  festetako data ezberdinak,  haien arteko liskartxoak,  eta beste.  Kontu horiek
guztiak  oinarrizkoak  dira  Pasaia  ulertzeko  eta  ezagutzeko.   Horregatik  guztiagatik,
programak,  ekintzak  eta  ekimenak  barrutien  ezaugarrietara  moldatu  behar  dira,
eraginkorrak izango badira. 

Pasaiako Udalaren Erroldaren datuen arabera, 2018ko urtarrilaren 1ean Pasaian guztira
16.346 biztanle zeuden, eta horietatik 7.802 gizonezkoak ziren eta 8.544 emakumezkoak.
Iturri berari jarraituz,  1.483 pasaitar Espainiako Nazio lurraldetik kanpo jaio ziren (753
gizonezko eta 730 emakumezko), herritarren guztien artean %9,7 dena .   Enpleguaren
Euskal  Zerbitzuak  –LANBIDE-  bere  web  gunean  agertzen  du  Pasaian  langabezia  tasa
2018ko otsailean %12,3 igo zela, probintziako portzentajetik oso gora, %9,6koa baitzen.
Horrenbestez, otsail honetan lanean aritu behar zuten 1.022 lagun langabezian zeuden,
zehazki, 458 gizon eta 544 emakume.  Halaber, web atari horretan bertan iragarrita dago
2018ko otsailean Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSE) onuradun pasaitarrak 627
zirela (280 gizonezko eta 347 emakumezko), zehazki, herritar guztien %3,8. Horietatik 418
Espainiako Nazio Lurraldean jaioak dira eta 199 hortik kanpo jaioak.    Izan ere, Pasaia
probintziako langabezia-indizerik altuena duen herria da. Bertako gizartea askotarikoa da,
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eta tradizioz izan du probintziako pobrezia indizerik altuenetakoa.  Horri gehitu behar zaio
diru-sarrerak  udalerri   bakar  bezala  jasotzen  dituela,  eta  kudeaketa-gastuak,  aurretik
aipatu  denari  jarraiki,  kasuan  kasu,  hirukoiztu  edo  laukoiztu  egiten  direla.  Halaber,
kontuan  izatekoa  da  Pasaian  ez  dagoela  apenas  industriarik,  eta  portuko  jarduerak,
estatuko eskumena izanik, ez duela udalerrian irabazirik uzten.   Laburbilduz, udalerriak
kudeaketa-gastu ugari  hartu behar ditu bere gain,  nahiz eta ia ez duen diru-sarrerarik.
Gipuzkoako Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzari esker mantentzen da.  

18 urtetik beherako herritarrak, adinaren arabera sailkatuta.  2018ko urtarrilaren 1ean1

Herritarrak
guztira

0tik
2

urte
ra

3
urteti
k 5era

6
urteti
k 8ra

9
urteti
k 11ra

12
urteti
k 13ra

14
urteti

k
15era

16
urteti
k 17ra

0tik
17

urtera
Gainera

koak

18 urtetik
beherako

en %

16.346 416 444 440 472 296 314 299 2.681 13.665 16,4%

Urteak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bi sexuak 128 132 156 133 144 167 151 149 140 164 143 165 139 157 179 135 149 150
Gizonak 60 63 78 72 77 93 73 62 71 74 64 84 74 81 94 61 84 74
Emakum

eak
68 69 78 61 67 74 78 87 69 90 79 81 65 76 85 74 65 76

Pasaiako adingabekoak, sexuaren arabera, 2018ko urtarrilaren 1ean. 

Adingabekoak, sexuaren arabera

Gizonak 1.339
Emakumeak 1.342

Guztira 2.681

Jatorri atzerritarra duten haur eta nerabeak, sexuaren arabera, 2018ko urtarrilaren 1ean
(adingabeko guztien artean %9,7koa da portzentajea).

Jatorri atzerritarra duten adingabekoak, sexuaren arabera 

Gizonak 141
Emakumeak 120

Guztira 261

1 Iturria: Pasaiako Udal Errolda
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PLANGINTZARAKO METODOLOGIA

ESKUBIDEAN PLANGINTZAREN edukiaren diseinuan parte hartzeko diagnosi prozesuaren
azterketa egin da eta jarraian aipatzen diren lan-esparruen alderaketa bat egin da:

➢ Pasaiako haurren eta nerabeen udal politikak koordinatzeko Organoa, 
Sailarteko Mahaia deiturikoa

Lanerako organo hori sistematikoki hamabost egunetik behin biltzen da, eta zuzen-
zuzenean Alkatetzaren menpe dago. Bertan udal sail eta arlo hauek ari dira parte hartzen:

1. Alkatetza
2. Euskara Saila
3. Gazteria Saila
4. Gizarte Ekintza Saila
5. Kirol Saila
6. Hezkuntza eta Kultura Saila
7. Udaltzaingoaren Saila
8. Berdintasun Arloa
9. Migrazio eta Aniztasun Arloa
10. Espazio honen koordinatzailea: Haur eta nerabeen eskubideen Saila.
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➢ Hezkuntza gunea

Gune hau bi hilabetean behin biltzen da, eta hezkuntza-komunitate eta hezkuntza-
zentro hauek ari dira bertan parte hartzen:

1. Karmengo Ama IPI
2. Pasaiako Oinarrizko

Lanbide Heziketako Udal
Institutua

3. Pasaia-Lezo Lizeoa
4. Anunciata ikastetxea

➢ Elkarteen gunea

Haur eta gazteen kolektiboarekin
diharduten  elkarteen  parte
hartzeko gune irekia da,  honako
kultura-,  kirol-  eta  aisialdi-
elkarteek osatua: 
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Kultura eta aisialdiko elkarteak

1. Boveda Gazte Elkartea
2. Ekaitza Aisialdi Taldea
3. Bixi-bixi 
4. Itaia 
5. Fama Elkartea
6. Txassis Elkartea
7. Alkartasuna euskal dantza taldea
8. Lamiak euskal dantza taldea
9. Donibane euskal dantza taldea

Kirol elkarteak: 
1. Illunbe Arraun Elkartea
2. Pasai Donibane Koxtape Arraun 

Elkartea
3. San Pedro Arraun Elkartea
4. Pasaia Kayak 
5. Trintxer Hockey Kirol Elkartea
6. Trintxerpe Atletiko kluba
7. Pasaiako Pilota Eskola
8. Pasaia Kirol Elkartea
9. Tximeleta Kirol Elkartea
10. Xanju Kirol Elkartea
11. Trintxerpe Kirol Elkartea
12. Ogi berri Azkuene triatloi taldea

Eskola kirola:
13. Karmengo Amako Eskola Kirola
14. Pasaia-Lezo Lizeoko Eskola Kirola

➢ Udal Zerbitzuen gunea

Gune  hau  hilero  biltzen  da
eta  bertan  ari  dira  parte
hartzen  udalerriko  haur  eta
nerabeekin  lanean
diharduten udal zerbitzuak. 

