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gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria

Gizarte-ongizatea

Gizarte Ongizate eta Kirol Alorraren xedea Iruñeko herritarren 
gizarte-beharrak asebetetzea da. Alorraren azken helburua 
komunitate solidarioagoa, orekatuagoa eta gizarte integratua-
gokoa lortzea da. Alorrak hiru programaren bidez eskaintze 
ditu zerbitzuak:

· Gizarte Zerbitzuak. Oinarrizko Laguntza
> Harrera eta gizarte-orientazioa
> Arta ematea, zeini bere etxean, beren kabuz moldatze-

ko arazoak dituzten pertsonei (Etxez etxeko Zerbi-
tzua)

> Gizarte-arazoak dituzten haurrak eta generoa dela eta 
arazoak dituzten emakumeak artatzea

> Gizarteratzea eta enplegua
· Garapenaren aldeko Lankidetza
· Aukera Berdintasunerako Plana

Hona 2008ko hainbat nobedade:  adinekoendako 9 aparta-
mentu babestu berriren irekiera, Ansoleaga kalean; auzo-uni-
tate berriaren inagurazioa, Txantrean; lana eta familia bate-
ragarri egiteko laguntzen berrantolaketa; eta eguzki-energia 
termikoaren modulu abiatzea, Basogintza eta Soldadurako 
Lantegi-Eskolan.

Oinarrizko Laguntza

Oinarrizko Laguntza Zerbitzuak hainbat jarduketa gauzatzen 
ditu, arazoak dituzten pertsonen ongizatea bultzatze aldera. 
Lau ildo nagusitan lan egiten du:

· Harrera eta gizarte-orientazioa
· Etxez etxeko laguntza
· Haurrak eta emakumeak
· Gizarteratzea eta enplegua

> Harrera eta gizarte-orientazioa
· Auzo-unitateak. Herritarrendako zuzeneko laguntza 

hiriko auzo guztietan banatuta dauden 11 auzo-unitatetan 
gauzatzen da, auzo-unitateak baitira Udaleko gizarte-
zerbitzuen sistemaren beharra dutenak oro hartara heltzeko 
bidea. Auzo-unitateek harrera egiten dute, orientazioa eta 
aholkuak ematen dituzte eta balorazioak eta gizarte-diag-
nostikoak  zein gizarte- eta hezkuntza-diagnostikoak egiten 
dituzte. Bestalde gizarte zerbitzuen sistemako diru-lagun-
tzak zein prestazio teknikoak eskuratzeko bidea ere dira, 
bai eta gizarte-babeseko beste sistemetako prestazioetara 
heltzekoa ere.
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Diru-prestazioak 2005 2006 2007 2008

Gizarte-ekintzako proeiktuak 400.799,01 468.000,00 483.000,00 483.000,00

Obretarako eta oztopoak kentzeko obrak 79.173,54 224.104,00 230.000,00 200.000,00

Haurrendako prebentzio-proiektuak, aisiaren eta denbora librearen 
esparruan

160.112,00 190.000,00 200.000,00 200.000,00

  Gastua, guztira, 640.084,55 882.104,00 913.000,00 883.000,00

2005 2006 2007 2008

Larrialdietarako laguntzak 89.848,39 93.612,29 100.139,52 141.469,58

Pentsioak ordaintzeko laguntzak 55.100,44 43.995,19 51.134,54 59.212,18

Eskolako jantokietan bazkaltzeko laguntzak 240.258,12 248.795,03 349.748,93 392.908,5

Alokairuetarako laguntzak 55.259,88 60.721 111.266 99.900,24

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak (Berdintasuna) — — — 115.059,86

Errehabilitazio-zentroak 42.211,6 36.893,32 39.212,54 38.174

Haurtzaindegiak 73.089,19 53.212,24 51.605,93 83.952,81

  Gastua, guztira, 555.767,62 537.229.07 591.952,72 930.677,17

· Estalpean. Programa hau zerbitzuak etxerik gabeko 
pertsonak artatzen dituen zerbitzua da. Oinarrizko beharrak 
estaltzen ditu, esaterako, gauez ostatu hartzea, norberaren 
eguneroko garbitasunerako kita, afaria, gosaria eta kaleko 
hezitzaileen zerbitzua. Caparrosoren etxean dago, eta bertan 
23 lagunendako tokia dago. Zerbitzua hainbat erakunderen 
bitartez eskura daiteke: Udaleko gizarte-zerbitzuak, Elizbarru-
tiko Caritas,Udaltzaingoa eta beste laguntza-zerbitzu batzuk. 
Zuzenean ere joan daiteke hara.  

Programak / Zenbat onuradun Jarduera 2005 2006 2007 2008

Estalpean programa Okupatze-kopurua 3.637 4.835 4.816 5.464

Jarraipena 819 1.445 1.037 948

Esku-hartzea + ostatua 916 307 515 883

ONURADUNAK 52 115 107 165

Arreta, kalean Laguntza-kopurua — 372 509 627

Koordinazioa — 795 1.675 1.892

Entzuketak — 892 1.170 1.535

ONURADUNAK 296 398 427 640

  Elikagai-poltsen banaketa  –  – 1.210 1.320
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> Etxez etxeko laguntza
· Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua. Haien ohiko bizitokian 

eguneroko oinarrizko egitekoak gauzatzeko mugak dituzten 
herritarrak oro izan daitezke udal-zerbitzu honen hartzaile. 
Zerbitzu hau eskuratzeko, auzo-unitateetara jo beharra 
dago. Onuradunek ordukako tarifa bat ordaindu behar dute, 
zeinek bere diru-sarreren arabera.  

Hona zerbitzuaren ezaugarriak:
> Hartzaileak: Haien burujabetza mugaturik duten familiak 

edo bakarrik bizi diren pertsonak, muga iraunkorra izanda 
zein aldi baterakoa. 

> Eskaintzen dena: Pertsona horiei arta ematea, eguneroko 
bizitzako oinarrizko zereginetan.

> Zertarako (helburuak):
   · Pertsonen burujabetza areagotzeko 
    · Erakundetzeak eta deserrotzeak saihesteko

Hona hemen programa honen helburuak:
· Aurrea hartzea norbanakoen edota familien krisi-egoerei. 

· Eguneroko inguruan norberaren burujabetza sustatzea, 
bizi-kalitatea, elkarbizitza, komunitateko partaidetza eta 
norberak gizartean duen lekua hobetze aldera.

· Beharrik gabe inora eramatea saihestea, itzulerarik gabe-
ko andeatze egoerei aitzinduz eta ezintasunen agerpena 
gibeleratuz. 

· Nor bere komunitatean integraturik bizitzea, bere gizarte-in-
gurutik bakartzen duten zerbitzu itxien erabilera saihestuta.

· Pertsonalizazioa bermatzea, zerbitzuak egitean, horiek har-
tzaileen berezko bizilekuan bertan eskainiz, eta bakoitzari 
dagokiona emanez, norbere testuinguruaren arabera.

