
   Haurren Hiria Proiektua

Udalei Proposamena

Zer da Haurren Hiria Proiektua?
Francesco Tonucciren proposamena

Haurren Hiria, tokiko politikan “umetasun”parametroa txertatzera deitzen duen proiektu politikoa da. Kon idantza 
eta autonomia, partaidetza eta osasunerako baldintzak berrezartzeko, gure erlazioak, baliabideak eta espazio 

komunak eraldatzeko helburua duen proposamena.

Laburtuta:

1.- Pertsona ororen gaitasuna eta aniztasuna ditu oinarri.  Eta hazkuntza pertsonal eta kolektiborako 
elkarrekin izan eta egiteko beharra dugula sinisten dugu. Gure hazkuntza, osasuntsua eta iraunkorra izan dadin 
beraz, begirada metro hamarrera jeitsi behar dugu inor begien bistatik ez galtzeko.

2.- Zergaitik Haurrekin? 
- Eskubidea delako: Haurrek eskubidea dutelako eurengan eragina duten gaietan parte- hartzeko.
- Gaitasuna dutelako: Haurrak gai dira, pertsona oro bezala.
- Behar dugulako: Helduen ohiko ereduak alternatiba bat behar duelako.

3.- Haurtzaroa elementu lotesle eta disruptiboa da. Haurrengandik ikas dezakegu eta ikaskuntza hau, 
gure beldur eta erresistentziei lekua emanez, haurrekin egin dezakegu. 

Abiapuntutzat, gure herri eta hirien berezitasunei egokitu daitezkeen 2 ekimen erraz proposatzen ditugu: 

1.- Umeen Kontseilua: Alkatetzaren aholkularitzarako organoa da; herria eta tokiko 
kudeaketarekin zerikusia duten gaiei buruzko bere ikuspegia eskaintzen dio. Alkatearen 
begirada aberastu eta “ezberdinekin” lan egiten ikasteko helburuarekin.   

2.- Eskolara Lagunekaz: Umeei herrian mugimendu autonomia itzultzeko udal apustua da. Espazio 
isikoa berrikusi eta herritarren arteko harreman estilo berriak bultzatzeko aukera da.

Pertsonak: Gaitasun propioan 
konfidantza berreskuratu eta 
ezberdintasunak agerian eta 
balioan jarri behar ditugu, 
elkarrekin hazteko ezinbestekoa 
den autonomia suspertzeko. 

Hiru ekintza - eremu:

Harremanak: Komunitatean 
parte hartzea sustatzeko eta 
erronka kolektiboei ahalmen 
guztiekin erantzuteko, 
funtsezkoa da aniztasunean eta 
kon idantzaz bizitzen ikastea. 

Espazioa: Gure herriko kaleak - 
espazio komunak- guztiontzako 
elkargune izan daitezke, “gizon 
heldu, langile eta autodun” 
parametroa utzi eta “umetasun” 
parametroaz egituratzen 
baditugu.



Sareak Zer 
eskeintzen du?
Laguntza, Ikaskuntza eta Sustapena. 

- Proiektuaren diseinuan eta egokitzeko,
tutorizatze zerbitzua eta laguntza.
- P2P topaketak atxikitako udalerrietako
teknikari eta arduradun politikoekin.
- Jardunaldietan parte-hartzea eta
esperientziak ezagutaraztea.
- Formakuntza.
- LaCittaDeiBambini nazioarteko sarearekin
topaketak eta konexioa.

Sareak Zer 
eskatzen du?
Elkarlana, Partekatzea eta Ekintzak 
garatzea. 

- Sarearen koordinazioan eta topaketa
teknikoetan parte hartu.
- Atxikitutako beste udalerriekin ezagutza
eta esperientziak partekatzea (baldintza -
agiriak, hedapenerako materialak, ekintza 
ideiak...)
- HaurrenHirian barneko ekintzaren bat
garatzea (Umeen Kontseilua, Eskolara
Lagunekaz edo bestelakoak)

Zer egin Sarean partaide izateko? 
1.- HaurrenHirienSareari atxikimendua. Alkatearen dekretu bidez, Gobernu batzorde bidez edo 
osoko bilkuran adostua. Ahal den neurrian, arduradun tekniko eta politiko guztiak inplikatuz. 
2.- Bi hilean behineko HHS topaketetara etorri eta adostutako konpromisoetan parte hartu.  

Laguntza behar baduzu...
1.- Komunitatean edo udaletxean proiektua partekatzeko, 
2.- Proposamena eta dagoeneko martxan diren esperientziak ezagutzeko, 
3.- Oinarrizko ekimenak zure herriko berezitasunei egokitzeko...
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gatxutegi
Tachado
quitar la coma después de "egokitzeko"




