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Basauri adinekoekin atsegina /  

Basauri amigable con las personas mayores 

Sarrera 

Gaur egun biztanleria modu progresibo eta 

nabarian zahartzen ari da. Estatistikako Institutu 

Nazionalaren (EIN) arabera, 2016an 65 urte baino 

gehiago zituztenak biztanleria osoaren % 18,7 

ziren, eta aurreikuspenen arabera 2030an % 23,6 

baino gehiago izango dira eta 2050ean % 31,6.  

Euskadin 65 urte edo gehiagokoak 2018ko 

azaroaren 15ean biztanleria osoaren % 23,2 ziren 

(% 20,4 gizonak eta % 25,8 emakumeak). 

Eustaten aurreikuspenen arabera, nagusien 

ehunekoa gehitu egingo da baita ere Euskadiko 

Autonomia Erkidegoan. 2031n nagusiak 

biztanleria osoaren % 28,2 izango dira. 

Etorkizuneko egoera demografikoan gizarte 

zahartua ageri da, eta beraz, Euskadiko hamar 

biztanletik ia lau 65 urte baino gehiagokoak 

izango dira. Egiaztatu daitekeen bezala, 

Euskadiko zahartze demografikoa estatuarekin 

alderatuta handiagoa da. 

Euskal Autonomia Erkidego osoan gertatzen den 

bezala, Basaurin ere eredu demografiko hori 

dago. Udalaren biztanleen erroldaren arabera 

2017 bukaeran 65 urte baino gehiagokoak % 26,8 

ziren (10.969 pertsona), eta guztira 40.882 

biztanle zeuden. Gainera, lurraldean gertatzen 

den moduan, nagusien gainzahartze prozesua 

gertatzen ari da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagusiei arreta emateko politiken paradigma 

berria aldatu egin behar da eta orain dela urte 

batzuk arte zahartzaroa mendekotasunarekin, 

defizitarekin eta gaixotasunekin lotzen zuten 

kontzeptuak ere aldatu egin behar dira. Aurreko 

kontzeptuak beraz albo batean utzi eta gizarte 

mailan parte hartzeko, esperientziako, 

potentzialtasuneko eta belaunaldien arteko 

elkartasun ideiak jorratu behar dira, eta zahartze 

prozesua erantzunkidetasun sozialetik eta 

autonomia zahartzen ari den biztanlerian bultzatu 

beharreko elementu gisa aintzatestetik jorratu 

behar da. 

“Basauri adinekoekin atsegina / Basauri amigable 

con las personas mayores” izeneko proiektua 

bera eta ekintza agiri hau ekintza planerako 

oinarriak dira, eta horiek sortzeko azken bi 

urteetan prozesu parte-hartzaile sakona gauzatu 

da. Prozesu horren oinarria era berean 

adinekoekin atseginak diren hirien ekimena da, 

"Age-friendly Enviroments Programme” izenekoa. 

Programa hori Osasunaren Munduko Erakundeak 

(OME) sustatzen du zahartze aktiboa bultzatzeko 

geroz eta urbanizatuagoak eta zaharragoak diren 

gizarteetan.  

Adinekoek, elkarteek, hainbat sektoretako 

profesionalek, udaleko teknikariek eta bestelako 

eragileek udalerriaren atsegintasunari buruz 

egindako proposamenak jasotzen ditu. Diagnosi 

txostena eta EKINTZA PLANA egiteko oinarria izan 

da, eta elementu dinamikoa, bizia, irekia eta 

aldakorra da, guztion artean gure udalerriaren 

atsegintasuna hobetzeko. 
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Adinekoekin atseginak diren hiriak eta inguruak. 

 

ZER DIRA HIRI ATSEGINAK? 
 

“Inguru atsegin batean bizitza independentea, zahartze aktiboa eta autonomia 

pertsonala sustatzen dira osasun, parte-hartze eta segurtasun aukerak 

optimizatuz herritarren bizi kalitatea hobetzeko”. (OME, 2007) 
 
Adinekoekin atseginak diren hiriak eremu integratzaileak eta irisgarriak dira, eta zahartze 
aktiboa sustatzen da horietan. 
 

 

OMEREN ESPARRUAN ETA ZAHARTZE AKTIBOAREN PARADIGMAN KOKATZEN DEN PROIEKTUA. 
 
OMEren “Ciudades Amigables con las personas mayores - Age Friendly Cities” izeneko 
proiektua 
2005eko ekainean sortu zen Rio de Janeiron antolatu zen gerontologiari buruzko XVIII. 
kongresuan. Alexandre Kalache-k eta Louise Plouffe-k sortu zuten, eta biek Genevako 
Osasunaren Munduko Erakundearen bulego nagusian lan egiten dute; 2007an garatu zuten. 
 
Gaur egun 39 herrialdeetako 705 hiri eta komunitate daude Adinekoekin Atseginak diren 

Hirien Mundu Mailako Sareari atxikita  . Basaurik bat egin zuen “ADINEKOEKIN ATSEGINAK 
DIREN HIRIEN” programarekin aho batez 2017ko apirilaren 24ko osoko bilkuran hartutako 
erabakiaren ondorioz eta alkatetzari 2017ko ekainaren 7an egindako eskutitzaren bitartez. 
 
Proiektu honen bitartez mundu mailan gertatzen diren bi fenomeno hauen ondoriozko 
erronkei erantzuna eman nahi zaie: Herritarren zahartzea eta urbanizazio prozesua. 
 
Hiriak dira gizakien jardueraren erdigunea, eta beraz, osasuntsu zahartzeko inguruak eta 
baliabideak eskaini behar dituzte, bizilagun guztien ongizatea erraztuz. Horretarako, 
“Adinekoekin atseginak diren hiriak” proiektuaren oinarria OMEren zahartze aktiboari buruzko 
kontzeptu paradigma da. Zahartze aktiboko prozesuetan herritarrek ongizate potentziala, 
potentzial fisikoa, soziala eta mentala garatzeko aukera dute bizi osoan zehar eta gizartean 
parte hartu dezakete beraien beharrekin, nahiekin eta gaitasunekin bat eginez. Era berean 
gizarteak babesa, segurtasuna eta zaintza egokiak eskaintzen dizkie hala behar dutenean. 
 
Horregatik, OMEren arabera “zahartze aktiboa osasun, parte-hartze eta segurtasun aukerak 
optimizatzeko prozesua da, herritarrak zahartzen doazen heinean horien bizi kalitatea 
hobetzeko helburua duena” (OME, 2002). 
 
OMEren zahartze aktiboari buruzko paradigman oinarrituz, proiektu honen helburua da hiriek 
adinekoekin atseginak izateko konpromisoa hartzea, adinekoek gizakientzako duten 
potentzialtasuna aprobetxatzeko helburuarekin. Proiektuaren bitartez lanerako parte-hartze 
esparrua eman nahi zaie adinekoei zahartze aktibo eta osasungarria errazten duten inguruko 
elementu nagusiak zehazteko. 
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Azken finean, hauek dira proiektu honen helburuak: 

• Komunitatean parte-hartze prozesuak sortzea. 

• Komunitatean orokorrean atsegintasun gehiago sortzea adinekoei dagokienez, 

inguru lagungarrien oinarrizko ezaugarriak sustatuz zahartze aktiboko aukerak 

sortzeko. 

• Udalerria adinekoen ikuspuntutik jorratzeko ekarpenak egitea, hiria nagusiekin 

atseginagoa izateko alderdiak eta moduak identifikatze aldera. 

• Zahartzaroari buruzko irudi negatiboak desagertzea, adinekoak ongizate 

sortzaileak diren heinean komunitatearentzako duten potentzialtasuna 

aprobetxatuz. 
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Metodologia. 

 
OMEren arabera Adinekoekin Atseginak diren Hirien Mundu Mailako Sarean parte hartu nahi 
duten hiriek metodologia zehatz bat jarraitu behar dute. Metodologia horren oinarria ikerketa 
ekintza parte-hartzailearen (IAP) oinarriak dira. 
 
Proiektu horren arabera nagusiek beraien egoera aztertzeko eta adierazteko ikuspuntu parte-
hartzailea izango dute, botere publikoek udalerriaren atsegintasunari buruzko informazioa eta 
orientazioa izateko hain zuzen ere. Hala, adinekoak informazio iturri nagusia dira, eta gainera, 
proiektuan parte-hartzaile “titularrak” dira. Nagusiak dira azken finean beraien bizitzari 
buruzko adituak.  
 
Proiektuaren ikuspuntua berariaz “gorakorra” da, eta hasieran adinekoek beraientzako 
lagungarria denari buruzko esperientzia dago jasota, eta hala, komunitateak nagusien 
beharretara egokitzeko zer egin dezakeen finkatzen da. Nagusiek beraz aldaketarako 
proposamenak egiten dituzte eta hobekuntza proiektuak ezartzen parte hartzen dute. 
 

 

Nagusiengandik eta zaintzaileengandik jasotako informazioa osatzeko era berean beste eragile 
sozial batzuen parte-hartzea antolatu behar da, besteak beste zerbitzuen hornitzaileenak, 
sektore publiko eta pribatuenak eta gizarte zibilarenak. Informazio iturriak banatzearen 
helburu nagusia ondorio erabilgarriak lortzea da, ikerketa lana osatuagoa izateko eta ahal den 
heinean akatsak saihesteko. 
 
Fase honekin bukatzeko Basauri nagusiekiko zein atsegina den jakiteko diagnostikoa egin zen. 
Diagnostiko hori egin ondoren komunitateak proposatu zuen hiru urterako EKINTZA PLANA 
gauzatzea ikerketaren emaitzetan oinarrituz. Plan horrek gidatuko du zailtasunak detektatu 
diren alderdietan eta hobekuntza arloak proposatu direnetan hiria egokitzeko eta hobetzeko 
prozedura. Proposatutako ekintzei buruzko ebaluazio adierazleak ere zehazten dira. Ekintza 
planean beraz bideak ezartzen dira eta horien bitartez adinekoek ekintzen ezartze prozesuaren 
berrikuspenean eta ekintza planaren emaitzen ebaluazioan parte hartuko dute.  
 
