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Zergatik
Gaztematika?

Azken hogeita hamabost urteotan Gipuzkoako gizarte zibilak eta
erakunde publikoek ibilbide luze eta baliotsua egin dugu haur eta gazteen
sustapenean. Hala ere, urte askoan agerikoa izan dira lan-arlo honen
markoaren, helburuen edo funtzioen zehaztapen eta definizio falta, eta
era askotakoak ziren bertan esku hartzeko moduak.
Gipuzkoan haurren eta gazteen alorrean aritzen ginenok erreferentziaesparru orientagarri eta malgu bat behar genuen gure erantzukizunak
bete eta gure eskumenak erabiltzean. Hori horrela, 2008-2009 urteetan
partaidetzazko prozesu bat martxan jarri genuen, gure lan-arloa
zehazteko, eta, bide batez, gure xedea zein den eta hori lortzeko nola lan
egin adostu eta erabakitzeko.
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1.- Zergatik Gaztematika?

Prozesu horren ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta zenbait
udaletako gazteria-atalek Gaztematika sortu genuen. Koordinazio eta
lankidetzarako sare hau era koherentean txertatu da haur, nerabe eta
gazteen inguruko foru- eta udal-politiketan; eta erabat errespetatzen ditu
Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden haur eta gazteei buruzko
araudiak eta legeak.
Gaztematikari esker, gainera, definizio adostu bat izatea lortu dugu gure
lan-eremuaren inguruan, hau da, haurren, nerabeen eta gazteen
sustapenak Gipuzkoan bereizgarri duen markoa zehaztea. Ibilbide luze
horretan, mugarri erabakigarria izan da, gure sareari onarpen eta babes
juridikoa eman diolako, 2019an onartu berria den Foru Dekretua,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarea Gaztematika sortzeari buruzkoa (Eranskina).
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Haur, nerabe eta gazteen
sustapena Gipuzkoan

Gaztematikaren sorreran egindako hausnarketatik atera ziren ondorioek
eman zizkiguten oinarriak, gerora, gure ibilbidean zehar, lurraldeko haur
eta gazteen sustapen-arloak izango zituen helburuak ezartzeko. Hitz bitan
esateko, batetik, gizarte konplexu eta aldakor honetan familia barruan
nahiz komunitatean izan daitezkeen loturak lehen baino hauskorragoak
dira; bestetik, ugariak dira nork bere biografia eraikitzeko zailtasunak eta
gizartean baztertuta geratzeko arriskuak; eta gainera, gizarte-gatazkaren
ardatz berriak azaleratu dira, aniztasun aberasgarriarekin batera.
Bestalde, haurtzaroko, nerabezaroko eta gaztaroko egoeraren edo
prozesuaren bizipena ez da familian kudeatzen den arazo pribatu bat
bakarrik; aitzitik, gizarte osoaren ardura dira eta, beraz, botere publikoek
bere gain hartu behar dituzte horren inguruko erantzukizunak.
Hori hala izanik, administrazioek haur, nerabe eta gazteentzako
bitartekoak prestatu behar dituzte; hurbiltasuna eskaini, laguntza,
ikaskuntza, garapena, erreferentziazko harreman onuragarriak, etab.
haien eskura jarri. Hori da sustatzea, guztiek beren bizi-proiektu
pertsonala garatzeko aukera eta eskubide berdinak izan ditzaten
laguntzea.
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2.- Haur, nerabe eta gazteen
sustapena Gipuzkoan

Nahiz eta osagarriak diren, babestera eta prebentziora bideratutako beste
esku-hartze edo politika batzuk ez bezala, sustatzea da haurrak eta
gazteak beren osotasunean eta zoriontsu bizi daitezen lan egitea. Aldi
berean, gaitu egiten ditu eta laguntza ematen die autonomoak, askeak eta
gizartean modu aktiboan inplikatutako pertsonak izan daitezen.
Sustapenaren bitarteko nagusia hezkuntza ez-formala da. Adin horietan
erabaki garrantzitsuak hartu behar dituzte eta, beraz, aukera eraginkorrak
eman eta baliabide nahikoaz hornitu behar ditugu: aisia hezitzaileaz eta
jolasaz baliatzen gara beren ibilbidean aurrera egiteko behar dituzten
oinarrizko gaitasunak garatzen laguntzeko. Eta, aldi berean,
ingurunearekin, berdintasunarekin, komunitatearekin, gizartearekin
konpromisoa duten herritarrak hezten ari gara.
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Gaztematika
sarea

Foru Aldundiak eta Gipuzkoako udalek libreki eta nork bere borondatez
osatzen dugu Gaztematika; horietako bakoitzeko haur eta gazteen
sustapen-arloak ordezkatuta.
Sareak guztientzako jarraibide batzuk adostu ditu, haur, nerabe eta
gazteen sustapenean foru- eta udal-mailan funtzionatzeko, guztientzat
berdinak izango diren erreferentzia-estandar batzuetara hurbiltzeko eta
elkarrekin norabide berean lan egiteko. Baliabideak, prozesuak eta
emaitzak partekatzen ditugu, baina bakoitzaren autonomia eta eskumenak
urritu gabe.
Bestalde, Gaztematikak gaitasuna izan du Gipuzkoan haur eta gazteen
sustapenean bizi ditugun errealitate anitzetara egokitzeko. Horren
adibide dugu, esate baterako, sarearen barruan herri txikiek osatutako
taldea, edo parte-hartzea sustatzeko zerbitzua (PSZ), aurrerago azalduko
dena.
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HELBURUAK
Haurrak, nerabeak eta gazteak sustatuz, Gaztematika sarea osatzen
dugunok honako helburu hauek bete nahi ditugu, horretarako aisia
hezitzailea eta jolasa baliatuz:
 Gipuzkoako haurrei, nerabeei eta gazteei bizitzen ari diren aro
bakoitzaz gozatzeko, esperimentatzeko eta protagonista izateko
aukera ematea.
 Helduarorako prozesuan adin batetik besterako trantsizio arrakastatsu
eta egokiak bizitzea.
 Emantzipaziorako bidean, gaitasun pertsonalak eta gizarteharremanak landuz, ikasiz eta indartuz, pixkanaka beren autonomia
pertsonala, eskuratu, garatu eta erabiltzea.
 Haur, nerabe eta gazteek ahalmen ahalik eta handienak lortzea, heldu
direnean erabakiak hartzeko eta erabaki horiek bizi-proiektu pertsonal
bilakatzeko.
 Gure lurraldeko haurren eta gazteen herritartasun aktiboa bultzatzea.
Hau da, beren ingurunean, komunitatean eta gizartean inplika daitezen
eta herriko dinamikan parte har dezaten laguntzea.
 Gipuzkoako haurren, nerabeen eta gazteen unean uneko beharrei
irtenbidea ematea.
 Haur, nerabe eta gazteen sustapena, egungo testuinguruan funtsezkoa
izanik, agenda politikoan eta sozialean dagokion lekuan kokatzea.
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OINARRIAK
Gaztematika lanerako sarea baino gehiago da: haur, nerabe eta gazteen
sustapena ulertzeko modu bat da. Hasieratik, adostuta ditugu gure
esparruaren eta gure esku-hartzeen funts edo oinarriak direnak:
 Haurtzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa, bi zentzutan:
a)

Heldutasunera iristeko prozesuaren etapa garrantzitsu gisa

b)

Berezko balioa eta esanahia duten eta bere horretan gozatu
behar diren bizi-etapa gisa