Hona eskaintzen diren zerbitzuak: zainketa pertsonala eta 
garbitasuna, etxeko lanak egiteko laguntza, hezkuntza- zein 
prebentzio-laguntasuna, giza-harremanetarako susperdura, 
otorduak etxera eramateko zerbitzua, arropa garbitu eta lixa-
tzekoa, asistentzia- edo aisia-zentroetaraino laguntzea, etxe-
ko ekipamenduaren hobekuntza, hurbileko senideen sentsibi-
lizazioa, eta gerta daitezkeen larrialdietarako erantzunak.

2005 2006 2007 2008

Auzo-unitateetan artatutako eskeen kopurua 17.469 18.556 20.039 23.576

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuan artatutako eskeen kopurua 992 1.285 1.428 1.644

Komunitate-programa deszentralizatuetan artatutako eskeen 
kopurua

560 605 715 805

  Guztira 19.021 20.446 22.182 26.025

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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· Etxebizitza komunitarioak. Etxebizitza komunitario-
en programa ostatu-beharrak beren kabuz asebete ezin 
dituzten adineko pertsonei zuzendua da. Helburua bizitoki-
arazoei erantzuteko irtenbide arinagoa eskaintzea da, 65 
urtetik gorakoei haien kabuz bizitzeko aukera emanez eta, 
aldi berean, eguneroko bizimoduan bete beharreko zeregi-
netatik, hala nola garbiketatik, otorduak prestatzetik eta ha-
lakoetatik, arinduta, zeregin horiek haien adina edo osasuna 
direla medio haiek beraiek bete ezin badituzte. Bestalde, 
logelez besteko areto komunak izateak adinekoei familiarte-
ko ingurune erosoa eskaintzea du helburu. Egun, Iruñean, 
tankera horretako bi etxebitza daude: bat Urrobi errekaren 
kalean dago eta 13 logela ditu, non 3 bikoitzak baitira; bestea 
Sarasate pasealekuan dago, eta 8 logela ditu, horietako 2 
bikoitzak direlarik. Guztira, 21 plaza eskaintzen dituzte.  

 Programa honek beste ostatu-aukera bat eman nahi die adi-
nekoi, eta, aldi berean, narriadura fi sikoari eta psikologikoari 
aurrea hartzen lagundu. Hori lortzeko, erabiltzaileek haien 
ohiko ingurunean egon behar dute, zahar-egoitza batean 
sartzeak adinekoei maiz ekartzen dien deserrotzea saihes-
tuta. Bestetik, udal-zerbitzu honek familiarteko ingurunea 
eskaintzen die adineko banakoei zein bikoteei, halakoa non 
egoera berean dauden beste pertsona batzuekin bizi ahal 
baitira, bakardadea eta segurtasunik eza ekidinez. Horreta-
rako profesional-talde batek egoiliarren arteko elkarbizitza 
eta gizarte-harreman egokiak sustatzen ditu, aisiako jardue-
rak egitera, etxetik ateratzera eta eskura dituzten aisialdiko 
gizarte-baliabideak erabiltzera bultzatuta.

· Apartamentu babestuak. Udalak, bestalde, 119 apar-
tamentu babestu eskaintzen ditu, hiriko 4 eraikinetan. 
Haietan 206 pertsona bizi daitezke, guztira. Apartamentu 
horietatik 87 bina lagunentzat dira, eta beste 32, lagun 
banakoentzat. Txoko Berri apartamentuak Tulebrasko mo-
nasterioaren kalean daude, eta horietako 4tan bina pertsona 
bizi daitezke, eta beste 32etan, pertsona bana. Arga aparta-
mentuak Iturriotzeaga plazan daude, eta, guztira 32 aparta-
mentu dira, denak bikoitzak. Serafi n Olave kalean Iturrama 
apartamentuak daude: horko 42 apartamentuak bikoitzak 
dira. Azkenik, Ansoleaga kalean 9 apartamentu ditugu, de-
nak bina pertsona bizitzekoak. Aldian-aldian apartamentuak 
etxetiarrez aldatzen dira, apartamentuak libre gelditzen 

baitira, egoiliarrak beren kabuz baliatzeari uzten diotelako, 
haien familiekin bizitzera itzultzen direlako edo, beste zen-
bait kasutan, hiltzen direlako edo zahar-egoitzetara joaten 
direlako bizitzera. 

 Apartamentu hauek eraikineko arduraduna dute, manten-
tze-lan txikiak egiteko, bai eta familia-langile bat, gainbegi-
ratze- eta erreferentzia-eginkizunetarako, eta gizarte-langi-
le bat ere, zeinak egoiliarren hautapen- eta sarrera-sistemaz 
eta udal-baliabide honen koordinazioaz arduratzen baita. 
Hau da zerbitzu honetarako erabiltzaile-profi la: 65 urtetik 
gorako pertsona izatea, banako plaza eskatzen den kasuetan 
–hori baita aukera ohikoena–, edo, bikoteen kasuan –hau 
da, senar-emazteak izanda edo horren antzeko harremana 
edukita– kide bat 65 urtetik gorakoa izatea eta bestea, 63 
urtetik gorakoa; etxebizitza baten jabe ez izatea eta haien 
diru-sarrerek kopuru jakin bat ez gainditzea.

Programa 2005 2006 2007 2008

Etxebizitza komunitarioak (plaza okupatuak) — — 11 18

Apartamentu babestuak (plaza okupatuak)  101 110 107 126

Osasuna ikustera joateko abonamenduetarako laguntza-programa 11 11 9 —

Zinema-sarrerak eskuratzeko laguntza-programa — — 199 89
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> Haurrak eta emakumeak
Gizarte-arazoak dituzten haurrak artatzeko programa hiru 
ildok osatzen dute: Babesgabetasuneko egoera ertainean 
dauden haurren arta, familietan esku hartzeko programa 
eta esku hartu beharreko egoerei aurrea hartzeko familiekin 
egiten den lana.

Bere aldetik, Emakumeendako Laguntza Zerbitzuaren 
helburua haien egoera soziala dela-eta babes eta laguntza 
sozial, juridiko eta psikologiko berezia behar duten emaku-
meei arreta osoa ematea da. Besteak beste, ondokoei zuzen-
dua dago:sexua dela-eta, lan-arazoak dituzten emakumeei, 
banatzeak eta familia- edo bikote-harremanek eragindako 
arazoak dituztenei, eta tratu txarren, eraso sexualen, beste-
lako erasoen eta bortxaketen biktimei.

