
Elkarren artean lotura 

duten elementuen 

multzoa, zeinak 

identifikatzen baitira 

kirol bat garatzen 

laguntzen duten 

elementu 

adierazgarritzat.



Kirol azpiegiturak

Kirol zerbitzuak

Kirol-eragile publikoak

Kirol-eragile pribatuak

Kirolariak



EUSKO JAURLARITZA. KULTURA DEPARTAMENTUA.

Kirolaren Euskal Plana 2003-2007, 2003



Hemen, kirolik egiten ez 
duena nahi ez duelako da



EREDU SOZIO-EKOLOGIKOA

Cavill N.,Kahlmeier S., Racioppi F. Physical activity and health 

in Europe: evidence for action. OMS., 2006. 



Nor dira/nolakoak?

Zer faktorek eragiten 

dute?

Zer da seinale ona 

ohiturak aldatzean?
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Mugiment Gipuzkoa maila anitzeko eta osagai 

anitzeko ekimena da, Gipuzkoako biztanleria ez-

aktiboari zuzendutako jarduera fisikoa sustatzeko 

politikak bultzatzen eta garatzen dituena.

Helburu nagusia Gipuzkoako biztanleria ez-aktiboa 

murriztea da ( % 5 2016-2019-ENCAV aldian)

Era berean, Gipuzkoako tokiko erakundeei lagundu 

nahi die jarduera fisikoaren tokiko politikak eredu 

integratzaileagoetara birbideratzen, biztanleria ez-

aktiboa aintzat hartuta.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



1.Komunitatearekin konektatutako 
orientazio zerbitzuen sare bat sortzea 
pertsona ez-aktiboentzat.

2.Gehiago jakitea eta gutxi esploratu 
diren lehentasunezko biztanleria-
taldeetan jardutea.

3. Patologia duten pertsonekin 
elkarreragiten duten ariketa-
teknikarien konpetentzia 
profesionalak hobetzea.

4. Ekitatea hobetzea kirol politika eta 
kirol programetan.

5. Ariketa fisikoa egiteko aukerak 
bermatzea desgaitasuna duten 
pertsonei.

6.  Jarduera fisikoarekiko hiri-
ingurune atseginak garatzea.
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1.Komunitatearekin konektatutako 

orientazio zerbitzuen sare bat sortzea 

pertsona ez-aktiboentzat





Martxan
En marcha

Osatzen
En proyecto

Kirol Orientazio Zerbitzuak (18)



KIROL ORIENTAZIO ZERBITZUAK
2019 ANALISIA

MUGIMENT GIPUZKOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA



1.- KIROL ORIENTAZIOKO ZERBITZUAK UDALERRIAREN ARABE RA



1.- KIROL ORIENTAZIOKO ZERBITZUAK UDALERRIAREN ARABE RA
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EMAKUME

%64,7

GIZON
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Emakumea (%64,7)

Adindua (%60) / Heldua (%32)

1-Osakidetza (%81)

Autonomoa (%72,7)

Neurrizkotik behera (%62,1).

9.- ERABILTZAILEAREN PROFILA:



JARDUERA FISIKORAKO ORIENTAZIO ZERBITZUAREN EBALUAZIOA
ESPLORATZEKO AZTERLAN KUALITATIBO BAT



2018ko datuak

%52
%31

%10
%7

Aktibo izatera
pasatu

Aktibo mantendu

Ez-aktibo mantendu

Ez-aktibo izatera
pasatu

IPAQ emaitzak
(Lehen hitzordura joan eta 6 hilabetera)

Aktibo 
bihurtzen da

Aktibo 
mantentzen da

Ez-aktibo 
mantentzen da

Ez-aktibo 
bihurtzen da



2.Gehiago jakitea eta gutxi 

esploratu diren lehentasunezko 

biztanleria taldeetan jardutea.





Dagoen literatura zientifikoa
aztertu du.

• 100 parte-hartzailek ekarri
dute beren esperientzia
jarduera fisikoarekin.
• 13 elkarrizketa arlo horretako
adituei.
• 3 lan-saio, 18 profesionalen
partaidetzarekin.