 Continuum. Sustapena etenik gabeko prozesu luzea eta koherentea da.
Haurrekin hasten gara lanean, gero nerabe eta gazteekin jarraitzeko.
Adin guztiekin egin behar dugu lan, heldu izatera iritsi arte.
 Erantzukizun publikoa. Haurrak, nerabeak eta gazteak gizarte osoaren
ardura dira, eta, beraz, administrazio publikoak haiek sustatzeko ardura
du.
 Sektoriala eta espezifikoa. Haurrak, nerabeak eta gazteak biztanletalde edo arreta-sektore jakin bat izanik, haien sustapen-politikak
esplizituki eta argi eta garbi haurrei, nerabeei eta gazteei zuzendutako
antolakuntza-unitateak eta jarduerak
behar ditu administrazio
publikoetan.
 Zeharkakoa eta integrala. Zuzenean gure hartzaileez arduratzen ez
diren gainerako sistema publikoek ere haur eta gazteentzat
mesedegarria eta adeitsua den ikuspegia ezagutu eta sartu behar dute
beren politiketan; esate baterako, hezkuntzak, osasunak, gizartezerbitzuek, etxebizitzak, enpleguak, kulturak Izan ere, eragin zuzena
dute haur, nerabe eta gazteen egungo eta etorkizuneko bizitzan.
Horretarako, gure sarearen bultzada eta orientazioa izango dituzte.
 Aisia hezitzailea. Haur eta gazteen sustapena hezkuntza ez-formalaren
bidetik lantzen da, jolasa bitarteko duela. Aisiarako eta ondo pasatzeko
duten eskubidea bermatu behar du.
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 Hurbiltasuna. Haurren eta gazteen sustapenerako egokiena tokieremua da eta, beraz, eskaintzen diren zerbitzuak hurbilekoak izango
dira: udalerrian edo auzoan ematen direnak.
 Proaktibitatea. Pertsonalizazioa, segimendua eta prebentzioa. Ez
gaude haurrak, nerabeak eta gazteak guregana etortzeko zain, aurrea
hartzen diegu.
 Berdintasuna eta aniztasuna. Haur, nerabe eta gazte guztiek aukera
berdinak izan behar dituzte; eta zuzentasunez tratatuko dira, beren
premiak eta gaitasunak kontuan hartuz, inor zuzenean edo zeharka
baztertu gabe.
 Partaidetza. Gaztematika sareak partaidetzaren aldeko apustua egiten
du, haurrak eta gazteak, nahiz haiekin lotutako elkarte eta erakundeak,
beren sustapenean sortzen diren prozesuen diseinu, gauzatze eta
ebaluazioan sartuta egotea halabeharrezkoa delako. Beraiek dira
protagonistak.
 Koordinazioa eta sare-lana. Baliabideak eta gaitasunak, helburuak eta
prozesuak bateratzeko apustua egin dugunez, ezinbestekoa da sare
barruan elkarlanean eta koordinatuta lan egitea.
 Jakintza eta kalitatea. Ezagutzan, profesionalizazioan eta
teknifikazioan oinarritutako kalitatezko esku-hartzea. Gaztematikaren
baitan egindako lanak jakintzan oinarritu behar du eta profesional
kualifikatuek burutu behar dute.
 Maila guztiak. Sareak guztion bultzada behar du, arduradun
politikoena, teknikariena eta hezitzaileena; behar-beharrezkoa da
bertako kideek sarean parte hartzea.
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ZERBITZUAK
Gaztematika sarean hasieratik garbi izan dugu haur, nerabe eta gazteekin
lan egiteko hurbileko zerbitzu publikoak behar genituela, herrian edo
auzoan bertan haiekin aurrez aurreko harreman zuzena dutenak. Gainera,
egonkorrak izan behar dute, gure hartzaileek erraz eta ondo ezagutzeko
modukoak.
Zerbitzuak leku bat behar du, espazio bat, ekipamendu edo zentro bat,
baina ez da hori bakarrik: kudeatzen duten profesionalek ere osatzen
dute, eta baita bertan antolatzen diren plangintzek, jarduerek, ekintzek eta
esku-hartzeek ere. Horrek guztiak ekipamendu zehatz bat izan dezake
euskarri (haurtxokoa, gaztelekua ), edo ez, bertako jarduera gune
desberdinetan (gazteentzako informazio bulegoa, entsegu-gelak ) edota
ingurune birtualetan ere gauzatu daitekeelako.
Haurrak, nerabeak eta gazteak dira gure zerbitzuen muina, ezinbestekoa
da haien iritzia ezagutzea, haien beharrak ezagutzea; batetik, zer egin
behar dugun erabaki eta antolatzeko, eta bestetik, egiten ari garen hori
bide onetik doan jakiteko. Are gehiago, beraiek parte hartu behar dute
erabakietan eta antolaketan ere. Eta ez dezagun ahaztu unibertsalak ere
badirela: haur, nerabe eta gazte guztientzat, bertara joaten direnentzat eta
ekipamenduetara hurbiltzen ez direnentzat, lan egin behar dute.
Lan hori eta bertan egiten den eskaintza kalitatezkoak izan daitezen, oso
garrantzitsuak dira zerbitzuan lan egiten duen taldearen kualifikazioa eta
prestakuntza maila. Horregatik, martxan jarri dira maila hori ahalik eta
ondoen bermatzeko baldintzak, baliabideak, prestakuntza, prozesuak eta
erabakiak. Besteak beste, haur, nerabe eta gazteekin lan egiten duten
profesionalen lanbide-profilak, haien funtzioak eta konpetentziak definitu
dira, erreferentziazko eredu bat osatuz.
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Halaber, zerbitzuak politika publikoen tresna eraginkorra izan daitezen,
funtsezkoa da lan komunitarioa. Auzo, herri nahiz lurralde osoa da
komunitatea: bertako elkarteak, pertsonak, baliabideak eta sareak. Eta
horren parte izan behar du, parte hartu eta ekarpenak egin, dinamizatu;
alegia, sareak eta elkarguneak sortu.

Zerbitzu-motak:
Gaztematika sarean lau zerbitzu-mota bereizi eta definitu dira, adinaren
arabera (bakoitzari buruzko dokumentazio espezifikoa dago).

HAURRENTZAKO
ZERBITZUA (HZ).

12 urte artekoentzat.

NERABEENTZAKO
ZERBITZUA (NZ).

13tik 17 urtera
bitartekoentzat.

GAZTEENTZAKO
ZERBITZUA (GZ).

18 urtetik
gorakoentzat.

PARTE-HARTZEA
SUSTATZEKO
ZERBITZUA (PSZ).