2005 2006 2007 2008

HAUR ETA NERABEENDAKO LAGUNTZA TALDEAK

   > Artatutako familiak — 142 195 220

   > Artatutako adingabeak — 237 332 412

Emakumeendako Udal Zerbitzua

   > Arta-jarduketak (harrera eta aholku juridiko nahiz psikologikoak) 1.626 2.114 2.481 2.398

   > Aldi baterako ostatu-emateak, egoera berezietan 84 98 120 108

   > Artatutako kasuak, guztira, — 630 694 674

  Onuradunak, guztira, 1.710 3.221 3.822 3.812

> Gizarteratzea eta enplegua
Iruñeko Udaleko Enplegurako Prestakuntza Zerbitzuak 
hainbat programa garatzen ditu, lan bila ari diren pertsona 
batzuek dituzten prestakuntza-gabezietako batzuk gutxitze 
aldera. Programa horien baitan garatzen diren jarduketek 
prestakuntza eta enplegua sustatzea dute xede, ondoko 
pertsonen kasuan: ikasketa-maila eskaseko gazteak; pres-
takuntza-beharrak eta lanera bideratzeko premia duten lan-
gabetuak; edota lanerako prestakuntza eta enplegua lortzeko 
berezko laguntza behar duten pertsonak (minusbaliatuak, 
etorkinak, emakume presoak etab.).

Hona Iruñeko Udaleko Enplegurako Prestakuntzako programak:
· Lantegi-eskolak
· Enplegu-lantegiak
· Prestakuntza-ikastaroak

· Lantegi-eskolak. Lantegi-eskolak prestakuntzarako eta 
lanera bideratzeko ekimen bat dira, eta haietan prestakuntza 
osoa eskaintzen diete gazteei, “lan eginez ikasi” printzipioan 
oinarritua. Ikasleei hainbat ezagutza ematea du xede, lan-
merkaturako sarrera errazte aldera.  16tik 24 urtera arteko 
gazteei eskaintze diete prestakuntza, betiere langabezian 
badaude, ikasketak bukatu badituzte edota lan-egoera hobe-
tu nahi badute. Soldata bat jasotzea ahalbidetzen dute, bai 
eta lanbide-gaikuntza ere.

 Ikastaroak bi etapatan banatzen dira. Lehenbizikoak sei 
hilabeteko iraupena du; ikasle aprendizak lanbidean ikasteko 
eskola teorikoak jasotzen ditu eta, aldi berean, lantegietan 
praktikak egiten ditu. Bigarren etapan, Iruñeko Udalak 
ikasle langilea kontratatzen du, eta gazteak eskola teorikoak 
jasotzeaz gain, lantegian praktikak eta udal-obra batean 
zuzeneko lanak ere egiten ditu. Irakasle bat dago sei edo 
zazpi ikasle bakoitzeko. Gutxienez, ikasleen % 85 lanera 
bideratzen da, eta % 65, ikasitako espezialitatearekin zeriku-
sia duen enpleguetan sartzen da. Bi lantegi-eskola daude: 
bat, eraikuntzakoa da (igeltserotza, hargintza eta zurgintza), 
eta bestean, basogintza, soldadura, iturgintza eta eguzki-
energia termikoa jorratzen dira.

· Enplegu-lantegiak. Enplegu-lantegiak 25 urtetik gorako 
langabeei (emakumeei, bereziki) zuzendutako prestakun-
tza- eta enplegu-programak dira. Langabeak lantegiaren 
espezialitatean teknikoki gaitzea eta aipatu espezialitatean 
lanera bideratzea da helburu nagusia. “Lan eginez ikasi” 
dioen printzipioan oinarritzen dira, eta horretarako, parte-
hartzaileek lan-kontratua dute Iruñeko Udalarekin. 

· Prestakuntza-ikastaroak Prestakuntza-ikastaroek 16 
urtetik gorako jende langabearen prestakuntza teknikoa 
ahalbidetzen dute, langabe bakoitzak aukeratu duen 

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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espezialitatean lan egiteko aukera izan dezan. Udalaren 
eskaintza urteko 12 bat ikastaroz osatua dago, eta ikastaro 
bakoitzak 200etik 500 ordura arteko iraupena du. Hona 
hemen espezialitateak: soldadura, iturgintza, lorezaintza, 
sukaldaritza, zerbitzaria eta jantzigintza industrialeko 
makinaria. Horrez gain, berariazko ezaugarriak dituzten 
pertsonentzako ikastaroak ere antolatzen dira, esaterako, 

minusbaliatu, etorkin eta emakume presoentzako. Aldi 
berean, enpresekin elkarlanean, enplegua lortzeko konpro-
misoa berekin dakarten ikastaroak ematen dira. Lanerako 
prestakuntzaren osagarri, enplegua bilatzeko prestakuntza 
eta laguntza ere ematen dira, eta, horren baitan, enprese-
tako praktikak ere izan daitezke. Bi txanda eskaintzen dira, 
urteko, eta guztira, 270 bat ikasle sar daitezke. 

Parte-hartzaileak 2005 2006 2007 2008

Prestakuntza-ikastaroak 198 188 207 165

Lantegi-eskolak

Berdintasun-lantegiak

108

45

102

112

102

130

102

132

Parte-hartzaileak, etxez etxeko laguntzako enplegu lantegian 15 — 10 —

  Onuradunak, guztira, 366 402 449 399

Programa 2005 2006 2007 2008

Lanera Bideratzeko eta Gizarteratzeko programa 371 350 250 194

Gizarte-enplegua 153 197 167 194

Enplegu-burtsa (2008tik aitzina) — — — 357

Balorazio-zerbitzua (2008tik aitzina) — — — 305

 Onuradunak, guztira, 524 547 417 1.050

 Horrez gain, Udala gogotsu ari da zailtasun handiagoak 
dituzten herritar-multzoek enplegua aurkitzeko duten 
gaitasuna hobetze aldera, haien kabuz lan-merkatura sartu 
ezinik dabiltzan pertsonak lanera bideratu nahian. Horreta-
rako bi programa ditu:

· Lanera bideratzeko programa. Gizarteratzeko eta Lanera 
bideratzeko Ibilbideetan Laguntzeko Programak laguntza 
eta orientazioa ematen die lan bila dabil eta programan parte 
hartzen duten pertsonei. Programa honek auzo-unitateekin 
eta gizarteratzearen esparruan lanean ari diren entitate eta 
zerbitzuekin batera egiten du lan.