Zehazki: 

1. Kale-hezitzaileen programa
2. Antxoko udal liburutegia
3. Donibaneko udal liburutegia
4. San Pedroko udal liburutegia
5. Trintxerpeko udal liburutegia
6. Programa Kuadrilategi 
7. Pasaia Musikal
8. Trintxerpe-San Pedroko ludoteka

9. Donibaneko ludoteka
10. Antxoko ludoteka
11. Donibaneko gaztelekua
12. Trintxerpe-San Pedroko gaztelekua
13. Antxoko gaztelekua
14. Badia Antzerki Eskola
15. Harrera On Programa
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➢ Haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa. 

Aurretik  aipatu  dugu  Pasaiako  Udalbatzak  2017ko  azaroaren  28ko  bilkuran  aho  batez
onartu zuela  haurrek eta nerabeek parte hartzeko organoa  formalki sortzeko akordioa.
Pasaiako haur eta nerabe guztiak ordezkatzen dituen organoa da, udalari kolektibo horren
iritzi, behar eta zalantzen berri emateko ardura duena; eta baita alderantziz ere. Bertako
kideek udal  politiketan zuzenean hartzen dute parte,  eta Udalak legezko subjektu gisa
hartzen ditu, haiek egiten dituzten proposamen eta iritziak aintzat hartuz. 

Haren osaera eta jarduna orain ari dira arautzen.  

Nolanahi ere, organo honen funtzioak, besteak beste, hauek dira:

1. Tokiko  gobernuari  dagozkion  neurriak  proposatzea  toki  mailan  ongizatea  eta
haurren eskubideen garapena bermatzeko, arreta berezia jarriz herriko haurrik
ahulenengan. 

2. Haurren plangintzen lanketan eta jarraipenean parte hartzea, haurren beharrak
plangintzetan jaso daitezen.  

Haurren eta nerabeen parte hartzeko organoan esku hartu nahi  izanez gero,  honako
hauek dira baldintzak:

1. Borondatezko lana izatea eta 18 urtetik beherakoa izatea.

2. Pasaian  erroldatuta  egotea,  udalerriko  hezkuntza-komunitateren  batean
matrikulatuta  egotea  edo  Pasaiako  elkarteren  edo  udal  zerbitzuren  baten
erabiltzailea izatea.

Parte  hartzeko  organo  hau
urtean gutxienez bi aldiz bilduko
da  Udaleko  Alkatetzarekin.
Bilkura  horietan  egindako
lanaren  berri  emango  zaio,  eta
organoak  beharrezkotzat  jotzen
dituen  eskaera  eta  ekimenak
proposatuko  dizkio  udal
gobernuari, eta hark eskaera eta
ekimenei  buruzko  jarraipena
egiteaz  gain,  egikaritze,  ezartze
edo  baliogabetzeen  berri
emango du.
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Hainbat  bilera  eta  dei  egin  dira
organoak  egindako  proposamenak
aztertzeko eta jasotzeko, eta gizarte-
eragileek  egindako  proposamenak
alderatzeko.  Halaber,  aurretik
aipatutakoari  jarraiki,  organoaren
eraketa eta jarduna zedarritzeko ere
balio  izan  dute  bilkura  horiek  (une
honetan horretantxe ari dira).

Zehatz-mehatz,  formalki  sortzea  onartu  zenetik,  organoaren  egiteko  nagusia  parte
hartzeko azterlan soziologikoa eta Ekintza Planen dokumentu hau osatzea izan da.  

Parte-hartzaileek eskatu zutenari jarraiki, bilerak adina kontuan izanda antolatu dira: 

6-12  urte: ikastetxeetan,  adinaren  araberako  taldeetan:  6tik  9  urtera  bitarteko
taldean eta 10etik 12 urtera bitarteko taldean.  (6 saio)

13-15  urte: bilerak  barrutiz  barruti  eskola-orduetatik  kanpo  egin  dira,  Pasaia
herriaren identitate-ikuspegirik ez dutelako eta haien proposamenak bizilekuan
kokatzen direlako.  (4)

16-17  urte: eskola-orduz  kanpo,  nahiz  eta  kasu  honetan  barrutiz  barrutiko
udalbatzarrerako deialdiak egin diren. (1)
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PLANAREN HELBURU NAGUSIAK DEFINITZEA

Aurretik aipatutakoari jarraiki, ESKUBIDEAN PLANAren helburu nagusia honako hau da: 

Pasaiako haur eta nerabeen babeserako eta tratu onerako udal planaren helburua da
adingabeko  guztien  eskubideak  bermatzea,  haien  oinarrizko  beharretatik  (fisikoak,
emozionalak eta sozialak) ez ezik, prebentziorako egiten den lanetik abiatuta; nolanahi
ere,  erantzukizun publikoa eta parte hartzeko eskubidea (eragile,  elkarte,  gazte eta
haurrena)  betetzen  dela,  haurren  eta  nerabeen  eskubideak  sustatzeko  gizartearen
erantzunkidetasuna oinarritzat hartuta. 

Edozein modutara  ere,  ibilbide-orri  horren arabera,  lerro estrategikoak idatzi  dira,  eta
beroietan helburu zehatzak definitu dira, eta horien bitartez, neurri eta ekintza zehatzak
ezarri dira.  Lerro, helburu eta ekintza horiek zeharka planaren parte hartzezko organo
guztietan lantzen dira. 