Plana martxan jartzen denetik hiru urte pasatzen direnean egindako lanen eta planaren 
ekintzen ezartze egoerari buruzko txostena aurkeztuko da OMEn, lehenengo fasean 
definitutako ebaluazio adierazleetan oinarrituta. 
 



  

 

8 orrialdea 39 
 

 
 
Proposatutako lanak egin ondoren OMEk hiriei baimena ematen die etengabeko hobekuntza 
fasera pasatzeko. Horretarako ekintza plan berria sortuko da, 5 urtera arte iraun ahalko duena, 
eta une horretara arte egindako lanari jarraikortasuna emango diona. Plan horretan jasoko 
dira oraindik ere ezarri daitezkeen ekintzak eta beste berri batzuk. Basauriko zikloaren 1. eta 2. 
urteak 2017-2018 izan dira (gaur egunera arte); 3-5 urteak 2019-2021 izango dira (plan honen 
egikaritze urteak); eta ebaluazioa 2021ean egingo da. 
 
 

IKERKETA ETA EKINTZA ARLOAK. 

 
Kontuan hartuz zahartzea bizi osoa irauten duen prozesua dela, adinekoekin atsegina den hiria 
biztanle guztientzat atsegina den hiria da. Herrian gertatzen diren bizitzako alderdi ezberdinen 
arteko lotura sendoek, OMEren proiektuan galdetutakoek finkatuak, argi eta garbi erakusten 
dute adinarekin atsegina den komunitate bat sortzeko orientazioa integratua izan behar dela, 
eta nagusiak nola bizi diren kontuan hartu behar dela. Ikuspegi hori aplikatzeko politikako eta 
zerbitzu publikoetako arlo ezberdinetako ekintzak koordinatu behar dira eta herritarren 
ekintza ere koordinatu egin behar da, guztiek ere elkarri indarra emateko. 
 
Beste hiri batzuetan aurretik egindako ikerketetan eta esperientzietan identifikatu diren eta 
jorratu behar diren gaiak 8 arlotan banatu dira eskema honen arabera: 
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“BASAURI ADINEKOEKIN ATSEGINA / BASAURI AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES”. 

 Prozesu parte-hartzailea. 

 
Ekintza plan hau sortzeko OMEren filosofiari jarraituz 2017an hasitako prozesu parte-hartzailea 
kontuan hartu da, eta hala, gure herria bertan bizi diren adinekoekiko zein atsegina den 
aztertu da. 
 
Honako hauekin gauzatu da: 

• Deustuko Unibertsitateko gerontologia ikerketa lantaldearen lankidetza, honako 
hitzarmen honen bitartez: “Ageing Research gerontologiako ikerketa taldearen eta 
Basauriko Udalaren arteko lankidetza hitzarmen espezifikoa OMEren Hiri Atseginak 
izeneko proiektua gauzatzeko: herritarren parte-hartzearen bitartez adinekoak 
ahalduntzeko aukera bat”. 

• Adinekoak eragile nagusi gisa parte-hartzaileak izatea, proiektuaren talde eragilea 
eratuz, eta 

• udalaren beharrezko laguntza izatea (Gizarte Ekintza Atala, Nagusien Atala). 
 
Informazioa jasotzeko 360 pertsona inguruk lan egin dute hainbat metodologia erabiliz, eta 
komunitate bati atsegintasuna ematen dioten zortzi alor baloratu dituzte. 
 
 

OINARRIZKO TALDEEKIN EGINDAKO LANA. 

 
Oinarrizko taldeekin egindako lana 2018ko martxotik maiatzera arte gauzatu zen Pozokoetxe 
zentroan. Prozeduran, eta diagnosi txostena gauzatzeko, parte-hartzaileen informazio, oneste 
eta baimen jarraibideak kontuan hartu ziren. Talde horiek sortzeko gida Vancouver protokoloa 
izan da. 
 
Eraginpeko eragile guztiak (nagusiak, zaintzaileak, profesionalak, boluntarioak eta abar) 
ikerketaren protagonista bihurtu ziren, egunerokotasuneko ohiko egoerak deskribatu eta 
adierazi zituzten eta ezarri beharreko hobekuntza proposamenak egin zituzten. Oinarrizko 
talde bakoitzean 8 eta 10 kide artean zeuden. Guztira ehun eta berrogeita hamaika herritarrek 
parte hartu zuten.  
 
Talde eragilearen adinekoek dinamizatu zituzten bilera horiek. Talde bakoitza talde eragilearen 
2-3 adinekoek gidatu zuen. Era berean, talde bakoitzean teknikari bat zegoen dinamizatzaileei 
laguntzeko, eta guztiek ere taldea “zentratua” mantentzeko ardura zuten, baita parte-
hartzailetzan oinarritutako eztabaida aktiboa eta produktiboa sortzeko ere. 
 
Gure kasuan hemeretzi oinarrizko talde sortu ziren eta horietariko hamalau adineko pertsonek 
osatzen zituzten (askotariko adinekoak, sexu ezberdinetakoak, osasun eta maila 
sozioekonomiko ezberdina zutenak), beste talde bat zaintzaileena zen, hiru talde zerbitzu 
publiko eta pribatuetako langileek osatzen zituzten eta azken taldea elkarteek eta GKE-ek 
osatzen zuten. 
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Taldea Adina Generoa 

1TEragilea 60-84 Emakumeak - Gizonak 

2TEragilea 60-84 Emakumeak - Gizonak 

1TE 60-74 Emakumeak - Gizonak 

2TE 60-74 Emakumeak - Gizonak 

3TE 60-74 Emakumeak - Gizonak 

4TE 60-74 Emakumeak - Gizonak 

5TE 60-74 Emakumeak - Gizonak 

6TE 60-74 Emakumeak - Gizonak 

7TE 60-74 Emakumeak 

8TE 60-74 Emakumeak 

9TE 
75 urtekoak eta 
gehiagokoak 

Emakumeak - Gizonak 

10TE 
75 urtekoak eta 
gehiagokoak 

Emakumeak - Gizonak 

11TE 
75 urtekoak eta 
gehiagokoak 

Emakumeak - Gizonak 

12TE 
75 urtekoak eta 
gehiagokoak 

Emakumeak - Gizonak 

 

 Taldea 

  Z TE Zaintzaileen taldea 

  ELKA TE Elkarteen taldea 

  GZ ETA O 
TE 

Profesional taldea Gizarte zerbitzuak eta osasuna 

  ZP taldea Profesional taldea Zerbitzu publikoak 
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  ZPrib TE Profesional taldea Zerbitzu pribatuak 

 

 

 

INKESTEN BITARTEZ EGINDAKO LANA. 
 

Oinarrizko taldeek emandako informazioaz gain, parte-hartzaile guztien artean 216 inkesta 
bete zituzten. Guztiak ere, 19 izan ezik, 60 urte eta gehiagoko pertsonek bete zituzten. 
Udalerriko nagusi guztiei buruzko ausazko lagin nahikoa izan nahi genuen eta berau 
ezaugarritzen duten aldagai garrantzitsuenen arabera mailakatu nahi genuen. Gainera, talde 
dinamizatzailearentzat erabilgarri egon behar zen (adina, sexua, auzoa, eta abar). 
 
Udaletxeko alderdi politiko guztietako ordezkari banak ere inkesta betetzeko aukera izan zuen 
proiektu honetan aztertzen diren atsegintasunaren zortzi alorrekin lotutako edukiei buruzko 
iritzia emateko. Modu horretan eragile politikoek diagnosi prozesuan parte hartzeko aukera 
izan zuten. 10 pertsonek bete zituzten inkestak. 
 
Datuen babeserako legean ezarritako baldintzak bete zirela bermatu genuen. Alkatetzak 
aukeratutakoei gutuna bidali zien etxera inkestan parte-hartzeari buruzko azalpenak emateko 
eta ekintzaren ofizialtasuna bermatzeko. Modu horretan, parte-hartzaileek bazekiten 
inkestagilea etxera joatea aipatutako helburua betetzeko zela. 
 
Modu boluntarioan inkesta bete nahi zuten nagusiei parte hartzeko aukera eman zitzaien, 
nahiz eta ausazko zerrendan ez egon. 
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Diagnosi txostena. 

Jasotako informazio guztia aztertu eta laburtu genuen, eta informazio horretan oinarrituz sortu 
zen agiri honetako diagnosi txostena. Eragile publikoen, pribatuen eta adinekoen arteko parte-
hartze esperientzia da, nagusien eta herritar guztien behar eta nahiei erantzuteko proiektuak 
eta metodologiak ezartzeko helburua duena hain zuzen ere. 
 
Diagnosi txosten honetan proiektuko parte-hartzaile guztiek herriaren atsegintasunari buruz 
duten iritzia jasotzen da, alderdi positiboak, negatiboak eta ezarritako arlo eta azpi-arlo 
bakoitzeko hobekuntza proposamenak alegia. 
 
Diagnosiak formatu independentea du eta ohiko bitartekoen bitartez kontsultatu ahal izango 
da. 
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Ekintza plana. 

 
Ekimenak honako hiru lerro nagusiak jorratzen ditu: parte-hartze prozesuak sortzea, udalaren 
eskumenekoak diren alorretan aldaketak txertatzea bizilagunen zahartzea kontuan hartzeko 
eta adinekoek eta Basauriko gizarte osoak ongizate sortzaile gisa egunerokotasunean duten 
potentzialtasuna aprobetxatzeko.  
 
Ondorioz, herriko hobekuntza ekintza planak honako hauek gauzatu behar ditu: 

• Nagusien bizi kalitatea sustatu behar du, eta horretarako proiektuaren eta beste hiri 
batzuekin sarean parte hartzearen bitartez identifikatutako ekintzak ezarri behar dira 
irisgarritasun fisikoaren eta gizarteratzearen alorretan. 

• Adinekoak eta beraien elkarteak ahaldundu behar dira udalaren politiketan eraginak 
izateko, proiektuaren sustatzaile eta egile gisa parte hartuz.  

 
Ondorioz, parte hartzeko formulak eta espazioak bilatu beharko dira, eta horietan nagusien 
iritziak kontuan hartuko dira herriaren garapen prozesuan. 
 