· Gizarte-enplegua. Bestetik, Udalak urtebeteko lana 
eskaintzen die lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten 
pertsonei, kasu baterako, prestakuntza eskaseko gazte eta 
helduei, gutxiengo etnikoei, egoera ekonomiko txarra duten 
edo gizarteratzeko eta lanera bideratzeko prozesuetan ari di-
ren pertsonei, familia-ardurak dituzten emakumeei... Horiei 
guztiei prestakuntza ematen die, gizarte- eta lan-trebeta-
sunei dagokienez.  Egiten dituzten lanak oro hiriko bizi-kali-
tatea hobetzekoak dira: espaloietako zintarriak beheratzeko 
lanak, mugikortasun-arazoak dituzten pertsonen irisgarri-
tasuna hobetze aldera; diru-baliabide gutxi duten adinekoen 
etxebizitzak birgaitzekoak; udal-lokalak moldatzeko lanak; 
hiri-hornigarriak konpontzekoak; udal-alorretako lan osaga-
rriak (koadernaketa eta serigrafi a, tapizgintza, garbiketak, 
materialak lekualdatzeko lanak, obra txikiak, etab.); ibaiai 
garbitzeko lanak; lorezaintzakoak...
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> Diru-prestazioak
Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak diru-laguntzak emateko 
hainbat deialdi egin zituen, 2008an. Horien artean daude, 
haur eta gazteekin lan egiten duten elkarteei zuzendutakoak, 
gizarte-ekintzakoak, gizarte-larrialdietarakoak, pentsioak 
ordaintzekoak, eskola-jantokietarakoak, alokairuetarakoak, 

haurrak haien ardurapean dituzten familiei lana eta familia 
bateragarri egite aldera prestazioak ematekoak, errehabilita-
zio-zentroetarakoak eta haurtzaindegietarakoak. Hona deialdi 
horiei dagozkien zenbatekoak:

Programa 2005 2006 2007 2008

Lanera bideratzeko eta gizarteratzeko programa 371 350 250 194

Gizarte-enplegua 153 197 167 194

Enplegu-burtsa (2008tik aitzina) — — — 357

Balorazio-zerbitzua (2008tik aitzina) — — — 305

  Onuradunak, guztira, 524 547 417 1.050

ELKARTEENDAKO LAGUNTZAK

2005 2006 2007 2008

Gizarte-ekintzakoak 400.799 468.000 483.000 483.000

Haurrendako prebentzio-proiektuak, aisiaren eta denbora librearen 
esparruan

160.112 190.000 200.000 200.000

  Guztira 560.911 658.000 683.000 683.000

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Garapenaren aldeko
Lankidetza

Iruñeko Udalak Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Pro-
grama (GLUP) dauka,  gauzatzeko, herrialde pobreenendako 
diru-laguntzak kudeatze aldera. Programa horrek ondoko 
helburuak ditu:
· Garapenari eta nazioarteko elkartasunari laguntza emateko 

udal-politika garatzea. 
· Herrialde eta komunitate pobreenetako egoeraren zein haiek 

egoera gainditzeko egiten dituzten ahaleginen berri ematea.
· Laguntza ematea, Hegoaldeko gizon-emakumeen garapene-

rako programak egiteko. 
· Laguntza ematea, larrialdi humanitarioek sortutako ondorio-

ak arintzea helburu duten jarduketetarako. 
· Komunikaziorako eta partaidetzarako bideak sustatzea, Iru-

ñeko Udalaren eta Iruñean garapenaren aldeko lankidetza-
ren eta nazioarteko elkartasunaren esparruan etengabean 
lan egiten duten garapenaren aldeko gobernuz kanpoko 
erakundeen (GGLKE) artean.

Iruñeko Udalak bere aurrekontuaren % 0, 7 baino gehia-
go erabiltzen ditu kooperazioaren aldeko eta nazioarteko 
elkartasun-proiektuetan. Izan ere, ekarpena % 0,8 izan zen 
2005ean; % 0,84, 2006an; % 0,83, 2007an, eta % 0,84, 
2008an. Portzentaje horiek erakusten dute Iruñea engaia-
turik dagoela Hirugarren Munduko herrialdeekin eta haien-
ganako elkartasuna duela. Garapenaren aldeko Lankidetza 
Kontseilua arduratzen da baliabide horien esleipenaz.

FAMILIENDAKO LAGUNTZAK

2005 2006 2007 2008

Larrialdietarako laguntzak 89.848 93.612 100.139 141.469

Pentsioak ordaintzeko laguntzak 55.100 43.995 51.134 59.212

Eskolako jantokietan bazkaltzeko laguntzak 240.258 248.795 349.748 392.908

Alokairuetarako laguntzak 55.259 60.721 111.266 99.900

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak — — — 115.059

Errehabilitazio-zentroak 42.211 36.893 39.212 38.174

Haurtzaindegiak 73.089 53.212 51.605 83.952

  Guztira 555.765 537.228 703.104 930.674

2005-2008KO LAGUNTZAK (EUROTAN)

Finantzamendu-lerroak 2005 2006 2007 2008

Sentsibilizazio-proiektuak 183.000 210.517 229.206 232.154

Garapen-proiektuak, beste herrialdeetan 1.483.900  1.671.743  1.924.114 1.968.782

Larrialdi humanitarioetarako laguntzak 87.800 52.740 130.680 120.000

Garapenaren aldeko Lankidetzako Udal Programaren (GLUP) 
funtzionamendu-gastuak

81.371 134.326 141.237 123.204

  Guztira  1.836.071  2.069.326  2.425.237 2.444.140
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Aukera 
Berdintasunerako Plana

Aukera Berdintasunerako plana Udalaren konpromisoa 
zehazteko bitartekoa da, gizonen eta emakumeen artean 
berdintasunaren aldeko neurriak sustatzeko. Udalbatzaren 
Osoko Bilkurak onetsi zuen plana, 1997an, eta herritar guztiei 
zuzenduriko helburu eta ekintzak biltzen ditu. Egun bigarrena 
erredaktatzen ari da. Horretarako, planak Udaleko gainerako 
alorrak ere engaiatzen ditu. Herritarrek parte hartzeko eta 
planaren jarraipenerako organo espezifi koa Emakumearen 
Udal Kontseilua da.

Planak konpromiso bikoitza gauzatu nahi du:
· Aukera-berdintasunaren arloan, kudeaketa-gaitasuna 

sustatu eta ahalbidetzea, herritar guztientzat eta, batez ere, 
emakumeentzat. 

· Berariazko politikak garatzea, bizitza publikoaren eta pri-
batuaren eremu guztietan gizonen zein emakumezkoen 
arteko benetako berdintasunerantz aurrera egiteko.

Iruña, bestalde, aitzindaria da lana eta familia bateragarri 
egiteko neurriak hartzean: batetik, Zereginak Elkartrukatzeko 
Lantegia abiarazi du –gizonak ustez emakumeenak ohi ziren 
zereginetan trebatzeko eta emakumeak, gizonenak omen 
zirenetan–, eta, bestetik, eskola-oporretan lana eta familia 
bateragarri egiteko zerbitzua. Halaber, emakumeak tekno-
logia berrien esparruan prestatzeko jarduerak egiten ditu 
–Compañia zentroan–, bai eta IPESen emakume-gaiei buruzko 
liburutegiaren aldekoak ere.