Lerro bakoitzeko helburu espezifikoak hauek dira: 

1. Haurren eta nerabeen tratu onaren sustapena eta prebentzioa

1.1.  Herritarrekin  tratu  ona  sustatzea:  sentsibilizazio-ekintzak  tratu  ona
bermatzeko,  bai  haurren  eta  gazteen  kolektiboen  artean,  bai  haurren  edo  gazteen
kolektiboan.

1.2.  Haurren  eta  nerabeen  familiak,  tutoreak  edo  arduradunak  tratu  onera
biltzea: sentsibilizazio-ekintzak  eta  prestakuntza  espezifikoa  adingabekoen  familiei
zuzenduta,  eta  guneak  sortzea  gizartearen  erantzunkidetasunerako  nahiz  ESKUBIDEAN
PLANEan parte hartzeko.  

1.3.  Kolektibo  honekin  eta  kolektibo  honentzat  lanean  diharduten  gizarte-
eragileak prestatzea eta sentsibilizatzea: haurren babesari buruzko eta kolektibo honetan
arriskuen  prebentzioari  buruzko  berariazko  prestakuntza-ekintzak  egitea,  nola
profesionalentzat, hala elkarteetan lanean diharduten boluntarioentzat. 

1.4.  Kolektibo  honekin  diharduten  gizarte-eragileen  arteko  sareko  lana  eta
lankidetza  sustatzea: errefortzuko  ekintzak  sareetan  eta  planeko  parte-hartze
organoetan, eta topaketetarako eta eskarmentuak eta praktika egokiak elkarri trukatzeko
guneak sortzeko ekintzak. 
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2. Haurrekin eta gazteekin diharduten elkarteak indartzea.

2.1.  Kolektibo  honekin  lanean  diharduten  elkarteen  egitekoa  sistematizatzea,
zehaztea eta gainbegiratzea:  Pasaiako elkarteen sarea babesteko eta indartzeko ekintzak.

2.2.  Kirolean  haurren  eta  nerabeen  parte-hartzea  sustatzea: kirol-jarduera
maskulinizatuetan parte-hartzea sustatzea, sentsibilizazio- eta sustapen-ekintzen bitartez. 

2.3.  Elkarteen  eskaintza  ikusgai  jartzea: ikusgai  jartzeko  eta  sozializaziorako
ekintzak. 

2.4. Aisialdian haurrek eta nerabeek parte-hartze aktiboa izan dezaten sustatze-
lana egitea:  talde hauen programazioa diseinatzeko ekintzak bideratzea.

2.5.  Gizarte-eragile  guztien  prestakuntza  bultzatzea,  kolektiboaren  eskubide
guztiak  bermatze  aldera:  hizkuntza,  identitate,  genero,  aniztasun  eta  gainerako
alorretakoak. Prestakuntza  monografikorako  ekintzak  eta  prestakuntza  jarraiturako
ekintzak.  

3. Adingabekoei harrera ona egitearen aldeko jarrera sustatzea, haien jatorria edozein 
izanda ere.

3.1 Pasaiara iritsi berri diren haur eta nerabeen gizarteratzea sustatzea eta 
erraztea: iritsi berrien harrerarako ekintza egokiak.

3.2. Iritsi berrien hizkuntza-eskubideak bermatzea: hizkuntza-eskubideak 
bermatzeko ekintzak. 

3.3. Pasaiaren aniztasunaren aberastasuna agerian jartzea eta elkarbizitza 
sustatzea: aniztasunaren gaietan prestakuntzarako eta sentsibilizaziorako ekintzak.

4.Pasaiako haur eta nerabeentzako gune eta instalazioak aztertzea, egokitzea, 
sortzea eta hobetzea, eta identitate pasaitarra sustatzea.

4.1 Kolektibo honentzat diren gune eta instalazioen egoera aztertzea:  gune eta
instalazioak ezagutzeko eta hobetzeko ekintzak garatzea. 

4.2. Identitate pasaitarra bultzatzea: barrutien arteko topaketak egiteko ekintzak.
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Zehar-lerroen bitartez, helburu horiek guztiak lerroz lerro lantzen dira:

• Haur eta nerabeen hizkuntza-eskubideak bermatzea:  bermeak jartzea udalaren
eskaintza guztia euskaraz izan dadin, eta sustapen-lana egitea elkarteen eskaintzan
hizkuntza-eskubideak berma daitezen.  

• Haurren berdintasunaren arloko eskubideak bermatzea, eta baita ere sexu eta
jaioterri  (jaiotza,  etnia,  kultura,  etab.)  arrazoiengatik  diskriminatua ez  izateko
eskubidea  ere: udalaren  eskaintza  guztian  bertako  programazioetan  zorrozki
bermatzea generoaren eta aniztasunaren eragina, eta berori udalerrian islatzea eta
agerian jartzea. 

• Haur eta gazteen kolektiboaren benetako parte-hartzea sustatzea,  eskubideen
subjektu direnez: kolektibo honekin diharduten gizarte-eragile guztiek bultza eta
berma  dezaten  adingabekoek  euren  jardueretan  eta  programazioetan  parte
hartzea. 
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ESKUBIDEAN PLANA: JARDUKETAK ETA EGUTEGIA

1. LERRO ESTRATEGIKOA: HAURREN ETA NERABEEN ALDEKO TRATU ONA ETA PREBENTZIOA SUSTATZEA 
HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK ZINEGOTZIGOA ETA 

LIDERGOAN DIREN 
ORGANOAK

EGIAZTATZE-AGIRIAK ADIERAZLEAK

1.
Herritarrekin

tratu ona
sustatzea

1.1
Sentsibilizazio-

ekintzak

1.1.1  Azaroaren  20rako
sentsibilizazio-kanpainak  eta
jarduerak  (Haurren  eskubideen
nazioarteko eguna)

Alkatetza
Sailarteko Mahaia 
Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa

Egitaraua: web-orria, 
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa.
Prentsako eta sare 
sozialetako 
oihartzuna.

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaile kopurua..
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
d. Prentsako artikulu kopurua eta
programaren  hedapena,  eta
sarrera  edo  kontsulta  kopurua
sare sozialetan. 

1.1.2  Lau  barrutietako  jaietako
haurren  egunerako  sentsibilizazio-
kanpainak eta jarduerak

Alkateordeak eta Jai 
Batzordeak
Sailarteko Mahaia
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa

Egitaraua: web-orria, 
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala. 
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa.
Prentsako eta sare 
sozialetako 
oihartzuna. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua. 
d. Prentsako artikulu kopurua eta
programen hedapena, eta sarrera
edo  kontsulta  kopurua  sare
sozialetan.



