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1. Hezkuntza eta prestakuntsa
1.1. Lanbidea-prestakuntza.
1.1.1. Hezkuntzan dauden bide zein baliabide ezberdinen informazioa
eskaintzea.
1.1.2. Prestakuntzaren
uztardura

esparruaren

sendotzeko

prestakuntzaren

eta

eta

lan

erraztasunak

enplegu

aukeren

merkatuaren
ematea,
arteko

arteko
jasotako

egokitzapena

handiagoa izan dadin, gainera, mutilen eta nesken artean
laneratzeko baldintzak eta sarbideak parekatuta.
1.1.3. Arrisku egoeran eta ahultasun sozialeko egoeran dauden gazteek
lanerako prestakuntza eskueran izatea sustatzea.

1.2. Gaitasunei buruzko prestakuntza.
1.2.1. Etengabeko ikaskuntzari lotutako balio eta jarreren garapena
bultzatzea

eta

horiek

bizitzan

barnako

orientazio

eta

prestakuntzarekin uztartzeko moduak sustatzea.

1.3. Bikaintasuna eta talentua.
1.3.1. Ikerketarako interesa piztea.

2. Emplegua eta ekintzailetza
2.1. Lanerako Orientabidea.
2.1.1. Gazteei enplegu politikei buruzko informazioa eta orientazioa
eskaintzea.
2.1.2. Gazteak laneko arriskuei buruz ohartaraztea, jarduera sektoreen
arabera.
2.2. Autoenplegua eta ekintzaileak.
2.2.1. Enplegua sortzera bideratutako programetan toki korporazioen
partaidetza areagotzea.

2.3. Kontrataziorako laguntza.
2.3.1. Gazteentzako lanpostuak sortu eta mantentzea helburu duen
politika koordinatua sustatzea, ekintza positiboko neurriak hartuta
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eta enpresariek kontratazioari dagokionez duten konpromisoa
bultzatuko duten zerga abantailak aplikatuta.
2.3.2. Kontzertazio soziala bultzatzea gazteen enplegua hobetze aldera,
emakumeen eta gizonen arteko aldea murriztuta.

2.4. Enpresa berriztatzaileak.
2.4.1. Herrian enpresagintza bultzatu, horretarako gazte enpresari
berrien ideia berriztatzaileak bultzatu.

3. Esku hartze soziala
3.1. Inklusioa.
3.1.1. Herrian dauden gazte guztiak, herritar sentitu daitezen bultzatu.
3.1.2. Herrira datozen, etorkin gazte desberdinen inklusioa sustatu.
3.1.3. Herritar gazte denak gizartearen parte izan daitezen bultzatu,
herrian egiten diren ekintza desberdinetan partaide izan daitezen.

3.2. Familia.
3.2.1. Gazteek aurki ditzaketen familia eredu desberdinei buruzko
informazioa eskuragarri izan.
3.2.2. Familia bat sortzerako orduan gazteek izan ditzaketen laguntza
desberdinez ohartarazi.
3.2.3. Familia giroan Berdintasuna sustatu.

3.3. Bizitegi-emantzipazioa.
3.3.1. Etxebizitza eskuragarriago egitea batik bat zailtasun ekonomikoak
dituzten gazteentzat, batez ere alokairua sustatuta.
3.3.2. Etxebizitza eskuratzeko neurri publikoen eskaintzari buruzko
informazioa eta orientazioa ematea gazteei.
3.3.3. Emantzipatu nahi duten gazteen premiei eraikuntza ezaugarriak
eta araubide ekonomikoa direla eta bereziki egokitzen zaizkien
alokairu babestuko etxebizitzen eraikuntza bultzatzea.

4. Osasuna eta ongizatea.
4.1. Bzitza osasuntsuko azturak.
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4.1.1. Gazteen artean bizimodu eta jokaera osasungarriak sustatzea,
norbera zaintzea eta besteak zaintzea bultzatuta.
4.1.2. Gazteen

osasunerako

onuragarriak

izan

daitezkeen

kirol

jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak garatzea.
4.1.3. Gazteen

osasunaren

aldeko

eskuhartzeen

koordinazioa

sustatzea.
4.2. Adikzioen eta jokabide arriskutsuen prebentzioa.
4.2.1. Gazteei ondasun eta zerbitzuen kontsumitzaile gisa dituzten
eskubideei buruzko informazioa ematea.
4.2.2. Ingurumen aldetik iraunkorra den kontsumoa gazteen artean
aurreratzen lagunduko duten ekintzak garatzea.
4.2.3. Jokoan

modu

arduratsuan

aritzeko

jabekuntza

sustatzea

gazteengan.
4.2.4. Gazteengan kontsumo arrazional eta arduratsuaren garrantziari
buruzko

sentsibilizazio

lanak

burutzea, azturak

eta

jarrerak

aldatzetik abiatuta.

5. Kultura eta sormena
5.1. Nortasuna.
5.1.1. Gazteen kultura jarduera bere fase anitzetan sustatu eta
laguntzea.
5.1.2. Kultura jardueren eskaintzan euskararen erabilera bultzatzea.
5.1.3. Kulturan eta ingurumenean oinarritutako turismoa sustatzea
gazteen

artean,

mugikortasun

geografikoa

erraztuko

duten

zerbitzuak eskainita
5.2. Sormen kulturala
5.2.1. Gazteentzako kultura eskaintza indartzea eta Euskadi artista
gazteentzako erakarpen gune kultural gisa sustatzea.

6. Kompromiso soziala
6.1. Elkartegintza eta boluntariotza.
6.1.1. Herrian dauden elkarte eta boluntariotza bide desberdinen berri
ematea.
2021.urtean

2020.urtean

2019.urtean

2018.urtean

6.1.2. Gazteek parte hartzen duten eta herrian dauden elkarte
desberdinek sustatzen dituzten programak bultzatu eta hauetan
parte hartu.
6.1.3. Boluntariotza programa desberdinak bultzatu.

6.2. Ingurumena.
6.2.1. Kontsumo

arduratsua

prebentzioa

bultzatuz

bultzatzea

eta

hondakinen

hondakinen

sorkuntzaren

kudeaketa

egokia

bideratzea.
6.2.2. Mendian

erabiltzen

ingurumenean

duten

diren

garraio

eraginaren

desberdinek,

prebentzioa

motorrek,

bultzatzea

eta

kudeaketa egokia bideratzea
6.2.3. Gazteen

mugikortasun

premiei

egokitzen

zaien

garraio

publikoaren sarea bultzatzea eta sare hori erabiltzeko sentsibilizazio
lanak egitea.

6.3. Berdintasuna.
6.3.1. Gazteen

artean

genero

indarkeriaren

prebentzioan

eta

ezabaketan aurreratzen lagunduko duten ekintzak garatzea.

6.4. Aniztasuna.
6.4.1. Gazteen bazterkeriaren inguruko prebentzioa eta gizarte eskuhartzea, aniztasuna eta gizonen eta emakumeen arteko aldeei
erreparatuta

7. Partaidetza
7.1. Gazteen, gazteen kolektiboen eta administrazioaren artean elkarrizketa
eta kudeaketa guneak aintzatetsi, sendotu eta ezartzea.
7.2. Gazteek euskarari erabilera soziala ematea sustatzea.
7.3. Gazteen esparruko boluntario programak garatzea, hainbat arlotan:
larrialdiak, etorkinak, gizarte ekintza, hezkuntza, ingurumena
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8. Nazioartekotzea
8.1. Europar Batasuneko hezkuntza programek gazteei ematen dizkieten
mugitzeko eta ikasteko aukera osagarriak aprobetxatzen laguntzea.
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