Herri txikietarako da eta
aurreko 3 adin-tarteak
hartzen ditu.
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Zerbitzuen eskaintza:
Zerbitzuetan sei ekintza-arlo edo jarduera-mota handiren bitartez betetzen
da haur, nerabe eta gazteen sustapenaren xedea:
 Informazioa: Haurrari edo gazteari interesatzen zaizkion edo berekin
lotura duten gai, baliabide edo prozesuen berri ematen zaie.
 Orientazioa: Interesatzen zaizkien edo beraiengan eragina duten gai
edo arazoen inguruan laguntza puntuala ematen zaie, dauden aukerak
ezagutu eta erabakiak hartu ahal izateko.
 Bide-laguntza: Bidean, etapa bakoitzean, eta trantsizioetan lagundu
behar diegu dagozkien gai edo arazoen inguruan erabakiak hartu,
jarduerak burutu eta loturak sortzeko. Harreman horrek nolabaiteko
egonkortasuna eta jarraipena izan behar ditu.
 Aisia hezitzailea: Astialdian egindako esku-hartzea da. Jolasekintzen bitartez, bizitzarako gaitasunak, jarrerak eta balioak
barneratzen eta garatzen dituzte.
 Adierazpenerako eta partaidetzarako bideak: Haurrek eta gazteek
iritziak eman, proposatu, erabakiak hartu, erantzukizunak beren gain
hartu, kudeatu edo kideekin kudeatu ahal izateko, aukerak sortzea eta
dinamizatzean datza.
 Sorkuntzarako eta produkziorako laguntzak: Banakako nahiz taldeko
hainbat jarduera eta proiektu garatzeko benetako aukerak sortzen eta
dinamizatzen dira, haur, nerabe eta gazteek sorkuntzarako eta
produkziorako duten gaitasuna indartu eta bidera dezaten.
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SAREAREN ANTOLAKETA
Udalerriak Gaztematikako partaide izatea edo sareari atxikitzea horri
buruzko berariazko udal-akordioaren bidez gauzatzen da. Horren
arabera, Aldundiak eta udal bakoitzak erantzukizun batzuk hartzen
dituzte beren gain:
Arduren banaketa:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren haur eta gazteen sustapen-atalaren ardura
dira:
 Sarearen plangintza orokorra egiteko eta ebaluatzeko prozesuak
kudeatzea.
 Gaztematikako organo komunei laguntza teknikoa eta dinamizatzailea
ematea.
 Udalei bide-laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea, beren

plangintza osatzeko, zerbitzuak hobetzeko, programak eta egitasmoak
garatzeko, kouminikaziorako....

 Lurralde mailan erakunde, sail eta eragile desberdinen arteko
komunikazioa eta harremanak, barnekoak eta kanpokoak, landu eta
kudeatzea.
 Haur, nerabe eta gazteen esparruko ezagutza eta jakintza
kudeatzea (praktika onak, dokumentazioa, esperientziak, informazioa,
araudia...).
 Gaztematika sareko eragileentzako prestakuntza-planak antolatu eta
kudeatzea.
 Lurralde osorako antolatzen diren programak, egitasmoak, ekintzak,

kanpainak eta jarduerak antolatu eta kudeatzea.

 Udal-ekimenetarako (zerbitzu, programa, jarduera, etab.) diru-

laguntzak ematea.

 Haur eta gazteen sustapen-arloaren eta Gaztematika sarearen kalitatea

bermatzea.

 Sareko eragileen (arduradun politiko, tekniko, hezitzaile, erakunde,

elkarte, eta abarren) eta hartzaileen (haur, nerabe eta gazteen) partehartzea bultzatzea.

 Sarea baliabide materialez hornitu eta horiek kudeatzea: Gaztesare

datu-basea, Komunitatea intraneta...
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Udaletako haur eta gazteen sustapen-atalen ardura dira:
 Udaleko plangintza egiteko eta ebaluatzeko prozesua kudeatzea,
Gaztematikaren plangintza orokorreko ekintzak eta jarduerak bertan
txertatuz.
 Herria zerbitzuz hornitzea eta horiek koordinatzea, dagokien
erakundeekin edo zerbitzu-enpresekin elkarlanean.
 Herrietan antolatzen diren programak, egitasmoak,
kanpainak eta jarduerak antolatu eta kudeatzea.

ekintzak,

 Udal-ekimenetarako baliabide ekonomikoak eta materialak jartzea.
 Herrian erakunde, sail eta eragile desberdinen arteko komunikazioa
eta harremanak, barnekoak eta kanpokoak, landu eta kudeatzea.
 Haur eta gazteen sustapen-arloaren eta Gaztematika sarearen kalitatea
bermatzea, dagokion mailan.
 Udalerrian sareko eragileen (arduradun politiko, tekniko, hezitzaile,
erakunde, elkarte, eta abarren.) eta hartzaileen (haur, nerabe eta
gazteen) parte-hartzea bultzatzea.
 Sareak antolatzen dituen jarduera, prestakuntza, prozesu eta
organoetan parte hartzea.
 Haur eta gazteen sustapenaren ikuspegitik, sarean herriko
errealitatearen berri ematea horretarako dauden baliabideak erabiliz:
Gaztesare datu-basea, komunitatea intraneta...
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Organoak:
Gaztematikaren Foru Dekretuak zenbait organo beharrezkotzat jotzen
ditu bertako erakundeen jarduna ahalik eta egokiena izan dadin; beste
batzuk komenigarriak dira.
Horren arabera, honako hauek dira sarearen funtzionamendua
antolatzeko martxan jarri diren erabaki- eta kudeaketa-organoak:
ORGANOAK

Foro
politikoa

Foro
teknikoa

Batzorde
Tekniko
Iraunkorra

Hezitzaileen
foroak

Udal-mailako
foroa

 Foro politikoa: Udalerri eta Aldundiko ordezkari politikoen batzarra

da, gure lurraldean haurren eta gazteen sustapenarekin lotutako gaien,
erronken eta helburuen inguruan lan egiteko topalekua eta eztabaida
politikorako gunea. Gaztematikaren plangintza onartzeaz eta bere
ebaluazioa onesteaz arduratzen da. (urtean 2 edo 3 bilera).

 Foro teknikoa: Eztabaidarako gune honetan Aldundian eta udaletan
haur, nerabe eta gazteen esparruan erantzukizunak dituzten
teknikariak biltzen dira. Sarearen urteko plangintzaren garapenaz,
segimenduaz eta ebaluazioaz arduratzen da. (urtean 3 bilera egiten
dira).
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 Batzorde tekniko iraunkorra: Sarearen koordinazioaz eta kudeaketa
teknikoaz arduratzen da, eta foro teknikoan hautatutako 4 udalteknikarik eta GFAko beste 4k osatzen dute. (hilero biltzen da).
 Hezitzaileen foroak: Bi dira, haurren hezitzaileena eta nerabeen
hezitzaileena. Eragile horiek sarean eta plangintzan parte hartzeko
duten bidea dira, beren elkargunea, eztabaidarako eta kontsultarako
lekua. (urtean 3 bilera egiten dira).
 Udal-mailako foroa: Udalerriko sustapen-arloko taldea biltzen du,
alegia, zinegotzia, teknikaria, hezitzaileak eta izan daitezkeen
gainerako profesionalak. Herriko plangintzaren segimendua egiten du.

Horiez gain, aurreikusita dago honako hauek sortzea:
 Eztabaida-mahaia. Organo aholku-emailea izango da, eta bertan parte

hartuko dute Gipuzkoako haurren eta gazteen sustapenarekin lotura
duten agente guztiek (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, erakundeak,
enpresak, profesionalen elkargoak, unibertsitaeak). Mahai honen
zeregina izango da Gaztematikaren funtzionamenduaren segimendua
egitea, eta bertan proposatzen diren erabakiei eta plangintzei buruz
duten iritzia ematea.