Agiri honen arabera, planean 8 ardatz edo alor daude, eta horiek Vancouverreko protokoloan 
OMEk ezarritako zortzi alor tematikoetan oinarrituta daude eta prozesuan parte hartzen duten 
pertsonek aztertuak izan dira. 
 
Hiribildua nagusiekin zein atsegina den kontuan hartuz sortu ziren hobetzeko beharrezkoak 
diren helburu eragileak, estrategiak, ekintza lerroak eta jarduketak. 
 
 
Aztertutako zortzi alorretatik lehenengo hiruak kanpoko espazioei eta eraikinei buruzkoak, 
garraioari, eta etxebizitzari buruzkoak dira. Kanpoko inguruak eta eraikin publikoek eragin 
garrantzitsua dute adinekoen mugikortasunean, independentzian eta bizi kalitatean, eta 
“etxean zahartzeko” gaitasunari eragiten diote. Garraioa (arlo fisiko eta ekonomikoan garraio 
publiko irisgarria kontuan hartuz) ezinbesteko faktorea da zahartze aktiboarentzat. Hirian joan-
etorriak egiteko gaitasunak zehazten du parte-hartze soziala eta hirikoa eta komunitateko 
zerbitzuak eta osasun zerbitzuak izateko gaitasuna. Era berean argi dago etxebizitza izateko 
nahi orokorra dagoela, horrek adinekoei zahartzeko modu erosoa eta segurua eskaintzen 
baitie bakoitzaren komunitatean. 
 
Beste hiru alorretan parte-hartzean eta ongizate pertsonalean eragina duten inguru sozial eta 
kulturaleko alderdi ezberdinak jorratzen dira. Errespetua eta gizarte inklusioa beste pertsonek 
eta komunitateak orokorrean adinekoen inguruan dituzten jarrera, jokaera eta mezuei 
buruzkoak dira. Parte-hartze sozialak nagusiek aisialdi, sozializazio, kultura jarduera, hezkuntza 
jarduera eta jarduera espiritualetan duten parte-hartzea barne hartzen du. Herritarren parte-
hartzea eta enplegua herritarren aukerei, ordaindutako eta ordaindu gabeko lanari buruzkoak 
dira. Nagusiek komunitatean ekarpenak egiten jarraitzen dute jarduera ekonomikotik 
erretiratu ondoren ere. Askok eta askok lan boluntarioak egiten dituzte beraien familietan eta 
komunitateetan. Nagusiek komunitateko bizitza sozialean, hirikoan eta ekonomikoan duten 
parte-hartze mailak lotura estua du beraien gizarteratze esperientziarekin. 
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Azken bi arlo tematikoak: komunikazioa eta informazioa eta komunitate laguntzako zerbitzuak 
eta osasun zerbitzuak. Horien barne daude inguru sozialak eta osasuneko eta gizarte 
zerbitzuetako faktore erabakigarriak. Zahartze aktiboarentzako ezinbestekoa da ekimenekin 
eta pertsonekin harremanetan jarraitzea, beharrezko informazio praktikoa jasotzea norbere 
bizitza administratzeari buruz eta behar pertsonalak betetzea. Informazio eta komunikazio 
teknologiak etengabe aldatzen doaz eta tresna erabilgarri gisa onartzen dira, baina gizarte 
bazterketa tresna gisa ere kritikatzen dira. Albo batera utzi gabe askotariko komunikazio 
aukerak eta eskuragarri dagoen informazio kopurua, kezka nagusia da hainbat trebetasun eta 
baliabide dituzten nagusientzako eskuragarri dagoen informazio garrantzitsua azkar jasotzeko 
modukoa izatea. Gizarte zerbitzuak eta osasun zerbitzuak ezinbestekoak dira komunitateko 
osasuna eta independentzia mantentzeko. Gizarte zerbitzuen eta osasun zerbitzuen 
ezaugarriak aztertzean nagusiekiko atsegina den hiri baten eraginpeko eremuan dauden 
zerbitzuen alderdiak aztertu ohi ditugu.  
 
Jakina, komunitateko bizitzako zortzi alderdi horiek parekoak dira eta elkarrekiko loturak 
dituzte. 
 
 

I. Kanpoko espazioak eta eraikin publikoak. 
 
“Kanpoko espazioek eta eraikin publikoek eragin garrantzitsua dute adinekoen 

mugikortasunean, independentzian eta bizi kalitatean, eta “etxean zahartzeko” gaitasunari 

eragiten diote”. OMEren proiektuaren kontsultan nagusiek eta horiekin lotura nabarmena 

dutenek hiriko paisaiari  eta eraikitako inguruneari buruzko ezaugarri asko eman zituzten, 

adinekoekin atseginak izateko ekarpenak egiten dituztenak hain zuzen ere” (OME, 2007: 

Nagusiekin atseginak diren hiri globalak: Gida bat. Geneva, Argitaletxea. OME, 17. orrialdea). 
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Lehentasunezko 

arloa 

Kanpoko espazioak eta eraikin publikoak. 

1. helburua Kanpoko espazioetako oinezkoen mugikortasuna hobetzea. 

1. EKINTZA LERROA Oinezkoen mugikortasuna 

Ekintzak.  

Zk.  

1.1.1. Beharrezko lanak egitea hiriko oztopo arkitektonikoak berrikusteko eta horiek modu 
progresiboan kentzeko, nagusien segurtasuna hobetzeko eta udalerriko 
irisgarritasuna errazteko. 

1.1.2. Gurpildun aulkiekin igarotzeko espaloien zabalera handitzea eta tabernetako 
terrazek, zabor edukiontziek eta abarrek okupatzen duten espazioa berriz ere 
antolatzea, oinezkoen mugikortasuna errazteko. 

1.1.3. Espaloietako, plazetako, parkeetako eta oinezkoen pasealekuetako lurzorua 
hobetzea. 

1.1.4. Lurzoruaren garbiketa hobetzea, bereziki hostoak jasotzeari dagokionez. 

2. EKINTZA LERROA Segurtasuna 

Ekintzak. 

Zk.  

1.2.1. Adineko oinezkoentzako bide segurtasuna sustatzea kaleetan. 

1.2.2. Bizikletak, patineteak eta antzeko ibilgailuak espaloietatik ibiltzeari buruzko 
araubidea ezartzea eta horren jarraipena egitea.  

1.2.3. Oinezkoen mugikortasunerako arriskutsuak diren espazioak kentzea: Urbiko 
trenbide pasagunea kentzea eta abar. 

1.2.4. Nagusien ikuspuntua kontuan hartzea udalerriko puntu kritikoen (puntu beltzen) 
mapa eguneratzeko. 

3. EKINTZA LERROA Oinezkoen pasealekuetako ibilbideak 

Ekintzak. 

Zk.  

1.3.1. Oinezkoentzako pasealeku eta ibilbideei buruzko gida sortzea bakoitzaren 
ezaugarriak eta berezitasunak zehaztuz. 

1.3.2. Udalerrian oinezkoen ibilbideak mantentzea. 

1.3.3. Oinezkoen ibilbideetan beharrezko ekipamendua jartzea segurtasuna, 
irisgarritasuna eta erosotasuna bermatzeko (iturriak, bankuak, argiztapena, komun 
publikoak eta abar). 

1.3.4. Parke bio-osasungarriak hobetzea eta udalerrian parke bio-osasungarri gehiago 
jartzea. 

4. EKINTZA LERROA Espazio publikoetako altzariak 

Ekintzak. 

Zk.  

1.4.1. Altzarien mantentzean eta espazio publikoko mugikortasun instalakuntzen 
mantentzean hobekuntzak egitea. 

1.4.2. Altzari berrien beharra identifikatzea eta horiek jartzea espazio publikoetan 
(oinezkoentzako jarlekuak eta komun publikoak). 

1.4.3. Espazio publikoetan aterpe handiak jartzea (plazetan, parkeetan eta abarrean), 
eguraldi txarretik babesteko eta horiek erabiltzea errazteko. 
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II. Garraioa. 

 
“Garraioa (arlo fisiko eta ekonomikoan garraio publiko irisgarria kontuan hartuz) ezinbesteko 

faktorea da zahartze aktiboarentzat. Gai honek lotura du eztabaidatu ziren beste alor 

askorekin. Bereziki, hirian joan-etorriak egiteko gaitasunak zehazten du parte-hartze soziala 

eta hirikoa eta komunitateko zerbitzuak eta osasun zerbitzuak izateko gaitasuna. Ondorioz, 

OMEren proiektuan galdetutakoek gai honi buruz hainbat iritzi zituzten, eta kontuan hartu 

zituzten hiri garraio guztiei buruzko azpiegituren, ekipamenduaren eta zerbitzuei buruzko 

alderdi guztiak” (OME, 2007: Nagusiekin atseginak diren hiri globalak: Gida bat. Geneva, 

Argitaletxea. OME, 24. orrialdea). 

 

Lehentasunezko 

arloa 

Garraioa 

2. helburua Herritarren mugikortasuna hobetzea garraio publikoaren bitartez. 

1. EKINTZA LERROA Garraio publikoko hiri zerbitzua 

Ekintzak. 

Zk.  

2.1.1. Auzoen arteko konexioari buruzko azterketa egitea, baita udalerriko helmuga 
estrategikoetarako irisgarritasunari buruzkoa ere: udal eraikinak, anbulatorioak, 
egoitzak, eta abar. 

2.1.2. Hiri garraioa sortzea gaur egungo garraio sistema osatzeko udalerri barnean. 

 a) Antzeko udalerrietan gauzatu diren esperientziak aztertzea. 

 b) Eskaria aztertzea egokiena den zerbitzu mota baloratzeko.  

2. EKINTZA LERROA Geltokiak eta geralekuak 

Ekintzak. 

Zk.  

2.2.1. Markesinak (eguraldi txarrarekiko babesgarriak) dituzten autobus geltokiak 
hobetzea, jarlekuak, eta abar.  

2.2.2. Garraio publikoko gidariak sentsibilizatzea nagusiek eta aniztasun funtzionala 
dutenek autobusetara igotzeko, horietatik jaisteko eta autobusa martxan jartzean 
dituzten segurtasun eta irisgarritasun neurriei buruz. 