Prozesuan 100 proposamen

bildu dira, eta horien
bideragarritasuna baloratzen ari
gara.





JOLAS AKT PROGRAMAREN 
ESKU-HARTZEAK

Bat-bateko jolas autonomoa 
espazio librean



TOKIKO ERAKUNDEEI LAGUNTZA TEKNIKOA ETA 

FINANTZAKETA EMATEA. LAGUNTZA LERRO BERRIA.

2019: TOKIKO ERAKUNDEEI 

FINANTZATUTAKO 25 

PROIEKTU.

25.970,00€

LAGUNTZA TEKNIKO MUGATUA



3.  Patologia duten pertsonekin 

elkarreragiten duten teknikarien 

gaitasun profesionalak hobetzea.



IKERKETA-EKINTZAKO TAILERRAK KIROL TEKNIKARIEKIN PA TOLOGIARI 
ETA ARIKETARI BURUZ

PRE

DATUAK, kiroldegiak.
Abonuak-Ikastaroak / 
herritarrak. 

GALDETEGIA, teknika-
begiraleentzat. 

ESKUALDEETAKO 
datuak osasuna (encav) 

1. Sentsibilizazioa.
2. Tokiko kirol-agenteen testuingurua. 

Tokiko eta inkestako datuak 
berrikustea.

3. Rol play dinamika.

4. Saioaren balorazioa

SAIOA (2 ordu).

TXOSTENA, Tokiko kirol-
kudeatzailearentzat

POST

E-maila bidaltzea, 
teknikariei baliabideak 
emanez.

www.gipuzkoakirola.eus





11 udalerri

46+49 = 95 begirale

Balorazio batazbestekoa: 

8,5





4. Ekitatea hobetzea kirol politika 

eta kirol programetan.



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

JARDUERA FISIKOA ETA DIRU-SARREREN MAILA
Gipuzkoako biztanleria diru sarreren arabera banatzean, ikusten da jarduera 
fisikoaren prebalentzia gutxienez astean behin handitzen dela diru sarreren mailak 
gora egin ahala. Biztanleria pobreenaren % 10en eta aberatsenaren % 10en arteko 
aldea ehuneko 28 puntukoa da.

53,6
59,0 59,1

66,0 65,3 66,5 67,3
70,8

75,5
81,5

66,7

0

20

40

60

80

100

D1 (10% +
pobre)

D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 (10% +
rica)

Total

Eguneroko eta asteroko ariketa fisikoaren prebalentzia 15 urte edo

gehiagokoen artean (%)



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

JARDUERA FISIKOA ETA BAZTERTZE SOZIALA
Alde nabarmenak daude, jarduera fisikoaren maiztasunari dagokionez, 
integrazio osoko egoeran daudenen eta bazterkeria larriko egoeran daudenen 
artean.
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FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

NAHI DEN JARDUERA FISIKOA ETA BAZTERTZE 
SOZIALA

Nahi den jarduera fisikoari dagokionez, ez dago alde handirik.
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FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

Ekitatea Gipuzkoako 

tokiko erakundeen 

kirol politiketan



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

"herri oso aktiboa da, ez dakit dagoen parte hartu gabe geratzen 

inor".

"prezioak oso merkeak dira, beraz, nahi duen guztia etor 

daiteke".

"musulmanak, marokoarrak… ez dira asko etortzen, ez duzu 

emakumerik ikusten".

"elkarrizketarik ez dagoenean, oso zaila da arazoa zein den jakitea."

"erretiratu batzuk, zorionekoak izan direnak, hobeto daude

gazteak baino".

"hemendik aurrera nire izena Mikel da; zein aldagelatara joan 

behar dut?".

"Non jarri behar ditugun ahaleginak, 300engan ala batengan?".

"Asmatu nahian, azkenean meskitako liderrarengana jo zuen".



Jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko 
arduradunak gurutzatzen ez garen 
biztanleria taldeekin bizi gara.

Ez daukagu politikarik jarduera fisikotik 
kanpo geratzeko arriskua duten talde 
bereziei arreta emateko.