 Haurrek, nerabeek eta gazteek parte hartzeko foro bat edo batzuk.
Etapa horietako bakoitzari egokitutako berezko guneak izango lirateke,
behar bezala dinamizatuak, guztiz informatuak eta Gaztematikako
gainerako organoekiko benetako elkarrizketaz hornituak.
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4.- Eranskina: Foru Dekretua

Botere publikoek haur, nerabe eta gazteei dagokienez duten ardura berezia ez da
haiek babestera mugatzen; haur eta gazteen sustapena bultzatzea ere badute
xede. Haur, nerabe eta gazteen inguruko berariazko politika publikoetan, babesa
eta sustapena alderdi osagarri eta ezinbestekoak dira; izan ere, pertsonen
bizitzako aldi horien berezko zaurgarritasunaz arduratzea bezain funtsezkoa da
gizakien bizitzan oinarrizkoak diren etapa horietan haien garapen osoa bultzatzea.
Haur eta gazteen sustapenerako politikek, haien babeserako politikekin batera,
haur, nerabe eta gazteentzako berariazko jardueren esparru bat osatzen dute eta,
aldi berean, haur, nerabe eta gazteen eskubideekiko ardura areago nabarmentzen
dute eta eraginkorrago egiten, hala politika publiko guztietan nola gizarte bizitzan.
Nazio Batuen Erakundeak 1989an onartutako Haurren Eskubideei buruzko
Hitzarmenak -18 urtez azpiko pertsonei aplikagarria, oro har- jada hizpidera
ekartzen du «haurraren eskubidea atseden hartzeko eta aisiarako, jolasteko eta
haren adinari dagozkion jolas jardueretan aritzeko eta kultur bizitzan eta arteetan
askatasunez parte hartzeko» (31. artikulua). Orobat jasotzen ditu «elkartzeko eta
bilera baketsuak egiteko eskubidea» (15. artikulua), «iritzia askatasun osoz
emateko eskubidea, haurrari dagozkion gai guztietan» (12. artikulua), eta, jakina,
«gizarte libre batean haurra bizitza arduratsu baterako prestatzea» ahalbidetuko
duen hezkuntzarako eskubidea (29. artikulua). Hitzarmen bat denez, estatu
sinatzaileetako botere publikoak haren betearazpena bermatzera behartuta
daude.
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunak 24. artikuluan xedatzen
duenez, «haurrek babes eskubidea eta ongizaterako beharrezko dituzten zainketak
jasotzeko eskubidea dute. Askatasunez adierazi ahal izango dute beren iritzia.
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Beren iritzia kontuan hartuko da dagozkien gaietan, beren adinaren eta
heldutasunaren arabera». Tratatua indarrean jartzean, Oinarrizko Eskubideen
Gutunak itunen balio juridiko bera du (Europar Batasunaren Tratatuko 6. artikulua).
Gazteriaren arloko politikei dagokienez, Europar Batasunaren Funtzionamenduari
buruzko Tratatuko 166. artikuluak aurreikusten du «gazteen eta gizartehezkuntzetako eragileen arteko trukaketak gehitzeko moduak erraztea, eta
gazteak Europako bizitza demokratikoan parte hartzera bultzatzea». Europar
Batasunak 2001eko azaroan onartutako Gazteriaren Liburu Zuriak, 4.1.2 atalean
zehazten duenean zein diren lankidetzako metodo irekia erabiltzeko
lehentasunezko gaiak, haur eta gazteen sustapenaren arloan bete-betean sartzen
diren lau gai aipatzen ditu: partaidetza, informazioa, boluntariotza jarduerak eta
gazteak hobetu ulertu eta ezagutzea. Europar Batasunaren gazteriarako
2010-2018 estrategiak aukera gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna du
jomuga –Gazte Bermea programak oinarri hartuta, adibidez–, eta pertsona
gazteen herritartasun aktiboa, gizarte integrazioa eta elkartasuna –Erasmus+
programaren boluntariotza jardueren bitartez, esaterako–.
Espainiako konstituzio esparruaren barruan, Autonomia Estatutuak 10. artikuluan
Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusibo gisa aipatzen ditu haur eta
gazte politikaren arloan eta aisia eta denbora librearena. Esparru horretan, 3/2005
Legeak, haurrak eta nerabeak zain-tzeko eta babestekoak, haur, nerabe eta
gazteen oinarrizko eskubideen artean jasotzen ditu «parte hartzeko, elkartzeko eta
batzartzeko eskubidea» (14. artikulua), «adierazpen askatasunerako
eskubidea» (15. artikulua), «esateko dutena entzun dakien eskubidea» (16.
artikulua) eta «nork bere eskubideak defendatzeko eskubidea» (17. artikulua).
Bestalde, «aisialdi aktiborako eskubidea» ere aipatzen du (V. kapitulua), haur eta
nerabeen jolas jarduerak «haien garapenerako funtsezkotzat» joz (34.1. artikulua).
Lege horrek berak, gizarterako eskubideari buruzko VIII. kapituluan, administrazio
publikoak premiatzen ditu, besteak beste, «haurrei eta nerabeei informazioa
emateko zerbitzuak» (42. artikulua) eta «helduarora igarotzeko programak» (44.
artikulua) sor ditzaten. Bestalde, lege horren 26. artikuluan adierazten denez,
«haurrek eta nerabeek eskubidea dute, eskolan ematen zaien irakaskuntzaren
osagarri gisa, kultura-prestakuntza integrala jasotzeko, beren gaitasun intelektual
eta artistikoa garatzeko nahiz trebetasun fisikoak eta eskulanetarakoak
areagotzeko».
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Euskal Autonomia Erkidegoak gazteriari buruzko lege orokor edo globalik ez badu
ere, ezin da bazter utzi arlo horretan izan den jarduera arauemaile eta
planifikatzailea, besteak beste gazte planetan jasoa. Arautze eta partaidetza
jarduera hori lagungarria izan da foru dekretu honen jarduketa esparrua garatu,
moldatu eta ezagutzera emateko; horren fruitu gisa nabarmendu daitezke,
adibidez, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari buruzko 6/1986 Legea eta Kultura
sailburuaren 1999ko abenduaren 10eko Agindua, Gazteen Euskal Behatokiari
buruzkoa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak foru dekretu hau onartzen du haur eta gazteen arloko
eta aisia eta denbora librearen arloko politikak gauzatzeko duen eskumena baliatuz,
hala baitagokio, nahiz eta Euskadiko erakunde erkideek zuzenean jardun ahal izan,
27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde
erkideen eta lurralde historikoetako foru erakundeen arteko harremanei
buruzkoak, 7.c.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Hori egitean, bertako foru
aldundirako arautzen du udalekiko koordinazio eta laguntza funtzioa (7/1985
Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak –Toki Administrazioaren
Arrazionalizazioaren eta Iraunkortasunaren 27/2013 Legeak aldatua–, 36. artikuluan
jasoa), 2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak,