2.2.3. Ibilgailu partikularretako gidariak kontzientziatzea autobus geltokietako espazioak 
okupatzeari buruz. 

2.2.4. Eskailera mekanikoak eta igogailuak jartzea sustatzea metroko geltokietan aniztasun 
funtzionala dutenentzat edo umeen aulkiak daramatzatelako irisgarritasun oztopoak 
dituztenentzat. 

2.2.5. Udalerriko tren geltokietan irisgarritasun hobekuntzak sustatzea (kaletik garraio 
ibilgailuetara iristea). 
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3. EKINTZA LERROA Arreta eta garraio ordutegiei buruzko informazioa 

Ekintzak. 

Zk.  

2.3.1. Tren geltokietako bezeroei arreta pertsonala ematea sustatzea (langileen bidezko 
arreta) ordutegiei, txartel erosketari eta abarri buruz. 

2.3.2. Informazioa argiago erakustea, kartelak egokiagoak izatea eta letra tamaina 
handiagoa izatea garraio ordutegi eta helmugei dagokienez autobus geltokietan eta 
metro eta tren geltokietan. 

2.3.3. Metro geltokietako izenak aldatzea eta irteeretan udalerriko auzoen izenak jartzea.  

4. EKINTZA LERROA Aparkalekuak 

Ekintzak. 

Zk.  

2.4.1. Aparkatzeko plaza kopurua gehitzea. 

2.4.2. Zerbitzu publikoetako aparkalekuetan txandakatze sistema sustatzea (anbulatorio 
nagusian adibidez). 

2.4.3. Leku publikoetan adinekoak ibilgailu publikoetan sartzeko eta horietatik jaisteko 
aparkalekuak jartzea. 

 

 

 

III. Etxebizitza. 

 
“Etxebizitza oinarrizkoa da segurtasunerako eta osasunerako. Ez da harritzekoa OMEk 

eskualde guztietan galdetutako pertsonek etxebizitzen diseinuari, kokapenari eta aukeraketari 

buruzko hainbat ohar egin izana. Etxebizitza egokien eta komunitateko eta gizarteko 

zerbitzuen irisgarritasunaren artean lotura dago, nagusien independentzia eta bizi kalitatean 

eragina duelarik. Argi dago, etxebizitza izateko nahia orokorra da, horrek adinekoei zahartzeko 

modu erosoa eta segurua eskaintzen baitie bakoitzaren komunitatean” (OME, 2007). 

Nagusiekin atseginak diren hiri globalak: Gida bat. Geneva, Argitaletxea. OME, 33. orrialdea). 

 

 

Lehentasunezko 

arloa 

Etxebizitza 

3. helburua Adinekoak etxe propioetan zahartzea ahalbidetzea. 

1. EKINTZA LERROA Etxean zahartzeko zerbitzuei buruzko informazioa. 

Ekintzak. 

Zk.  

3.1.1. Nagusiki adinekoei informazioa emateko zerbitzua sortzea etxean zahartzeko 
prozesuak errazte aldera irisgarritasunari, segurtasunari, laguntza pertsonalari eta 
oztopo ekonomikoak gainditzeari dagokionez. 

3.1.2. Informazioa eta informazioa eskuratzea hedatzea adinekoentzako erreferenteak 
diren eragileen eskutik (elkarteak eta abar). 
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2. EKINTZA LERROA Etxeko irisgarritasuna 

Ekintzak. 

Zk.  

3.2.1. Laguntza ekonomiko publikoak (udalaren laguntzak barne) ematea bizilagun 
komunitateetako irisgarritasuna hobetzeko: obra zibilak, igogailuak, arranpak, eta 
abar. 

3.2.2. Hirigintza araubideak aldatzea sustatzea irisgarritasuna errazten duten bizilagunen 
komunitateetan aldaketak egitea errazteko. 

3.2.3. Laguntza ekonomiko publikoak ematea (udalaren laguntzak barne) nagusien 
etxeetan irisgarritasuna errazteko (komunak, ateen zabalera, eta abar). 

3.2.4. Irisgarritasuna nabarmenki aldatu ezin duten etxeetan eta/edo komunitateetan bizi 
diren pertsonentzako etxebizitza aukerak sortzea, etxeak trukatuz, alokairuko BOE 
etxebizitzak eskuratzea erraztuz, tutoretzapeko apartamentuak eta etxebizitza 
komunitarioak jarriz, eta abar. 

 a. Bestelako etxebizitza moten eskari potentziala aztertzea. 

3. EKINTZA LERROA Segurtasuna 

Ekintzak. 

Zk.  

3.3.1. Laguntza tekniko profesionala eta publikoa ematea etxea barrutik aldatzea 
errazteko, hala etxebizitzak seguruagoak izateko, istripuak saihesteko eta erorikoak 
prebenitzeko. 

3.3.2. Sentsibilizazio programak sustatzea etxeetan nagusiek duten segurtasunari 
dagokionez.  

4. EKINTZA LERROA Laguntza pertsonalak 

Ekintzak. 

Zk.  

3.4.1. Nagusiei etxeetan ematen zaizkien gizarte zerbitzu profesionalak sustatzea: etxez 
etxeko laguntza zerbitzua, telelaguntza, eta abar. 

3.4.2. Laguntza boluntarioko zerbitzuak gehitzea. 

3.4.3. “Bizilagunen komunitate atseginak” sortzea bertan bizi diren adineko pertsonekiko. 

3.4.4. Etxean bakarrik bizi diren adinekoen familiei laguntza ematea zahartzean familiek 
haiei lagundu ahal izateko. 

3.4.5. Laguntza pertsonaleko beste estrategia batzuk identifikatzea adinekoak etxeetan 
egotea ahalbidetzeko: jantoki sozialak, janaria etxera eramatea, etxebizitza 
komunitarioak, eta abar. 

5. EKINTZA LERROA Oztopo ekonomikoak gainditzea 

Ekintzak. 

Zk.  

3.5.1. Nagusiek eskatu ditzaketen prestazio ekonomiko publikoak identifikatzea (DSBE, 
gizarte larrialdiko laguntzak, eta abar) eta horien kudeaketa erraztea. 

3.5.2. Etxebizitzarekin lotutako udal tasak eta zergak murriztea baliabide ekonomiko 
mugatuak dituztenentzat. 

3.5.3. Kontsumitzaileen bulegoak laguntza eskaintzea nagusiek hornitzaileekin dituzten 
arazoak konpontzeko. 

3.5.4. Adinekoei laguntza ematea horniduretan (elektrizitatea, gasa eta abar) aurrezteko 
bono pribatuak lortzeko. 
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IV. Parte-hartze soziala. 

 

“Parte-hartze soziala eta laguntza soziala estuki lotuta daude osasunarekin eta ongizatearekin 

bizi osoan zehar. Komunitateko aisialdi jardueretan, jarduera sozialetan, kulturaletan eta 

espiritualetan eta familiako jardueretan parte hartzean nagusiek beraien eskumenak 

egikaritzen jarraitzen dute, errespetua eta estimua izaten jarraitzen dute eta laguntza eta 

zaintza harremanak mantentzen edo ezartzen dituzte, hau da, gizarte integrazioa sustatzen da 

eta ezinbestekoa da informazioa izateko. Hala ere, OMEk galdetutako nagusiek argi eta garbi 

adierazi zuten gizarte bizitza formalean eta informalean parte hartzeko gaitasuna ez dela 

bakarrik jardueren eskaintzaren araberakoa, eta hala, garraioa eta baliabide ekonomikoak eta 

jarduera horiei buruzko informazioa ere eskuragarriak izan behar direla”. (OME, 2007: 

Nagusiekin atseginak diren hiri globalak: Gida bat. Geneva, Argitaletxea. OME, 40. orrialdea). 

 

Lehentasunezko 

arloa 

Parte-hartze soziala 

4. helburua Nagusien parte-hartze soziala sustatzea alor guztietan. 

1. EKINTZA LERROA Zahartze aktiboa 

Ekintzak. 

Zk.  

4.1.1. Nagusien eskariak eta jarduera eta plazen beharrak aztertzea, bereziki jorratuz 
nagusien belaunaldi berriak eta genero ikuspuntua. 

4.1.2. Zahartze aktiboa sustatzea udalerriko biztanleen artean (bereziki nagusiak) jarduera 
aukerak (fisikoak, kulturalak eta abar) sustatuz. 

4.1.3. Koordinazioa egotea jarduerak garatzean eragile sozial ezberdinen artean (horien 
barne daude eragile publikoak, pribatuak sozialak eta sanitarioak) zahartze 
aktiborako jarduera guztiei dagokienez. 

4.1.4. Osasun hezkuntzari buruzko programa bat sortzea. 

 a. Osasun hezkuntza kanpainak egitea profesionalek detektatutako edo nagusiek 
eskatutako beharren arabera.  

 b. Adinekoentzako jarduera osasungarriak (mendi ibiliak, dantzak eta abar) 
sustatzea. 

 c. Espazio publikoetan inguru bio-osasungarriak gehitzea, eta horiek ahalik eta 
hobekien erabiltzeko informazioa eta aholkularitza sustatzea. 

2. EKINTZA LERROA Erabilera publikoko espazioak 

Ekintzak. 

Zk.  

4.2.1. Ariz/Urbi inguruan eskuragarri dauden jarduerak gehitzea, eta hala badagokio leku 
horretan nagusientzako zentro bat sortzea. 

4.2.2. Komunitateko ohiko zerbitzuak erabiltzea jarduerak garatzeko. 

 

 

Lehentasunezko 

arloa 

Parte-hartze soziala 

5. helburua Bakardade egoeran dauden adinekoei ematen zaien arreta hobetzea. 

1. EKINTZA LERROA Nagusien bakardade egoerak detektatzea 

Ekintzak. 

Zk.  
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5.1.1. 80+ urtekoen behatokia sortzea bakartasun egoerak detektatzeko eta jorratzeko 
organo gisa jarduteko. 

5.1.2. Oinarrizko gizarte zerbitzuak, osasun zerbitzuak eta erakunde sozialak koordinatzea 
bakardade egoeretan bizi diren pertsonak identifikatzeko.   