GIPUZKOA EKITAKTIBOA DIAGNOSTIKOA



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

• Kiroletako eta Giza Eskubideetako 

zuzendaritzak koordinatzea.

• Jarduera fisikoko eta talde berezietako 

tailerrak eskualde mailan. 4 urte.

• Helburu bikoitza: gehiago ezagutzea, tokiko 

eragileen arteko harremanak eraikitzea.

• 2020ko proiektu pilotua, LGTBI+.

GIPUZKOA EKITATIBOA ESKU-HARTZEA HURRENGO 

URRATSAK.



FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

DEPARTAMENTUAREKIN KOORDINATZEA GIZARTE POLITIKAK

• Bilerak zuzendaritzekin. Lan-ildoak zehaztea. 4 

urte.

• Esku-hartze pilotua gauzatzen ari den laguntza-

zentroan.

• Dirulaguntzen irizpideak koordinatzea.

• Gizarte zerbitzuen/tokiko sareen eta KOZen 

konexio lokala.

• Etxez etxeko laguntza-zerbitzua AFYDrekin 

konektatzea.

GIPUZKOA EKITATIBOA ESKU-HARTZEA



KIROL KLUBENTZAKO DIRULAGUNTZEN LERROEN BIDEZ 

SUSTATUTAKO EKINTZA OROKORRAK:

Klubaren kuota murriztea Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errenta jasotzen duten 

unitateetako kideei

Gipuzkoako 114 kluben zerrenda 

argitaratuta dago

GIPUZKOA EKITATIBOA ESKU-HARTZEA



Kiroleko ekitateari buruz jasotako ekimenak

GIPUZKOA EKITATIBOA ESKU-HARTZEA

Kirol klubentzako dirulaguntzen ildoen bidez sustatutako ekintza 

orokorrak:

Jardunbide egokien 24 kasuren bilduma



5. Ariketa fisikoa egiteko aukerak 

bermatzea desgaitasuna duten 

pertsonei.





SARTU SEGI ONGI SEGI HOBE SEGI

INKLUSIOA SEGREGATUA



• Eskariari erantzutea

• Arreta FGDAtik

• Oro har, normalizaziotik 
urrun, segregatua

• Politiken definizioa

• Eskaintza koordinatua

– Kirolak

– Gizarte Zerbitzuak

– Publiko-pribatua

• SARTU Ahal dela, inklusioa

SEGI: posible ez denean.

LEHENAGO MUGIMENT





FUNTZIO ANIZTASUNA DUTEN PERTSONEI KIROL 

ARRETA EREDUA GIPUZKOAN

GFA-REN ZERBITZUEN KATALOGOA

• 1) Tokko erakunde, ikastetxe eta elkarteentzako diru-laguntzak: 73.000 / 
urte.

• 2) EKE (eskola kirol egokitua): 13 eskualde, udalekin koordinatuta (2 
diagnostiko abian). 

• 3) EKI: Inklusiorako jardueren gida.

• 4) Kirol teknikarien prestakuntza.

• 5) Aholkularitza zerbitzua ematea

• 6) Errendimenduko ibilbidea.

• 7) Deribazioa eta laguntza KOZetatik.

• 8) HOBESEGI programa. Desgaitasun handia eta baliabide ekonomiko gutxi 
dituzten pertsonentzako errehabilitazio eta orientazio teknikoko programa. 



ESKOLA KIROL EGOKITUKO 
TALDEAK





HOBESEGI PROGRAMA. 

DATUAK

2019

24 PERTSONA

8 EMAKUME

15 GIZON

7 PERTSONA KOZ-

ETATIK BIDERATUAK



6.  Jarduera fisikoarekiko hiri 

ingurune atseginak garatzea.



Gipuzkoa
Active
Hacking

murua
activepeople activeplaces

Bezeroa: Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzua
Egilea: Juanma Murua
2017ko urtarrilak 4
Proposamenaren kodea: PSP03-17



Sarrera
Gogoratzen zara farola bat goma lotzeko eta goma-
saltoan aritzeko euskarri egokiena zenean? Gogoratzen
zara edozein horma frontisa zenean? Gogoratzen zara bi
jertse futboleko ate bat zirenean?...