xedatutakoarekin bat etorriz. Laburbilduz, azken finean aurrera jarraitzen du haur
eta gazteen sustapenaren arloan eskumenak eta ardurak gauzatzen.
Hain zuzen ere, azken hogeita hamabost urteetan Gipuzkoako gizarte zibilak eta
erakunde publikoek ibilbide luze eta baliotsua egin dute haur eta gazteen
sustapenean. Ibilbide horrek ardura publikoa eta lankidetzazko partaidetza
baliatzeko eredu bat ekarri du, hiru etapak –haur-tzaroa, nerabezaroa eta gazteria–
continuum gisa hartzen dituena. Haur eta gazteen sustapenerako politika sektoreen
arteko koordinazioa bultzatu eta zeharkako eragina izan nahi duen arlo gisa eratu
da –haur, nerabe eta gazteekin zuzenean esku hartzeko zerbitzu propioak dituena–,
haur eta gazteen partaidetza sustatuz politika sektorial guztietan eta gizarte
bizitzan haur, nerabe eta gazteekin adeitsua edo haien aldekoa izango den ikuspegi
bat sortzeko.
Gertuko –udalen ardurapeko– zerbitzu eta jardueren aldeko apustua egiten jarraitu
dugu, bai eta koordinazio eta laguntza lanetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren
funtzioa egituratzen eta indartzen ere, udalaz gaindi eta lurralde mailan. Apustu
horri esker, udal autonomiatik egindako zerbitzu eta jardueren sare hori sendotu
eta hobetu da, eta, ondorio gisa, 2009an Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta
Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sarea Infancia y la Juventud del Territorio
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Histórico de Gipuzkoa, Gaztematika deitua, sortu zen. Sare horrek, hainbat urtez
martxan egon eta hobetuz eta prozesu eta aktibo baliotsuak sortuz jardun ondoren
–udalen eta foru aldundiaren arteko lankidetza hitzarmenak oinarri harturik–,
Gipuz-koako biztanleria eta lurralde ia osoa hartzen du, eta ehun zerbitzu egonkor
baino gehiago ditu martxan.
Ibilbide hori eginda, gaur egun ezinbestekoa da sare hori juridikoki berrestea,
mantentzea eta are sakontzea, jardunbide egokiak trukatzeko eta arlo horretan
zailtasun edo gabezia gehien dituzten udalei laguntza instituzionala emateko ez
ezik, Gipuzkoako Lurralde Historikoan partaidetza eraginkorra sendotzeko
topagune eta proposamenen iturri izan dadin, jardunbide egokiak partekatu ahal
izateko sare eta esparruak eraikiz, sinergiak bilatuz eta gazteen sustapenerako
prozesuak berrelikatuz, modu horretan sorkuntza partekatuaren eta lankidetzazko
gobernantzaren alde eginez. Foru dekretu honek, beraz, aitorpen juridikoa ematen
dio adierazitako Sareari, eta, horrekin batera, baita merezi duen bultzada ere.
Lehendik erakundeen artean abian zeuden jardunbide egokiei eta
funtzionamenduari babes juridikoa emateaz gain, foru dekretu honek garrantzia
berezia eman nahi dio Haurren eta Gazteen Gipuzkoako Topaketa Mahaiari, hots,
gizartearen eta administrazioen arteko topaketa organoari, zeina erreferentzia foro
bihurtu nahi baita, aztertzeko ikuspegi publiko eta pribatuetatik Gipuzkoako
haurren eta gazteen zailtasunak, aukerak eta erronkak, hau da, gure herritarren
etorkizuna.
Foru dekretuaren edukiari dagokionez, lehenik eta behin Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sarearen sorreraz
dihardu, eta ondoren Sarearen eta haren organoak eratzearen helburuak zehazten
ditu.
Izan ere, xede nagusia da arlo honen inguruan sarean jardungo duen eredu bat edo
esperien-tziak eta kezkak trukatzeko topagune bat bultzatzea, eta, testuinguru
horretan, Gipuzkoako Foru Aldundia da, erakunde gisa, lankidetza sustatzen duena,
baliabideak eta zenbaitetan bitartekoak jartzen dituena eta, bereziki, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko udalerrien elkargune izango dena, gazteen sustapenerako
metodologiak, tresnak eta teknikak lantzeko xedeaz.
Jarduera horien artean, lehenik eta behin orokorrak diren eta bi gobernu mailetan
(forukoa eta tokikoa) aplikagarriak diren zenbait aipatzen dira, eta horietan
biltzen dira funtsezko ideiak edo jarduera arlo komunak, zeinetan elkarlanak
zeregin garrantzitsua izan dezakeen. Araubide honetan atal bereziki garrantzitsua
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da jarduerei eta, hala dagokionean, Sareak Gipuzkoako udalerriei – batez ere
baliabide gutxiago dituztenei eta gazte edo haurren sustapenerako politika bat
gauzatzeko egiazko aukerarik ez dutenei– eskainiko dizkien prestazioei buruzkoa.
Horrenbestez, Sarea bitarteko bat izan daiteke gazte edo haurren sustapenean
udalerriekin lankidetzan jarduteko eta haiei laguntza teknikoa emateko.
Azkenik, gero eta beharrezko eta premiazkoagoa da politika publikoetan
haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroari buruzko berariazko ardura txertatzea eta
haur eta gazteen ikuspegia barnean hartzea. Izan ere, ebaluazioak alderatuz
detektatu da ongizate estatuan ez zaiola behar besteko arreta jartzen belaunaldi
horietan egin beharreko inbertsio sozialari, eta joera hori, haientzat baztertzailea
izateaz gain, oso okerra eta arriskutsua da gizartearen iraunkortasun eta
garapenerako. Bestalde, hori bereziki garrantzitsua da aldi historiko honetan, gure
gizarte merkantilizatu eta kontsumistetan krisi ekonomiko, instituzional, politiko
eta etikoak areagotu egin baitu pertsonak hezten ari diren urteetan autonomia
pertsonala, elkarbizitza komunitarioa, balio zibikoak eta herritarren partaidetza,
berdintasunezko balio, jarrera eta jokabideak eta indarkeria matxistaren
prebentzioa modu atseginean sustatzeko gune eta prozesuen beharra.
Esperientzia historikoagatik eta ebidentzien alderaketagatik badakigu haur eta
gazteen sustapenerako jardunbide eta eremuetan lantzen eta elikatzen dela, hein
handi batean, herritartasun oso, arduratsu, etiko eta partehartzailea.
Hori guztia dela eta, foru dekretu hau onartzea funtsezko tresna da
Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat haur, nerabe eta gazteei begira lurralde
konprometitu eta adeitsua izan dadin.
Horiek horrela, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru
diputatuak, Diputatuen Kontseiluak gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, gaurko
bileran.
XEDATZEN DUT
1. artikulua. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur
Sustapenerako Erakundearteko Sarearen sorrera eta xedea.