> Prestakuntza teknologia berrietan
Compañiako Zentroa emakume guztiei irekitako zentroa 
da, eta funtsezko helburu hau dauka: berdintasunaren alde 
lan egitea eta, horrez gain, teknologia berriak ezagutu eta 
normaltasunez erabil daitezen sustatzea, parte-hartzeko, 
informatzeko, ikasteko eta komunikatzeko tresnak izan dai-

tezen. Zentroan kontsultak eta ekipoen erabilera libreak dira, 
betiere banan-banako laguntza eta aholkularitza teknikoa 
eskuragarri izaki, multimedia eta baliabide teknologikoak 
erabiltzerakoan. Horrez gain, informatika-ikastaroak ere 
eskaintzen ditu –oinarrizko mailetan eta aurreratuetan–, 
goizeko eta arratsaldeko ordutegietan. Compañiako Zentroak, 
gainera, teknologia berriei buruzko prestakuntza eskaintzen 
die Iruñeko emakume elkarteei.

> Etxeko zereginak 
 elkartrukatzeko ikastaroa
2005az geroztik Udalak ikastaroak egiten ditu, etxeko zere-
ginetan ardurakidetza ontzat hartzen laguntze aldera, eta 
hala emakumeek nola gizonek tradizioa eta estereotipoak 
direla medio beste sexukoek egin izan dituzten lanei ekiteari 
beldurra gal diezaioten. Programak bi lantegi aurreikusten 
ditu: bata, emakumezkoei zuzendua, eta bestea, gizonezkoei, 
bi generoek heldu ahal diezaieten, berdintasun-baldintzetan 
heldu ere, etxeko zereginei. Horrenbestez, emakumeei itur-
gintza eta berokuntzan, elektrizitatean, igeltserotzan eta, oro 
har, etxeko lantxoetan aritzeko prestakuntza proposatzen 
zaie, eta gizonezkoei garbiketari eta sukaldeari lotuagoak 
diren zereginetan jardutera bultzatzen zaie. Gizonezkoei 
zuzendutako saioetan oinarrizko menuak, sukaldaritza eta 
gozogintza, lisaketa, jantzien konpontze-lan errazak eta beste 
hainbat lan osagarri –adibidez, garbiketari edo plater-ikuzteari 
lotutakoak– jorratzen dira. Ikastaroek 40 ordu irauten dute. 

Genero-indarkeriari aurrea hartzeari dagokionez, Iruñeko 
Udalak prebentzio-kanpainak egiten ditu, urtean zehar, eta 
bereziki, sanferminetan. Indarkeriaren kontra sentsibilizatze-
ko kanpainak ere egiten ditu: kontakizun- eta slogan-lehiake-
tak eta abar.

2005 2006 2007 2008

Berdintasun Zinegotzigoaren aurrekontua 423.705 459.412 480.388 503.837

GIZON ETA EMAKUMEEI ZUZENDUTAKO LANTEGIAK 2005 2006 2007 2008

Parte-hartzaileen kopurua, Compañía Zentroko 
prestakuntza-jardueretan (informazio-teknologia 
berriak)

— 696 emakume , 236 
haur

682 emakume , 
137 haur

456 emakume , 
80 haur

Ordenagailuen erabilera librea, Compañia Zentroan — — — 1.539 emakume , 
10 haur

Parte-hartzaileen kopurua, zereginak 
elkartrukatzeko ikastaroan

30 (15 emakume , 15 
gizon)

60 (30 emakume , 30 
gizon)

60 (30 emakume 
, 30 gizon)

62 (32 emakume 
, 30 gizon)

Sentsibilizazio-programa (hitzaldiak, zineforuma, 
lantegiak eta solas-kafeak)

— — — 500 pertsona

  Onuradunak, guztira,  30 992  879  2.647

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Kirola
Hainbat urtez geroztik, Udalak herritar guztiei –hau da, ikasle, 
gazte, heldu eta adinekoei– zuzendutako kirol-jarduerak 
sustatzen ditu. Horretarako, udal-kanpainak egiten ditu, eta 
kanpaina horietan,urtetik urtera, gero eta jende gehiagok 
hartzen du parte. 2008an, ohiko hitzarmenez gain, beste bat 

sinatu zen AEDONA Nafarroako Kirol eta Aisiako Entitateen 
Elkartearekin, bertan elkartutako entitateek egiten dituzten 
kirol-, olgeta-, kultura- eta aisia-jardueren antolaketa, ku-
deaketa eta egikaritza fi nantzatzeko helburua hartuta. 

GIZARTE-ONGIZATEA, KIROLA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

UDAL KANPAINETAKO PARTE HARTZAILEEN KOPURUAK

Udal kanpainetan parte hartzen dutenen kopuruak 2005 2006 2007 2008

Udalarteko kirola 1.000 972 870 750

Eskola-igeriketa 2.846 2.712 2.702 2.325

Helduendako igeriketa 1.150 1.220 1.200 1.037

Udaleko kirol-eskolak. 8.587 8.707 8.895 8.695

Helduendako mantentze-gimnastika eta aerobica 2.450 2.238 1.918 1.563

Gimnasio pribatueetan egindako jarduerak — — 135 192

  Onuradunak, guztira,  16.033 15.849 15.720 14.562

Kirol-programak

Udaleko Kirol Eskolek kirol-modalitate anitzeko oinarrizko 
teknikak irakasten dituzte. Ikastetxeetako eskola-orduetatik 
kanpoko ordutegian egiten dute lan. Programa honen hel-
burua erraztasunak ematea da, Iruñeko 6tik 14 urtera arteko 
ikasleei, hautaturiko kirolak ikasteko eta haietan aritzeko. 
Urritik maiatzera bitarte izan ohi da, asteko hiru orduz, 
oporraldietan izan ezik. Honako modalitateak eskaintzen 
dira: xakea, atletismoa, saskibaloia, eskubaloia, beisbola eta 
sofb ola, txirrindularitza, kirol egokituak, futbitoa, gimnastika 
erritmikoa, gimnastika artistikoa, patinajea, pilota, mahai-
tenisa, water-poloa, errugbia, boleibola eta triatloia.

Igeriketako Eskola Kanpainak helburua du ahal den ikasle 
gehienek igeriketako lau estiloetako oinarrizko ezagutza 
teknikoak ikastea, uretan arazorik gabe baliatu ahal izateko. 

Jarduerak ikastetxeetako eskola ordutegian nahiz eskola ordu-
tegitik kanpo egiten ahal dira, eta lehen hezkuntzako bigarren 
eta hirugarren mailako ikasleei dago zuzenduta. Kanpaina 
urritik maiatzera bitarteko hilabeteetan egiten da.

Aurrekoez gain, gazteei zuzendutako beste hainbat jarduera 
egiten dira, adibidez, Arga bizirik programa –non piragua 
erabiltzen baita garraiobide gisara– eta udalarteko kirol-
kanpaina (areto-futbola eta saskibaloia), 8 eta 11 urte bitar-
teko haurrendako eta 18 eta 25 urte bitarteko gazteendako. 
Badira, baita ere, helduei zuzendutako jarduerak: mantentze-
gimnastika, aerobica, yoga eta erlaxazioa, fi tnessa, hainbat 
gaixotasunek jotako pertsonendako jardura fi sikoak eta 
igeriketa-ikastaroak.

