
III Plan Foral  
de Juventud  

2021-2023 
Gazteriaren III. 

Foru Plana  
2021-2023

AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua



2

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

Aurkibidea Aitzinsolasa 3
1. Aurrekariak 4

1.1 Nafarroako Gobernuaren 2017-2019rako Gazteriaren II. Plana 4
1.2 Arau esparrua 5
1.3 Aldez aurreko dokumentuak 6

2. Gazteriaren III. Foru Planaren prestaketa 8
2.1 Gazteen parte-hartze prozesua 10 
2.2 Gazteriarekin lan egiten duten erakundeetako eta  
gazteen elkarteen sareko teknikarien parte-hartzea 11

3. Ildo estrategikoak  12
3.1 Helburuak 12

4. Planaren egitura 14
4.1 Egiturazko eta zeharkako ardatzak 14
4.2 Lan arloak 16

5. Lanerako plana: Helburuak eta ekintzak 19
Ai Asoziazionismoa 19
Bi Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa 21
Ci Boluntariotza 26
Di Lurralde Garapena 27
Ei Hizkuntza Politika 29
Ei Aisia eta Astialdia 31
Gi Hezkuntza Formala 32
Hi Hezkuntza ez-formala 35
Ii Etxebizitza 37
Ji Enplegua eta laneratzea 38
Ki Osasuna 42
Li  Kultura 44
Mi Mugikortasuna 46
Ni Kontsumoa 48
Oi Kirola 48
Pi Bizitzaren jasangarritasuna 49

6. Ebaluazioa eta Jarraipena 50
7. Ekintzen Koadroak 55
8. Memoria ekonomikoa 76
9. Eranskina 77



3

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

Aitzinsolasa

Murrizketak tartean egonda ere, eta teknologiaren 
laguntzaz, bizkor eta zintzo lan egin dugu azterketari 
eta parte-hartzeari dagokienez, bai barnera begira 
(Nafarroako Gobernuaren hainbat Departamenturekin) 
bai kanpoko eragile, erakunde eta gazteekin, ekintza 
plan bat osatu eta ikuspegi berria eman nahian, 
Nafarroako Gazteriaren Institututik (NGI) aurrera 
daramagun lan ildoari jarraipena emanez. 

Dokumentua hainbat ataletan antolatua dago, era 
horretan aztertzeko eta erantzuna emateko gaurko 
gazteen gizarte errealitate konplexuari, testuingurua 
gero eta globalagoa eta teknologikoagoa den honetan. 
Aurrekarietan aletzen ditugu dokumentu hau egiteko 
gogoan izan ditugun erakunde eta gizarte esparruak, 
betiere ikuspegia jarrita Gazteriaren II. Planaren 
lanaren jarraipenean, eta 2020-2023 Nafarroako 
Gazteriaren Foru Estrategia berrian, 2020ko azaroaren 
11n onartu baitzen.

Hurrengo atalean, berriz, lan hau egiteko aurrera 
eraman den parte-hartze prozesua zehaztu dugu. 2020-
2023 Gazteriaren III. Foru Estrategia lantzeko egindako 
lana lagungarria izan zaigu, 2021-2023 Gazteriaren III. 
Foru Plan honen ildo estrategikoak planteatzeko eta 
zehazteko garaian.

Ildo estrategikoetatik abiatuta, beste atal espezifiko 
batean, planaren egitura eta planteatutako 
helburuei erantzuna emateko ekintza desberdinak 
zehaztu, ordenatu eta hierarkizatzeko jarraitu dugun 
metodologia azaldu ditugu. Dokumentua 16 lan 
arlotan antolatua dago, eta horien arabera zehazten 
ditugu helburu orokorrak eta helburu espezifikoak. 

2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plan honen funtsezko 
beste atal bat da, ezinbestez, azaldutako konpromisoen 
jarraipena eta ebaluazioa egiteko metodologia bat 
zehaztea, eta hainbat adierazle oinarritzat hartuta 
prestatu dugu. Eta azkenik, ekintzen koadroetan, 
modu grafikoago batean jasotzen dugu III. Plan honen 
ekintza bakoitza, bere helburu espezifikoarekin eta 
dagokion aurrekontu lerroarekin lotua.

Dokumentu honek jasotzen du Nafarroako Gazteriaren 
Institutuak egindako ahalegin kolektiboa, eta halaber, 
hainbat Departamentuk, erakundek, elkartek eta 
pertsona gaztek eskaini duten lankidetza, honen 
prestaketan parte hartu baitute, modu batean edo 
bestean.

Hurrengo orrialde 
hauetan 2021-2023 
Gazteriaren III. Foru 
Plana aurkezten dizuegu, 
oraindik ere, pandemiaren 
bilakaerari begirik kendu 
gabe, noski. 
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2021en aurreko urtea, 2020koa, ezinbestean markatua 
izan da martxoan agertutako Covid-19aren eraginaga-
tik, eta pandemiaren ondorio sozio-sanitario handien-
gatik, ahaztu gabe inguruan sumatzen ditugun eral-
daketa sozial, ekonomiko eta instituzionalak, haietan 
murgilduta egon garelako, eta orain ere hala gaudelako, 
2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana prestatu dugu-
nean. 2020-2023 Nafarroa Suspertu Planak agerian utzi 
du orain gure begiez ikusten dugun berreraikuntzaren 
beharra, izan ere, egoera honek eragin berezia izan du 
kolektiborik zaurgarrienetan, eta horietako bat gazteen 
kolektiboa da. 

Nafarroako Gazteriaren Institutuarentzat (NGI) 
erronka izan da III. Foru Plan honi heltzea, Covid-19ari 
aurre egiteko erakundeek eman beharreko erantzu-
naren testuinguruan, gazteen egoerak (bizimoduen 
aldaketak) eta haiekin lotutako erakunde eta insti-
tuzioen egoerak lan handia eskatu baitigute, berau 
prestatzeko eta egoeraren arabera egokitzeko. Gaine-
ra, III. Foru Plana egin aurretik, NGIk Nafarroako Gazte-
riaren diagnosi orokor bat egin zuen, gazteen egoerari 
buruzko adierazleak eguneratzeko asmoz. Diagnosi 
hartatik abiatuta prestatu eta onartu zen 2020-2023 
Gazteriaren Foru Estrategia, non Plan berriaren hel-
buruak, printzipioak eta jarduteko ardatzak jasotzen 
ditugun. 

III. Plan honek gazteriarekiko, haiek biltzen dituzten 
erakundeekiko eta instituzioekiko lanaren ikuspegi 
berri bat markatu nahi du, eginahala eginez helburuei 

1.1 
Nafarroako Gobernuaren 
2017-2019rako Gazteriaren II. 
PLANA

III. Plan horrek, neurri handi batean, 
Gazteriaren II. Planak iraun zuen 
bitartean NGIk egin zuen lanari 
jarraipena eman eta hobetu ere egin 
nahi du, haren lanerako ekintza 
guztiak ebaluatu ondoren. II. Planak 
bezala, dokumentu honetan jasotzen 
den lanerako planteamendu berriak, 
jarduketa esparru bat, lan ildoak eta 
ekintza zehatzak eskaintzen ditu, 
jarduera-alor espezifikoen arabera 
ordenatuak, eta horien berri emanen 
dugu ondorengo ataletan. 

eta lan ildoei zeharkakotasun handiagoa eta 
maila anitz gehiago emanez. Gazteriaren politiken 
ezaugarri nagusiak Nafarroako Gobernuaren beste 
Departamentuekiko zeharkakotasuna, parte hartzea 
eta  koordinazioa izan dira, eta hala egiaztatu dugu, 
ikuspegi berriak Departamentu horietan, eta orobat 
gazteen erakundeetan, izan duen harrera ona ikusita, 
Plana garatzeko egin den informazio bilketa eta analisi 
lanaren testuinguruan. Zeharkakotasun handiagoko 
ikuspegi horrek sustapena eta onarpena aurkitu ditu, 
batik bat, Nafarroako Gazteriaren Institutua erakunde 
autonomo gisa eta Zeharkako Ekintzen Atala sortu 
ondoren.

Gazteriaren II. Planaren ebaluazioa Gazteriaren 
Departamentu arteko Batzordean aurkeztu zen, eta 
azpimarragarria da haren ekintzek (2017-2019) parte 
hartu zuten gazteen aldetik izan zuten harrera ona, eta 
horrekin batera, zabalkunde handiago baten beharra, 
Planaren helburuen eta edukien etorkizunerako. Hiru 
urte haietako ekintzen egikaritze maila, batez beste, 
% 91,6koa izan zen, ekonomiaren esparruan % 106ra 
iristen dena. Gazteriaren II. Plan horrek, azken finean, 
bidea zabaldu du sakontzen jarraitzeko gazteriaren 
politiketan, gero eta zeharkakoagoak, dinamikoagoak 
eta berritzaileagoak, behin finkatu ondoren Nafarroako 
Gazteriaren Institutuaren kokapena erreferente 
gisa, Nafarroako gazteei begira egiten diren politika 
publikoen eremuan.  

1. Aurrekariak
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Gazteriaren politiken bermea Gazteriari buruzko 
11/2011 Foru Legea, apirilaren 1ekoa, da, haren 
bidez arautzen baita gazteriari buruzko politika, eta 
zeharkakotasuna, herritar gazteei begira egiten den 
politikan. Politika horiek, eta haien funtsezko tresna 
diren Gazteriaren planak, aurrera eramateko behar 
diren baliabideak eta ikuspegi integrala emateko 
ardura duen instituzioa NGI da. 

Foru Lege horren 3. eta 11. artikuluetan jasotzen 
dira gazteriaren politikak zuzendu behar dituzten 
printzipioak eta, horrenbestez, 2020-2023 Gazteriaren 
Foru Estrategian azaldu dugun moduan, Gazteriaren III. 
Foru Planak jarraitu behar du unibertsaltasuna ematen  
bere helburuei eta jarduketei, balio demokratikoen 
eta parte-hartzearen sustapena eta garapena, 
gizarteratzea, aukera berdintasuna eta, ezinbestean, 
gazteen egoeraren gaineko arreta integrala. Neurri 
handi batean, Legeak aurreikusten du politiken 
egokitzapena, izan diren aldaketa sozialen arabera, 
eta orobat, horiei aurre egiteko Nafarroako Gobernuak 
eskaini beharko dituen erantzunen arabera ere. 