eta

Gazteen

1. Haur eta Gazteen Sustapenerako politikaren esparruan, Gipuzkoako Haur
eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko lankidetza Sarea sortzen da,
«Gaztematika» izenarekin. Sare hori foru dekretu honetan ezarritakoak eta Foro
Teknikoak edota Foro Politikoak, Batzorde Tekniko Iraunkorrak proposatuta,
onartzen dituen antolaketa arauek gobernatuko dute.
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2. Sarearen xede bakarra izango da haur eta gazteen sustapenerako politikak
bultzatu eta indartzea, eta, bestalde, arlo horretan esperientziak eta jardunbide
egokiak trukatu eta elkarrengandik ikastea, eta foru aldundiaren eta Gipuzkoako
Lurralde Historikoko tokiko erakundeen arteko lankidetza eta elkarlana
sendotzea.
2.artikulua. Sarearen helburuak.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta
Erakundearteko Sareak helburu hauek izango ditu:

Gazteen

Sustapenerako

a) Erakundeak elkartzeko sare edo gune bat antolatzea Gipuzkoako Lurralde
Historikoko maila anitzeko gobernuen artean –bereziki foru gobernuaren eta
tokiko gobernuen artean–, haur eta gazteen sustapenerako politikak
bultzatzeko eta horrela biztanleriako sektore horien eta erakundeen arteko
harremanak sendotzeko.
b) Haur eta gazteen sustapenaren arloan diharduten erakundeen esperientziak
eta jardunbide egokiak, trukatzeko gune bat ezartzea, elkarrengandik ikasteko
erakundearteko komunitate bat eratuz eta arlo horretan erakundeen
hobekuntza sustatuz.
c) Sarean dauden erakundeek laguntza eta lankidetza teknikoko bitartekoak
jartzea arauzko betebeharrak egoki, gauzatu eta bete ahal izateko, araudi eta
ordenantzak onartzeko eta haur eta gazteen sustapenerako metodologiak,
planak, prozesuak eta tresnak martxan jartzeko.
d) Haur eta gazteen sustapenaren arloan politika egokienak zehazten
laguntzea berdintasunezko ikuspegi batetik, gero Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta udalek gara ditzaten.
e) Haur eta gazteen sustapenaren arloan kargudun publikoen gaitasun
instituzionalak eta foru aldundiko nahiz tokiko erakundeetako langile eta
teknikarien gaitasun profesionalak hobetzeko prestakuntza programak, foroak
eta jardunaldiak sustatzea.
Helburu horien guztien zeharkako elementuak izango dira: hizkuntza
berdintasuna, hizkuntza aniztasuna, euskararen erabileraren sustapena eta
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren ikuspegia.
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3.artikulua.

Sarearen esparruko jarduerak eta prestazioak.

Foru aldundiak sustatutako erakundearteko sarea den aldetik, Sarean jarduera
hauek egin ahal izango dira:
a) Elkarlanean aritzea haur eta gazteen sustapenaren arloan foru aldundiak
bultzatu beharreko jarduera ildoak definitzeko, eta eremu horretan zer
ekintza lehenetsi nahi diren zehaztea.
b) Gobernu maila desberdinek abian jarri ahal izango dituzten haur eta
gazteen sustapenenerako plan eta programa zehatzak bultzatzea.
c) Haur eta gazteen sustapena xede duten prestakuntza programak diseinatu
eta sustatzea.
d) Sarearen parte diren erakunde, arduradun eta teknikariei zuzendutako
haur eta gazteen sustapenaren arloko jardunaldi, topaketa, foro, mintegi
edo lantegiak diseinatu, koordinatu eta gauzatzea.
e) Haur eta gazteen sustapenaren arloko jardunbide egokiak eta eredu
arrakastatsuak identifikatu eta partekatzea, eta horien ezarpena sustatzea
Sarearen parte diren erakundeetan.
f) Haur eta gazteen sustapenerako gida metodologikoak sortu eta baliatzea.
g) Hartzaileek zuzeneko zerbitzuak jaso ditzaten bultzatzea.
h) Beste Sare, arlo edo politika batzuekin harremanak izatea eta koordinatzea,
haur, nerabe eta gazteek beren eskubideak balia ditzaten bultzatzeko eta haien
autonomi edota emantzipazio prozesuan laguntzeko. Arreta berezia jarriko zaio
berdintasunean aurrerapausoak emateari; haur, nerabe eta gazteengan
berdintasunezko balioak sustatze-ari; emakumezkoen ahalduntzeari; eta
nerabe eta gazteengan indarkeria matxistaren prebentzioari.
i) Hizkuntza berdintasuna, hizkuntza aniztasuna eta euskararen erabilera sustatzea.
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4.artikulua.

Sarearen egitura organikoa.

1. Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sarea gobernatzen duten
printzipioak dira koordinazioa, sareko lana eta ezagutza oinarri duen kalitatezko
interbentzioa. Sarearen antolaketa araudiak, egitura berriak sortu, daudenak
egokitu edo foru dekretu honetan jasotakoez bestelako foroak zabaldu ahal
izango ditu, betiere foru dekretuan beharrezkotzat definitzen diren egiturak
errespetatuz.
2. Erakundeen jarduna ahalik eta egokiena izan dadin, Sarea honela egituratuko da:
a) Beharrezkoak dira honako egitura hauek:
1) Foro Politikoa.
2) Batzorde Politiko Iraunkorra.
3) Foro Teknikoa.
4) Batzorde Tekniko Iraunkorra.
b) Komenigarriak dira egitura hauek:
1) Haur eta Gazteen Gipuzkoako Topaketa Mahaia.
2) Haur, nerabe eta gazteen partaidetzarako foroa.
5.artikulua.

Foro Politikoa.

1. Foro Politikoa Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen
Sustapenerako Erakundearteko Sarearen gobernu organo politikoa da. Foro
horretan biltzen dira Gipuzkoan Sarean dauden erakundeetan haur eta gazteen
sustapenaren arloan erantzukizun politikoa duten pertsona guztiak.
2.

Honako kide hauek izango ditu:
a) Foru Aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena
duen departamentuko titularra edo hark eskuordetutako titularra.
Pertsona horrek Foro Politikoa koordinatuko du eta foroko lehendakaritzari
dagozkion eginkizunak beteko ditu.
b) Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena duen
zuzendaritzaren titularra.
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b) Ordezkari bana Sareari atxikitako Gipuzkoako udal bakoitzeko.
c) Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario bat, idazkaritza lanak egingo dituena.
3. Foro Politikoan egingo diren jarduerek Sarearen ildo estrategikoak bultzatzea,
garatzea, antolatzea eta zehaztea izango dute xede, eta bereziki honako hauek
izango dira:
a) Foru aldundiak haur eta gazteen sustapenaren arloan onartu nahi dituen
eta berariaz udaletara eta gainerako tokiko entitateetara bideratuko diren
diru-laguntza lerro nagusiak ezagutzea eta horien berri jasotzea.
b) Zehaztutako aldian eta berdintasun ikuspegi bat kontuan hartuta
Gaztematikak bultzatu beharko dituen jarduera eta prestazioen ildo nagusiak
zehaztea.
c) Batzorde Politiko Iraunkorrak arlo honetan bultzatzen dituen jarduera
eta prestazio guztiei edo Foro Teknikoaren akordio edo proposamenei
buruzko informazio zehatza jasotzea.
d) Gipuzkoako Foru Aldundiari proposatzea Gaztematikari zer aurrekontu
esleitu behar zaion.
e) Sarearen antolaketa eta funtzionamenduko barne araudia onartzea.
f) Udalerriak ordezkatuz Batzorde Politiko Iraunkorreko kide izango diren
lau titularrak izendatzea. Bozketa horretan udaletako ordezkariek soilik
esku hartuko dute, eta ez foru aldundikoek.
4. Foro Politikoa urtean behin bilduko da. Alabaina, lehenengo deialdia egin
ondoren, bilerak bi urtean behin egitea erabaki ahal izango da.
6.artikulua.

Batzorde Politiko Iraunkorra.

