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KIROLAREN BALIOA

KIROLA, AKTIBO BAT ETA BALIO BAT GIPUZKOARENTZAT
Kirola aktibo handi bat da Gipuzkoarentzat bizikidetzan laguntzeko, ongizatean,
aberastasuna sortzeko eta balio eskola bat izateko. Hori guztia Plan Estrategikoaren
helburuekin bat etorrita.
Gipuzkoan kirol praktikatzaile asko daude. Alabaina, badira hobetu behar diren eremu eta
taldeak. Plan Estrategikoak xede ditu:
• Aktiboa ez den herritar kopurua % 20tik jaistea (egungo datua: emakumeen % 32,6 eta
gizonen % 25,1).
• Herritar aktiboen kopurua % 5 igotzea: % 3 gizonen kasuan eta % 7 emakumeen kasuan.
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GIPUZKOAKO KIROLA KUDEATZEKO MODELO BERRI BAT
Modelo berri horren Misioa:
• Proiektu berriaren oinarrietako bat aldaketa kulturala sortzea da, hartara Gipuzkoari
kirol ekosistema bat emateko, aukera berdintasunean, arduran, elkartasunean eta gizarte
justizian oinarritua.
• Jarduera fisikoaren praktika faktore sozialei, bakarkakoei eta baldintzatzen duten inguru
fisikoei erreparatuta zabaltzea, ongizatea bermatzeko, pertsonala eta kolektiboa.
Modeloaren Bisioa honela erakusten da:
• Gipuzkoa Kirolak, nahi dugun kirolaren isla den modelo bat: barneratzailea,
berdintzailea, lehiakorra, herritar aktibo eta osasuntsu batekin, berdintasuna,
askatasuna, errespetua, elkartasuna eta antzeko balioetan oinarritua.
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KIROLA BIZITZARAKO
Kirola balio mundu bat da bizitzarako: elkarbizitza, adiskidetasuna, gehiago nahia,
nortasuna, eta abar. Balio marko horretan, Departamentuak sei eremu estrategiko ezartzen
ditu hobetzeko:
Osasunerako kirola.
Elkarbizirako kirola.
Kirola: bizitzarako prestakuntza.
Errendimenduko kirola.
Kirola, aberastasun iturri.
Kirola femeninoan, berdintasunaren balioa.
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OSASUNERAKO KIROLA
Jarduera fisikoa ohituraz praktikatzeak eta kirolak lagundu egiten dute osasun integrala
mantentzen eta hobetzen; fisikoki eta mentalki. Gainera, ohitura osasuntsuak lortzeko
lanabes bat da, osasunean eta ongizatean zuzenki eragiten duena, eta pertsonei hauek
ematen die:
• Onura fisikoak.
• Onaura psikologikoak.
• Onura soziala.
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ELKARBIZITZARAKO KIROLA
Kirola lanabes bat da balioetan hezteko, eta gizarte kohesioari mesede egiten dio. Gainera,
osasun egoera on batek laguntzen du ongizatea hobetzen eta bizikidetza mailak hobetzen.
• Kirolak bizikidetzari laguntzen dio, faktore estrategiko bat delako aniztasuna
gizarteratzeko eta kohesio soziala hobetzeko.
• Kirola lanabes baliotsu bat da elkarbizitza arazoei heltzeko, bereziki gizarteratzeko
arazoak dituzten taldeei dagokienez.
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KIROLA: BIZITZARAKO PRESTAKUNTZA
Jarduera fisikoa eta kirola oinarrizko dimentsioak dira hezkuntzan eta kulturan:
• Kirolaren bidez balioetan prestatzea herritar hobeak prestatzea da.
• Kirola herritar libre, aktibo eta kritikoari prestakuntza integrala emateko lanabes bat da.
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ERRENDIMENDUKO KIROLA
Goi mailako kirolak, Gipuzkoako kirol profesionalak eta kirol talentuak Gipuzkoa
proiektatzen laguntzen dute eta lurraldearen marka indartzen laguntzen dute:
• Gipuzkoak talentua du kirolean: bertako kirolariak barne mugarriak dira gure
gazteentzat eta kanpora proiektatzeko plataforma garrantzitsu bat.
• Beharrezkoa da kirola gure talentuen zerbitzura jartzea eta ibilbide bat izatea gure
etorkizuneko kirolariak prestatu eta hobetzeko.
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KIROLA, ABERASTASUN ITURRI
Kirola aberastasun immaterialaren iturri da (balioak) eta aberastasun ekonomikoaren
iturri:
• Kirola Gipuzkoako identitate mugarri garrantzitsu bat da, eredu sozialen fabrika bat eta
Gipuzkoa batzeko plataforma bat.
• Gainera, aberastasun ekonomikoa sortzeko elementu traktore bat da, ikusleak
erakartzen baititu eta kirol emanaldien irudiaren proiekzio bat baitago, eta lehen mailako
aktibo turistiko dira.
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KIROLA FEMENINOAN, BERDINTASUNERAKO
Kirola gizarte aldaketen kudeaketa lanabes gisa, gizartea eraldatzeko palanka bat eta
berdintasuna lortzeko bide bat:
• Modelo berri bat emakumearen ikuspegitik hartuta, espazio propio bat emango diena
Gipuzkoako gizartean eta kirolean.
• Ekintza positiboak, emakumeak benetan sar daitezen kirolaren dimentsio guztietan.
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EKINTZA PLANA Helburu nagusiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jarduera fisikoaren eta kirolaren praktika zabaltzea bizitza odoan zehar.
Gipuzkoa jarduera fisikoarako gune gisa sustatzea.
Gipuzkoako kirol parekoago bat sustatzea.
Kirolaren rola garatzea Gipuzkoa nortasun ikur gisa.
Berrikuntza eta aberastasun ekonomikoa sustatzea Gipuzkoako kirolaren bidez.
Gipuzkoa kirolarekin lotua.
GIPUZKOAKO KIROLA KUDEATZEKO MODELO BERRI BAT
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1. Jarduera fisikoaren eta kirolaren praktika
zabaltzea bizitza osoan zehar ()
Herritar aktiboagoak
• Bizitzaren lehen urteetan kirol jardueraren ohitura sustatzea (0-8).
• Familia eta lana kirol ohiturarekin uztartzeko neurriak sustatzea.
• Nerabeen artean jarduera fisikoa sustatzea (12-16 urte), eta Gipuzkoako ohituren joeren adierazle gisa
jarraipena egin.
• Gipuzkoako adinekoen artean jarduera fisikoa sustatzea, bereziki hauskorrena den jendeari arreta jarriz.
• Sentsibilizazio, difusio eta dibulgazio politikak garatzea jarrera sedentarioak saihesteko, bereziki nerabe
eta adinekoen artean.
• Praktika mailei buruzko datuak eta jarduera fisikoen ohiturak kudeatu eta zabaltzea.
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1. Jarduera fisikoaren eta kirolaren praktika
zabaltzea bizitza osoan zehar (II)
Eskoa garaian kirola unibertsalizatzeko gizarte konpromiso bat lortzea:
• Gipuzkoan eskola kirolean emandako 25 urteak balioan jartzea
• Berrikusi eta eguneratu, beharrezkoa den neurrian, Gipuzkoako eskola kirolaren modeloa, ikasleak
izanik azterketa horren erdigunea.
• Esku hartze bat egitea balioetan hezteko eskola kirolaren bidez.
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2. Gipuzkoa jarduera fisikorako gune gisa sustatzea