5.1.3. Antena sozialak erabiltzea (saltokiak, jabego erkidegoak, adinekoen elkarteak eta 
abar) bakardade egoeretan bizi diren pertsonak detektatzeko. 

5.1.4. Adinekoen etxeetan ke detektagailuak instalatzeko estrategia erabiltzea bakardade 
egoeran bizi diren pertsonak identifikatzeko. 

2. EKINTZA LERROA Bakardade egoeretako esku-hartzeak 

Ekintzak. 

Zk.  

5.2.1. Gizarte zerbitzuetako langileek (gizarte lana, gizarte hezkuntza eta abar) etxeetan 
bisitak egitea sustatzea. 

5.2.2. Etxeko laguntzako zerbitzuak, telelaguntza eta antzekoak sustatzea bakardade 
egoeretan daudenentzat. 

5.2.3. Etxeetan laguntza eskaintzen duten boluntarioen sarea sendotzea. 

5.2.4. Bakartasun egoeretan dauden adinekoei laguntzeko bizilagun komunitate atseginak 
sustatzea. 

5.2.5. Maskotak konpainia elementu gisa izatea sustatzea. 

 

 

 

V. Errespetua eta gizarte inklusioa. 

 

“Nagusiek adierazi dute beraien aurkako jarrerak eta jokaera gatazkatsuak esperimentatzen 

dituztela. Alde batetik, asko errespetatuak, aintzatetsiak eta gizarteratuak sentitzen dira, eta 

beste alde batetik komunitatean, zerbitzuetan eta familian kontsiderazio falta sentitzen dute. 

Gatazka hori sortzen da gizartea eta gizartean jokatzeko arauak aldatzen ari direlako, 

belaunaldien arteko harremana falta delako eta zahartzeari eta nagusiei buruz ezjakintasuna 

dagoelako. Kontsultatik ondorioztatu da adinekoak errespetatzeko eta horiek gizarteratzeko 

aldaketa soziala baino gehiago behar dela. Besteak beste kulturak, generoak, osasun egoerak 

eta estatus ekonomikoak zeregin garrantzitsua dute. Nagusiek komunitateko hiriaren bizitza 

sozialean, hirikoan eta ekonomikoan duten parte-hartze mailak lotura estua du beraien 

gizarteratze esperientziarekin”. (OME, 2007: Nagusiekin atseginak diren hiri globalak: Gida bat. 

Geneva, Argitaletxea. OME, 46. orrialdea). 

 

 

 

Lehentasunezko 

arloa 

Errespetua eta gizarte inklusioa 

6. helburua Adina errespetatzen eta aintzatesten duen kultura erraztea. 

1. EKINTZA LERROA Zerbitzu publiko atseginak 

Ekintzak. 

Zk.  

6.1.1. Zerbitzu publikoetako langileak sentsibilizatzea pertsonei arreta zuzena emateko 
zerbitzuei buruz (adinekoak barne) eta horien ezaugarriei buruz, langileek arreta 
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egokia emateko eta erabiltzaile posibleen behar eta ezaugarriekiko sentiberak 
izateko. 

6.1.2. Nagusiei zuzendutako zuzeneko arreta (langileek arreta ematea) sustatzea. 

6.1.3. Administrazioko agirien ulergarritasuna hobetzea hizkera sinplea erabiliz (8.3. 
ekintza lerroarekin lotuta).  

2. EKINTZA LERROA Merkataritza zerbitzu, farmazia eta banku erakunde atseginak 

Ekintzak. 

Zk.  

6.2.1. “Saltoki atsegina” labela sortzea udalerrian, ezaugarri horiek dituzten saltokien 
berezitasunak definituz. 

 a. “Merkataritza atseginaren gida” sortzea tokiko merkatarien ordezkariekin eta 
adinekoen ordezkariekin, egunerokotasuneko alor guztietan nagusiei tratu 
zuzena emateko irizpideak zehaztuz. 

 b. Interesa duten merkatariei zuzendutako sentsibilizazio eta prestakuntza 
ekintzak gauzatzea. 

 c. Itsasgarriekin modu bisualean identifikatzea adinekoekin atseginak diren 
merkataritza sareari lotutako saltokiak. 

6.2.2. Udalaren Gizarte Ekintza Atalaren eta hurbileko zenbait saltokiren artean 
(okindegiak, frutategiak, farmaziak eta abar) lankidetza hitzarmen bat sinatzea 
aztertzea, saltoki horiek nagusien beharrak detektatzeko “antena” gisa jarduteko. 

6.2.3. Erabilera publikoko saltoki eta establezimendu pribatuen (saltokiak, farmaziak, 
bankuak eta abar) irisgarritasuna sustatzea. 

 a. Irisgarritasuna hobetzeko kontzientziazio eta sentsibilizazio lana egitea. 

 b. Saltokietara joateko oztopo arkitektonikoak kentzeko laguntzak ematea diru-
laguntza publikoen bitartez. 

6.2.4. Merkataritza gune handietan jarlekuak ezartzea. 

6.2.5. Adinekoak kontsumitu behar izan gabe hoteletako komunetara joan ahal izatea 
sustatzea. 

6.2.6. Bankuetan erreziboak kudeatzeko ordutegia aldatzea eta dirua ateratzeko 
gutxieneko kopuruak aldatzea. 

3. EKINTZA LERROA Auzo atseginak 

Ekintzak. 

Zk.  

6.3.1. Hurbileko merkataritza sustatzea. 

6.3.2. Auzoetan eta herrian nagusienganako atsegintasunaren inguruko sentsibilizazio 
kanpainak egitea. 

6.3.3. Udalerriko auzo batean programa pilotu bat ezartzea (sentsibilizazioa egitea, jabego 
erkidegoen presidenteekin harremanetan jartzea, eta abar). 

 

4. EKINTZA LERROA Zahartzeari buruzko irudi soziala 

Ekintzak. 

Zk.  

6.4.1. Adinekoen elkarteek zahartzeari buruzko pertzepzio soziala hobetzeko garatutako 
ekimenetan laguntzea. 

6.4.2. Komunikabideei eskatzea nagusienganako irudi atsegina emateko. 

 a. Komunikabideetan nagusiak erakusteko moduari buruz hausnartzeko lantaldea 
sortzea sustatzea. 

 b. Komunikabideetako profesionalak sentsibilizatzea adinekoen errealitateari 
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buruz eta atsegintasun eta zahartze aktibo kontzeptuei buruz.  

 c. Gizartean nagusien irudia jorratzeko aldaketa sustatzea, estereotipoak apurtzea, 
eta abar. Horretarako komunikabideetan zahartze aktiboa sustatzeko estrategia 
bat diseinatu eta ezarri daiteke. 

 d. Tokiko komunikabideetan “atal atseginak” sortzea eta berri positiboak emateko 
eskatzea. 

6.4.3. Komunikabideetan adinekoak egotea eta horien parte-hartzea sustatzea. 

5. EKINTZA LERROA Belaunaldien arteko harremanak 

Ekintzak. 

Zk.  

6.5.1. Ate irekietako jardunaldi politikak ezartzea gazteen zentroetan, institutuetan, Lehen 
Hezkuntzako ikastetxeetan, nagusien zentroetan eta abarrean, hala, beste adin 
batzuetako pertsonekin jarduerak antolatzeko eta bizikidetza espazioak sustatzeko. 

6.5.2. Hiriko espazioak planifikatzean belaunaldi arteko topaketak egiteko lekuak 
sustatzea. 

6.5.3. Ikastetxeetan belaunaldien arteko harremanak indartzea. 

 a. Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako langileei zuzendutako kanpaina 
espezifikoak gauzatzea: ikastetxeetako zuzendariei, eskola kontseiluei, guraso 
elkarteei, Eskola Agenda 21 ekimeneko ordezkariei eta abarri, beraien 
ikastetxeetan belaunaldien arteko topaketak antolatzearen garrantziari buruz.  

 b. Nagusiek umeekin jarduerak egitea sustatzea eskoletan: ipuin kontalariak eta 
abar. 

 c. Ikastetxeetan sentsibilizazio kanpainak egitea nagusien eskubide eta beharrei 
buruz, bereziki menpekotasuna duten nagusiei buruz. 

 d. Nerabeei zahartzeari buruzko informazioa ematea. 

6.5.4. Herrian belaunaldien arteko martxa sustatzea. 

6.5.5. Belaunaldi arteko jarduera berriak sortzea: abesbatza eta abar. 

6. EKINTZA LERROA Tratu txarrak 

Ekintzak. 

Zk.  

6.6.1. Erakunde ezberdinekin familian, gizartean eta erakundeetan adinekoenganako tratu 
txarrak detektatzeari, horiek ebaluatzeari eta suntsitzeari buruzko hausnarketa 
taldeak sortzea sustatzea. 
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VI. Herritarren parte-hartzea eta enplegua. 

 

 
“Nagusiek komunitatean ekarpenak egiten jarraitzen dute jarduera ekonomikotik erretiratu 

ondoren ere. Askok eta askok ad honorem lan boluntarioak egiten dituzte beraien familietan 

eta komunitateetan. […] Adinekoekin atsegina den gizarte batek aukerak eskaintzen ditu 

nagusiek komunitateei ekarpenak egiten jarraitzeko ordaindutako lanaren edo lan 

boluntarioaren bitartez, haiek aukeratzen dutenaren arabera, baita nagusiak prozesu 

politikoaren parte izateko aukerak ere[…] Horrez gain, OMEren proiektuan parte hartu zuten 

nagusiek komunitateetan boluntario gisa lan egiteko nahia eta desira adierazi zuten. Hiri 

gehienetan nagusiek enplegu eta jarduera boluntarioko aukerak izaten dituzte, eta beraz, 

orokorrean errespetatuak sentitzen dira ekarpenak egiten dituztelako. Nagusiek aukera 

gehiago izan nahi dituzte […], eta gaur egun dauden lan boluntarioko aukerak […] beraien 

behar eta interesetara gehiago egokituta egotea gustatuko litzaieke. Horrez gain, esfortzu 

gehiago egiten dela ikusi nahi dute herritarren parte-hartzea sustatzeari dagokionez eta parte 

hartzeko oztopoak dituztela uste dute. Horien artean daude oztopo fisikoak eta nagusien parte-

hartzeari buruzko estigmatizazio kulturala”. (OME, 2007: Nagusiekin atseginak diren hiri 

globalak: Gida bat. Geneva, Argitaletxea. OME, 52. orrialdea). 