1. Sarearen koordinazio politikoko organoa da, eta haren eginkizunak izango
dira Sarearen erabaki estrategikoak hartzea eta Foro Teknikoak egindako jarduera
proposamenak onartzea.
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2. Honako kide hauek izango ditu:
a) Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena
duen departamentuko titularra edo hark eskuordetutako titularra. Pertsona
horrek Batzordeko lehendakaritzari dagozkion eginkizunak beteko ditu.
b) Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena duen
zuzendaritza organoko titularra.
c) Alkatetzako edo haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena duen
zinegotzigoko lau titular. Bi pertsonek hamar mila biztanletik gorako
udalerriak ordezkatuko dituzte, batek 1.000 biztanletik gorako eta
10.000tik beherako udalerriak eta beste batek 1.000 biztanletik
beherako
udalerriak.
Ordezkarien
gutxienez
% 50 emakumeak
izatea bermatuko da.
d) Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario bat, Batzorde Politiko
Iraunkorreko idazkaritza lanak egingo dituena.
3. Batzorde Politiko Iraunkorrean egingo diren jardueren xedea izango da
Foro Politikoan onartutako ildo estrategikoen ezarpena eta jarraipena
ziurtatzea, Foro Teknikoarekiko komunikazioa eta koordinazioa bermatuz.
Zehazki, jarduera hauek egingo ditu:
a) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarearen urteko plangintzak lantzeko lehentasunezko arloak
onartzea.
b) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarearen urteko jarduera plana onartzea
c) Sareako Foro Teknikoak aurkeztutako urteko jarduera planen
ebaluazioak baliozkotzea.
d) Foro Teknikoan hautatutako udal teknikariak Sareako Batzorde Tekniko
Iraunkorrean ordezkari gisa berrestea.
e) Batzorde Politiko Iraunkorraren ezohiko deialdiak egitea, betiere udal
edo foru ordezkaritzak hala eskatuz gero.
f) Udaletako arduradun politikoek haur eta gazteen sustapenaren arloan
egindako ekimenak biltzea eta behar bezala baloratuko direla ziurtatzea,
eta, egokitzat joz gero, horiek Batzorde Tekniko Iraunkorrari helaraztea,
gauza daitezen.
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4. Batzorde Politiko Iraunkorra urtean behin bilduko da gutxienez:
a) Ezohiko bilerak deitu ahal izango dira, udal edo foru ordezkaritzak hala
eskatuz gero.
b) Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, eta berdinketa egonez gero,
foru aldundiak izango du kalitateko botoa.
c) Bileretan Sareako Batzorde Tekniko Iraunkorreko ordezkari bat izango da
gutxienez, Gaztematikaren urteko planen planifikazio, jarraipen eta
ebaluazioari buruzko informazioa emateko. Ordezkari bat baino gehiago
baldin bada, kopuruetan sexuen arteko oreka dagoela bermatuko da.

7. artikulua.

Foro Teknikoa.

1. Haur eta gazteen sustapenaren arloan ardurak dituzten Foru Aldundiko eta
udaletako teknikariak biltzen dituen gunea da. Urteko plangintzen bidez
eztabaidatzeko, neurriak proposatzeko eta proiektu eta araudiak lantzeko gune
bat da. Batez ere Sareko Batzorde Tekniko Iraunkorrari eta Foro Politikoari
helaraziko zaizkien proposamenak lantzen dira, udaletako eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko haur eta gazteen sustapenerako politikak sendotze aldera.
2. Honako kide hauek izango ditu:
a) Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapenean
eskumena duen zerbitzuburua edo hark eskuordetutako titularra. Pertsona
horrek Foroa koordinatuko du eta foroko lehendakaritzari dagozkion
eginkizunak beteko ditu.
b) Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapenean
eskumena duen Atalean diharduten teknikariak. Horietako batek idazkari
lanak egingo ditu.
c) Foro honetan parte hartzen duten udaletako edo bestelako toki
erakundeetako haur eta gazteen sustapenerako zerbitzuetan diharduten
teknikariak.
3. Foro Teknikoan egingo diren jardueren xedea izango da Batzorde Politiko
Iraunkorrean onartutako ildo estrategikoak eta urteko jarduera proposamenak
gauzatzea:

33

4.- Eranskina: Foru Dekretua

a) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarearen plangintzak lantzeko ildo estrategikoak
proposatzea, hala badagokio Foro Politikoak onar ditzan.
b) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarearen urteko jarduera planaren proposamena egitea.
c) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarearen jarduera planaren garapenaren jarraipena egiteko
bilera bat antolatzea.
d) Urteko jarduera planen ebaluazioak egitea, horiek Batzorde Politiko
Iraunkorrari aurkezteko.
e) Sareako Batzorde Iraunkorrean udaletako ordezkari izango diren teknikariak
hautatzea. Hautaketa horretan udaletako teknikariek soilik hartuko dute parte.
f) Azterketa, analisi eta lan taldeak eratzea eta lantegiak, mintegiak eta
jardunaldiak antolatzea –kanpoko adituak ekar litezke–, haur eta
gazteen sustapenari lotutako askotariko arloak sendotzeko.
g) Haur eta gazteen sustapenaren arloko beste profesional batzuk, hala
nola zerbitzuetako hezitzaileak, bilduko dituzten laneko foroak eratzea.
4. Foro Teknikoa urtean hiru aldiz bilduko da. Edonola ere, beharrezkotzat jotzen
bada, ezohiko bilerak deitu ahal izango dira, udal edo foru ordezkaritzak hala
eskatuz gero:
a) Urteko ekitaldi bakoitza amaitzean, Foro Teknikoak ekitaldian zehar
gauzatutako planaren ebaluazioa egiteko betebeharra izango du, bai
eta Batzorde Politiko Iraunkorrean haren berri ematekoa ere, erabakitzen
den moduan.
b) Urteko ekitaldi bakoitza hastean, Foro Teknikoak ekitaldian zehar garatu
beharreko planaren proposamen bat egiteko betebeharra izango du,
bai eta Batzorde Politiko Iraunkorrean haren berri ematekoa ere,
erabakitzen den moduan
Euskara izango du Foro honek ohiko eta lehentasunezko hizkuntza bere lan,
komunikazio eta zerbitzuan, beti ere hizkuntza koofizialtasuna bermatuz.
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8.artikulua.

Batzorde Tekniko Iraunkorra.

1. Sarearen koordinazio teknikoko organoa da, eta haren eginkizuna
izango da Foro Tekniko baten eta hurrengoaren artean dagoen denbora
tartean kudeaketaren arloko erabakiak hartzea.
2. Honako kide hauek izango ditu:
a) Zerbitzuburua, atalburua eta Gipuzkoako Foru Aldundiko haur, nerabe
eta gazteen sustapenerako eskumena duen ataleko bi teknikari.
Ordezkarien gutxienez % 50 emakumeak direla bermatuko da.


3. Batzorde Tekniko Iraunkorrean egingo diren jardueren xedea izango
da Batzorde Politiko Iraunkorrean, berdintasun ikuspegia kontuan hartuta,
onartutako urteko planaren ekintzen jarraipen etengabea egitea eta horiek
modu egokian gauzatuko direla ziurtatzeko behar diren neurriak hartzea:
a) Urteko jarduera planaren proposamen-zirriborro bat egitea, hura Foro
Teknikoan aurkezteko.
b) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarearen urteko jarduera planaren garapenaren jarraipena
egiteko bilerak antolatzea.
c) Urteko jarduera planaren ebaluazioaren zirriborro bat egitea, Foro
Teknikoan aurkezteko.
d) Eratzen diren azterketa, analisi eta lan taldeen jarraipena egitea. Era
berean, antolatzen diren mintegi eta jardunaldiak gainbegiratzea eta haur
eta gazteen sustapenari lotutako askotariko arloak sendotzen lagundu
dezaketen kanpoko adituen parte-hartzea proposatzea.
e) Haur eta gazteen sustapenaren arloko beste profesional batzuk, hala
nola zerbitzuetako hezitzaileak, bilduko dituzten laneko foroen jarraipena
egitea eta koordinazioa lantzea.
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Batzorde Tekniko Iraunkorra hilean behin bilduko da. Edonola ere,
beharrekotzat jotzen bada, bileren egutegia egokitu ahal izango da partehartzaileen gehiengoa ados egonez gero.
Euskara izango du Foro honek ohiko eta lehentasunezko hizkuntza bere lan,
komunikazio eta zerbitzuan, beti ere hizkuntza koofizialtasuna bermatuz.