Udalaren
kirol-instalazioak

DIRU-LAGUNTZETARAKO AURREKONTUAK

2005 2006 2007 2008

Kirol afizionatuarendako diru-laguntzak 146.141 152.000 173.821 173.000

Federazio-liga ofizialetan parte hartzen duten taldeendako diru-laguntzak  297.981 308.392 370.116 370.000

Kirol-emanaldi -ikuskizun eta –jardueretarako diru-laguntzak 164.999 170.774 196.484 196.000

Kirol-instalazioetarako hezkuntza- eta kirol-entitateendako diru-laguntzak 249.977 159.999 338.855 201.000

  Guztira 859.100 791.166 1.079.276 942.008
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Hezkuntza eta Gazteria Alorrrak 2008. urtean garau dituen 
jarduera eta programetan, aipagarri dira, ekarpen esangu-
ratsu gisara, Joaquín Maya Musika Eskolan musikari buruzko 
ikasketa-mota berriak abiarazi izana eta Eskola horretan 
bertan musika-bandak antolatzeko aukerak ugaritu izana. Ha-
laber, aipatzeko modukoa da musika-lehiaketa irekia egiteko 
ekimena, Pablo Sarasateren mendeurrena ospatzeko.

Arte eta Lanbideetako Udal Eskolan, bestalde, aurten arte-
lantegi berriak abiarazi dira. Horiekin ikasketak egiteko auke-
rak handitu dira, eta lehen ikasten zuten ikasleen ia halako 
bik ikasten ahal dute. Gainera, beste abantaila bat dago: beste 
ikastaroetako ikasleek ere haien prestakuntzarekin segitzen 
ahal dute.

Ikastetxeetan egindako jarduketa, jarduera eta programei 
dagokienez, azpimarratzeko modukoa izan da hirian Haur 
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe berri bat abian jarri izana. 
Jardueren artean, interes handia sortu zuen irakurzaletasuna 
sustatzeko udal-programa erabili duten ikastetxe guztietako 
irakasleek izandako topaketak, bertan ikastetxeetan esparru 

horretan gauzatzen ari diren esperientzia arrakastatsuen 
berri eman baitzioten elkarri.

Bestetik, hona 2008ko hainbat gertaera garrantzitsu: Doña 
Mayor de Navarra ikastetxearen irekiera; Musika Eskola berria 
moldatzeko lanak eta musika modernoari buruzko ikasketak; 
gurasoen elkarteei zuzendutako teknologia berriei buruzko 
ikastaroak, Gurasoen Prestakuntza programaren barruan; 
ikasleek Kondestable Jauregia ikusteko bisita gidatuak; arte-
lantegiak; Haurren Eskubideen Aldarrikapenari buruzko I. 
jardunaldiaren antolamendua, Informazioa jasotzeko Es-
kubidea gai hartuta; Iruñeko ikastetxeetan Irakurzaletasuna 
sustatzearen inguruko Esperientziak partekatzeko jardunal-
diak; Antzerki Grekolatindararen Europako I. Gazte Jaialdia; 
Liburuaren Eguna; Munduko Soinuak ekimena Kontzertu Di-
daktikoak programaren barruan; Ipuin historikoak kontatzeko 
emanaldiak (La aventura de Ulises); Zientzia mundu andalus-
tarrean erakusketa, La Caixarekin elkarlanean; eta abar.

Hezkuntza

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Heziketa-programak

> Etor zaitez Iruña ezagutzera
Hiriaren historia, bilakaera eta egitura ezagutzera bideratu-
tako heziketa-programa hau urtero egiten da. Haren hel-
buruak gure hiriaren historia Lehen Hezkuntzako 5. mailako 
ikasleei ezagutzera ematea eta Iruñeko ondare historikoaren 
garrantzia eta horren kontserbazioaren beharra aitortzea dira. 
 

> Irakurzaletasunaren sustapena
Programa honek bi helburu ditu: hezkuntzaren kalitatea 
hobetzen laguntzea eta literatur heziketa sustatzea. Pro-
gramak bete dituen 12 edizioetan, Haur, Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako zein Hezkuntza Bereziko eta Helduen Hezkun-
tzako 68 ikastetxeetako 100.000 ikasle eta irakasle baino 
gehiagok hartu dute parte. 

> Antzerki-lantegiak
Eskolak Nafarroako Antzerki Eskolako irakasleak ematen di-
tuzte, betiere eskola-orduetan. Edukietan, jolas dramatikoari 
buruzko lantegiak eta txotxongiloen bidezko dramatizazioa 
eskaintzen dira: jolas dramatikoa eta dramatizazioa, Lehen 
Hezkuntzako 1. mailako haurrendako, eta txotxongiloen 
bidez eginiko dramatizazioa, Lehen Hezkuntzako 5. mailako 
haurrendako. Lehen mailako ikasleek adierazpen sortzailea 
lantzen dute jolasaren bidez, gorputz-, zentzumen- zein mu-
gimendu-, ahots-, musika-, plastika- eta literatura-espresioa 
jorratuta. Izan ere, ikasleek horiek guztiak behar dituzte, be-
ren egoera dramatikoak sortzeko. Bosgarren mailako ikasleek 
adierazpen sortzailea lantzen jarraitzen dute, baina txotxon-
giloetan oinarrituta, horiek egiteko diseinuan nahiz teknikan 
eta haien karakterizazioan.

> Zuhaitzaren Eguna
Kontzientziazio-eguna da, non xedea ikasleak ohartaraztea 
baita, hiri iraunkorragoa izateko eta hiri-ingurunea gehiago 
zaintzeko beharrari buruz. Horretarako, Udalak berdegune bat 
hautatzen du, eta bertan hamarnaka arbola landatzen dituzte 
berdegunea zein auzotan dagoen eta auzo horretako ikasleek. 
Horrela haurrek haiek landatutako arbolak hazten ikusten 
dituzte, eta haur bakoitzak landatu zuen zuhaitzarekiko 
erantzukizuna sustatzen da. Landaketa baino lehen, irakas-
leak eta ikasleak landatu behar dituzten zuhaitzeei buruz 
mintzatzen dira ikasgeletan, zuhaitzen espeziak, ezaugarriak 
eta bizi-zikloak hizpide hartuta.

> Mendi-diapositiben emanaldiak
Iruñeko Udalak hainbat diapositiba-emanaldi eskaintzen ditu, 
mendiari buruz, bertako hainbat mendizalek iruzkinduak. 
Iruñeko 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduak dira. 
Mendizaleak haien diapositiba-proiektagailuak eramanda 
joaten dira emanaldiak egitera, eta gazteei haien igoerak eta 
zailtasunak azaltzen dizkiete, besteak beste.