 

 

Lehentasunezko 

arloa 

Herritarren parte-hartzea eta enplegua 

7. helburua Nagusien parte-hartzea gehitzea udalerrian. 

1. EKINTZA LERROA Belaunaldi arteko boluntarioak 

Ekintzak. 

Zk.  

7.1.1. Udalerriko boluntariotza aukerak aztertzea eta ezagutzera ematea. 

7.1.2. Nagusiek eta adin guztietako bizilagunek herriko eta gizarteko boluntariotzan parte 
hartzea sustatzea.  

 a. Askotariko gizarte alorretan eta hainbat adin, kultura eta abarreko taldeen 
artean boluntariotza aukerak gehitzea. 

 b. Nagusiek lan boluntarioak egitea zailtzen duten oztopoak kentzea (oso nagusiak 
diren pertsonen aseguru estaltzeak, irisgarritasun fisikoa eta abar). 

 c. Boluntariotza bultzatzen duten udal elkarteei laguntza ekonomikoak ematea. 

7.1.3. Udalerrian boluntariotzaren garrantziari buruzko sentsibilizazioa egitea 
(boluntariotzari balioa ematea). 

7.1.4. Boluntarioak aintzatesteko eta beraien lana eskertzeko ekintzak egitea. 
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2. EKINTZA LERROA Adinekoen ahalduntzea 

Ekintzak. 

Zk.  

7.2.1. Nagusien eskubideak hobeto ezagutzeko eta horiek aldarrikatzeko ekintzak 
gauzatzea. 

7.2.2. Nagusiak udalerri mailan elkartegintzan aritzea bultzatzea. 

 a. Nagusien elkarteak adinekoen belaunaldi berrien beharretara egokitzea 
sustatzea. 

 b. Erretiratuen belaunaldi berriek elkartegintzan lan egitea sustatzea. 

7.2.3. Elkarte ezberdinen arteko koordinazioa sustatzea. 

7.2.4. Emakume nagusien ahalduntzea bultzatzea. 

 a. Udalaren berdintasun planetan emakume nagusiek parte hartzea. 

 b. Familiako zaintzak gauzatzeko eta etxeko lanak egiteko erantzunkidetasuna 
sustatzea gizarte sentsibilizazioko kanpainen bitartez. 

 c. Hausnartzeko eta/edo prestakuntza emateko espazioak gehitzea, emakume 
nagusien ahalduntzea kontuan hartuz. 

 d. Emakume nagusiek gizarte erakundeetako zuzendaritza organoetan duten 
parte-hartzea hobetzea. 

7.2.5. Nagusiek udal politiketan parte hartzea errazteko mekanismoak sortzea (parte-
hartze espazioetan laguntzeko estrategiak eratzea). 

 a. Nagusien Batzorde Aholkularia sortzea bultzatzea. 

 b. Nagusiak udaleko parte-hartze foroetan parte hartzea erraztea. 

 c. Udal kontuei buruzko informazioa ematea nagusien kolektiboei. 

3. EKINTZA LERROA Enplegua 

Ekintzak. 

Zk.  

7.3.1. Enplegu poltsa sortzea prestakuntza duten eta lan munduan egon nahi duten 
pertsonekin, zaintzaile informal zereginak bukatzen dituztenean hain zuzen ere. 

7.3.2. Lan bizitza bukatzeko faserako prestatzeko orientazio eta aholkularitza prestakuntza 
programak antolatzea. 

7.3.3. Hala nahi duten zaintzaileek lanaldi murriztua izatea sustatzea. 

 

 

 
VII. Komunikazioa eta informazioa. 

 
“Oinarrizko taldeetako parte-hartzaileak guztiz ados daude: Zahartze aktiboarentzako 

ezinbestekoa da ekimenekin eta pertsonekin harremanetan jarraitzea, beharrezko informazio 

praktikoa jasotzea norbere bizitza administratzeari buruz eta behar pertsonalak betetzea. 

Herrialde garatuetako hirietako parte-hartzaile gehienen arabera komunikabide orokor eta 

espezializatuek adinekoei zuzendutako askotariko informazioa ematen dute, eta garatzen ari 

diren herrialdeetako oinarrizko taldeek nabarmendu dute komunitate osora iristen diren 

komunikabide gutxi daudela, bereziki telebistan, irratian eta egunkarietan. Hala ere, ia leku 

guztietan beldurra dute informazioa ez jasotzeko eta gizartetik at geratzeko. Informazio eta 

komunikazio teknologiak etengabe aldatzen doaz eta tresna erabilgarri gisa onartzen dira 

baina gizarte bazterketa tresna gisa ere kritikatzen dira. Albo batera utzi gabe askotariko 



  

 

26 orrialdea 39 
 

komunikazio aukerak eta eskuragarri dagoen informazio kopurua, oinarrizko taldeen kezka 

nagusia da hainbat trebetasun eta baliabide dituzten nagusientzako eskuragarri dagoen 

informazio garrantzitsua azkar jaso ahal izatea. (OME, 2007: Nagusiekin atseginak diren hiri 

globalak: Gida bat. Geneva, Argitaletxea. OME, 59. orrialdea). 

 

Lehentasunezko 

arloa 

Komunikazioa eta informazioa 

8. helburua 
Nagusiek beraien interesekoak diren gai eta zerbitzuei buruzko 

informazio guztia izatea ahalbidetzea. 

1. EKINTZA LERROA “Basauri adinekoekin atsegina” ezagutzera ematea. 

Ekintzak. 

Zk.  

8.1.1. Aldizka paperean argitaratzea udalerrian jorratzen ari den hiri atseginei buruzko 
aldizkaria eta planean gauzatzen ari diren aurrerakuntzei buruzko informazioa 
ematea. 

8.1.2. Aldizkako argitalpena banatzeko komunikabideak identifikatzea herritarrentzat, 
bereziki nagusientzat. 

8.1.3. Proiektuaren eta aurrerakuntzen berri emateko bitarteko digitalak erabiltzea. 

2. EKINTZA LERROA Informazioa eskuratzea 

Ekintzak. 

Zk.  

8.2.1. Orokorrean nagusiei informazioa helarazteko komunikabideak identifikatzea, 
besteak beste komunikabide pertsonalak, IKTak eta abar. 

8.2.2. Informazio eragile ezberdinak identifikatzea eta koordinatzea (jarduerak, 
izapidetzeak, eskuragarri dauden informazio puntuak eta abar) informazio hori 
hainbat komunikabideetan eskuragarri egoteko, eta ahal den heinean adinekoak 
leku batetik bestera joan behar izatea saihestea.  

8.2.3. Hainbat estrategia biltzen dituen plan bat sortzea informazio gutxi duten eta 
beharbada zerbitzu eta baliabideak behar dituzten pertsonengana informazioa 
iristeko. 

3. EKINTZA LERROA Informazioa aurkezteko modua hobetzea 

Ekintzak. 

Zk.  

8.3.1. Informazioa letra gutxirekin, tamaina handiarekin eta hizkera sinplearekin 
helaraztea. 

8.3.2. Kartelak, idatzizko oholak eta abar erabiltzea, ez bakarrik teknologia berriak. 

8.3.3. Informazioa emateko pertsonen bidezko informazio helaraztea gehitzea 
(informazioa emateko bitarteko automatikoen osagarri gisa). 
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VIII. Komunitateko zerbitzuak eta osasun zerbitzuak. 

 

“Osasun eta laguntza zerbitzuak ezinbestekoak dira komunitateko osasuna eta independentzia 

mantentzeko. Adinekoen, zaintzaileen eta oinarrizko taldeetan zerbitzuak ematen dituzten 

hornitzaileen kezka asko beharrezko zaintza eta kalitate onekoa, egokia eta irisgarria izateari 

buruzkoak dira […]. Hiri laguntzaile gehienetan osasun eta gizarte zerbitzu askoren hornidura, 

antolamendua eta finantzazioa estatu mailako edo nazio mailako gobernu erabakien menpe 

daude hiriaren erabakien menpe egon beharrean. Horrez gain, osasun eta gizarte langileen 

hornidura eta prestakuntza ez daude hiriaren menpe. Hala ere, osasun eta gizarte zerbitzuak 

hirian ematen dituzte bertakoek bertako establezimenduetan eta komunitatean oinarritutako 

talde boluntarioek eta irabazi asmoa dutenek zeregin garrantzitsua dute laguntza eta zaintza 

zerbitzuak ematean. Erabakiak hartzeko arduradun publikoek eta hiriko sektore pribatuek eta 

boluntarioek zerbitzuen kopuruan, motan eta kokapenean eragiten dute, baita lurraldeko 

gainerako instalakuntza eta zerbitzuen irisgarritasunarekin lotutako bestelako alderdietan ere. 

[…]. Oinarrizko taldeek hiri gehienetan osasun zerbitzuei buruzko arazoak nabarmendu dituzte, 

zahartze aktiboan horiek duten garrantzia azpimarratuz. Osasun zaintza izatea eta zehazki 

medikuntza alorrekoak ez diren askotariko osasun zerbitzuak izatea gai garrantzitsua da. Baina 

orokorrean arreta gutxiago eskaintzen zaie komunitateko laguntza zerbitzuei eta gizarte 

zerbitzuei, eta hala, parte-hartzaileek adierazitakoetan hiri atsegin batek izan beharreko 

oinarrizko ezaugarriak identifikatzen dira”. (OME, 2007: Nagusiekin atseginak diren hiri 

globalak: Gida bat. Geneva, Argitaletxea. OME, 64. orrialdea). 

 
 

Lehentasunezko 

arloa 

Komunitateko zerbitzuak eta osasun zerbitzuak 

9. helburua Nagusiek komunitatean duten osasuna eta autonomia mantentzea. 

1. EKINTZA LERROA Komunitateko gizarte zerbitzuak 

Ekintzak. 

Zk.  