Araugintzaren ikuspegitik, 2021-2023 Gazteriaren III. 
Foru Plan honen ardatza da, gainera, genero berdinta-
sunaren printzipioa zeharkakotasunez aplikatu beha-

1.2 
Arau esparrua

Bizi-agertoki berri baterako Plana da, 
eta ezaugarria izanen du, zalantzarik 
gabe, nolabaiteko ziurtasun eza, gero 
eta handiagoa baita gaur -gazte izateak 
berez duenaz gain- eta horrekin batera, 
pandemiak gazteen bizitzan hemendik 
aurrera ere izaten ahal dituen ondorio 
pertsonalak eta sozialak. 

rra, hala agintzen baitu emakume eta gizonen arteko 
berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Le-
geak, politika publikoak diseinatu, ezarri eta ebaluat-
zean. 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Planak ikuspegi 
integrala eskaintzen du, gero eta zeharkakoagoa, eta 
eguneratua, gazteengan eragina duten arazoei buruz, 
eta jarduketa esparru malgua sortu nahi du, eta egoki-
tua, gazte nafarren berezko beharren arabera, eta Co-
vid-19aren ondorioz sortutako beharren arabera. Plan 
hau sortu da gazteen erakundeen, pertsona gazteen 
eta hainbat instituzioren parte hartzearekin eta kon- 
tsentsuarekin, Gazteriaren Foru Estrategian eta III. 
Plana prestatzeko egindako lanetik abiatuta, betiere 
elkarrizketa estrukturatu bati jarraikiz, arazoak eta be-
harrak kolektibo ezberdinen ahotsetik sortzen baitira. 

Hitz batean esanda, Plan honek, gazteriaren politiken 
unibertsaltasunaren esparruan, indarrez bultzatu 
nahi du gizartearen eraldaketa, bermea jarriz gazteen 
independentzian eta eskubideen aitortzan, gizarte eta 
kultura aniztasunaren defentsan eta sustapenean, 
bizitzaren eta zaintza-lanen berdintasunean eta 
jasangarritasunean, balio solidarioen sakontasunean 
eta kolektiboarentzako bizitzeko aukeren garapenean. 
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Estrategia berri horri heltzeko beharrezkoa izan 
da Diagnosi integral bat egitea, gazteen bizitzaren 
esparruen gaineko ikuspegi orokorra lortzeko. NGIk 
berariaz Nafarroako gazteei 2018an eta 2019an 
egindako bi inkesta abiapuntutzat hartuta, eta beste 
hainbat iturri aztertu ondoren, Nafarroako gazteriaren 
bilakaerari buruzko adierazleak zehaztu ziren, Covid-
19aren agerpenak markatutako testuinguru sozial 
batean, eta gazteengan horrek epe motz eta ertainera 
izan ditzakeen ondorioak gogoan hartuz. 

Diagnosiak agerian jarri du desberdintasun 
sozio-demografikoak, hiriburuak eragiten duen 
erakarpenaren ondorioz, populazio gutxieneko 
eskualdeak populazioa galtzen jarraitzen baitute. 
Osasunaren arloan, kategoria integral gisa, azpimarratu 
behar dugu badirela ohitura osasungarriak, eta 
beste batzuk ez hain osasungarriak, kontuan hartu 
beharrekoak, politikak eratzean.  Astialdia, aisialdia 
da aztertutako beste gaietako bat, lotura baitu 
pandemiak eraldatu dituen zenbait jardunbide eta 
ohitura sozialekin. Teknologiaren agerpenak ere 
gero eta garrantzi handiagoa du gazteen bizitzan, 
gizarte harremanetarako, prestakuntzarako nahiz 
enplegurako baliabide erabilgarria baita. Aztergai izan 
dira, orobat, prestakuntza eta enplegurako estrategiak, 
bizilekuaren emantzipazioa lortzeko politikekin duten 
loturagatik, lan merkatu gero eta segmentatuago, 

1.3 
Aldez aurreko dokumentuak

2021-2023 Gazteriaren III. Foru Planak 
NGIk 2020an prestatutako 2020-
2023 Gazteriaren Foru Estrategian 
jasotzen diren edukiak garatzen ditu, 
han deskribatzen baitziren Planaren 
printzipioak, helburuak eta jarduketa 
arloak. 

lehiakorrago eta aldakorrago batean, non Covid-
19ak gazteak kanpora egotzi besterik ez duen egin. 
Gazteen bizitzan izandako aldaketa soziala ere islatu 
da, zenbait portaera normalizatu baitira, besteak 
beste, bikote harremanetan (bizikidetza vs ezkontza), 
genero berdintasunean, harreman pertsonaletan eta 
bikotean, eta sexu aniztasunean.

Beste alde batetik, genero berdintasuna, klima 
aldaketa eta beste hainbat balioren gaineko iritziak 
(familia, adiskidetasuna, harreman afektiboak...), 
oraingo egoera eta bizitzarako itxaropenak ere aztertu 
dira Diagnosi honetan. 

Gazteria gizartearen kondizio bat da, historiaren une 
bakoitzean birsortzen dena, unean uneko baldintza 
sozial eta instituzionalen arabera, era guztietako 
desberdintasunak, klase, genero nahiz etnia 
jatorriarekin lotutakoak, islatzen dituena, eta beraz,  III. 
Foru Plan honek laguntzeko eta gizarte eraldaketarako 
ikuspegiak eta estrategiak eskaintzen jarraitu beharko 
du, gazteen lurralde eta gizarte kohesioan sakontzeko. 
Gaur, mundu gero eta globalago eta teknologikoago 
batean, begien aurrean dugun gazteen belaunaldia, 
lehenengo aldiz historian,  azken 25-30 urteetako 
belaunaldien aldean, oso bestelako testuinguru 
batean gizarteratu da. Eta gazte horien beharrei, hain 
zuzen ere, eman behar die erantzuna III. Planak.

1 | Aurrekariak
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Baina gaurko politika publikoen ezaugarrietako bat 
garapen jasangarria da, NBEaren 2030 Agendak 
jasotzen duen bezala, Nafarroako Gobernuak harekin 
bat egin baitzuen, 2019an. 2030 Agendak bizitzaren 
jasangarritasuna lehenesten du, arlo soziala, 
ekonomikoa eta ingurumena integratuz Garapen 
Jasangarrirako 17 Helburuen bidez; gazteen kasuan, 
aipagarriak dira 3. GJHa (Osasuna eta Ongizatea), 
4. GJHa (Hezkuntza eta Kalitatea), 5. GJHa (Genero 
Berdintasuna), eta 8. GJHa (Lan Duina eta Hazkunde 
Ekonomikoa).

Ezin ahaztu ditugu, inolaz ere, 2019-2027 Europako 
Gazteriaren Estrategia eta Gazteriaren 11 Helmugak, 
gazteen eta haien gaineko ardura duten pertsonen 
elkarrizketa estrukturatu baten emaitza izan zirenak. 
Gazteriarekiko elkarrizketa prozesu hori aurrera 
eraman da, modu desberdinean bada ere, Estrategia 
prestatzeko unean ere, eta jarraipena izan du 2021-
2023 Gazteriaren III. Foru Plan honetan. 

Europako bultzada horrekin bat egin dute Espainiako 
gazteriaren politikek, eta hala jaso du 2020 Espainiako 
Gazteriaren Estrategiak, sei ardatz estrategikoren 
inguruan bilduta: Hezkuntza eta prestakuntza; 
Enplegua eta ekintzailetza; Etxebizitza; Osasuna, Aisia 
eta Kirola; Parte hartzea, Boluntariotza, Gizarteratzea 
eta Berdintasuna eta Erakunde arteko Lankidetza.  

Beraz, jasota geratzen dira politika publikoen 
hainbat jarduketa maila, 2020-2023 Gazteriaren Foru 
Estrategian. 

1 | Aurrekariak

1.3
Aldez aurreko dokumentuak
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Gazteriarekiko eztabaida prozesu parte-hartzaileak hiru fase ditu, gehi prestaketa aldi bat:Gazteriaren III. Foru Planaren 
xedea da gaurko gazteen 
gizartearen arabera egokitzea, eta 
apustu egitea eredu zeharkakoago, 
irekiago eta partekatuago baten 
alde, pandemiaren efektuen 
aurrean, eta prozesu partekatu 
batetik abiatuta prestatu da, hiru 
fasetan antolatua: prestaketa, 
gauzapena eta jarraipena eta 
ebaluazioa. Planteatutako 
metodologia, logikoa denez, 
COvid-19 agertu ondorengo osasun 
protokolo eta gomendioen arabera 
egokitu da, eta malgutasunez eta 
baliabide telematikoak erabiliz 
burutu da. 

2. Gazteriaren III. Foru Planaren prestaketa

1. irudia. Parte-hartze prozesuaren epealdiak.

UZT ABUZ IRAI URR OTS OTS MARURR

0. FASEA
Prestaketa bilerak 

Nafarroako Gazteriaren 
Kontseiluarekin

1. FASEA
Ekintzak  

abiaraztea

2. FASEA
Eztabaida prozesu 

parte-hartzailea

3. FASEA
Itzulera

1.1 Parte-hartzea: gazteen ko-
lektiboa, teknikariak, gaz-
teriaren arloan lan egiten 
duten erakundeak eta gaz-
teen elkarteen sarea. 

1.2 Jarraipenerako eta 2. Fasea 
prestatzeko batzarra.

1.3 Nafarroako Gobernuko 
hainbat Departamenturen 
gazteria arloko teknikarien 
mahai teknikoak, tokiko 
entitateetako eta gazteen 
elkarteen sareko teknika-
riekin. 

Fase previa preparatoria. 2.1  Planaren lehenengo zirri-
borroa prestatzea.

2.2 Planaren lehenengo zirri-
borroaren ikuskapena Na-
farroako Gazteriaren Kon- 
tseiluan.

2.3 Itzulera fasea, prozesuan 
parte hartu duten eragile 
guztientzat, eta azalpen 
publikoa, Gardentasuna-
ren eta Gobernu Irekiaren 
Atarian.

