
Errespetu eta zaintza harremanak:

. Haurrentzat erabakitzeko eta ahalduntzeko 
espazio berriak sortuz.

. Komunitateko partaidetza egitura eta prozesuetan 
txertatuz. 

Denontzako espazioak, eta hazteko:

. Hiriaren/herriaren eraldaketan eta diseinuan 
oinezkoaren beharrei lehentasunak emanez.

. Hirian/herrian jolasari bide emanez, konfiantzan 
oinarrituta eta autonomia garatzeko.

Pertsona paregabeak eta trebeak.

. Helduen begiradan aldaketa sustatuz eta 
elkarmendekotasuneko eta errespetuzko 
harremanak sustatuz.

. Gure berezitasunaren balioa aitortuz eta 
elkarrekin hazteko gaitasuna eta beharra dugula 
onartuz.

Berrikuntzarako sarea.

. Sarearen balioak sustatuz gure tokiko proiektutik 
harago.

. Ikasten jarraitzeko esperimentatuz eta ekintza 
bateratuak garatuz.

Haurren eskubidea da. Egin dezakete eta parte har dezaten eta izan daitezen behar dugu.

Ez dauden lekura gonbidatu, beste 
batzuekin egoten ikasteko.

Elkarrekin hazteko gaitasuna eta 
beharra daukagu. Badakigu nola 
egin gainera.

Iraunkorrak izateko gure burua 
zalantzan jartzea eta zalantza egitea.

Jolastea ez da umeen kontua. 
Hiria ez da helduen kontua.  

HHS sarean kide garen udalok bide honetan AURRERA egiteko konpromisoa hartzen dugu.  
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Ez dauden lekura gonbidatu, beste 
batzuekin egoten ikasteko.
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Harreman Ekintza posibleak

1. Tokiko politikara sarbidea ahalbidetu 
(denok) elkarrekin ikasteko eta elkarrekin 
gobernatzeko.

  Arduradun tekniko eta politikoei haurrekin 
-aniztasunarekin- lan egiten lagunduko dieten 
Umeen Kontseiluak sor ditzakegu.

       Era berean, sail teknikoekin edo batzordeekin 
eta zinegotziekin ere lan egin dezakegu.

2. Partaidetzarako espazioetan euren parte-
hartzea ahalbidetu: Plaza bat diseinatzeko 
parte-hartze prozesu bat abiatuko dute?  
Aurrekontu parte-hartzaileen prozesu bat 
dago martxan? Elkarteen edo herritar taldeen 
artean erabakitzen da jaietako programa?
  Haurrak gonbida ditzakegu prozesu horiekin 
bat egin dezaten edo benetan inklusiboak diren 
beste batzuk sortzen ikasteko.. 

  

3. Umeengan pentsatzen ohituta ez dauden 
komunitateko beste espazio batzuetarako 
sarbidea irekitzea eta ikusgarri egitea: 
herritarren arretarako bulegoak, tokiko 
saltokiak, osasun zentroak...

   Leku/zerbitzu horietako arduradunekin lan 
egin dezakegu haurrekin harremanak izateko 
ohiturak aldatzeko prestakuntza jaso eta 
espazioak egokitzeko moduak bilatzeko. 

aurrera egitea

Umeen Kontseilua

Diseinu Parte-hartzailea

Ume Merkatariak



Jolastea ez da umeen kontua. 
Hiria ez da helduen kontua. 
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1. Haurren mugimendu autonomiarako 
baldintzak berrezarri; kalean / herrian 
mugimendu - askatasuna eta konkista 
arduratsurako eskubidea aitortu.

  EskolaraLagunekaz edo skate park-erako, 
musika eskolarako... edo bestelako “bizitzako 
ibilbide” batzuk gara ditzakegu. 

     Udaleko baliabideek eta instalazioek auto-
nomia sustatzen duten berrikus dezakegu.

2. Espazio komunean  jolasari leku duina 
itzultzearen garrantzia eta konpromisoa 
ikustaratzea, duen balioa aitortu eta haurrek 
kalean jolasteko duten eskubidearekiko udalak 
duen konpromisoa adierazteko. 