• Urbanismo aktiboaren politikak eta lanabesak egitea.
• Gipuzkoako kirol ekipamenduak berritzea: Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plana 20172019.
• Ken Alorreko Lurralde Plan bat egitea.
• Energia efizientzia sustatzea kirol ekipamenduen kudeaketan.
• Naturako jarduerak arautzea: eskalada guneak, surfa…
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3. Gipuzkoako kirol parekoago bat sustatzea
• Emakume gipuzkoarren presentzia aktiboa igotzea kirolaren dimentsio guztietan.
• Kirolerako irismena bermatzea eta egoera zailean dauden talde sozialekin eskuhartzea,
kirola gizarteratzeko lanabes bat izan dadin.
a. Kirolerako irismena bermatzeko ekintzak.
b. Gizarteratzeko ekintza kirolean barrena.
• Funtzio aniztasunari begiratzea kirola egiteko.
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4. Kirolaren rola garatzea Gipuzkoa nortasun ikur gisa
• Kirolgi indartzea goi mailako kirolaren finantzaketari laguntzeko.
• Etorkizuneko kirolarien kualifikazioa hobetzea.
• Tokiko kirol modalitateak garatzea.
• Kirolarien estatusa igotzeko neurriak hartzea.
• Sinergia sortzea ehun enpresarialarekin.
• Pertsona aktiboaren kontzeptua onartzea Gipuzkoako nortasuna definitzeko elementu
gisa.
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5. Berrikuntza eta aberastasun ekonomikoa sustatzea Gipuzkoako
kirolaren bidez Gipuzkoako kirol egituren kudeaketan eta
gobernantzan modernizaziorako eskumenak garatzea
• Gipuzkoako kirol egiturak egokitzea lan harremanen aitortzetik datozen aldaketetara eta
kirol profesionalaren araudira.
• Gipuzkoako kirolaren sinergiak aztertzea enpresa ehunarekin, Gipuzkoako helburuak
lortzearren eremu horretan.
• Ezohiko kirol ekitaldiak sustatzea, baliabide ekonomiko eta turistiko gisa Gipuzkoan.
• Berrikuntza proiektuak sustatzea kirol zerbitzuetan.
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GIPUZKOA KIROLAREKIN LOTUA
• Kirol agenteen gaitasunak emozioak kudeatzeko.
• Federazio eta klubei aholku ematea (legala, fiskala eta laborala) lan burokratikoa
errazteko.
• Federazioei eta klubei laguntza ematea kirol ekimenak beraganatu eta kudeatzeko.
• Kirolaren finantzarioaren egiturazko arazoei heltzea.
• Udal kirolaren sareak sortzea.
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GIPUZKOAKO KIROLA KUDEATZEKO MODELO BERRI BAT (I)
• Lidergo partekatu eta akordioak kirol, gizarte eta hezkuntza agenteekin.
• Kirola eraldatzeko lanabes bihurtu, desberdinak batzeko elementu, balioen kulturaren
oinarri gisa.
• Patrozinio kultura bat sustatzea enpresen artean eta nortasun ikur eta aberastasun iturri
bihurtu.
• Erabiltzailearen ikuspuntutik kirol sistema bat garatuz, bereziki aukera gutxien dituztenen
eta behar bereziak dituztenen ikuspuntutik.
• Kirola gizarteratzeko eta komunitate batekoa izateko moduan hartuz.
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GIPUZKOAKO KIROLA KUDEATZEKO MODELO BERRI BAT (II)
•
•
•
•

Gipuzkoako Kirol Kontseilua abiaraztea.
Esku-hartze modeloa adituen ezagutza eta esperientziaren ezagutza uztartuz.
Erakunde arteko koordinazioa.
Sektoreartea.

20

Elkarrekin egingo dugu?

KIROLAREN BALIOA
ELVALOR DEL DEPORTE