2.4 Ekarpenak biltzea eskual-
deetako foroetan, eta pla-
naren behin betiko doku-
mentua prestatzea.

2.5 Planaren behin betiko 
dokumentua prestatzea, 
jasotako ekarpenak inte-
gratuz.

3.1. Plana Gazteriaren Depar-
tamentu arteko Batzordera 
igortzea, hark onar dezan.

3.2. Behin betiko dokumentua 
jendaurrean jartzea eta 
Nafarroako Parlamentuan 
aurkeztea.
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DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO | PROZESUAREN DIAGRAMA OROKORRA

PROCESO PARTICIPATIVO DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO 
III PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA 2021/2023

PARTE HARTZEKO PROZESUA, ELKARRIZKETA EGITURATUAREN 
BIDEZKOA, GAZTERIAREN III. PLANA (2021/2023) PRESTATZEKO

El INJ pretende abrir el plan a la participación de todas aquellas personas 
jóvenes, entidades e instituciones que así lo requieran. Por ello, desde el INJ 
planteamos una metodología flexible y adaptada a los protocolos 
y recomendaciones sanitarias ante la pandemia del COVID-19.

NGIren asmoa da parte hartzeko prozesu bat irekitzea, planean parte har dezaten hala 
eskatzen duten gazteek, entitateek eta erakundeek. Horregatik, NGItik metodologia 
malgu bat proposatzen dugu, COVID-19aren pandemiari aurre egiteko protokoloei eta 
osasun gomendioei egokitua. 

Reuniones 
preparatorias con 

el CJN-NGK
Prestaketa 

bilerak NGKrekin

Reunión de 
seguimiento con el 

CJN-NGK y preparación 
de la fase 2

Jarraipen bilera, 
NGKrekin, eta 2. fasea 

prestatzea

Mesas técnicas del personal 
técnico de juventud, de los 

departamentos del Gobierno de 
Navarra y de la red asociativa
Mahai teknikoak (Nafarroako 
Gobernuko departamentuetako 

teknikariak, gazteriaren arlokoak, 
eta elkarteen sarea)

Fase de retorno a todos/as 
los/as participantes en el 

proceso y exposición 
publica

Itzulera fasea, prozesuan 
parte hartu duten 

guztiekin, eta jendaurrean 
jartzea

Recogida de las aportaciones 
y elaboración del documento 

de�nitivo del III Plan de 
Juventud

Ekarpenak jasotzea eta 
gazteriaren III. planaren 

behin betiko agiria 
prestatzea

 Fase de retorno: exposición pública del documento de�nitivo y presentación en el Parlamento de Navarra
Itzulera fasea: behin betiko agiria jendaurrean jartzea eta Nafarroako Parlamentuan aurkeztea

III Plan de Juventud del Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernuaren Gazteriaren III. Plana

Reunión de 
seguimiento con el 

consejo de la juventud
Jarraipen bilera 

gazteriaren 
kontseiluarekin

Elaboración del 
borrador del III Plan 

de juventud 2021-2023
Gazteriaren III. 

planaren zirriborroa 
(2021-2023) 
prestatzea

Foros comarcales
Eskualdeko foroak

Presentación para su 
aprobación a la comisión 
interdepartamental de 

juventud
Plana gazteriaren 

departamentuarteko 
batzordeari aurkeztea, 

onets dezan

Participación del colectivo juvenil, 
del personal técnico, de entidades 

que trabajan con juventud y de 
la red asociativa juvenil
Parte hartzea (gazteen 
kolektiboa, teknikariak, 

gazteriaren arloan lan egiten 
duten entitateak eta gazteen 

elkarteen sarea)

FASE 0 | 0 FASEA
Julio-agosto | Uztaila- abuztua

FASE 2   | 2. FASEA
PROCESO PARTICIPATIVO DE DELIBERACIÓN | PARTE HARTZEKO EZTABAIDA-PROZESUA  

Octubre-febrero | Urria-otsaila

FASE 1 | 1. FASEA 
 LANZAMIENTO DE LAS  ACCIONES | JARDUKETAK ABIARAZTEA

Septiembre-octubre | Iraila-urria

AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

 2. irudia: Parte-hartze prozesuaren diagrama orokorra.
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2.1 
Gazteen parte-hartze prozesua 
Parte hartzeko prozesuaren garapenean, zuzeneko parte-
hartzea izan da aukeratutako bidea, gazteen presentzia 
nabarmentzeko, Gazteriaren III. Foru Plan honetarako 
ekintza ildoen definizioan. Pandemiaren ondoriozko egoera 
kontuan hartuta, hainbat inkesta erabili izan dira lanerako, 
eta zehazki, III. Planaren prestaketari lotutako alderdi 
espezifikoago zenbaiten gainean 2020ko urrian egindako 
inkesta bat, ondorengo irudi honetan ikus daitekeenez. 

Nafarroako Foru Komunitateko gazteen emantzipazioari buruzko inkesta 2019

2018ko irailean eta urrian egina, 1.426 lagunez osatutako lagina erabilita, 16 eta 
34 urte bitarteko Nafarroako bizilagunen artean. Konglomeratuen arabera 
estratifikatutako etapa anitzeko lagin sistema, buruz buru egindako elkarrizketen 
bidez egina. Nafarroako gazteen bizileku-emantzipazioaren errealitateari buruzko 
informazioa biltzea. 

Gazteria eta Kirola. Nafarroa 2019. Nafarroako gazteen kirolaren eta jarduera 
fisikoaren unibertsoko balioak, jardunbideak, ohiturak eta gaurko egoera

Telefono bidezko elkarrizketetan oinarrituta, 800 lagunez osatutako lagina erabiliz, 
afijazio proportzionala eginez, adinaren eta generoaren arabera, Nafarroan 
erroldatuta dauden, 16 eta 30 urte bitartekoak diren, eta kirola nahiz jarduera 
fisikoa egiten duten nahiz egiten ez duten gazteen artean.  

Gazteen parte-hartze tailerrak I. Jardunaldiaren esparruan: Gazteriaren- 
tzako aliantzak aldatzen ari den munduan: Gazteria eta 2030 Agenda

Jardunaldi horietan, tailer bat egin zen, non hara joan ziren pertsonek 60ren 
bat proposamen egin zituzten, kontuan har zitezen Gazteriaren III. Foru 
Planean; horretarako, hiru lantalde antolatu zituzten, Planaren oinarrian diren 
3 Ardatz Estrukturalen inguruan lan egiteko. 

Gazteriaren bizitzaren hainbat arlori buruzko inkesta 
2018

2018ko irailean eta urrian egina, 1.459 lagunez osatutako 
lagina erabilita, 14 eta 30 urte bitarteko Nafarroako 
bizilagunen artean. Konglomeratuen arabera estra-
tifikatutako etapa anitzeko lagin sistema, buruz buru 
egindako elkarrizketen bidez egina. Nafarroako gazteen 
kolektiboaren errealitatearen hainbat arlori buruzko 
informazioa biltzea, besteak beste, enplegua, osasuna, 
kultura eta aisia ohiturak, posizio politikoa eta erlijiosoa, 
etorkizuneko espektatibak.

AZTERKETA 
ZER MODUZ 
DARAMAZU? 
2020

GAZTERIA 
ETA KIROLA. 

NAFARROA 2019

EMANTZIPAZIOARI 
BURUZKO INKESTA 

2019

GAZTERIARI 
BURUZKO 

INKESTA 2018

2020 III. 
PLANAREN 
GALDETEGI 
ESPEZIFIKOA

I. JARDUNALDIAK 
GAZTERIA 
ETA GARAPEN 
JASANGARRIRAKO 
HELBURUAK

Azterketa Zer moduz daramazu? 2020 

2020ko apirilaren 3tik 13ra bitartean egina 
(konfinamendu garaia zen, Covid-19aren ondoriozko 
alarma egoera ezarri ondoren), beren burua eskaini 
zuten gazteez osatutako lagin bat erabilita, ez 
probabilitateetan oinarritua, 2.651 inkesta eginez, 
CAWI plataformaren bitartez. Helburu orokorra zen 
lehenengo eskutik ezagutzea egoera nola bizitzen ari 
ziren. Aldi berean, beren beharrak eta aldarrikapenak 
adierazteko aukera eman zen, kontuan izateko, 
gure erkidegoan gazteriaren politikak eta ekintzak 
garatzeko orduan. 

Nafarroako gazteen kolektiboari egindako galde-
tegia, hainbat arlori buruzko ekarpenak bildu eta 
III. Planean jasotzeko

Nafarroan erroldatuta dauden 16 eta 29 urte bitar-
teko gazteei egindako inkesta. Kanpo-lana egina 
2020ko irailean eta urrian. Beren burua eskaini du-
ten gazteez osatutako lagina, ez probabilitateetan 
oinarritua, 804 inkesta eginez CAWI plataformaren 
bidez. 

3. irudia: Gazteen kolektiboaren parte-hartzerako bideak.
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2.2 
Gazteriarekin lan egiten duten 
erakundeetako eta gazteen 
elkarteen sareko teknikarien 
parte-hartzea

Parte hartzeko prozesua integrala da, 
eta gazteriari dagozkion politikekin 
era bateko edo besteko lotura duten 
hainbat eragileren iritziak eta 
ikuspegiak jaso ditu, bide hauek 
erabiliz: 

NAFARROAKO GOBERNUKO DE-
PARTAMENTUETAKO TEKNIKA-
RIEI ZUZENDUTAKO GALDETEGI 
IREKIA

Lehengo planaren ardatzetatik eta 
ekintzetatik abiatuta, plantilla bat 
prestatu zen, teknikari guztiek era-
biltzen duten Excel formatuan. Han 
zehazten ziren lehengo planaren ar-
datz bakoitzeko ekintza guztiak, eta 
informazio-itzulera eskatzen zen, 
arlo hauei buruz: 

- Ekintza hori plan berrian man-
tendu beharra.

- Ekintzaren gauzapena hobetze-
ko beharrak edo baliabideak.

- Ekintzen ebaluazioa eta jarrai-
pena egiteko adierazleak.

- Aurreko planetan jaso ez diren 
ekintzak aipatzea.

- Planean jaso beharreko beste 
zenbait alderdi.

Departamentuetatik, irailean eta 
urrian, guztira 21 plantilla jaso dira, 
eta horiek aztertu dira, ekintza-pla-
na prestatzeko eta jarduerak ze-
hazteko. 