   Jolasa mugatzen edo debekatzen duten plakak 
ken ditzakegu eta errespetuz jolastekoak jarri. 

      Aldiz, “autoari” kale bat itxi diezaiokegu edo 
jolasari edo topaketari ireki. 

3. Gogoan izan, ume baten neurrira 
egokitutako hiria, edonorentzat egokia den 
lekua dela eta haurrengandik harago, baina 
haurrekin, beste ekintza-espazio eta -eremu 
batzuetan lan egin. 
  Oinezkoen martxako ibilaldiak, bizikleta-
ibilaldiak, arriskuen edo beldurren 
diagnostikoak, eskolako patioak birdiseinatzeko 
prozesuak edo bizilagunen artean bat-bateko 
topaketak egiteko bankuak antola ditzakegu.

Eskolara Bideak

Jolasaren Eguna

Oinezkoen Pausura

Espazioa Ekintza posibleak
aurrera egitea



Elkarrekin hazteko gaitasuna eta beharra 
daukagu. Badakigu nola egin gainera.
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Elkarrizketarako Espazioak

Erronkak-Diagnostikoak-Ekintza

Ezagutza Irekiak

1.  Umeek eragiten dieten horretan parte 
hartzeko duten eskubidea gauzatzea -HEK-ko 
12. artikulua- eta onura kolektibo bihurtzea 
haien ideiak, ikuspegiak, bizipenak eta 
beharrak.

   Neska-mutilekin eta beste bizilagun batzuekin 
gatazkak konpontzeko eta hitz egiteko espazioak 
sor ditzakegu, eragiten dieten gaien inguruan: 
baloiaren erabilera eta erakusleihoak, gaua eta 
zarata, tokiko ekonomia edo ospakizunak.

2. Parte hartzeko eta ebazteko duten gaitasuna 
-eta ondorioz denona- aitortzea. Berezitasun 
pertsonaletik abiatuta, denon gaiak lantzea. 

   Herritarren artean lankidetzako eta erronka 
errealak konpontzeko prozesuak abia 
ditzakegu, pertsonak interesen arabera bilduz 
eta ez kategorien arabera.

      Komunikazio-kanalak ireki ditzakegu 
-prentsa-oharrak, udal-aldizkaria, hitzaldiak...-

3. Pertsona bakoitzaren gaitasunen, 
ezagutzen eta pasioen balioa berdin aitortzea.

  Galderak/erantzunak, ezagutza-sareak... 
sortzea ahalbidetu dezakegu 

   Komunitatearen potentziala bistaratuko 
duten berdinen-arteko ikaskuntza-prozesuak 
kalera atera ditzakegu. 

Gaitasun Ekintza posibleak
aurrera egitea



Iraunkorrak izateko, gure burua 
zalantzan jartzea eta zalantza egitea.
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1. Elkarrekin ikasten jarraitu, baliabideak 
eta ezagutzak partekatuz prestakuntza-
ekintzen bidez eta beste sare batzuekin 
trukean, eta gure esperientziak eta 
hausnarketak transferituz.

2. Urtero, maiatzaren 28an, hirian/
herrian jolasteko eskubideari lotutako 
ekitaldi bateratua egitea. 

3. Modu bateratuan jakinaraztea Eusko 
Jaurlaritza eta Foru Aldundiei Umeen 
Kontseiluen beharrak/ikuspegiak/ideiak. 

4. Sareko umeen Aurrekontu Kontsultaren 
prozesua antolatzea. 

5. Euskadiko haurrekin Jolasaren 
Behatoki bat sortzeko aukera sustatzea 

6. Haurren Hirien Sarearen asmo eta 
konpromisoak bistaratzeko kanpaina bat 
diseinatzea, Sarea sendotzeko eta atxikipen 
berriak lortzeko.

7. Udalerrietako hirigintza-plangintza 
jasangarrietan jolaserako 1 m2/biztanleko 
gordetzea, bizitzeko/jolaserako espazioak 
zabaltzeko edo berreskuratzeko. 

Formakuntza Saioak

Jolasaren Eguna

Entzuten laguntzea

Sarea Ekintza posibleak
aurrera egitea