Hirigunea erreferentziazko leku bat da jolas eta kirol
jarduera ugari egiteko. Hiriguneko kirolak hazkunde handia
izan du azken hamarkadan, eta gure kaleetan maiz
ikusten dira running-a, skatea eta beste praktika
modernoago batzuk.

Deigarria da skaterren "psikografia" berezia, spotak
aurkitzeko gaitasuna, beren trukuak egiteko puntu
egokiak, aprobetxatuz zintarriak, bolalumak, bankuak,
izkinak, jauziak...

Baina ahalmen hori ez da skaterren eskumen esklusiboa.
Duela urte batzuk, kirol instalazio eta ekipamendu askoz
ere gutxiago zeudenean, haurrek jolasteko lekuak aurkitu
eta "hackeatzen" zituzten. Gomak, jertseak, klarionak
bezalako elementu sinpleak erabiliz, leku horiek birdefinitu
eta jolasteko espazio bihurtzen zituzten. Zorionez,
errealitate hori ez da guztiz desagertu, baina neurri handi
batean murriztu egin da.

Posible al da pertsonen irudimena sustatzea, jolas eta
kirol aukerak bila ditzaten hirigunean? Ba al dago
inguruneari begiratzeko modu hori garatzerik,
espazioak berrinterpretatzeko eta joko aktiboak
diseinatzeko?

Gipuzkoa Active Hacking proposamenak Gipuzkoako
bigarren hezkuntzako, batxilergoko eta LHko (12-18
urte) ikasleak animatzen ditu berrinterpretazio hori
egitera, erabilera berriak imajinatzera eta espazio
publikoan kirol-jarduerak asmatzeko material sinpleak
eta erabilerrazak birziklatzera.

Gipuzkoa Active Hacking du hiri aktiboen kontzeptuan
oinarritzen da, zeinak ingurune fisikoetan eta
sozialetan lanean aritzen diren, biztanle guztien
jarduera fisikoaren alde. Parte-hartzea, komunitatea,
berrikuntza, espazio publikoa… Ideia horiek guztiak
sartu dira proposamenean.
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Helburu
orokorrak
Hiri Aktibo aren ideia bultzatzea, jarduera fisikoa eta kirola
egitea errazten duen hiri ingurune den aldetik, pertsonen
bizi-kalitatea hobetzeko tresna den aldetik; hori guztia,
Gipuzkoako gazteak animatuz beren ingurune hurbilenean
kirola egiteko aukerak modu sortzailean bila ditzaten.

bereziak
• Hiri Aktiboaren kontzeptua eta eta hori Gipuzkoako Foru

Aldundiko Kirol Zerbitzuaren lan ildo gisa ezagutaraztea.
• Herritarrak sentsibilizatzea beren ingurune hurbilean

jarduera fisikoa egiteko aukeren inguruan.
• Gipuzkoako gazteen artean kirolaren inguruko irudimena

eta sormena sustatzea.
• Espazio publikoa aktibatzeko esku-hartzeei buruzko ideia

biltegi bat sortzea.
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Zergatik 'Active Hacking'?
Ekintza hori berrinterpretazio gisa ulertzen dugu, hackeo
aktibatzaile gisa, non kirol-jarduera fisikoa ulertzeko modu
berriak bilatuko ditugun. Era berean, hiriaren hackeo baten
antzera, hiri espazioa berrinterpretatuz, hasierako
ikusmoldetik kanpoko jolas eta kirol erabilera berriak
emanez.



jarduera
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1. eguna. Active Hacking Day
12 eta 18 urte bitarteko gazteen artean hiri eta kirol arloko
esku-hartzeak diseinatzeko/asmatzeko ideien deialdia .

DBHko, Batxilergoko eta LHko ikastetxeen bidez, deialdi bat
egitea gazteek taldeka parte har dezaten beren inguruko hiri
espazioa berrinterpretatzen, jolasteko eta kirola egiteko
aukeren bila. Talde bakoitzak bere ingurune hurbilena
aztertuko du, ingurune horrek ematen dituen aukerak
behatuko ditu, esku-hartze bat diseinatuko du, instalatu
egingo du eta haren erabilera erakutsiko du .