> Ipuin eta komiken lehiaketak
Udalak ipuin eta komikien lehiaketak antolatzen ditu, gazte-
txoei zuzenduta. Horien  xedea Iruñeko eta Iruñerriko ikas-
tetxeetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako Lehen Zikloko ikasleek egindako literatur lanik 
hoberenak saritzea da. Lanen gaia librea izaten da, eta lanek 
(bat, ikasle bakoitzeko) jatorrizkoak izan behar dute. Ikaste-
txeek aurkeztu behar dituzte haien ikasleen lanak, ikasgela 
bakoitzeko gehienez bost lan aurkeztu ere. Lehiaketaren 
lehen fasea ikastetxeetan egiten da. Bertan irakasleek bost 
lan hautatu behar dituzte, gehienez, bigarren fasean parte 
hartzeko. Kultura Alorrak, bestalde, haurrendako antzerki 
testuen lehiaketa bat antolatzen du.

> Ikasleen bisitak, Gayarre Antzokira
1.000 ikasle baino gehiagok bisitatzen dute Gayarre Antzokia 
ikasturtean zehar, Udalak antzerti-erara antolatutako bisi-
tetan. Bisita hauetan, emanaldi bat ikustera joaten direnean 
Gayarre antzokia modu egokian erabiltzen irakasten zaie 
ikasleei, antzoki batek funtzionatzeko behar dituen gune eta 
gauza guztiak erakusten zaizkie, hala nola, besaulkien zenba-
kikuntza, aretozainen zeregina, aldagelak, eszena-kutxa, 
argiztapena eta abar. Bisitek bi parte dituzte: lehen partean, 
ikasleek eraikineko gune guztiak bisitatzen dituzte; biga-
rrenean, El Retablo de las Maravillas lanaren antzezpenean 
hartzen dute parte.

> IGEetarako prestakuntza
Bi helburu nagusi ditu: gurasoei ezaupideak, trebeziak eta 
baliabideak eskaintzea, haien seme-alaben heziketa hobetu 
ahal dezaten, eta partaidetzaren aldeko dinamikak sustatzea, 
familiek ikastetxeetan duten inplikazioa areagotzeko.

21.779 lagunek hartu zuten parte ikasleei zuzendutako programetan,
hau da, 2007an baino 1.512 pertsona gehiagoK.
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IKASLEEI ZUZENDUTAKO PROGRAMEN ONURADUNAK

2005 2006 2007 2008

IKASLEEK INGURUNEA EZAGUTZEKO PROGRAMAK

   > Etor zaitez Iruña ezagutzera

   > Zuhaitzaren Eguna

   > Mendi-diapositiben emanaldiak

3.997

103

2.492

4.738

100

2.374

4.093

100

2.095

4.450

100

2.000

JARDUERA ARTISTIKO EDOTA KULTURALEN SUSTAPENA

   > Antzerki-lantegiak

   > Ikasleen bisitak, Gayarre Antzokira

   > Irakurzaletasunaren sustapena

   > Literatur lehiaketak: ipuinak eta komikiak

   > Zuhaitzaren egunaren marrazki- eta pintura-lehiaketa.

1.300

866

3.200

394

472

1.450

1.193

3.400

397

—

2.600

962

4.214

455

1.537

2.400

1.167

4.533

621

379

GURASOEN PARTAIDETZAREN SUSTAPENA, ESKOLA-KOMUNITATEAN

   > Ikasle-gurasoen elkarteetarako prestakuntza-programa
5.419 3.319 4.205  6.123

  Onuradunak, guztira,   18.243  16.971 20.261 21.773

Udaleko haur-eskolak

Eskola horiek haien bizitzako lehen hiru urteetan hartzen 
dituzte haurrak, eta inguru egokia eskaintzen diete, haien 
nortasun-alderdi guztiak garatzeko, haien eskura jarrita hala 
langile adituak nola espazioen, materialen, giroen eta ordute-
gien antolamendu egokia. Haurrak lau sektoretan taldekatzen 
dira, adinaren arabera: Bularreko haurrek 4 eta 10 hilabete 
bitarte dituzte, ikasturtearen hasieran, abuztuan; ibiltariak 
11 eta 16 hilabete bitarteko haurrak dira; ertainen sektoreak 
17 eta 23 hilabete bitarteko haurrak biltzen ditu; eta haur 
handiek 24 eta 32 hilabete bitarte dituzte. Sektore bakoi-
tzean, heziketa-behar bereziak dituen haurrik dagoen, 2 edo 
3 hezitzaile izaten dira.

Gaur egun 12 eskola dago (laster Buztintxurikoa gehituko 
zaie), eta horietara 0 ta 3 urte bitarteko 1.028 haur joaten dira. 
Hauek dira Udaleko haur-eskolak: Milagrosa, José María Huar-
te, Donibane, Rochapea, Izartegi, Egunsenti, Mendebaldea, 
Haurtzaro, Mendillorri, Printzearen Harresi, Hello Rochapea 
eta Hello Azpilagaña. Beste 325 haur Nafarroako Gobernuak 
Iruñean dituen bost haur-eskoletara joaten dira.

Joaquín Maya Musika Eskola

Arautu gabeko musika-irakaskuntzako ikastetxea da, Iruñeko 
Udalarena. Bi ikasketa-ziklo ematen ditu: lehenak hastapen-
ikasturtetik 4. mailaraino hartzen du, eta bigarrenak, 5. maila-
tik 8.eraino. Hau guztia hartzen du barne: afi zionatuentzako 
musika-prestakuntza espezializatua, instrumentu-irakas-
kuntzan, helduentzako kultura musikalari buruzko ikastaroak 
eta ikasketa profesionaletara bideratzeko orientazioa; alde 
horretatik, ikasleak Kontserbatorioko Erdi Mailan sartzeko 
probarako prestatzen dituzte. Ikastaroak honela banatuta 
daude: ordubeteko bi saio asteko, Musikaren Lengoaian, eta 
40 minutu asteko, instrumentua jotzen ikasteko. Bestalde, 
ikasleek ikasgelak eta pianoak erabiltzen ahal dituzte, bai eta 
beste instrumentu batzuk ere, eskolaz kanpoko ordutegian. 

Eskola honetan 7 urtetik gorako edonor matrikulatzen ahal 
da, baldin eta izena Iruñeko Erroldan emana badu. Hona es-
kaintzen diren espezialitateak: biolina, biola, biolontxeloa, kon-
trabaxua, pianoa, akordeoia, gitarra, fl auta, oboea, klarinetea, 
fagota, txistua, saxofoia, tronpeta, tronboia, tronpa, perku-
sioa, tuba, bonbardinoa, gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa, 
bateria eta kantua. Horiez gain, ikastaro monografi koak egiten 
dira: entzunaldi gidatuak, eta musikaren historiari zein musika 
modernoari buruzko ikastaroak. Ikasturte orotan, Eskolak mu-
sika emanaldi asko programatzen ditu: ikasleen kontzertuak 
eta entzunaldiak eta kontzertu didaktikoak, instrumentista 
profesionalen eskutik.

gizarte-ongizatea, kirola, hezkuntza eta gazteria
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Arte eta Lanbideetako 
Udal Eskola

Arte eta Lanbideetako Udal Eskolak arautu gabeko marrazki-
gintza- eta pintura-irakaskuntza eskaintzen du. Urtero 100 
ikaslek (25, maila bakoitzeko) haien begirada hezten dute, 
marrazkigintza eta pintura eredu naturalekin landurik, eta 
haien nortasunaren alderdi estetikoa garatzen dute, marraz-
kigintzaren eta pinturaren historiara hurbilduta.