9.1.1. Oinarrizko gizarte zerbitzuetan zain egoteko denbora murriztea. 

9.1.2. Lehenengo mailako eta bigarren mailako gizarte zerbitzuak izateko prozedurak 
hobetzea. 

9.1.3. Gizarte zerbitzuen eta osasun zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea. 

2. EKINTZA LERROA Osasun arreta 

Ekintzak. 

Zk.  

9.2.1. Botikak eta polimedikazioa kontrolatzeko programak garatzea, “paziente aktiboak” 
izeneko programa, eta abar. 

9.2.2. Osasun zerbitzuetako langileek adinekoen artean bakartasun egoerak detektatzea. 
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3. EKINTZA LERROA Menpekotasuna duten adinekoei eta horien zaintzaileei arreta 

ematea 

Ekintzak. 

Zk.  

9.3.1. Menpekotasunari arreta ematearekin lotutako baliabideak ezagutzea sustatzea. 

9.3.2. Asteburuetan ELZ zerbitzua ezartzea. 

9.3.3. Eguneko zentroen, psikiatria unitateen eta egoitzen arteko koordinazioa sustatzea 
gaitz mentalak eta/edo jarrera alterazioak dituzten pertsonen arazoak jorratzeko. 

9.3.4. Gaixondoko ohe zerbitzua jartzea sustatzea. 

9.3.5. Egoitza plaza kopurua gehitzea bultzatzea. 

9.3.6. Kalean bizi diren eta orientabiderik ez duten pertsonen gizarte larrialdiak jorratzeko 
zerbitzua ezartzea. 

9.3.7. Gizarte baliabide gehiago sortzea zaintzaileei laguntzeko: prestakuntza, laguntza 
psikosoziala, zaintzan ordezkoak izatea lasaitzeko edo errekuperaziorako uneak 
izateko, eta abar. 

 

 

 
 
 



  

 

29 orrialdea 39 
 

 

Ebaluazio adierazleak. 

 
Plan honetako ebaluazio adierazleak sortzeko kontuan hartu da Osasunaren Munduko 
Erakundeak 2015ean aldatu zuen “Hiriek nagusiei egokitzeko duten maila neurtzeko oinarrizko 
adierazleak erabiltzeko gida” izeneko agiria. Gida horretan proposatzen denaren arabera 
komunitatean konpromisoa oinarri hartuta eta nagusiekiko atsegintasuna hobetzeko 
helburuarekin egindako lanarekin lotura duten adierazleak kontuan hartu daitezke 
(ekarpenak), baita helburu horretarako egindako ekintzak ere (produktuak edo prozesura 
adierazleak ), eta bukatzeko egindako ekintzetan sortu diren emaitzak, hau da, alderdi 
zehatzetan atsegintasuna hobetzea. Hala ere, horren guztiaren helburua gure komunitateko 
adinekoen osasuna eta ongizatea hobetzea da (inpaktua). 
 
Gure planean kontuan hartu dira nagusiki prozesu adierazleak (produktuak) eta emaitzenak, 
bereziki azken horiek. Adierazlea bakarrik proposatutako ekintzak gauzatzeko izan denean 
“prozesu adierazleak” adierazpen generikoa erabili da. Emaitza adierazleak jasotzen direnean 
emaitza zehaztuko da. 
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Adierazleen taula 
 

Arloa Helburua Ekintza lerroak Adierazleak 

Kanpoko 

espazioak eta 

eraikin 

publikoak. 

Kanpoko 

espazioetako 

oinezkoen 

mugikortasuna 

hobetzea. 

Oinezkoen mugikortasuna 

1. Beraien herria oinezko gisa ibiltzeko erosoa dela dioen nagusien ehunekoa, gurpildun 
aulkiak edo bestelako mugikortasun laguntzak erabiltzen dituztenak barne. 

2. Tokian onartutako estandarrak errespetatzen dituzten espaloiak dituzten auzoetako 
kaleen ehunekoa. 

• Prozesu adierazleak. 

Segurtasuna 
3. Espazio publikoak partekatzean gatazkak murriztea. 

• Prozesu adierazleak. 

Oinezkoen pasealekuetako 

ibilbideak 

4. Beraien herria paseatzeko leku atsegina dela dioen nagusien ehunekoa, gurpildun 
aulkiak edo bestelako mugikortasun laguntzak erabiltzen dituztenak barne. 

• Prozesu adierazleak. 

Espazio publikoetako 

altzariak 
• Prozesu adierazleak. 

Garraioa 

Herritarren 

mugikortasuna 

hobetzea garraio 

publikoaren bitartez. 

Garraio publikoko hiri 

zerbitzua 

5. Garraio publikoa guztientzako irisgarria dela dioen adinekoen ehunekoa, horien barne 
daudelarik mugikortasun, ikusmen edo entzumen arazoak dituztenak. 

• Prozesu adierazleak. 

Geltokiak eta geralekuak 

6. Garraio geltoki batetik 500 metrora dauden etxebizitzen ehunekoa. 
7. Geltokiak irisgarriak direla dioen nagusien ehunekoa. 

• Prozesu adierazleak. 

Arreta eta garraio 

ordutegiei buruzko 

informazioa 

• Prozesu adierazleak. 

Aparkalekuak • Prozesu adierazleak. 

Etxebizitza 
Adinekoak etxe 

propioetan zahartzea 

ahalbidetzea. 

Etxean zahartzeko 

zerbitzuei buruzko 

informazioa. 

• Prozesu adierazleak. 

Etxeko irisgarritasuna 
8. Etxeko sarbidea egokitua dagoela edo egokitu daitekeela dioen adinekoen ehunekoa, 

hori guztia etxean zahartzea ahalbidetzeko. 
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9. Etxea egokitua dagoela edo egokitu daitekeela dioen adinekoen ehunekoa, hori guztia 
etxean zahartzea ahalbidetzeko. 

• Prozesu adierazleak. 

Segurtasuna 
10. Etxean bizitzea segurua dela dioen adinekoen ehunekoa. 

• Prozesu adierazleak. 

Laguntza pertsonalak 
11. “Bizilagun komunitate atsegina” programari atxikitako komunitateak. 

• Prozesu adierazleak. 

Oztopo ekonomikoak 

gainditzea 

12. Etxean bizi diren eta etxeko gastuetan % 30 baino gutxiago gastatzen duten adinekoen 
ehunekoa. 

13. Laguntza publiko edo pribaturik gabe aurreko 12 hilabeteetako oinarrizko gastuak 
ordaintzeko nahikoa diru-sarrera dutela adierazi duten adinekoen ehunekoa. 

14. Baliabide ekonomiko mugatuak dituzten nagusiak, detektatu direnak eta arreta 
jasotzen dutenak. 

• Prozesu adierazleak. 

Parte-hartze 

soziala 

Nagusien parte-

hartze soziala 

sustatzea alor 

guztietan. 

Zahartze aktiboa 

15. Zahartze aktiboarekin lotutako askotariko jardueretan parte hartzen duten adinekoak 
gehitu egin dira. 

16. Tokiko espazio eta ekimen kulturaletan erregistratutako bisitarien artean adinekoak 
direnen ehunekoa. 

17. Azken astean gutxienez behin beraien aukerako gizarte eta kultura jardueretan parte 
hartu dutela adierazi duten adinekoen ehunekoa. 

18. Autoantolatutako edo erakunde barneko jarduera fisikoko talde batean dauden 
nagusien ehunekoa. 

19. Denbora librean jarduera fisikoko talde batean parte hartzen dutela adierazi duten 
nagusien ehunekoa. 

20. Azken urtean hezkuntza edo prestakuntza jarduera formal eta informaletan parte 
hartu duten adinekoen kopurua. 

21. Azken urtean hezkuntza edo prestakuntza jarduera formaletan eta informaletan parte 
hartzen dauden adinekoen kopurua. 

• Prozesu adierazleak. 

Erabilera publikoko 

espazioak 

22. Ariz/Urbi eremuko jarduerak gehitzea. 

• Prozesu adierazleak. 

Bakardade egoeran Nagusien bakardade 23. Gizarte bazterketa egoeran dauden adinekoak, detektatuak izan direnak eta arreta 



  

 

32 orrialdea 39 
 

dauden adinekoei 

ematen zaien arreta 

hobetzea. 

egoerak detektatzea jasotzen dutenak. 
24. Antena sozialak dituzten erakundeak bakartasun egoeran dauden pertsonak 

detektatzeko. 

• Prozesu adierazleak. 

Bakartasun egoeretako 

esku-hartzeak 

Errespetua eta 

gizarte 

inklusioa 

Adina errespetatzen 

eta aintzatesten 

duen kultura 

erraztea. 

Zerbitzu publiko atseginak 

25. Komunitatean errespetua sentitzen duten eta gizarteratuta daudela adierazten duten 
adinekoen ehunekoa. 

• Prozesu adierazleak. 

Merkataritza zerbitzu, 

farmazia eta banku 

erakunde atseginak 

26. Adinekoekin “atseginak” diren merkataritza sareari lotutako saltokiak. 

27. Irisgarritasunean hobekuntzak egin dituzten saltokiak. 

• Prozesu adierazleak. 

Auzo atseginak 
28. Auzoan bizitzea erosoa dela dioen adinekoen ehunekoa. 

• Prozesu adierazleak. 

Zahartzeari buruzko irudi 

soziala 

29. Tokiko komunikabideetan adinekoak egotea eta horien parte-hartzea sustatzea. 

• Prozesu adierazleak. 

Belaunaldien arteko 

harremanak 

30. Sortu berri diren belaunaldi arteko topaketa espazioak. 
31. Belaunaldien artean gauzatutako proiektuak. 

• Prozesu adierazleak. 

Tratu txarrak • Prozesu adierazleak. 

Herritarren 

parte-hartzea 

eta enplegua 

Nagusien parte-

hartzea gehitzea 

udalerrian. 

Belaunaldi arteko 

boluntarioak 

32. Boluntariotzako udal erregistroetan dauden adinekoen ehunekoa. 
33. Gehitu egin da udalerrian boluntariotza lanak egiten dituzten adinekoen kopurua. 
34. Azken hilabetean gutxienez behin jarduera boluntarioetan parte hartu dutela adierazi 

duen adinekoen ehunekoa. 