Erakusketetarako egun komun bat ezarriko da, Active
Hacking Day, aldi berean talde interesdunek parte hartzen
duten Gipuzkoako udalerri guztietan.

Taldeei Active Hacking ekimen bat abian jartzeko behar
duten informazioa emango zaie, baita parte hartzeko arau
batzuk ere. Horrez gain, harremanetarako datuak eta egingo
duten esku-hartzearen azalpen laburra eskatuko zaizkie.

Talde bakoitzari eskatuko zaio erakusketaren bideo eta
argazki txikiak egiteko Active Hacking Day delakoan. Irudi
horiek esku-hartzearen azalpenari erantsiko zaizkio, ideia
guztiak biltzen dituen gordailu bat sortuz.

Aurrerago, parte hartzeko oinarrietan sakonduko dugu,
baina hemen ideia batzuk aipatuko ditugu:
• Esku-hartzeak aproposa izan beharko du aukeratu den
espazio publikorako.

• Eguneroko eta/edo birziklatutako materialak eta
elementuak erabiliko dira: saskiak, kutxak, erosketa-
orgak, pneumatiko erabiliak, lurzorua markatzeko
karrozero-zinta…

• Amaitzean, dena jaso beharko da eta hiri-espazioa
ekintzaren aurretik zegoen bezala utzi beharko da.

• Zoruak edo fatxadak margotuz gero, erraz ezabatu
daitezkeen klarionak edo tinduak erabili beharko dira.



2. eguna. Gipuzkoa Active 
Hackers
Jasotako esku-hartze guztien artean, epaimahai batek 5
aukeratuko ditu.

Larunbat goizean, Anoetako Kirol Hiriko 1. zenbakian
(Donostia), Gipuzkoa Active Hackers topaketa antolatuko da,
hautatutako 5 jarduketekin. Bertan, horien azalpenak emango
dira eta diseinatu dituztenek erakutsiko dituzte.

Talde bakoitzari 300 €-ko dieta ordainduko zaio joan-etorrien,
esku-hartzea instalatzearen eta erakusketak egitearen
gastuak ordaintzeko.

Gipuzkoa Active Hackers topaketak komunikazio izaera
handia du. Uste dugu ekitaldiaren komunikazio planteamendu
on batek Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuaren Hiri
Aktiboaren lan ildoaren irudi eta sustapen itzulera
interesgarria eragin dezakeela. Aurrerago, komunikazio
planean sakonduko da, eta hemen aurreratu nahi dugu egun
honetan bideo bat egin beharko litzatekeela, sare sozial
digitaletan zabaltzeko.

66

1 Beste leku bat ere izan daiteke, baina Anoeta ohiko instalazioen eta "hacker"
instalazioen arteko kontrastea dela eta gune ezin hobea dela uste dugu.

2 Hautatzen den bat Anoetako espaziora ondo egokitzen ez bada, hautatu den
taldeari espazio berrira egokitzeko edo beste bat planteatzeko eskatu ahal
izango zaio. Nolanahi ere, Anoetako espaziora egokitzeko aukera hautapen
irizpide bat izan daiteke.

Egun hau festa gisa planteatzen dugu, bertan parte hartzen
duten pertsonek eta bertatik igarotzen direnek parte hartzeaz
gozatzeko aukera izan dezaten. Horretarako, funtsezkoa
iruditzen zaigu eguna aukeratzea –larunbat goizean izan
daiteke–, inguru horretan eskola-kiroleko jarduerak egiten
direnean.

Hautatutako esku-hartzeez gain, erakusketa bat egin ahal izango
da Gipuzkoako herrietan Active Hacking Day delakoan egindako
gainerako jardueren irudiekin.





Jarduera fisikoaren eta kirolaren 

jarraipena Gipuzkoan



2018



Datuak



EAEn kirola egiteari dagokionez, Gipuzkoa da lurralde aktiboena 
(% 71). % 40 Estatu osoan.

Iturria: Kirola eta jarduera fisikoa 2017, Eusko Jaurlaritza.
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