1.2.
Haurren eta

nerabeen
familiak,

tutoreak edo
arduradunak
tratu onera

biltzea:

1.2.1
Sentsibilizazio-

ekintzak

1.2.1.1 Familiei zuzendutako 
sentsibilizazio-kanpainak

Alkatetza
Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila
Sailarteko Mahaia
Hezkuntza gunea

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala.
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 
Prentsako eta sare 
sozialetako 
oihartzuna. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaile kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
d. Prentsako artikulu kopurua eta
programen hedapena, eta sarrera
edo  kontsulta  kopurua  sare
sozialetan. 

1.2.2
Prestakuntza-

ekintzak

1.2.2.1. Amatasun eta aitatasun
positiboei buruzko prestakuntza

Gizarte Ekintza eta 
Gazteriako zinegotziak. 
Hezkuntza gunea
Sailak eta arloak:
Gizarte Ekintza,
Gazteria,
Berdintasuna eta 
aniztasuna

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala, gidak.
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaile kopurua. 
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua. 
d.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak.

1.2.2.2.  Bullyngaren
prebentzioari  buruzko
prestakuntza  gurasoentzat,
harremanetarako  arazoak
dituzten  seme-alaben
eraginerako.

Gizarte Ekintza eta 
Gazteriako zinegotziak
Hezkuntza Gunea
Gazteria Saila
Berdintasun Arloa

Materialak: web orria, 
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala, gidak. 
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua. 
d.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak..

1.2.2.3.  Gurasoentzako  eta
kolektibo  honekin  diharduten
eragileentzako  prestakuntza,
gure  hizkuntza  den  euskara
ikasteko  eta  erabilerarako
estrategiak barneratzeko.  

Euskara, eta Hezkuntza 
eta Kulturako zinegotziak
Euskara  Saila
Kultura eta Hezkuntza 
Saila
Udal Euskaltegia eta AEK-
ko euskaltegia.

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala, gidak. 
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaile kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen



kopurua.
d.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak.

1.3.
Kolektibo

honekin eta
kolektibo
honentzat

lanean
diharduten

gizarte-
eragileak

prestatzea eta
sentsibilizatze

a

1.3.1.
Prestakuntza-

ekintzak

1.3.1.1.  Haurren  babesari
buruzko eta  kolektibo honetan
arriskuen prebentzioari buruzko
berariazko  prestakuntza-
ekintzak  egitea,  nola
profesionalentzat,  hala
elkarteetan  lanean  diharduten
boluntarioentzat

Gizarte Ekintza Saileko 
zinegotzia
Sailarteko Mahaia
Udal Zerbitzuen gunea

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala, gidak.
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaile kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundetako eragileen kopurua.
d.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak.

1.4. Kolektibo
honekin

diharduten
gizarte-

eragileen
arteko sareko

lana eta
lankidetza
sustatzea

1.4.1 Sareen
eta planeko
parte-hartze

organoen
errefortzuko

ekintzak 

1.4.1.1. Planeko eragile  guztien 
jardunaldia: monografikoak

Alkatetzan
Sailarteko Mahaia
Hezkuntza gunea
Elkarteen gunea
Udal Zerbitzuen gunea
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala, gidak.
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, sare
sozialak, etab. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaile kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundetako eragileen kopurua.
d.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak.

1.4.1.2. Adingabekoek eurek 
proposatutako komunikaziorako 
bide berriak sortzea (teknologia 
berriak).

1.4.2
Topaketetara

ko eta
eskarmentua
k eta praktika

egokiak
elkarri

trukatzeko
guneak

sortzeko
ekintzak

1.4.2..1  Osasun-etxeekin  lanerako
berariazko  gunea  sortzea,  osasun
prebentzioa,  kontsumoak,
sexualitatea, eta beste lantzeko..

Alkatetza
Sailak eta arloak

• Gizarte Ekintza
• Kirolak
• Berdintasuna

Lehen arretarako zentroak

Aktak, material 
grafikoa, liburuxkak, 
gidak.

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Hitzartutako akordio kopurua



 1. LERROA, EGUTEGIA
HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK EGIKARITZE-URTEA

1.
Herritarren aldeko tratu

ona sustatzea

1.1
Sentsibilizaziorako

ekintzak

1.1.1  Azaroaren  20rako  sentsibilizazio-kanpainak  eta  jarduerak  (Haurren
eskubideen nazioarteko eguna)

2018/2019
2020/2021

1.1.2  Lau  barrutietako  jaietako  haurren  egunerako  sentsibilizazio-kanpainak  eta
jarduerak.

2018/2019
2020/2021

1.2.
Haurren eta nerabeen
familiak, tutoreak edo

arduradunak tratu onera
biltzea:

1.2.1
Sentsibilizaziorako

ekintzak

1.2.1.1 Familientzako berariazko sentsibilizazio-kanpainak 2021

1.2.2
Prestakuntzarako

ekintzak

1.2.2.1. Amatasun eta aitatasun positiboei buruzko prestakuntza 2018/2019
2020/2021

1.2.2.2.  Bullyngaren  prebentzioari  buruzko  prestakuntza  gurasoentzat,
harremanetarako arazoak dituzten seme-alaben eraginerako

2018

1.2.2.3. Gurasoentzako prestakuntza, gure hizkuntza den euskara ikasteko
eta erabilerarako estrategiak barneratzeko  

2018/2019
2020/2021

1.3.
Kolektibo honekin eta
kolektibo honentzat
lanean diharduten
gizarte-eragileak

prestatzea eta
sentsibilizatzea:

1.3.1.
Prestakuntzarako

ekintzak

1.3.1.1.  Haurren  babesari  buruzko  eta  kolektibo  honetan  arriskuen
prebentzioari  buruzko  berariazko  prestakuntza-ekintzak  egitea,  nola
profesionalentzat, hala elkarteetan lanean diharduten boluntarioentzat.