ELKARRIZKETA IREKIA, GAZ-
TEEN KOLEKTIBOAREKIN LOTU-
TAKO ENTITATE, ELKARTE ETA 
INSTITUZIOEI ZUZENDUA

Parte hartzeko prozesuaren baitan, 
elkarrizketa ireki bat egin zen, bi hiz- 
kuntzatan, Nafarroako gazteekin 
lotura zuzena edo zeharkakoa du-
ten entitate, instituzio eta elkartee-
kin, berez inplikatuta daudelako III. 
Foru Planaren prestaketarekin. Ha-
ren edukia hiru gai hauen inguruan 
ardazten zen: 

1- Gazteen bizitzaren hainbat arlo-
tan kezkarik handiena eragiten 
duten gaiak identifikatzea.

2- Gazteriaren III. Planean jaso be-
harko liratekeen gai eta jarduke-
ta-ildo berriak proposatzea.

3- Bestelako ekarpenak edo beha-
rrak.

Informazio bilketa 2020ko abuz-
tuan eta irailean egin zen, guztira 
57 elkarrizketa eginez (51 gaztela-
niaz eta 6 euskaraz), CAWI plata-
formaren bidez. 

LAN MAHAIAK

Hiru mahai osatu ziren, alde bate-
tik, gazteriaren arloarekin lotura 
duten Nafarroako Gobernuko De-
partamentuetako teknikariekin, 
beste alde batetik, tokiko entita-
teetako gazteen arloko teknika-
riekin, eta azkenik, gazteen arloan 
aritzen diren elkarte eta erakun-
deekin. Pandemiak eragindako 
egoeraren ondorioz, mahai tekniko 
guztiak modu birtualean egin dira, 
Zoom plataformaren bidez, urriko 
bigarren astean (hilak 5, 6 eta 8), 
batez beste bi orduko iraupenez. 

Lan mahai guztiak moderatu zi-
tuzten NGIren Gazteen Behatoki-
ko teknikariek, lanerako gidoi ba-
tetik abiatuta, eta ondoren hura 
egokituz, parte hartzen ari ziren  
pertsonen solasaldiaren arabera, 
parte-hartzea ahalik eta libreena 
eta berezkoena izan zedin. 
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2021-2023 Gazteriaren III. Foru Planak aldaketa bat 
finkatu nahi luke gazteei begirako politiken ikuspegian, 
gizarteak eta instituzioek halako une zaila bizi duten 
honetan, koordinazioaren eta zeharkakotasunaren 
bidetik, behar-beharrezkoak baitira, hala nola 
gazteekiko egiten dugun lanaren oinarrien 
berrikuntza ere. Lanaren oinarri horien ezaugarria 
da gazteen parte-hartzea areagotu beharra, bai 
planaren jarduketa arloei dagozkien erabakietan, bai 
agertokien egokitzapenean, gizartearen eraldaketa 
beste garapen eredu baterantz bideratzeko, ardatz 
gisa hartuta bizitzaren jasangarritasuna, kohesioa, 
aniztasuna eta berrikuntza. 

3.1
Helburuak

2021-2023 Gazteriaren III. Foru 
Planaren helburu nagusia hau da: 
NGIren eta Nafarroako Gobernuko 
Departamentu arteko Batzordearen 
lanaren testuinguruan, Nafarroako 
gazteriarentzako hurrengo hiru 
urteetarako politiken printzipioak, 
lanerako ardatzak eta ekintza ildoak 
azaltzea eta zehaztea, haren ikuspegia 
eta antolaketa egokituz gazteen 
beharren arabera, eta orobat, 2020-2023 
Gazteriaren Foru Estrategian jasotzen 
ziren edukien arabera.

3. Ildo estrategikoak

Gazteriaren II. Planaren lorratza galdu gabe, Plan 
honen asmoa da  Nafarroako gazteentzako bizi-
agertoki independente, solidario, arduratsu, sortzaile 
eta alternatiboak garatzeko lagungarria izaten 
jarraitzea. Horretarako, jarduera arloen eta ekintzen 
planteamendu egituratua eskaintzeaz gain, Planak 
hainbat tresna aurreikusi beharko ditu, lan ildo berriak 
garatzeko, 2020-2023 Gazteriaren Foru Estrategian 
eta dokumentu honetan bertan seinalatzen diren 
etorkizuneko gizarte aldaketen ondorioz. Horretarako, 
Planak eskaintzen duen dokumentua dinamikoa da, 
eta  gazteriarentzako garrantzitsuak izan daitezkeen 
gai eta programa guztiak jasotzeko eragile eta 
instituzio desberdinek duten gaitasuna islatzeko 
irekia.
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Helburu orokor horiek modu espezifikoan garatuko 
dira, 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plan hau 
abiarazteko ezarritako jarduketa arlo bakoitzean. 
Helburu horiek, gainera, honako lan agertoki hauen 
gainean ezarri dira:

i Gazteriak behin-behinean (pandemia) nahiz 
modu estrukturalean bizi izan dituen gizarte 
aldaketei erantzuna emanen dieten lan ildoak 
planteatzea. 

i Lurralde eta gizarte barneko kohesioarekin 
lotura duten balioak sustatzen dituzten 
politikak, programak eta jarduketak sendotzen 
jarraitzea, gizartearen aldaketatik eta gazteen 
independentziatik.

i Gazteen sormena, lankidetza eta parte-hartzea 
sustatzea, eta haien ikuspegia eta presentzia 
eramatea instituzioetara, gizarte, sexu eta 
kulturen aniztasun orokorretik. 

i Pizgarriak eskaintzea bizitzeko aukera guztiei 
(sozio-kulturalak, lanekoak, prestakuntza, etab.), 
sustapen pertsonalerako nahiz sozialerako 
estrategien garapenean.

i Gazteriaren politikak garatzeko abiarazitako 
jarduketa esparruekin eta gizarte aldaketekin 
koherentea izanen den kontakizun bat 
deskribatzea.

Helburu horiek gaurko agertoki sozialari eta 
instituzionalari lotuak dira, eta 2021-2023 
Gazteriaren Foru Estrategiaren printzipioak 
atxikitzen dituzte:

i Feminismoaren ikuspegia eta politika sendo eta 
utziezina gizartearen eraldaketarako, generoen 
berdintasunetik, gazteen bizitzaren arlo 
guztietan. 

i Ikuspegi integrala antolatzeko eta artikulatzeko 
ikuspegia, helburuak, baliabideak eta jarduketa 
ildoak, gaur sor daitezkeen sinergiak eta 
zeharkakotasuna garatzeko.

i Dibertsitatea finkatzea printzipio mugiezin 
gisa, gizarte, kultura, sexu, hizkuntza, erlijio, 
lurralde edo afektibotasun mailan dauden 
desberdintasunak aitortzearekin lotuta, eta hala 
islatzea III. Planean jasotako jarduketa guztien 
diseinuan eta garapenean.

i Gazteen kolektiboen eta haiek biltzen 
dituzten erakundeen parte hartze egiazkoa eta 
eraginkorra, gazteen bizitzarekin lotura duten 
gaien gaineko erabakiak hartzean.

i Berrikuntza soziala eta sormena ekimenak, 
tresnak, programak eta lan dinamikak etengabe 
saritzeko gazteriaren politiken garapenean. 

3 | Ildo estrategikoak 

Adierazitakoaren arabera, 2021-2023 Gazteriaren 
III. Foru Planak ondoko helburu hauei erantzunen 
die:

i Gazteriaren politika publikoen lekua eta NGIren 
jarduera areagotzea, Nafarroako Gobernuaren 
ekintzan.

i Dokumentu honen arabera abiaraztekoa den 
jarduera osatzen duten ekintza guztiak antolatzea 
eta ordenatzea, jarduketarako ardatzak eta 
arloak, helburu espezifikoak, adierazleak eta 
kronogramak erabiliz.

i Hemen jasotzen diren jarduketak aurrera 
eramateko behar diren baliabide teknikoak eta 
ekonomikoak eskaintzea.

i Behar eta arazo berriei lotutako bestelako 
jarduketak eta programak aurrera eramateko 
jarduketa esparruak zehaztea. 

Adierazitako helburuek eta printzipioek bidea zabaltzen digute modu espezifikoan zehazteko Gazteriaren III. Foru Planaren egitura. 
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Egiturazko ardatzek, zeharkako ardatzek ez bezala, 
jarduera arlo espezifikoak zehazten dituzte, ondoren 
haiei esleitzeko programak eta ekintza zehatzak, 
helburu espezifikoen, baliabideen eta ebaluazio 
adierazleen arabera diseinatuak. 

4.1  
Egiturazko eta 
zeharkako ardatzak

Dokumentu honetako aurreko ataletan deskribatu dira, lehenik, Gazteriaren III. Foru Plan 
honi heltzeko NGIk erabili dituen aurrekariak eta jarduketa esparrua, parte-hartzea eta 
gazteriarekin lotura duten eragileengana hurbiltzeko bideak, eta bigarrenik, Planak atxiki 
dituen helburuak, agertokiak eta printzipioak. Horiek horrela, atal honetan, planaren egitura 
deskribatzen da; alde batetik, edukiak antolatzeko erabili diren zeharkako eta egiturazko 
ardatzak, eta beste alde batetik, ardatz bakoitzari lotutako jarduketa arlo espezifikoagoak. 

2020-2023 Gazteriaren Foru 
Estrategiak ezartzen duenaren 
arabera, dokumentu honen 
edukiak bi ardatz motaren 
gainean antolatu dira: egiturazko 
ardatzak eta zeharkako 
ardatzak. Ardatz horiek 
instituzio eta antolamendu 
mailan behar den koherentzia 
ematen diete hemen jasotzen 
diren arlo eta programei. 
Ardatz bakoitzak, beraz, 
gazteen bizitzaren jardueraren 
hainbat eremu jasotzen ditu, 
modu koherentean antolatuak, 
gizartearen edo instituzioen 
jardueren inguruan. 

Zeharkako ardatzek, berriz, NGIren beraren 
printzipioek eta ikuspegiak berezkoak dituzten 
ikuskerak eta helburuak adierazten dituzte, baina 
planteatutako jarduketen emaitzak neurtzeko 
moduarekin, koordinazioa bermatuz jarduera 
arloen, helburuen, jarduketen eta zeharkakoagoak 
diren printzipio hauen artean. 

