HERNANIKO KALE HEZIKETA PROGRAMA ETA GAZTE TXOKO ZERBITZUAREN ARTEKO KOORDINAZIO – SISTEMA.
2015/2016 IKASTURTEA

HERRI MAILAKO HEZIKETA PROIEKTUA (H.H.P)
IZENA:

Parte hartzaile kopurua:

Ezaugarriak/Funtsaketa/Eratortzeak:
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KO KALE
HEZIKETA
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ZERBITZU
AREN
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Gaztetxokora joateko adina duten Kale
Heziketa Programan parte hartzen duten
gazteak.

a Programaren helburuetako bat nerabeek
herriko baliabide normalizatuetan parte hartzea
delarik, hauekin koordinatzeko beharra.
a Programan parte hartzen duten nerabe asko ez
dira Gaztetxokoko ekintzetara joaten.
a Orain arteko koordinaketak ekintzei begira
egiten ziren gehienbat, gazteen beharrak
zeharka landuaz.
a Hau dela eta, Programan parte hartzen duten
gazteen
beharren
inguruan
bilera
estrukturatuak egiteko premia dago.
a Joaten diren nerabeen inguruko informaziofluxua egoteko beharra.
a Kale Heziketa Programatik gazte bakoitzari
begira ezarritako helburuak lortzearen bidean
esku hartzearen ildoak adosteko beharra.
a Eszenario bakoitzean hezitzaileen funtzioak ez
daude guztiz ondo definituta.

Aldia:
Ikasturtean zehar (ekintzen arabera):
1.1. Ekintza: Beharraren arabera, bilera baten
bitartez, kale hezitzaileek deituta.
1.2. Ekintza: 3 hilean behin.
1.3. Beharraren arabera, zuzenean Gazte
Txokora gerturatuz.
1.4. Ekintza: astean behin, zuzenean Gazte
Txokora gerturatuz.
1.5. Ekintza: zerbitzuen jarraipen-bileretako
ohiko maiztasunarekin
1.6. Ekintza:
ikasturtearen
amaieran,
maiatzean bilera baten bitartez, Gazteria
teknikariak deituta.

Helburuak:

Koordinaketak:

a Zailtasun egoeran dauden gazteen parte hartzea
sustatu Zerbitzu Normalizatuetan.

-

a Arrisku egoeran dauden gazteen detekzio azkarra
egin eta Kale Heziketa Programara bideratu.

Gaztetxokoko Hezitzaileak (ekintza guztietan)
Kale Hezitzaileak (ekintza guztietan)
Gazteria Teknikaria (1.5. eta 1.6. ekintzetan)
Gizarte Langilea (prebentzio teknikaria) – 1.6. ekintza
Gizarte Langilea (kale heziketa programaren
arduradun teknikoa) – 1.5. ekintza

Ekintzak:

Informazio-trukaketa:

1.1

- Kale Heziketako talde proiektuak (talde1, talde2)

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Programan parte hartzen duten gazteak Gaztetxokora
gerturatzeko ekintzak proposatu.
Koordinazio bilerak.
Gaztetxokoak eskainitako ekintzetan parte hartu THP
eta BHP desberdinekin (talde eta banakako proiektuak)
Aldiroko bisitak Gaztetxokora gazterik gabe arrisku
egoeran aurkitzen diren gazteak detektatzeko.
Bi zerbitzuen arteko koordinazioaren jarraipena egin,
teknikari bakoitzak bere arloko zerbitzuko
hezitzaileekin.
Hezitzaileek eta teknikariek saio bateratuta egin,
zerbitzuen arteko koordinazioa baloratzeko eta
hurrengo urterako hobekuntzak proposatzeko.

Balorazio orokorra:

- Bi arloetako komunak izan daitezkeen gaiak:
gazte lokalak, berdintasuna, kiroldegiaren
erabilera, …)
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KRONOGRAMA – KOORDINAZIO-SISTEMAREN DEFINIZIOA
HERNANI
1
4.3 Zerbitzuetan jatorri eta egoera ezberdinak dituzten haur, nerabe eta gazteen
irisgarritasuna bermatu.
4.3.2. Gaztetxokoa eta kale hezitzaileen arteko koordinazio sistema bat adostu
4.3.2.1. Gizarte langilea, gazteria teknikaria, kale hezitzaileak eta Gazte Txokoko
hezitzaileak aurkezpen bilera bat egin, elkar ezagutzeko
4.3.2.2. Programa eta zerbitzuen aurkezpena egin, lan-orientazio eta interesgune
komunak identifikatuz
4.3.2.3. Bi zerbitzuak koordinatuta egoteko proposamena diseinatu eta abian jarri
4.3.2.4. Koordinazio-sistema ebaluatu

iraila
2 3

4

1

urria
2 3

4

azaroa
1

ekaina

25
13
8

KRONOGRAMA – KOORDINAZIO-SISTEMAREN EKINTZENA
iraila urria azaroa abenduaurtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
123 41 234 12 341 23 412 34 123 41 234 12 34
12 34

HERNANI
4.3 Zerbitzuetan jatorri eta egoera ezberdinak dituzten haur, nerabe eta gazteen irisgarritasuna bermatu.
4.3.2. Gaztetxokoa eta kale hezitzaileen arteko koordinazio sistema bat adostu
4.3.2.3. Bi zerbitzuak koordinatuta egoteko proposamena diseinatu eta abian jarri
EKINTZA
1.1 Programan parte hartzen duten gazteak Gaztetxokora gerturatzeko
ekintzak proposatu.
1.2. Koordinazio bilerak.
1.3. Gaztetxokoak eskainitako ekintzetan parte hartu THP eta BHP
desberdinekin
1.4 Aldiroko bisitak Gaztetxokora gazterik gabe arrisku egoeran aurkitzen
diren gazteak detektatzeko
1.5 Bi zerbitzuen arteko koordinazioaren jarraipena egin, teknikari
bakoitzak bere arloko zerbitzuko hezitzaileekin
1.6 Hezitzaileek eta teknikariek saio bateratuta egin, zerbitzuen arteko
koordinazioa baloratzeko eta hurrengo urterako hobekuntzak
proposatzeko.

8

ARDURADUNA

PARTE-HARTZAILEAK

Kale hezitzaileak

Gaztetxokoko Hezitzaileak

Kale hezitzaileak

Gaztetxokoko Hezitzaileak

Kale hezitzaileak

Gaztetxokoko Hezitzaileak, gazteak

Kale hezitzaileak

Gaztetxokoko Hezitzaileak, gazteak

Gazteria Teknikaria Gizarte langilea (Ana)

Gaztetxokoko Hezitzaileak - Kale
hezitzaileak

Gazteria teknikaria

Gizarte Langilea (Koro),
Gaztetxokoko Hezitzaileak, Kale
hezitzaileak

MAIZTASUNA
Beharraren arabera, bilera baten bitartez, kale
hezitzaileek deituta.
3 hilean behin
Beharraren arabera, zuzenean Gazte Txokora
gerturatuz
Astean behin, zuzenean Gazte Txokora
gerturatuz
Zerbitzuen jarraipen-bileretako ohiko
maiztasunarekin
Ikasturtearen amaieran, maiatzean bilera baten
bitartez, Gazteria teknikariak deituta
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JARRAIPENA EGITEKO FITXA

HERNANI
4.3 Zerbitzuetan jatorri eta egoera ezberdinak dituzten haur, nerabe eta gazteen irisgarritasuna bermatu.
4.3.2. Gaztetxokoa eta kale hezitzaileen arteko koordinazio sistema bat adostu
4.3.2.3. Bi zerbitzuak koordinatuta egoteko proposamena diseinatu eta abian jarri
EKINTZA

1.1 Programan parte hartzen duten gazteak
Gaztetxokora gerturatzeko ekintzak proposatu.
1.2. Koordinazio bilerak.

1.3. Gaztetxokoak eskainitako ekintzetan parte
hartu THP eta BHP desberdinekin
1.4 Aldiroko bisitak Gaztetxokora gazterik gabe
arrisku egoeran aurkitzen diren gazteak
detektatzeko
1.5 Bi zerbitzuen arteko koordinazioaren jarraipena
egin, teknikari bakoitzak bere arloko zerbitzuko
hezitzaileekin
1.6 Hezitzaileek eta teknikariek saio bateratuta
egin, zerbitzuen arteko koordinazioa baloratzeko
eta hurrengo urterako hobekuntzak proposatzeko.

GARATUTAKO EKIMENAK

DATA

EGOERA

BALORAZIOA