2018/2019
2020/2021

1.4.
Kolektibo honekin
diharduten gizarte-

eragileen arteko sareko
lana eta lankidetza

sustatzea

1.4.1 Sareen eta
planeko parte-hartze

organoen
errefortzuko ekintzak 

1.4.1.1. Planeko eragile  guztien jardunaldia: monografikoak 2018/2019
2020/2021

1.4.1.2.Adingabekoek eurek proposatutako komunikaziorako bide berriak sortzea 
(teknologia berriak).

1.4.2
Topaketetarako eta
eskarmentuak eta
praktika egokiak

elkarri trukatzeko
guneak sortzeko

ekintzak. 

1.4.2..1 Osasun-etxeekin lanerako berariazko gunea sortzea, osasun prebentzioa,
kontsumoak, sexualitatea, eta beste lantzeko..

2021



2. HAURREKIN ETA GAZTEEKIN DIHARDUTEN ELKARTEAK INDARTZEA 
HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK ZINEGOTZIGOA ETA 

LIDERGOAN DIREN 
ORGANOAK

EGIAZTATZE-AGIRIAK ADIERAZLEAK

2.1.
Kolektibo
honekin
lanean

diharduten
elkarteen
egitekoa

sistematizatz
ea, zehaztea

eta
gainbegiratz

ea:

2.1.1
Pasaiako

elkarteen sarea
babesteko eta

indartzeko
ekintzak

2.1.1.1  Elkarteentzako
aholkularitza-zerbitzua  zehaztea
eta adostea

Alkatetza
Sailak eta arloak

• Euskara
• Kirolak
• Berdintasuna

Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila

Aktak eta txostenak a. Bilera kopurua
b. Sortutako dokumentu kopurua
c.  Erabiltzaile  eta/edo  parte-
hartzaile kopurua

2.1.1.2  Aholkularitza  Zerbitzua
abian jartzea

2.1.1.3  Parte-hartze  datuak
jasotzea eta eguneratzea

2.2. Kirolean
neskatila eta

gazteen
parte-

hartzea
bultzatzea 

2.2.1.
Kirol-jarduera

maskulinizatuet
an parte-
hartzea

sustatzea,
sentsibilizazio –
eta sustapen-

ekintzen
bitartez

2.2.1.1.  Futbol-taldeekin  zehaztea
eta  adostea   Pasaian  emakume-
talde bat sortzeko

Alkatetza
Sailak eta arloak: 

• Euskara
• Kirolak
• Berdintasuna

Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila

Aktak eta txostenak a. Bilera kopurua
b. Sortutako dokumentu kopurua
c. Parte-hartzaile kopurua

2.2.1.2  Futbolean  emakume.-talde
bat sortzea
2.2.1.3.  Kirol-klubekin  jokabide
egokiei  buruzko  sentsibilizazio-
kanpaina  egitea,  neskatilek  et
gazteek  kirol-jarduera
maskulinizatuetan  parte  har
dezaten bultzatzeko.

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala. 
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 
Prentsako eta sare 
sozialetako oihartzuna

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
d. Prentsako artikulu kopurua eta
programen hedapena, eta sarrera
edo  kontsulta  kopurua  sare
sozialetan. 

2.3.
Elkarteen
eskaintza

ikusgai
jartzea

2.3.1
Sozializaziorak
o eta ikusgai

jartzeko
ekintzak

2.3.1.1. Elkarteen egunaren 
ospakizuna

Alkatetza
Sailak eta arloak:

• Euskara
• Kirolak
• Berdintasuna

Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen



Prentsako eta sare 
sozialetako oihartzuna

kopurua..
d. Prentsako artikulu kopurua eta
programen hedapena, eta sarrera
edo  kontsulta  kopurua  sare
sozialetan. 

2.4.
Sustatze-lana

egitea
haurrek eta

nerabeek
aisialdiko
taldeetan
benetako

parte-hartze
izan dezaten.

2.4.1.
Talde

hauentzako
programazioa
diseinatzeko

ekintzak
bideratzea 

2.4.1.1 Eskarmentu zehatz bat
egitea jokabide egoki gisa

Alkatetza
Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa
Sailarteko Mahaia

Aktak eta txostenak
Material grafikoa:
argazkiak, bideoa, 
etab. 
Prentsako eta sare 
sozialetako 
oihartzuna.

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
d. Prentsako artikulu kopurua eta
programen hedapena, eta sarrera
edo  kontsulta  kopurua  sare
sozialetan.

2.4.1.2 Eskarmentu hori beste
elkarte batzuetara hedatzea
2.4.1.3 Eskarmentu horren

sistematizazioa ezarpen
orokorrerako  

2.5.  Gizarte-
eragile
guztien

prestakuntza
bultzatzea,

kolektiboare
n eskubide

guztiak
bermatze

aldera:
hizkuntza,
identitate,

genero,
aniztasun eta

gainerako
alorretakoak.

2.5.1.
Prestakuntza

monografikora
ko ekintzak

eta
prestakuntza
jarraiturako

ekintzak. 

2.5.1.1 Gizarte-eragileentzako
prestakuntza jarraiturako

moduluak sistematizatzea.

Alkatetza
Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa
Sailarteko Mahaia
Hezkuntza gunea 
Elkarteen gunea
Udal zerbitzuen gunea

Aktak eta txostenak
Material grafikoa:
argazkiak, bideoa, 
etab. 
Prentsako eta sare 
sozialetako 
oihartzuna.

a. Prestakuntzen zenbatekoa.
b.  Sortutako  dokumentuen
kopurua.
c. Parte-hartzaileen kopurua.
d. Elkarte kopurua eta parte hartu
duten  erakundeetako  gizarte-
eragileen kopurua.
e.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak.

2.5.1.2 Prestakuntza
monografikoen eskaintza,

organoen eta parte hartzeko
guneen eskaeraren arabera

2.5.1.3 Prestakuntza hori egin
dela egiaztatzen duten

baldintzak onartzea.



2. LERROA, EGUTEGIA
HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK EGIKARITZE URTEA

2.1.Kolektibo honekin
lanean diharduten
elkarten egitekoa
sistematizatzea,

zehaztea eta
gainbegiratzea.

2.1.1
Pasaiako elkarteen sarea
babesteko eta indartzeko

ekintzak.