4. Planaren egitura

Hurrengo figuran identifikatzen dugu, modu ordenatuan, definitutako hiru egiturazko ardatzak eta lau zeharkako 
ardatzak, haiek osatzen baitute dokumentu honen muina. Egiturazko ardatzek beren jarduketa espezifikoak 
izanen dituzte, eta 2020-2023 Gazteriaren Foru Estrategiari jarraikiz, hiru ardatz identifikatu dira: lehen ardatza, 
Auzolana deitutakoa, bigarren ardatza Emantzipazioa, eta hirugarrena, Zeruertza. Ardatz horietako bakoitzaren 
baitan, hainbat jarduera-arlo zehazten dira. 
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EGITURAZKO ARDATZAK

AUZOLANA DU IZENA LEHENENGO ARDATZAK, 
euskaraz argi adierazten duenez, “auzoko pertsonen 
arteko lan komuna”, eta hori lotzen da gazteen 
sozializazio prozesuekin, denbora tarte zehatz 
batean eta gune zehatz batean. Gazteen bizitzaren 
ibilbidearen eraldaketa sozialerako gazte ekintza 
kolektiboa bideratzeko behar diren konpromisoak, 
elkartasunak eta eginahalak zehaztu eta planteatu 
beharra islatzen du. Gazteen ibilbideei lotutako sei 
jarduera ildo ditu. Elkartegintza da gazteen parte 
hartzeko eta eraldaketarako bide nagusietako bat, 
bai eremu formal eta klasikoetan, bai eremu “ez-
formalagoetan” ere. Aurrekoa bezain garrantzitsua 
da gizarteratze, bizikidetza eta generoaren eremuan 
jasotzen den beste jarduera ardatz bat, hor biltzen 
direlako gizarte, kultura, hizkuntza, sexu eta genero 
aniztasun guztiei dagozkien jarduerak. Nafarroako 
gazteen artean, boluntariotzak ekarpen handia egiten 
du prestakuntza ez-formalen garapenean eta bizi-
harremanen ugaritasunean. Jarduera arlo horiez 
gain, Auzolanak gogora ekartzen dizkigu lurralde 
garapenerako jarduera politikoak, hizkuntza politika 
aintzat hartzea, nortasun kolektiboaren osagaia den 
aldetik, ahaztu gabe eginahalak egin behar direla 
balio kolektibo eta arduratsuak sustatzeko, aisialdian 
eta denbora librean. 

EMANTZIPAZIOAREN ARDATZA  da zehaztutako 
bigarren egiturazko ardatza, Gazteriaren Plan honek 
indarrez bultzatzen jarraitu nahi duena, lan merkatuaren 
bilakaera eta, bereziki, eta pandemiaren ondorioz 
eratorritako egoera sozio-laborala ikusita (gazteriaren 
langabeziaren hazkunde “koiunturala”). Nafarroako 
gazteen autonomia pertsonalerako estrategiak eta 
politikak sustatzen jarraitzea. Ardatz honek lau jarduera 
arlo biltzen ditu: hezkuntza formala eta ez-formala, izan 
ere, biek ala biek, emantzipaziorako ibilbideak garatzeko 
tresnak, gaitasunak eta trebetasunak eskaintzen 
dituzte, lan merkatu gero eta segmentatuago baterako 
sarbidetik abiatuta (enpleguaren kalitatea eta lan 
harremanen hauskortasuna), non gazteek zailtasun 
gehiago dituzten, kalitateko lanpostu bat lortzeko. 
Emantzipazioaren kondizioak prozesu desberdinak 
biltzen ditu (prestakuntza, enplegua, bizikidetza, 
etxebizitza...), haien artean nabarmentzen dela 
etxebizitza lortzea, bizilekuaren emantzipazioa funtsezko 
osagaia baita, gazteen autonomia pertsonalean. 

Gazteen bizitza orainaren inguruan eraikitzen 
da, eta ohituren garapenean, jokabide libre eta 
independenteak, etorkizun gutxi-asko hurbilean 
proiektatzen direnak, eta horregatik da HORI BERA 
ZERUMUGAREN ARDATZA. Haren baitan biltzen 
diren lan arloetatik, azpimarragarriak dira honako 
hauek: osasuna, mugikortasuna, kontsumoa, kirola 
eta bizitzaren jasangarritasuna.  

Egiturazko ardatzak

Egiturazko ardatz horietako bakoitza (Auzola-
na-Emantzipazioa-Zeruertza) lotuta dago lau ze-
harkako ardatzekin.

ZEHARKAKO ARDATZEKIN:

Parte-hartzea  eta harekin lotutako estrategia 
berriak funtsezko osagaiak izan dira 2021-2023 
Gazteriaren III. Foru Planaren prestaketan, 
garapenean eta ondorengo ebaluazioan. 

Gizarteratzea eta aniztasuna: Bestela ezin izan 
eta, Plan honek aintzat hartzen du gazteriaren 
errealitate konplexua, gero eta anitzagoa eta 
ezberdinagoa, ezberdintasun guztien eta integrazio 
eta kohesio sozialaren aldeko aitormen gisa. 
Integrazioa, aniztasuna eta konplexutasun soziala, 
bazterkeria mota guztien aurka. 

Berdintasuna printzipioa eta zeharkako ardatza da, 
eta zeharkako ikuspegi feminista oso bat garatzen 
du, generoaren inguruko bazterkeria guztiei aurre 
egiteko eta sexu aniztasun guztiak aintzat hartzeko.  

Eta azkenik, Lurralde arteko Kohesioaren zeharkako 
ardatzak bermatu nahi die gazteei herrietan 
geratzeko aukera, Nafarroako herrietatik alde 
egiten ai baitira, populazio gutxieneko eskualdeak 
erakargarriagoak eginez eta despopulazioaren 
aurkako politikaren beste arlo batzuekiko sinergiak 
sortuz.

Zeharkako ardatzak PARTE-HARTZEA BERDINTASUNAGIZARTERATZEA 
ETA ANIZTASUNA

BERDINTASUNA 
LURRALDE KOHESIOA

4. irudia: Planaren egitura.

4 | Planaren egitura

lan arloak
Ardatza

AUZOLAN

lan arloak
Ardatza

lan arloak
Ardatza

EMANTZIPAZIO HORIZONTE

Asoziazionismoa
Gizarteratzea, bizikidetza 
eta generoa
Boluntariotza
Lurraldearen garapena
Hizkuntza politika
Aisia eta denbora librea

Hezkuntza formala
Hezkuntza ez-formala
Etxebizitza
Enplegua eta laneratzea

Osasuna
Kultura
Mugikortasuna
Kontsumoa
Kirola
Bizitzaren jasangarritasuna
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Egiturazko ardatzetan identifikatutako lan arloek 
osatzen dute dokumentu honen egitura, 2020-2030 
Gazteriaren Foru Estrategiatik abiatuta; horregatik, 
2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plan honen ildoak edo 
ekintzak dagoeneko aipatu diren lan arloetatik (16 lan 
arlo) abiatzen dira, ondoko lan eskema honen arabera:

Lan arloak. Lan arlo bakoitzaren barruan jasoko dira 
hura osatzen duten ekintza espezifikoak. Ekintza 
bakoitzaren helburua izanen da arlo horretan identifi-
katutako gazteen errealitateari erantzuna ematea.

Helburuak. Ekintza horiek lan arlo bakoitzean zehaz-
tutako helburu espezifikoen araberakoak izanen dira.

Ekintzak: Ekintza horiek, lan arloen arabera zehaztu-
ta, helburu espezifikoei lotuta, arlo bakoitza landuko 
dute, eta haien gauzapenaren araberakoa izanen da 
egindako plangintzaren bilakaera.  

Adierazle kuantitatiboak. Adierazle kuantitatiboen 
bidez egindako ebaluazioari esker, ekintza gauzatuen 
eta erabilitako baliabideen berri izanen dugu. 

Adierazle kualitatiboak. Ebaluazio kualitatiboak 
ekintzak analizatzeko aukera emanen digu, gazteen 
arteko aniztasuna eta desberdintasunak kontuan 
izanda.

4.2 
Lan arloak

Gi Hezkuntza formala
Hi Hezkuntza ez-formala
Ii Etxebizitza
Ji Enplegua eta laneratzea

Ki Osasuna
Li Kultura
MiMugikortasuna
Ni Kontsumoa
Oi Kirola
Pi Bizitzaren 
 jasangarritasuna

 5. irudia: Ekintzen kodifikazioa arloz arlo.

4 | Planaren egitura

Ai Asoziazionismoa
Bi Gizarteratzea, bizikidetza  
 eta generoa
Ci Boluntariotza
Di Lurraldearen garapena
Ei Hizkuntza politika
F-i Aisia eta denbora librea

lan arloak
Ardatza

AUZOLAN

lan arloak
Ardatza

lan arloak
Ardatza

EMANTZIPAZIO HORIZONTE
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AUZOLANA ARDATZA ATALDE EKINTZA ETA ES-
KUBIDEEN INTEGRAZIO OSOA

A. Elkartegintza. Arlo honetan kontuan hartuko dira 
elkartegintzaren formarik klasikoenak eta berritzailea-
goak ere bai, eta hurrengo urteetan izan dezaketen 
garapena.

B. Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa. Gizarteak 
dituen baliabideak eskuratzeko eta erabiltzeko unean 
guztientzako berdintasuna bermatu behar da gazteen 
artean, eta haiek gutxiesten edo baztertzen dituzten 
jokabideei, arrazoia edozein dela ere, aurre egin behar 
zaie. Ildo horretatik, guztientzako eskuragarritasuna 
bermatzeko prozesuak eragiten jarraitu behar dugu, gi-
zarteko arlo anitzen arteko sinergian, nolabaiteko des-
gaitasuna duten gazteen sarbidea sustatzen jarraitzeko.

C. Boluntariotza. Boluntariotza talde ikasbide bat da, 
eta gizartean parte hartzeko modu bat, Nafarroako 
gazteen bizimoduan garrantzi handia duena, eta Gaz-
teriaren III. Foru Plan honek sustatzen jarraitzeko as-
moa duena.

D. Lurralde Garapena. Gazteek herrietatik alde egin 
ondorengo agertokia, desoreka sozio-demografiko 
handiak erakusten dituena, kontuan hartu beharko 
da, lurralde guztiei atxikitako estrategiak eta progra-
mak garatzeko.

E. Hizkuntza Politika. Hizkuntza aniztasuna nortasun 
kolektiboaren parte bat da, eta aurrera jarraitu behar-
ko da sinergiak sortzen Nafarroako hizkuntzen erreali-
tateari lotutako gainerako politikekin.