Marrazkigintza-ikastaroetan hainbat metodo irakatsi eta 
zenbait teknika probatzen dira, hala nola teknika lehorrak 
(ikatz-ziriak, ezkoak, arkatzak eta margoak) eta hezeak (luma-
muturrak, urtinta eta pintzel lehorra). Paperetan ere, mota 

diferenteak erabiltzen dira, ehundura, gramaje eta kolore 
diferenteetako paperak alegia. Plastikako elementuak zein 
proportzioa, egitura, erritmoa, trazua, harmonia eta espresio 
kontzeptuak jorratzen dira, tekniken eta praktikaren aldetik. 
Pintura-ikastaroetan, koloreen portaera ulertzen hasten 
da, olioaren eta pintura akrilikoen tekniken bidez. Halaber, 
pintura-baliabideak ere probatzen dira –adibidez, lausodurak, 
enpasteak, pintzel lehorra, hondo koloreztatuak eta teknika 
mistoak–, eta trazua nahiz keinu piktorikoaren adierazkorta-
suna baloratzen ikasten da.
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Diru-laguntzak, aurrekontua 
eta inbertsioak

Diru-laguntzak  2005 2006 2007 2008

IKASTETXEEN ETA GURASO ELKARTEEN JARDUERAK GARATZEKO 
DIRU-LAGUNTZAK

   > Ikastetxe publikoetarako diru-laguntzak, irakaskuntza-material 
        suntsikorra erosi eta eskola-liburutegiak hornitzeko

   > Ikastetxe publiko eta itunduetarako diru-laguntzak, jarduera
       osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko

   > Guraso-elkarteen jardueretako diru-laguntzak

8.640

17.194

17 elkarte.

9.045

18.540

13 elkarte.

9.497

19.593

26 elkarte.

10.096

20.649

25 elkarte.

Aurrekontua 2005 2006 2007 2008

Ikastetxe publikoak  5.057.727 9.409.481 9.721.266  9.521.278

Eskolako programak eta diru-laguntzak 608.155 634.600 649.800 726.600

Joaquín Maya Musika Eskola  1.486.594 2.487.483 3.255.623  5.879.544

Arte eta Lanbideetako Udal Eskolako ikastaroak 16.800 79.000 85.722 87.618

Haur-eskolak  6.908.442 6.558.986 6.439.942 7.702.030

 Guztira 14.077.718 19.169.550 20.152.353 23.917.070

Inbertsioak 2005 2006 2007 2008

Ikastetxeak 1.400.000 2.900.000 2.900.000 2.700.000

Haur-eskolak 1.145.364 442.986 362.842 1.860.000

 Guztira 2.545.364 3.342.986 3.262.842 4.560.000
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Gazteria
Gazteriaren esparruan, aipatu behar da nabarmen handitu 
dela Gaztediaren Etxea erabiltzen dutenen eta hor progra-
matutako jardueretan –aisia-, prestakuntza-, kultura- eta 
arte-jardueretan, alegia– parte hartzen dutenen kopurua. 
Izan ere, Gaztediaren Etxeak 80.000 erabiltzaile izan ditu, 
hau da iragan ikasturtean baino % 25 gehiago. Hezkuntza 
eta Gazteria Alorrak, bestalde, beste lan-ildo batzuk jorratu 
ditu, hala nola bizi-ohitura osasungarrien sustapena –droga-
menpekotasunari buruzko foroaren eta tabakismoari aurre 
egiteko hainbat jardueraren bidez– zein aisiako alternatibena, 
udal-eskaintza handituta, udazkeneko asteburuetan garatu-
tako Aventúrate en nuestra historia programarekin, non atari 
zabaleko jarduerak eta jarduera kulturalak uztartu baitira.

Iruña Gaztea II. Plana

Iruña Gaztea II. Planean bildutako jarduerak 14 eta 30 urte 
bitartekoei daude zuzendurik, eta sei ataletan daude sailka-
tuta: enplegua, etxebizitza, partaidetza, aisia, hezkuntza eta 
informazioa eta elkartasuna eta europeismoa. Atal bakoitzak 
jarduketa batzuk hartzen ditu, eta horiek agiri bat osatzeko 
balio izan dute, Iruñeko Udalak gazteei zuzenduta egiten duen 
lanaren oinarri den agiria, alegia.

Gaztediaren Etxea

Gaztediaren Etxea hala programak garatzeko nola gazteen 
topaleku gisa baliatzen da. Bestalde, elkarteek biltzeko eta 
haien jarduerak antolatzeko toki egokia dute bertan. Gazte-
diaren Etxeak gazteendako informazio- eta aholkularitza-es-
kaintza erregularra du, besteak beste, hezkuntza-, lan-, kirol-, 
kultura- eta aisia-gaiei buruz. Bestalde, bertan daude Bolun-
tarioendako Argibide Bulegoa, Bidaiategia eta Gazteendako 
Informazio Bulegoa. Beste jarduera batzuk ere antolatzen dira 
bertan, adibidez, txangoak elur-erraketekin, kanpaldiak eta 
piragua-bidaiak, Arga ibaian barna.
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PARTE-HARTZAILEAK

Jardun-ardatza Jarduera 2005 2006 2007 2008

ENPLEGUA Lege-aholkularitza 1.311 27 189 338

Ikasteka-aholkularitza — 21 227 281

Foroak — 118 1.034 2.204

Aretoen lagapena 51.097 32.431  37.850 51.136

KIROLA, AISIA ETA 
DENBORA LIBREA

Bidaiategia 473 31 187 208

Mendi-diapositiben emanaldiak  42 35 45 65

Elur-erraketak 240 280 220 143

Kanpaldiak 867 827 830 892

KULTURA ETA 
PRESTAKUNTZA

Parte-hartzaileak, ikastaro, mintegi, lantegi eta 
abarretan

4.512 6.543 6.543 7.473

Gayarre antzokia 378 1.155 1.100 1.386

Psikologia-aholkularitza 202 17 106 138

Gazteendako Informazio Bulegoa 7.886 3.027 3.159 3.265

Zibergunea 6.394 6.642 10.831 12.847

ELKARTASUNA ETA 
BOLUNTARIOTZA

Kontsultak 551 594 628 558

Jardunaldiak eta mintegiak  81 102 123 244

Partaideitza, Arga Bizirik ingurumen-
boluntariotzan

418 511 612 720

  Total de participantes 74.452 52.361 63.684 81.898

Gaztediaren Etxeak gazteei zuzenduta antolatutako jardueretan 80.000 
erabiltzailek hartu zuten parte.