2.1.1.1 Elkarteentzako aholkularitza-zerbitzua zehaztea eta adostea. 2018

2.1.1.2 Aholkularitza Zerbitzua abian jartzea, 2019

2.1.1.3 Parte-hartze datuak jasotzea eta eguneratzea. 2021

2.2. Kirolean haurren
eta nerabeen parte-
hartzea sustatzea.

2.2.1.
Kirol-jarduera

maskulinizatuetan parte-
hartzea sustatzea,

sentsibilizazio- eta sustapen-
ekintzen bitartez.

2.2.1.1. Futbol-taldeekin zehaztea eta adostea Pasaian emakume-talde bat sortzeko. 2020
2.2.1.2 Futbolean emakume-talde bat sortzea. 2021

2.2.1.3.  Kirol-klubekin  jokabide  egokiei  buruzko  sentsibilizazio-kanpaina  egitea,
neskatilek eta gazteek kirol-jarduera maskulinizatuetan parte  har dezaten bultzatzeko.

2021

2.3. Elkarteen
eskaintza ikusgai

jartzea

2.3.1
Sozializaziorako eta

ikusgai jartzeko ekintzak.

2.3.1.1. Elkarteen egunaren ospakizuna. 2018/2019
2020/2021

2.4. Aisialdian haurrek
eta nerabeek parte-
hartze aktiboa izan

dezaten sustatze-lana
egitea

2.4.1.
Talde hauentzako

programazioa
diseinatzeko ekintzak

bideratzea.

2.4.1.1 Eskarmentu zehatz bat egitea jokabide egoki gisa. 2018
2.4.1.2 Eskarmentu  hori beste elkarte batzuetara hedatzea. 2019

2.4.1.3 Eskarmentu hori sistematizatzea ezarpen orokorrerako 2020/2021

2.5.  Gizarte-eragile
guztien prestakuntza

bultzatzea,
kolektiboaren eskubide

guztiak bermatze
aldera: hizkuntza,
identitate, genero,

aniztasun eta
gainerako

alorretakoak.

2.5.1.
Prestakuntza

monografikorako
ekintzak eta prestakuntza

jarraiturako ekintzak.  

2.5.1.1 Gizarte eragileentzako prestakuntza jarraiturako moduluen
sistematizazioa

2019

2.5.1.2 Prestakuntza monografikoen eskaintza, organoen eta parte hartzeko
guneen eskaeraren arabera

2018/2019
2020/2021

2.5.1.3 Prestakuntza hori egin dela egiaztatzen duten baldintzak onartzea.
2019



3. ADINGABEKOEN ALDEKO HARRERA EGOKIA BULTZATZEA, HAIEN JATORRIA EDOZEIN DELA ERE.

HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK ZINEGOTZIGOA ETA 
LIDERGOAN DIREN 
ORGANOAK

EGIAZTATZE-AGIRIAK ADIERAZLEAK

3.1
Pasaiara iritsi

berri diren haur
eta nerabeen
gizarteratzea
sustatzea eta

erraztea.

3.1.1
Iritsi

berrien
harrerarako

ekintza
egokiak.

3.1.1.1  Harrera  On
Programaren  jarraipena  eta
hedapena.

Alkatetza
Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila
Gazteria Saila
Migrazioaren eta 
Aniztasunaren Arloa
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa

Aktak eta txostenak
Material grafikoa eta 
softwarea: appa, 
argazkiak, bideoa, 
etab. 
Prentsako eta sare 
sozialetako 
oihartzuna.

a. Bilera kopurua
b. Sortutako dokumentu kopurua
c. Parte-hartzaileen kopurua.
d. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte-eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
e. Prentsako artikulu kopurua eta
programen hedapena, eta sarrera
edo  kontsulta  kopurua  sare
sozialetan.
f.  Apparen  erabiltzaileen
kopurua.
h. Bideoa ikusi dutenen kopurua.

3.1.1.2  Ongi  etorri  Gazte
lerroa  berraztertzea  eta
haren jarraipena egitea.
3.1.1.3  Gazte  etorri
berrientzako  Appa  sortzea
eta  hedatzea.
3.1.1.4  Iritsi  berriei  harrera
egiteko herritar,  zerbitzu eta
elkarteen  arteko  topaketak
dinamizatzea. 
3.1.1.5  Erakunde-bideo  bat
egitea eta hedatzea, Pasaiako
barruti  bakoitzean  iritsi
berrien harrerarako egindako
bideoetatik abiatuta.

3.2. Pasaiara iritsi
berri diren haur

eta nerabeen
gizarteratzea
sustatzea eta

erraztea.

3.2.1
Iritsi

berrien
harrerarako

ekintza
egokiak

3.2.1.1 Itzulpen-zerbitzuak
Gizarte Ekintza Saileko 
zinegotzia
Migrazio eta Aniztasun 
Saila

Aktak eta txostenak a. Bilera kopurua
b. Sortutako dokumentu kopurua
c. Parte-hartzaile kopurua3.2.1.2  Bitartekotza-  eta

interpretazio-zerbitzuak.



3.3. Visibilizar la
riqueza de la
diversidad en

Pasaia

3.3.1
Prestakuntz
a-ekintzak

3.3.1.1 Berariazko
prestakuntza aniztasunean,

bai profesionalentzat bai
elkarteetan diharduten

boluntarioentzat.

Gizarte Ekintza Saileko 
zinegotzia
Migrazio eta Aniztasun 
Arloa

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala, gidak.
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab.

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
d.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak.

3.3.1.2 ZURRUMURRUEN
AURKAKO (ZAS) eragileen

prestakuntza

 3.3.2
Sentsibilizazi

o-ekintzak

 3.3.2.1 Haurrentzako eta
gazteentzako jarduerak
aniztasunaren astean.

Gizarte Ekintza Saileko 
zinegotzia
Migrazio eta Aniztasun 
Arloa

Materialak: web-orria,
liburuxkak, 
laguntzarako 
materiala.
Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 
Prentsako eta sare 
sozialetako 
oihartzuna.

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
d. Prentsako artikulu kopurua eta
programen hedapena, eta sarrera
edo  kontsulta  kopurua  sare
sozialetan. 

3.3.2 Haurrentzako eta
gazteentzako jarduerak

azaroaren 20ko
ospakizunean.