F. Aisia eta Astialdia. Aisia eta astialdia gero eta ga-
rrantzi kualitatibo eta kuantitatibo handiagoa hartzen 
ari dira (teknologiaren agerpen nabarmenarekin...) 
ohitura osasungarri eta solidarioen garapenaren ildo 
beretik.

EMANTZIPAZIOA ARDATZA: AUTONOMIA PER- 
TSONALA ETA HELDUTASUNERA IRISTEA

G. Hezkuntza formala. Hezkuntza planifikatua eta 
arautua, estatus sozial libre eta independente batera 
iristeko, lortutako prestakuntzan oinarritua, eta ibilbi-
de sozio-laboral bati lotua.

H. Hezkuntza ez-formala. Tresna sozio-hezigarri honek 
gero eta garrantzi handiagoa du, hezkuntza formalaren 
osagarria da, eta gazteei gizarterako gaitasun garran- 
tzitsuak eskuratzeko bidea eskaintzen die, heldutasu-
nerako ibilbidea garatzen jarraitzeko.

I. Etxebizitza. Etxebizitza eskuratzeko aukera eman- 
tzipaziorako bidearen helmuga bat da, gazteei bizi-
modu autonomo eta independentea lortzeko aukera 
ematen diena.

J. Enplegua eta lanean hastea. Kalitateko enplegu 
bat lortzea, eta hartatik abiatuta bizimodu indepen-
dentea egitea, faktore anitzen baitan dagoen gauza 
da, lan merkatuaren erregularizazioa  gero eta eskasa-
goa baita, eta gazteek dauden aukeren arabera mol-
datzen dituzte beren espektatibak. 

ZERUERTZA ARDATZA: GAZTEEN IBILBIDEEN 
ORAINA ETA ETORKIZUNA

K. Osasuna. Kulturak gazteen bizitzaren jardunbideen 
eta estrategian osagaietako bat izaten jarraitu behar 
du, bizitzarako jarrera eta gaitasun berriak garatzeko 
aukera ematen baitu. 

 L. Kultura. Kulturak gazteen bizitzaren jardunbideen 
eta estrategian osagaietako bat izaten jarraitu behar 
du, bizitzarako jarrera eta gaitasun berriak garatzeko 
aukera ematen baitu.

Egiturazko ardatzetan oinarrituta antolatutako lan arloak, non ekintzak zehaztuko diren, honako hauek dira:

4 | Planaren egitura

Ai Asoziazionismoa
Bi Gizarteratzea, bizikidetza  
 eta generoa
Ci Boluntariotza
Di Lurraldearen garapena
Ei Hizkuntza politika
F-i Aisia eta denbora librea

lan arloak
Ardatza

AUZOLAN

Gi Hezkuntza formala
Hi Hezkuntza ez-formala
Ii Etxebizitza
Ji Enplegua eta laneratzea

lan arloak
Ardatza

EMANTZIPAZIO

Ki Osasuna
Li Kultura
MiMugikortasuna
Ni Kontsumoa
Oi Kirola
Pi Bizitzaren 
 jasangarritasuna

lan arloak

Ardatza
HORIZONTE
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M. Mugikortasuna. Gazteen mugikortasuna (orain 
etenda, Covid-19aren ondorioz) gero eta nabarme-
nagoa da, gazteen bizitzaren arlo desberdinetan (ai-
sia-turismoa, harremanak, prestakuntza, laneko espe-
rientzia...), eta haren bilakaera dimentsionatu beharra 
da, gero eta modu adierazgarriagoan, dokumentu ho-
netan. 

N. Kontsumoa. Gure bizimoduaren ardatz nagusie-
takoa kontsumoa delarik, gazteek “merkatua” dira (tek- 
nologiak areagotua) eta horri erantzuna eman behar 
diogu, bizitzeko jardunbide eta ohitura jasangarriak 
eta osasungarriak hedatuz.

16 lan arlo hauek osatzen dute 2021-2023 Gazteriaren Foru Plan honen jarduera gauzatzeko egitura, dagoe-
neko aipatu diren zehar-ardatz bakoitzarekin lotua (parte-hartzea, gizarte integrazioa, berdintasuna eta lurralde 
kohesioa), helburua dela erantzun egokia, dimentsionatua eta malgua ematea Nafarroako gazteen egoerari, bere 
osotasunean. 

O. Kirola. Bizimodu osasungarriak garatzea lotua 
dago jarduera fisikoaren eta kirolaren garapenarekin 
(maila eta alderdi askotatik...), eta orobat, kirolak isla- 
tzen dituen balio sozialak sortzearekin, bestek beste, 
inklusioa, aniztasuna, etab.

P. Bizitzaren jasangarritasuna. Funtsezkoa da gaz-
teen bizi-kalitatearen alde lanean jarraitzea, bizitzaren 
eremu desberdinetatik, eta bereziki, bizimodu jasan-
garriago baterako zaintzaren eta etxeko lanen ere-
muan. 

4 | Planaren egitura

Ai Asoziazionismoa
Bi Gizarteratzea, bizikidetza  
 eta generoa
Ci Boluntariotza
Di Lurraldearen garapena
Ei Hizkuntza politika
F-i Aisia eta denbora librea

lan arloak
Ardatza

AUZOLAN

Gi Hezkuntza formala
Hi Hezkuntza ez-formala
Ii Etxebizitza
Ji Enplegua eta laneratzea

lan arloak
Ardatza

EMANTZIPAZIO

Ki Osasuna
Li Kultura
MiMugikortasuna
Ni Kontsumoa
Oi Kirola
Pi Bizitzaren 
 jasangarritasuna

lan arloak

Ardatza
HORIZONTE



19

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

Ai Asoziazionismoa

HELBURU NAGUSIA: Asoziazionismoa 
Nafarroako gazteen artean sustatzea eta 
indartzen jarraitzea, elkarlanean eraman 
beharreko gizarte ekimenak abiarazteko 
eta aurrera eramateko zereginean inpli-
katu daitezen. Ekimen horien helburua 
arazoak konpontzea izaten da, eta orobat 
herritar guztien bizi-kalitatea hobetzea 
hainbat eremutan (gizartea, kultura, kiro-
la, etab.), ikuspegi ireki eta lankidetzazko 
batetik.

1. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Gazteen elkarteen mugimendua 
sustatzea eta finkatzea hainbat 

entitateren bitartez, eta informazioa 
zabaltzearen alde lan egitea, 

gazteen elkarteei eta parte hartzeari 
dagokienez. 

5. Lanerako plana: Helburuak eta ekintzak

Gizarteratzeko prozesuetan gazteek lortzen duten 
“kapital soziala” bideratzeko moduetako bat  hauxe da, 
alegia, hainbat entitate eta elkartetako kidetzaren bidez 
gauzatzen dena; gazteen kasuan, eragin handiagoa izan 
du aisiaren eta astialdiaren eremuan. Garrantzitsua 
da agerian uztea erakundeen eta elkarteen sare hori 
zabaldu behar dela, gazteen presentzia esanguratsua 
duten edo gazteen bizitzarekin lotutako lan-ildoak 
garatzen dituzten erakundeetara, ahal den neurrian, 
erakundeen arteko zatiketa eta lankidetzarik eza 
saihestuz, administrazioaren eskumenetatik harago. 
Datozen urteetan maila anitzeko erakundeak sustatu 
behar dira, gazteek beren sozializazio-prozesuaren zati 
bat garatzeko balioko dutenak, pandemiak berak eta 
elkarte sarearen gehiengoari lotutako boluntariotzaren 
bilakaerak berak markatutako testuinguru batean.

Elkarteek osatzen duten sareak gizarteratzeari, 
aniztasunean oinarritutako bizikidetzari, boluntario-
tzari eta elkartasunari lotutako balioak hedatzen ditu, 
gure gizarteen oinarrizko osagai gisa. Estrategia honek, 
elkarte sare gisa ez ezik, gazteen parte hartzearekin 
lotutako elkartze kolektiborako era irekiagoak eta ez 
hain "formalak" ere (era guztietako mugimenduak eta 
plataformak) jorratu beharko ditu. 

A01 | Gazteen elkarteentzako dirulaguntzen deialdia.
NGIren helburua gazteen elkartegintza sustatzea da, 
gazteak gizarte bizitzan integratu eta parte hartzeko 
modua den aldetik. Horretarako, deialdi honetako 
dirulaguntzen bitartez, Nafarroako Gazteen Entitateen 
Erroldan inskribaturik dauden entitateei eta Nafarroako 
gazteen beste entitate batzuei laguntza ematen zaie, 
gastuen finantzaketa partzialaren bidez, urteko ekitaldi 
bakoitzean gazteriaren arloko programak gauzatzeko 
eta ekipamendua erosteko.

A02 | Nafarroako Gazteriaren Kontseiluarekiko hi- 
tzarmena.
NGIren eta NGKren arteko urteroko lankidetza 
hitzarmenaren helburua da gazteen elkartegintza 
eta parte hartzea sustatzea, horretarako hainbat 
ekintza sustatuz, elkarteen nahiz gazteen intereseko 
eremuetan.

5. Lanerako plana  | Auzolan ardatza

Auzolan ardatza: Ai Asoziazionismoa | Bi Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa | CiBoluntariotza | Di Lurralde Garapena | Ei Hizkuntza Politika | Fi Aisia eta Astialdia



20

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

A03 | Udalei laguntzea gazteen parte-hartzerako 
batzordeak sortzeko.
Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza 
Nagusiak urtero zabaltzen du dirulaguntzen deialdia, 
alde batetik, herritarrek arlo publikoaren kudeaketan 
eta erabakietan parte hartzeko duten eskubidea 
bermatzeko, eta bestetik, parte-hartze hori sustatzeko  
toki entitateek duten gaitasuna sendotzeko. Ekintza 
honen bitartez lortu nahi dena da herriko gazteei 
parte hartzeko bide bizi eta egonkor bat eskaintzea, 
udalerriaren garapen sozial, kultural eta demokratikoan 
parte har dezaten.

A04 | Gazteen elkarteentzako prestakuntza gidak 
egitea.
Gazteriaren arloan lan egiten duten elkarte, erakunde 
nahiz profesionalentzako interesgarriak diren gaien 
inguruko gidak prestatzea.

deialdian jasotzen du, proiektuaren kalitatea balora-
tzeko kalitate irizpideen artean, elkartean emakume 
gazteen parte-hartzea sustatzea, 5 puntura arteko 
esleipenarekin.