• Prozesu adierazleak. 

Adinekoen ahalduntzea 

35. Gehitu egin da udalerriko erakunde sozialetan parte hartzen duen adinekoen 
ehunekoa. 

36. Udalerriko gizarte sarean adinekoen elkarteen parte-hartzea gehitu egin da. 
37. Udal hauteskundeetan edo udaleko kontsulta ekimenetan bozkatu duen nagusien 

ehunekoa. 
38. Gai politiko, ekonomiko eta sozialetan eta tokiko mailan erabakitzeko prozesuetan 

parte hartu duen adinekoen ehunekoa. 
39. Nagusiek parte hartu duten foroak eta alorrak. 

• Prozesu adierazleak. 
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Enplegua • Prozesu adierazleak. 

Komunikazioa 

eta informazioa 

Nagusiek beraien 

interesekoak diren 

gai eta zerbitzuei 

buruzko informazio 

guztia izatea 

ahalbidetzea. 

“Basauri adinekoekin 

atsegina” ezagutzera 

ematea. 

• Prozesu adierazleak. 

Informazioa eskuratzea 

40. Osasun kontuei edo bestelako udal zerbitzuei buruz informazioa behar badute nora 
deitu badakitela adierazi duten adinekoen kopurua. 

41. Udal zerbitzuei buruzko tokiko informazio iturrietan kokatutako adinekoen ehunekoa, 
zerbitzu telefonikoak barne. 

42. Komunikabide ezberdinen bitartezko informazioa gehitu da. 

• Prozesu adierazleak. 

Informazioa aurkezteko 

modua hobetzea 
• Prozesu adierazleak. 

Komunitateko 

zerbitzuak eta 

osasun 

zerbitzuak 

Nagusiek 

komunitatean duten 

osasuna eta 

autonomia 

mantentzea. 

Komunitateko gizarte 

zerbitzuak 
• Prozesu adierazleak. 

Osasun arreta 43. Osasun arreta programetan parte hartzen duten nagusien kopurua gehitu da. 

Menpekotasuna duten 

adinekoei eta horien 

zaintzaileei arreta ematea 

44. Arreta jaso duten eta menpekotasuna duten nagusien kopurua gehitu egin da 
menpekotasun zerbitzu moten arabera. 

45. Etxean edo komunitatean zaintza edo arreta zerbitzu profesional publikoak edo 
pribatuak jasotzen dituen nagusien ehunekoa. 

46. Zerbitzu profesional publikoak edo pribatuak erabiltzen dituztelako etxean edo 
komunitatean zaintzak izateko edo beraien beharrei erantzuna emateko zerbitzua 
duela adierazi duen adinekoen ehunekoa. 

47. “Zainduz” ekimeneko askotariko programetan parte hartu duten zaintzaileen kopurua 

gehitu egin da. 

• Prozesu adierazleak. 
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Kronograma. 

Ekintza plan hau jorratzeko sortutako egutegia gutxi gorabeherakoa da. Ekintzak denboran 
kokatu nahi ditu eta hasieran ekintza gutxi egongo dira eta ondoren ekintza gehienak 
gauzatuko dira. Hala, hiru urteak moteltasunez bukatuko dira. Markatutako seihilekoan hasiko 
dira ekintzak. 
 
 

 2019 2020 2021 

 1. 
seihilekoa 

2. 
seihilekoa 

1. 
seihilekoa 

2. 
seihilekoa 

1. 
seihilekoa 

2. 
seihilekoa 

 

1 

 

      

EL1       
1.1.1.       

1.1.2.       

1.1.3.       

1.1.4.       

EL2       
1.2.1.       

1.2.2.       

1.2.3.       

1.2.4.       

EL3       
1.3.1.       

1.3.2.       

1.3.3.       

1.3.4.       

EL4       
1.4.1.       

1.4.2.       

1.4.3.       

 

2 

 

      

EL1       
2.1.1.       

2.1.2.       

EL2       
2.2.1.       

2.2.2.       

2.2.3.       

2.2.4.       

2.2.5.       

EL3       
2.3.1.       

2.3.2.       

2.3.3.       

EL4       
2.4.1.       

2.4.2.       

2.4.3.       
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3 
 

      

EL1       
3.1.1.       

3.1.2.       

EL2       
3.2.1.       

3.2.2.       

3.2.3.       

3.2.4.       

EL3       
3.3.1.       

3.3.2.       

EL4       
3.4.1.       

3.4.2.       

3.4.3.       

3.4.4.       

3.4.5.       

EL5       
3.5.1.       

3.5.2.       

3.5.3.       

3.5.4.       

 

4 

 

      

EL1       
4.1.1.       

4.1.2.       

4.1.3.       

4.1.4.       

EL2       
4.2.1.       

4.2.2.       

 

5 

 

      

EL1       
5.1.1.       

5.1.2.       

5.1.3.       

5.1.4.       

EL2       
5.2.1.       

5.2.2.       

5.2.3.       

5.2.4.       

5.2.5.       
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6 

 

      

EL1       
6.1.1.       

6.1.2.       

6.1.3.       

EL2       
6.2.1.       

6.2.2.       

6.2.3.       

6.2.4.       

6.2.5.       

6.2.6.       

EL3       
6.3.1.       

6.3.2.       

6.3.3.       

EL4       
6.4.1.       

6.4.2.       

6.4.3.       

EL5       
6.5.1.       

6.5.2.       

6.5.3.       

6.5.4.       

6.5.5.       

EL6       
6.6.1.       

 

7 

 

      

EL1       
7.1.1.       

7.1.2.       

7.1.3.       

7.1.4.       

EL2       
7.2.1.       

7.2.2.       

7.2.3.       

7.2.4.       

7.2.5.       

EL3       
7.3.1.       

7.3.2.       

7.3.3.       
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8 

 

      

EL1       
8.1.1.       

8.1.2.       

8.1.3.       

EL2       
8.2.1.       

8.2.2.       

8.2.3.       

EL3       
8.3.1.       

8.3.2.       

8.3.3.       

 

9 

 

      

EL1       
9.1.1.       

9.1.2.       

9.1.3.       

EL2       
9.2.1.       

9.2.2.       

EL3       

9.3.1.       

9.3.2.       

9.3.3.       

9.3.4.       

9.3.5.       

9.3.6.       

9.3.7.       
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Plana betetzeko erakunde egitura. 

 
Fase horretan eredu parte-hartzailea jorratuko da diagnosi prozesuan garatutako eta jarduketa 
plana sortzean aplikatutako metodologiarekin bat eginez. Metodologia horri esker adinekoak 
eragile aktiboak dira, eta beraien ahalduntzea eta lidergoa errazten da. 
 
Plana gauzatzeko honako baliabideak erabiliko dira: 
 

• Idazkaritza teknikoa: prozesu osoan zehar diagnosi fasean eta ekintza plana adinekoekin 
sortzen parte hartu duten bi teknikariek osatuko dute. Era berean, ad hoc kontratatutako 
langile baten laguntza ere izango dute. 
Beraienmisioa helburuak lortzeko beharrezko prozesuak eta ekintza plan honetan 
adierazitako ekintza eta jarduketa lerroak lortzeko beharrezko prozesuak koordinatzea eta 
OMEk ezarritako egikaritze epeak betetzen direla zaintzea izango da.  
Beraienzereginen artean daude prozesu parte-hartzaileetan laguntzea eta horiek 
dinamizatzea, eta horretarako antolamendu egitura sortuko dute. Era berean, planean 
jasotako ekintza proposamenen jarraipena egingo dute, dagozkien adierazleak betetzen 
direla zainduz. Horren arabera beharrezko antolamendu aldaketak proposatu ahal izango 
dituzte zehaztutako helburuak lortzea errazteko. Idazkaritza teknikoa hiri atseginen 
programan parte hartzen duten eragileen arteko lotura izango da. 

 

• Talde eragilea: Prozesuan zehar ekintza planaren diagnosia egiteko eta ekintza plana bera 
sortzeko liderrak izan diren adinekoek sortuko dute, eta bertan egongo dira nahi duten 
guztiak, betiere taldean egoteko beharrezko baldintzak betetzen badituzte. 
Beraienmisioa ekintza plan honetan zehaztutako helburu guztien, ekintza lerroen eta 
jarduketa lerroen lortze prozesuan adinekoek parte hartzen dutela bermatzea da. 
Horretarako, planean zehaztutako alor ezberdinak jorratzeko lantaldeak gidatuko dituzte 
(kanpoko espazioak eta eraikinak, garraioa, etxebizitza, parte-hartze soziala, errespetua 
eta gizarte inklusioa, herritarren parte-hartzea eta enplegua, komunikazioa eta 
informazioa eta komunitateko gizarte zerbitzuak eta osasun zerbitzuak). Idazkaritza 
teknikoarekin harreman estua izango dute. 
 

• Lantaldeak: Lantaldeetako buruak hiri atseginen talde eragilearen kide bat edo gehiago 
eta idazkaritza teknikoko kide bat izango dira, eta ekintza planaren alor ezberdinekin lotura 
dutenek eratuko dituzte. Kontuan hartuz udalerriaren atsegintasuna hobetzeko oinarria 
herritarrak direla, lantaldeetan askotariko eragileak, profesionalak eta herritarrak egon 
beharko dira, lotura izan beharko dutelarik gaiarekin, gaiarekiko interesa dutelako edo 
ezagutzak dituztelako eta ekintza plana ezartzen parte hartu nahi dutelako.  
Beraienmisioa alor bakoitzaren jarduketak garatzea eta ekintza gaian egokitzat jotzen 
dituzten aldaketak planteatzea izango da. 

 
Hala, nagusiak izango dira planaren ezarpenaren liderrak, eta protagonistak izango dira inguru 
atseginak sustatzean, hau da, adinekoen zahartze aktiboa errazten eta sustatzen duten 
espazioak bultzatzean. Hala, laguntza teknikoa jasoko dute eta udalerriko askotariko 
herritarrek parte hartu ahal izango dute horietan. Irudi honetan dago jasota ideia hori modu 
eskematikoan. 
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