3.LERROA, EGUTEGIA

HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK EGIKARITZE-URTEA
3.1

Pasaiara iritsi berri diren haur
eta nerabeen gizarteratzea

sustatzea eta erraztea.
3.1.1

Iritsi berrien
harrerarako ekintza

egokiak

3.1.1.1 Harrera On Programaren jarraipena eta hedapena 2018/2019
2020/2021

3.1.1.2  Ongi  etorri  Gazte  lerroa  berraztertzea  eta  haren
jarraipena egitea

2018/2019

3.1.1.3 Gazte etorri berrientzako Appa sortzea eta hedatzea. 2018
3.1.1.4  Iritsi  berriei  harrera  egiteko  herritar,  zerbitzu  eta
elkarteen arteko topaketak dinamizatzea.

2018/2019
2020/2021

3.1.1.5 Erakunde-bideo bat egitea eta hedatzea, Pasaiako barruti
bakoitzean  iritsi  berrien   harrerarako  egindako  bideoetatik
abiatuta.

2019/2020

3.2. Iritsi berrien hizkuntza-
eskubideak bermatzea

3.2.1
Hizkuntza-
eskubideak

bermatzeko ekintzak

3.2.1.1 Itzulpen-zerbitzuak
2018/2019
2020/2021

3.2.1.2 Bitartekotza- eta interpretazio-zerbitzuak. 2018/2019
2020/2021

3.3. Pasaiaren aniztasunaren
aberastasuna agerian jartzea

eta elkarbizitza sustatzea

3.3.1
Prestakuntza-

ekintzak

3.3.1.1 Berariazko prestakuntza aniztasunean, bai
profesionalentzat bai elkarteetan diharduten boluntarioentzat

2018/2019
2020/2021

3.3.1.2 ZURRUMURRUEN AURKAKO (ZAS) prestakuntza 2019/2020/2021
 3.3.2

 Sentsibilizazio-
ekintzak

 3.3.2.1 Haurrentzako eta gazteentzako jarduerak aniztasunaren
astean

2018/2019
2020/2021

3.3.2 Haurrentzako eta gazteentzako jardueran azaroaren 20ko
ospakizunean.

2018/2019
2020/2021



4. PASAIAKO HAURRENTZAKO ETA NERABEENTZAKO GUNE ETA INSTALAZIOAK AZTERTZEA, EGOKITZEA, SORTZEA ETA HOBETZEA, ETA
IDENTITATE PASAITARRAA BULTZATZEA.

HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK ZINEGOTZIGOA ETA
LIDERGOAN DIREN

ORGANOAK

EGIAZTATZE-AGIRIAK ADIERAZLEAK

4.1
Kolektibo
honentzat

diren gune ta
instalazioeta

n egoera
aztertzea

4.1.1
Gune eta

instalazioak
ezagutzeko ta

hobetzeko
ekintzak
garatzea

4.1.1.1  Pasaiako  haurrentzako
ta  nerabeentzako  gune  guztiak
aztertzea,

Alkatetza
Sailarteko Mahaia
Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila
Hirigintza Saila
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa

Aktak eta txostenak a. Bilera kopurua
b. Sortutako dokumentu kopurua
c. Parte-hartzaileen kopurua

4.1.1.2  Hirigintza  Sailean
egindako lanen azterketa.
4.1.1.3 Gune horiek egokitzeko,
hobetzeko  eta  sortzeko
proposamena lantzea.

4.2.
Identitate
pasaitarra
bultzatzea

4.2.1
Barrutien

arteko
topaketak

egiteko
ekintzak

4.2.1.1  Barrutietako  haur  eta
gazte taldeen arteko topaketak

Alkatetza
Sailarteko Mahaia
Haurren eta Nerabeen 
Eskubideen Saila
Haurrak eta nerabeak 
parte hartzeko organoa

Material grafikoa: 
argazkiak, bideoa, 
etab. 

a.  Egindako  jardueren
zenbatekoa.
b. Parte-hartzaileen kopurua.
c. Jardueretan parte hartu duten
eta  jarduerak  antolatu  dituzten
elkarte,  gizarte  eragile  edo
erakundeetako  eragileen
kopurua.
d.  Parte  hartzeko  inkesten
emaitzak.

 4. LERROA, EGUTEGIA
HELBURUAK EKINTZAK JARDUERAK EGIKARITZE-URTEA

4.1
Kolektibo honentzat

diren gune eta
instalazioen egora

aztertzea

4.1.1
Gune eta instalazioak

ezagutzeko eta
hobetzeko ekintzak

garatzea

4.1.1.1 Pasaiako haurrentzako eta nerabeentzako gune guztiak aztertzea. 2019

4.1.1.2 Hirigintza Sailean egindako lanen azterketa. 2019/2020
4.1.1.3  Gune  horiek  egokitzeko,  hobetzeko  eta  sortzeko  proposamena
lantzea.

2021

4.2. Identitate
pasaitarra bultzatzea

4.2.1
Barrutien arteko

topaketak egiteko
ekintzak

4.2.1.1 Barrutietako haur eta gazte taldeen arteko topaketak. 2018/2019
2020/2021



PLANAREN EGIKARITZEA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

Planean zehazten diren ekintzak bultzatzea eta egikaritzea, eta horien jarraipena
eta ebaluazioa gauzatzea dagokionean egingo da,  ESKUBIDEAN planeko parte hartzeko
egituren bitartez. Ekintza bakoitza zuzentzen duen organoak dagokion gunean emango du
haren berri, eta betiere, SAILARTEKO MAHAIAN. Hala eta guztiz ere,  urtean behin organo
bakoitzean lerro guztien balorazioa egingo da, eraginkorrak ote diren argitzeko.  Horien
berri Alkatetzan emateaz gain, honako hauetan ere eman beharko da:

1. Pasaiako haurren eta nerabeen udal politikak koordinatzeko 
Organoan, Sailarteko Mahaia deiturikoan.

2. Hezkuntza gunean.
3. Elkarteen gunean.
4. Udal Zerbitzuen gunean. 
5. Haurrak eta nerabeak parte hartzeko organoan. 

Ebaluaziorako ezinbestekoak izango dira ekintza bakoitzerako jasotako egiaztatze-
agiriak eta adierazleak (begiratu aurreko atalean), eta ezinbestekoa izango da Alkatetzaren
edo zinegotzigoen eta zuzentzen ari diren organoen sistematizaziorako egitekoa. 