A07 | Nafarroako Gazteriaren Kontseilua arautzen 
duen Erregelamenduaren garapena.
NGKren sorrera arautzen duen arautegia apirilaren 
18ko 110/86 Foru Dekretua da.
Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 11/2011 Foru 
Legeak 35.4 artikuluan ezartzen du NGKaren osaera, 
antolaketa eta funtzionamendua arau bidez zehaztuko 
direla. Hamar urte iragan eta, araudi hori garatu gabe 
dagoelarik, ekintza honen asmoa da behar diren 
urratsak ematea, arau-garapen hori burutzeko.

5. Lanerako plana  | Auzolan ardatza

A05 | Gazteen Entitateen Errolda eguneratzea eta 
mantentzea.
NGIk Nafarroako Gazteen Entitateen Errolda 
kudeatzen du, hura arautzen duen Foru Agindua 
betez. Plangintzak egiteko eta erabakiak hartzeko 
ezinbesteko tresna da Gazteen Entitateen Errolda, 
gazteei dagozkien gaien gaineko eskumen osoa 
Nafarroarena izanik.

A06 | Emakume gazteak ikusaraztea Nafarroako 
emakumeen elkarteen mugimenduan.
Emakumeen elkarteetan emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna lortzera zuzendutako proiektuen 
garapenean emakume gazteek duten inplikazioa 
bultzatzea.
NABI, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
lortzera zuzendutako proiektuak aurrera eramaten 
dituzten emakumeen elkarteentzako dirulaguntzen 

1. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Gazteen elkarteen mugimendua sustatzea eta finkatzea hainbat entitateren bitartez, eta informazioa 

zabaltzearen alde lan egitea, gazteen elkarteei eta parte hartzeari dagokienez.

Auzolan ardatza: Ai Asociacionismo | Bi Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa | Ci Boluntariotza | Di Lurralde Garapena | Ei Hizkuntza Politika | Fi Aisia eta Astialdia
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Bi Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa
HELBURU NAGUSIA: Nafarroako gazteak 
gizarte, politika, ekonomia, eta kulturaren 
eremuetan txertatzeko neurriak sustatu, 
garatu eta ezartzea, haien gizarte, kultura, 
hizkuntza, sexu eta genero aniztasuna aintzat 
hartuta. 

Jarduera eremu honek lan plano bikoitza itzultzen 
digu; alde batetik, zerbitzu publikoek eta beste 
eragile batzuek sortutako baliabideak eta aukerak 
baldintza berdinetan (gizarteratzea) eskuratzeko 
aukera bermatzeko betebeharra, eta bestetik, 
gazteen kalteberatasun edo/eta gizarte-bazterketako 
prozesuei modu koordinatuan aurre egin beharra, 
dimentsio anitzeko ikuspegi batetik (ekonomiko-
kultural-instituzionala). Zerbitzuen eta programen 
lurraldeko koordinazioa, gero eta beharrezkoagoa baita, 
Covid-19aren agerpenak eragindako testuinguruan, 
kalteberatasun/bazterketa sozialaren arretarekin 
lotua, gakoa da egoera horiei aurre egiteko. 

Politika publikoetarako sarbideari eta gizarteratzeko 
programen azterketa eta koordinazioari dagokienez, 
(kalteberatasunaren-bazterketaren aurrean), funtsez-
koa da gizartearen aniztasuna aitortzea, generoa, 
hizkuntza eta kultura aniztasuna edo gizarte jatorria 
aintzat hartuta, besteak beste. Ildo horretan, garrantzi 
berezia du atzerriko gazteen presentziak eragindako 
aniztasunari arreta eskaintzea, izan ere, gazte horiek, 
kasu batzuetan, ez dute ondoan jatorrizko familiarik, 
eta arazoak dituzte, esaterako, harrera-gizarteko 
hizkuntza, kultura eta erakundeak ez ezagutzeagatik.

Bereziki adierazgarria da bizikidetzaren bilakaera, ez 
pandemiaren ondoriozkoa bakarrik (epe laburrekoa), 

aitzitik ere, pertsonen bizitzaren funtsezko osagai 
gisa ere, non aniztasunak egon behar duen inoiz 
baino ageriago. Dagoeneko nahitaezkoa da aniztasun 
handienean eta desberdintasunen aitorpenean 
elkarrekin bizitzea, gazteen eskubideak erabat aitor-
tuta. Bizikidetzarako estrategiek belaunaldi arteko, 
belaunaldi barneko eta kultura arteko harremanen 
erreferentziak baliatzen dituzte, balioak, jarrerak eta 
iritziak transmititzeko bidea den heinean.

2. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Kalteberatasun sozialean dauden gazteen 

ekitatea eta gizarteratzea sustatzea.  

B01 | Dirulaguntzak irabazi-asmorik gabeko entita-
teentzat, talde ahulenen gizarte sustapenaren eta 
gizarteratzearen arloko proiektuetarako.
Dirulaguntza hauek sustatzen dituzten proiektuen 
helburua izanen da Nafarroan gizarte-bazterketa 
egoeran dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzea, 
eta txirotasunaren aurkako borrokan lagunduko dute, 
baita pertsona horien sustapena, ahalduntzea eta 
autonomia sustatzen ere; gizarte desberdintasunak 
sortzen dituzten kausak desagerrarazten ere 
lagunduko dute, eta sistemako eta egiturazko aldaketak 
sortzen, gizarte inklusiboago bat, ekitatiboago bat eta 
kohesionatuago bat lortzeko.

5. Lanerako plana  | Auzolan ardatza

Auzolan ardatza: Ai Asociacionismo | Bi Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa | Ci Boluntariotza | Di Lurralde Garapena | Ei Hizkuntza Politika | FiAisia eta Astialdia
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B02 | Irabazi-asmorik gabeko entitateentzako diru-
laguntzak, gizarte intereseko programa komunita-
rioak egiteko langabeen alde.
Deialdi honen xedea da irabazi-asmorik gabeko 
entitateen artean sustatzea gizartetik baztertuta eta 
lanik gabe dauden pertsonak gizarteratzera eta lanean 
hastera bideratutako jarduketak aurrera eramateko 
ekimenak.. 

B03 | Errenta bermatuaren programa.
Gizarteratzeko errenta aldian-aldian jasotzen den 
prestazio ekonomikoa da (urteko epeetan esleitzen 
da eta hilero ordaintzen da), eskubidez lortzen den 
laguntza, prestazio edo pentsio publiko nahiz pribaturen 
osagarria eta subsidiarioa, bermatua (eskuratzeko 
baldintzak betetzen badira, administrazioak bermatzen 
du jasoko dela) eta besteren esku utzi ezin dena, 
bazterketa egoerei aurrea hartzeko eta aldarazteko, 
eta gizarteratzea eta laneratzea errazteko, baldintzak 
betetzen dituzten pertsona guztientzat.

B04 | “KIDEAK” Programa, Nafarroan familiaren la-
guntzarik ez duten gazte migratzaileei arreta osoa 
emateko.
Bizitza autonomorako prestatzeko programa 
esperimentala. Nafarroan familiaren laguntzarik ez 
duten 18 eta 23 urte bitarteko gazte atzerritarrentzat. 
Programa horren bidez eskaintzen dira laguntza 
sozioedukatiboa, laguntza psikologikoa, gizarte 
babesa, gizarte laguntza eta, kasu batzuetan, bizilekua. 
Programak 50 plaza eskaintzen ditu, horietatik 35 
bizilekua emateko.

3. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
 Ikastetxeen eta hezkuntza komunitate 

osoaren arteko bizikidetza oneko giroa 
sustatzea.

B05 | Kattalingune: LGTBI+ arretarako zerbitzu pu-
blikoa  
Nafarroako Gobernuko informazio, orientazio eta 
laguntza zerbitzua: Sexologia aholkularitza eta lege 
aholkularitza, eta zerbitzuaren eskaintza, LGTBI+ 
kolektiboari eragiten dion genero-bazterketa 
gainditzeko berariazko neurriak garatzea sustatzeko.

4. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Bazterketaren arriskuan dauden gazteen 

gizarte eta hezkuntza trebetasunak 
sustatzea, lagunarteko, bizikidetzarako eta 

heldutasunerako gaitasunak eskainiz. 

B06 | Curriculum egokituko programa (CEP).
Ezohiko neurri bat da, ikasketak agudo uzteko 
arriskua edo/eta jokaera arazo larriak dituzten 
gazteen eskolaratzea errazteko. Ikasleak gizartean eta 
hezkuntzan txertatzea da helburua, bizitza aktiboan 
ongi moldatzeko gaitasunak garatuz, lagunarteko, 
bizikidetzako eta heldutasun pertsonaleko maila 
egokiak erdietsiz.

B07 | Sustatu: gizartean eta eskolan integratzeko 
jarduerak.
Sustatu programak ikastetxeen hezkuntza jarduketa 
sustatzen du, eskolaz kanpoko hezkuntza laguntzaren 
bidez, eta ikaslearen nahiz zentroaren inguru osoa, 

familia eta bestelako hezkuntza nahiz gizarte arloetako 
eragileen koordinazioaren bidez. Ikasleekiko zuzeneko 
esku-hartzeak egiten dira, esaterako ikasteko laguntza 
eta orientazio akademikoa. Komunitatearekiko sentsi-
bilizazioa, familiaren laguntza eta koordinazioa lantzen 
dira.

5. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Komunikatzeko eta elkar ulertzeko bideak 
ezartzea, berdintasunezko printzipioekin 

eta kultura arteko begirunearekin, gazteen 
bizikidetza hobetzeko. 

B08 | Ijitoen kolektiboan lantzea hezkuntzaren ga-
rrantzia.
Diziplina arteko sarean lan egitea, ijito gazteek 
hezkuntza sisteman jarrai dezaten errazteko.

B09 | Bizikidetza hobetzeko ekintzak garatzea, erre-
fortzu positibotik.
Kanpo Lana programaren helburua zera da, ikasleren 
batek bizikidetza zailtzen edo oso kaltegarriak diren 
jokabideak izanez gero, eta klasera joateko eskubidea 
eteteko neurria aplikatzen bazaio, kanporatze horren 
ordez jarduera sozialak egiteko aukera ematea, alderdi 
eraikigarri bat eskaintzearren, eta ikasleari hainbat 
jardueratan parte hartzeko eta bestelako errealitate 
sozialak ezagutzeko aukera emanez. Modu horretara, 
gainera, ikasleari ikasketekiko motibazioa pizteko 
bidea eskaini nahi zaio, eta etorkizunerako orientatu 
ere bai, hezkidetza ikuspegi bat eskainiz, Gobernuak 
jakinarazi duenez.