9. artikulua. Sarearen funtzionamendurako komenigarritzat jotzen diren egiturak.
Haur eta Gazteen Gipuzkoako Topaketa Mahaia eta haur, nerabe eta
gazteen partaidetzarako foroa.

1. Haurren eta Gazteen Gipuzkoako Topaketa Mahaia Gipuzkoako Foru
Aldundiaren organo aholku-emailea da haurren eta gazteen sustapenaren
esparruan. Mahaia topaleku bat da, non elkartzen diren administrazio publikoak
eta haurrengan eta gazteengan, horien garapenean eta emantzipazioan eragin
berezia duten gizarteko kide eta eragileak.
Osaera, funtzioak eta funtzionamendu sistema erregelamendu bidez aratuko
dira, eta ordezkarien gutxienez % 50 emakumeak direla bermatuko da.
2. Haur, nerabe eta gazteen partaidetzarako foroa, Sarearen hartzaile direnekin
zuzenean komunikatzeko gune bat da.
Osaera, funtzioak eta funtzionamendu sistema erregelamendu bidez aratuko
dira, eta ordezkarien gutxienez % 50 emakumeak direla bermatuko da.
3. Euskara izango dute egitura hauek ohiko hizkuntza beren lan, komunikazio
eta zerbitzuan, beti ere hizkuntza koofizialtasuna bermatuz. Era berean, egitura
egokiak izango dira printzipio hauek lantzeko: hizkuntza berdintasuna, hizkuntza
aniztasuna eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.
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10. artikulua.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpena Sareari.

Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena duen
zerbitzuak honako jarduera hauek egingo ditu, genero berdintasunaren eta
hizkuntz berdintasunaren eta aniztasunaren ikuspegia aintzat hartuta:
a) Aktiboki parte hartzea Sareko organo eta egituretan esleitutako
pertsonen bitartez, hala arlo politikoan nola teknikoan.
b) Sarearen funtzionamendua bultzatzea, foru dekretu honetan eta,
halakorik bada, onartzen den Sarearen antolaketa eta funtzionamendu
araudian ezarritakoaren arabera.
c) Haur eta gazteen sustapenaren arloan tokiko erakundeen alde zer dirulaguntza lerro bultzatzen dituen zehaztea, eta Sarean eskumena duten
organo edo egiturek horien berri izan dezaten eta erabakiak har ditzaten
planteatzea.
d) Sustapen programa zehatzak, prestakuntza programak, topaketak,
mintegiak eta bestelako jarduera hezitzaile batzuk proposatzea, Sarean
eskumena duten organo edo egiturek eztabaidatu ditzaten eta erabakiak
har ditzaten.
e) Sareari ezagutzera ematea sustapen arloan foru aldundiak martxan
jarri dituen jardunbide egokiak, parte hartzen duten erakundeen ezagutza
aberastu dezaketenak eta haur eta gazteen sustapenerako foru edo udal
politikak hobetu ditzaketenak.
f) Haur eta gazteen sustapena errazteko gida metodologikoak edo bestelako
edozein bitarteko edo tresna proposatzea, eta batez ere haur eta
gazteen sustapenerako garapen planen ereduak eta estrategiak diseinatzea.
g) Udalerriei eta gainerako tokiko erakundeei laguntza teknikoa eta lankidetza
eskaintzea haur eta gazteen sustapenaren arloan, batez ere biztanle gutxiago
dituztenei edo politika horiek bultzatzeko baliabideak edo bitartekoak ez
dituztenei.
g) Sarea dinamizatzea dauden egituren bitartez, eta, beharrezkoa balitz,
Foroak koordinatzea..
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11. artikulua.

Atxikipena.

1. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sareak bere burua antolatzeko autonomia izango du, eta
askatasuna bere egituraketan eta funtzionamenduan. Aurrekontuei, eta,
halakorik bada, baliabideen hornidurari dagokienez soilik egongo da Foru
Aldundiko haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena duen
departamentuari atxikia.
2. Gipuzkoako Foru Aldundiko haur eta gazteen sustapenaren arloan eskumena
duen zerbitzuak behar diren baliabide material eta pertsonalak jarriko ditu
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sareari laguntza material, tekniko, administratibo eta
finantzarioa emateko, esleituta dituen eginkizunak bete ahal izan ditzan.
3. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarea ez da foru administrazioaren egitura hierarkikoan sartuko.
12. artikulua. Udalak eta gainerako tokiko erakundeak Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sareari atxikitzea.

1. Udalen atxikimendua Sareari, honi buruzko berariazko udal akordioaren bidez
gauzatuko da.
2. Sareari atxikitzeak gizonen eta emakumeen arteko berdintasun ikuspegia
txertatzea dakar berekin, eta konpromiso hauek betetzea:
a) Aktiboki parte hartzea Sareko organo eta egituretan esleitutako pertsonen
bitartez, hala arlo politikoan nola teknikoan.
b) Proposamen eta ekimenen bidez Sarearen funtzionamendua bultzatzea.
c) Sareko organo edo egitura eskudunen bidez Foru Aldundiak tokiko erakundeen
alde haur eta gazteen sustapenaren arloan bideratzen dituen diru-laguntza
lerroak banatzeko irizpideak zehazteko eta ezartzeko prozesuetan parte
hartzea eta erabakiak hartzea.
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d) Haur eta gazteen sustapenerako programa zehatzak, prestakuntza
programak, topaketak, mintegiak eta bestelako jarduera hezitzaile
batzuk proposatzea, Sarean eskumena duten organo edo egiturek
eztabaidatu ditzaten eta erabakiak har ditzaten.
e) Haur eta gazteen sustapena errazteko gida metodologikoak edo bestelako
edozein bitarteko edo tresna proposatzea, eta batez ere sustapen planen
ereduak eta estrategiak diseinatzea.
f) Sareari ezagutzera ematea haur eta gazteen sustapenaren arloan martxan
jarri diren jardunbide egokiak, parte hartzen duten erakundeen ezagutza
aberastu dezaketenak eta haur eta gazteen sustapenerako foru edo udal
politikak –eta gainerako tokiko erakundeenak– hobetu ditzaketenak.
g) Sarearen aurrekontuak ezagutzea eta, hala badagokio, haien inguruan
erabakiak hartzea, horretarako eskumena duten organo edo egituren bidez.
h) Foru aldundiak udalerriei eta gainerako tokiko erakundeei laguntza
teknikoa eta lankidetza eskaintzeko aurrera eramaten dituen prozesuetan
laguntzea, arazoak edo konpondu gabeko auziak behar bezala identifikatuz
eta haur eta gazteen sustapenerako tokiko politikak hobetzea xede duten
arauak eta ordenantza ereduak, proposatutako gida metodologikoak eta
Sarean bultzatzen den bestelako edozein ekimen sustatuz.
i) Sarea dinamizatzea dauden egituren bitartez.
Amaierako xedapena. Indarrean jartzea.
Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean
jarriko da indarrean.
Donostia, 2019ko apirilaren 16a.
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