Nolanahi  ere,  ahaleginak  egingo  dira  planaren  egikaritzean,  jarraipenean  eta
ebaluazioan  udalerrian  haurrekin  diharduten  lagun  eta  erakundeen  ahalik  eta  parte-
hartzerik handiena izan dadin, eta bereziki,  haur eta nerabeena.       

31



BALIABIDEAK

Haurrei eta Nerabeei buruzko Udal Plan Integrala eraginkorra izateko, nahikoa giza
baliabide ez ezik, baliabide material eta finantzarioak ere badira. 

➢ GIZA BALIABIDEAK

Udalekoak:

Pasaiako  Udalak  2008tik  aurrera  planerako  koordinatzailearen  figura  jasota  du
(programen bitartez garatua). Nolanahi ere, 2016. urtean txertatu zen figura hori Udaleko
Lanpostuen Zerrendan.  Hori horrela, Udalak planaren aldeko konpromisoa berretsi zuen,
eta ezinbestean, udalerriko haurren aldekoa. %90eko lansaioko lanpostu teknikoa sortu
zuten,  eta horrekin batera, Haurren eta Nerabeen Eskubideen Saila.   Lanpostu tekniko
honen funtzioak eta eginkizunak honako hauek dira: 

EGINKIZUN OROKORRA

Haur eta nerabeen eskubideak bermatzeko alor anitzeko egitasmoan gizarteratzea sortzen
eta indartzen laguntzea, informazioa eta lana bideratuz eta antolatuz. 

EGINKIZUNAK

• ESKUBIDEAN Plana sustatzea. 
• Haurren eta gazteen kolektiboarekin harremana duen giza sarea mantentzea,

indartzea eta hedatzea. 
• Sailarteko lan-mahai teknikoari eta gizarte-sareari informazioa bideratzea eta

bertan sortzen den lana antolatzea. 
• ESKUBIDEAN Planaren plangintzan  parte-hartze  zuzena izatea,  dinamizatzea,

dokumentazioa sortzea eta prestatze- eta ebaluatze-lanak antolatzea. 
• ESKUBIDEAN Planaren programa eta ekintzak egikaritzeko lanak egitea. 
• Haur eta nerabeen eskubideen alorrean beste erakunde batzuetatik bultzatzen

diren programak proposatzea eta, beharrik izanez gero, bultzatzea eta abian
jartzea.

• Udaleko,  erakunde  autonomoetako  eta  fundazioetako  haur  eta  nerabeei
zuzendutako  politika  zein  zerbitzuetan  tratu  onaren  eta  balio  hezitzaileen
zeharkako ikuspegia txertatzea (tratu ona, errespetua, aniztasuna, berdintasun,
hizkuntza, kultura, elkartasuna, bizikidetza edota parte-hartzea).

• Planerako baliabide ekonomikoak eta materialak kudeatzea. 
• Eragile eta adin talde guztiekin parte-hartze saioak dinamizatzea. 
• Bere  kualifikazio  profesionalarekin  bat  datorren  beste  edozein  zeregin,

Sailarteko Mahaiak beharrezko ikusten badu. 
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Halaber,  arlo guztietako eta/edo Udaleko Zinegotzietako arduradun politiko eta
teknikoak elkarlanean ari dira, eta hala arituko dira Haurren Plan Integralaren garapenean:
batetik,  sistematikoki  eta  iraunkorki,  lehen  azaldutakoari  jarraiki  “Sailarteko  Mahaia
deituriko  Pasaiako haurren  eta  nerabeen udal  politikak  koordinatzeko Organoan”;  eta
bestetik, aldian behin, egokitzen den ekintza edo lan-lerroaren arabera.  

Udalaz gaindikoak

• UNICEFeko teknikarien aholkularitza eta laguntzaz gain,  Gipuzkoako Foru
Aldundiko  eta  Eusko  Jaurlaritzako  teknikarien  aholkularitza  eta  laguntza
dugu. 

• Halaber,  elkarteen  laguntza  ere  badugu,  eta  izaten  jarraituko  dugu,  bai
zuzenean  ESKUBIDEAN  Planean  ari  direnena,  bai  kolektibo  honetako
probintzia, erkidego, estatu edo nazioarte mailako erreferentziena.   

• Azkenik,  haur  eta  gazteen  kolektiboarekin  harremana  duten  gainerako
erakundeekin  elkarlanean  ari  gara,  eta  hala  arituko  gara  (haien  ekintza
Pasaian garatzen ari direlako edo probintzia, erkidego, estatu edo nazioarte
mailan erreferentziazkoak direlako).

➢ BALIABIDE MATERIALAK

Bereziki  Udal  Zerbitzuetako  ekipamenduak  erabiliko  dira,  baina  baita  beste
administrazio, erakunde eta elkarteek eskain litzaketenak ere. 

➢ BALIABIDE FINANTZARIOAK

Planean txertatuta dauden ekintzak zeharkakotasunez lantzen direnez, Udal arlo
guztiak  bilduta  daude  planera.  Hori  horrela,  planaren  garapenerako  gastua  arlo  edo
zinegotzigo bakoitzeko aurrekontuan jaso nahi da.  

2018 2019 2020 2021
Gizarte Ekintza 388.710,00 € 388.710,00 € 388.710,00 € 388.710,00 €
Berdintasun arloa 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 €
Migrazio eta 
aniztasun arloa

48.490,67 € 48.490,67 € 48.490,67 € 48.490,67 €

Gazteria 547.199 € 547.199 € 547.199 € 547.199 €
Kultura eta 
hezkuntza

448.996,37 € 448.996,37 € 448.996,37 € 448.996,37 €

Kirolak 118.420,00 € 118.420,00 € 118.420,00 € 118.420,00 €
Euskera 93.935,00 € 93.935,00 € 93.935,00 € 93.935,00 €
Eskubidean plana 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 €
GUZTIRA 1.719.451,24 € 1.719.451,24 € 1.719.451,24 € 1.719.451,24 €

Haurrak eta nerabeak onuradun diren udal aurrekontuaren estimazioa

33



KOORDINAZIORAKO ESKEMAK

 ESKUBIDEAN PLANA
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PARTE-HARTZE ORGANOAK
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