5. Lanerako plana  | Auzolan ardatza
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B10 | Kultura arteko bitartekaritzaren eta Esku-har- 
tze komunitarioaren zerbitzua.
Programa espezializatu bat da, hainbat arlotako 
profesionalen esku-hartzeen osagarria (familia, 
etxebizitza, hezkuntza-prestakuntza, kultura eta 
aisia, osasun, gizarte zerbitzuak, lana, juridiko 
administratiboa), Nafarroako herritarren arteko kultura 
arteko bizikidetza hobetzeko helburua duena, eta 
horretarako ekintza komunitarioak proposatzen ditu, 
berdintasuna, elkar ezagutzea eta kulturen arteko 
begirunea abiapuntutzat hartuta.

B11 | "Eskolak eta memoria, bakearen eta bizikide- 
tzaren alde” programa.
Nafarroako ikastetxeetan (8 eta 18 urte bitarteko 
ikasleak, irakasleak, familiak) eta unibertsitateetan 
bakea eta bizikidetza oinarri dituen kultura finkatzeko 
eginkizunera orientatutako ekintzak planteatzen ditu 
programa honek, prestakuntza nahiz esperientzia 
arloetan.

B12 | Dirulaguntzen deialdia, irabazi-asmorik gabeko 
entitateei zuzendutako bake eta bizikidetza arloko 
jarduerak egiteko.
Irabazi-asmorik gabeko gazte erakundeek bakerako 
eta bizikidetzarako sustatuko dituzten jardueren zati 
bat edo osorik finantzatzeko aukera emanen dute 
dirulaguntza horiek.

B13 | Memoriaren belaunaldi arteko topaketa irudien 
bitartez.
Gizarte egiaz demokratikoak eraikitzeak eskatzen du 

modu kritikoan ezagutzea giza eskubideak urratzeko 
prozesuak, iraganekoak nahiz oraingoak. Ildo horre-
tatik, memoriaren transmisioa funtsezko osagaia 
bilatzen da, hurrengo belaunaldien ikaskuntzarako. 
Belaunaldien arteko transmisioa, indarkeriazko pro-
zesuen biktimekiko elkarrizketa enpatiko batetik 
abiatuta, dokumentatua eta audiobisualetan jasoa, 
ezagutza hori zabaltzeko.

B14 | Noaingo Guduaren 500. urteurrenaren inguruko 
jarduerak.
Proposamen horren bidez, foru erkidegoaren 
historiaren atal hori ezagutarazten lagundu nahi da, 
Noaingo Guduarekin lotutako leku adierazgarriak 
bisitatuz edo bestelako ekintzak eginez, gazteen aisia 
eta astialdia modu hezigarrian planteatuta.

6. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Emakume gazteen aurkako jazarpenari eta 

sexu-erasoei aurrea hartzea. Genero indarkeria 
erauztearen aldeko lana egitea. 

B15 | Eta jaietan... zer? Kanpaina.
NABItik urtero abiarazten da “Eta jaietan... zer?” 
kanpaina. Helburua da emakumeek jaiak askatasunez 
eta segurtasunez gozatzeko duten eskubidearen 
kontzientzia lantzea. Foru erkidegoko udalei 
kanpainarekin bat egiteko aukera ematen zaie. Kartel 
bat diseinatuko da, emakumeak beren aniztasunean 
irudikatuko dituena, betiere mezu honi eutsiz: “Ezetz 

beti da Ezetz”.  Gainera, komunikazio zerbitzuarekin 
elkarlanean, publizitaterako euskarriak landuko dira, 
esaterako iragarkiak prentsan, irrati ezpalak, bannerrak, 
gazteen irudiak eta ahotsak erabiliz.

B16 | Protokoloak egitea genero indarkeriaren 
emakumezko biktima gazteei arreta emateko.
Genero indarkeriaren emakumezko biktima gazteei 
arreta emateko protokoloa prestatzeari bultzada 
ematea, genero indarkeriaren biktimen arreta osorako 
(GIBAO), Iruñerrian eta Iparraldean, eta Tafallan, 
aurreikusten diren bi talde berrietan.

B17 | Genero indarkeriaren biktimen aitortza izatea, 
babestutako etxebizitza eskuratzeko.
Emakumeari genero indarkeriaren biktimaren aitortza 
egiaztatzen dion dokumentua, Babes Ofizialeko 
Etxeen erreserban erosteko edo alokatzeko dauden 
etxeetako bat eskuratzeko aukera izateko, Nafarroako 
etxebizitzaren eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 
10/2010 Foru Legean aurreikusitakoaren arabera.  
2015eko maiatzaren 14ko NAOn argitara emandako 
234/2015 Foru Aginduak arautzen du.

B18 | Harrera baliabideetan arreta ematea genero 
indarkeriaren biktima diren emakume gazteei.
Baliabideak hauek dira: larrialdietarako zentro bat 
urte osoan egunean 24 orduz irekia, aterpetxe bat 
eta 5 etxebizitza-egoitza.  Era horretan, behar duten 
emakumeek, eta haien adingabeko seme-alabek, bizi 
izan duten indarkeriak eragin dien kaltea osatzeko 
tratamendu integrala hartzen hasten ahal dira.

5. Lanerako plana  | Auzolan ardatza
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B19 | Genero Indarkeriari buruzko gazteentzako in-
formazio eta baliabideen Gida zabaltzea.
Gida hau zabaltzen da Gazte Karneta programaren bi-
tartez, Nafarroako Foru Komunitatean bizi diren 14 eta 
30 urte bitarteko gazteei eskaintzen baitzaie, Nafa-
rroako Gazteriaren Institutuan eskatuz gero.  Karneta 
jasotzearekin batera ematen zaie Gazteentzako Ge-
nero Indarkeriari buruzko informazio eta baliabideen 
gida.

B20 | IGUALA programa, Emakumeen aurkako in-
darkeriaren prebentzioa egiteko. 
Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa 
egiteko Iguala programaren ezaugarria da haren 
ikuspegi artistiko-sortzailea. Prestakuntza eta lana 
tailerretan egiteko hiru jardunaldi dira. Programa 
pilotu batekin hasi zen Tafallan, non herriko gazteak 
berdinen arteko genero indarkeriaz ohartarazten zuten 
agenteak bihurtu ziren. Aurten Tafallan errepikatuko 
da, eta Altsasura ere zabaldu da. 

B21  | Taupada programa, emakume gazteak ahal-
duntzeko.
Emakume gazteentzako Taupada programak leku 
seguru eta konfidentziala eskaintzen du, parte-
hartzaileei askatasunez hitz egiteko eta haien hitzak 
jasotzen direla sentitzeko aukera ematen diena, haien 
ahalduntze prozesu pertsonalean. 5 saio ditu, eta 
parte-hartzaile guztien topaketa batez osatzen da. 
Hainbat udaletan eramaten da aurrera. 

B22 | Gazteen ziber-jazarpenaren prebentzio kan-
paina.
Ziber-jazarpenaren oinarrizko ezaugarrietako bat 
da nahita egindako ekintza dela, inori min eragiteko 
asmoz egindakoa; biktimek kaltea hartzen dute 
(psikosozialak, afektiboak eta akademikoak); baliabide 
digitalak erabiltzen dira biktima erasotzeko edo 
jazartzeko, eta jokabide hori errepikatzen da edo/eta 
denboran luzatzen da. Ekintza honen bidez kanpaina 
bat abiarazi nahi da NGItik, gizarte-sareen bidez, 
gazteak kontzientziatzeko eraso, jazarpen eta ikaratze 
forma honen kontra. 

7. HELBURU ESPEZIFIKOA: 
Gizarte berrikuntza sustatzea  

gazteen bizitzaren tresna sozial  
eta pertsonal gisa.

B23 | Nafarroako gazteentzat interesgarriak diren 
gaien gaineko azterketak eta analisiak.
Gazteriaren Behatokiaren bidez egitea Nafarroako 
gazteentzat interesgarriak diren gaien gaineko 
azterketak eta analisiak.

B24 | Tokiko Gazteen Politika Koordinatzeko Batzor-
dea.
Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 11/2011 Foru 
Legea onartu zenetik hamar urte iragan ondoren, 
egoki jotzen da gazteriaren inguruan Nafarroako 

Foru Komunitatearen Administrazioaren eta tokiko 
erakundeen arteko lankidetza bermatzeko kide 
anitzeko organo hori, gazteentzako tokian tokiko 
politikak koordinatzeko eta bultzatzeko. 

B25 | Gazteen parte-hartzea sustatzeko antzerki 
lana.
Herritarren parte-hartzeari buruzko antzerki lana, 
gazteek zuzendua eta gazteentzat egina. Helburua da 
gazteek gizartean parte-hartze kritiko eta sortzaile bat 
egiteko duten gaitasuna sustatzea, herritar ekintzaile 
eta etikoki arduratsu gisa.

B26 | PARTIZIPACCION programa, gazteen parte-
hartzea sustatzeko.
Gazteen mobilizaziorako ekimenak garatzen ditu, 
munduko nahiz tokiko gizarte egoera aztertzeko eta 
erantzunak emateko, eta botere publikoen betebehar 
eta erantzukizunekin lotzeko. Gazteen parte-hartzerako 
ekimen berriak sortzea sustatzen du, nesken eta 
mutilen parte-hartze orekatua bereziki zainduz, eta 
lehentasuna emanez elkarte-mugimendurik gabeko 
tokiei, leku isolatuei nahiz landa inguruneei.

B27 | Gazteriarekin lotutako albiste positiboak za-
baltzeko kanpaina.
Ekimen honen bidez, NGIk ezagutarazi eta balioetsi 
nahi ditu gazteek beraiek egindako edo haiekin 
erlazionatutako ekintza positibo guztiak, sare sozialen 
bidez zabalduz, internet, Gazteriaren web-orria, 
aldizkariak, etab. 

5. Lanerako plana  | Auzolan ardatza
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B28 | Gazteriaren aurrekontu partekatuak.
Gazteriaren Aurrekontu Partekatuak programa abiarazi 
du NGIk, parte hartzeko tresna bat eskainiz, herritarrek 
parte hartu ahal izan dezaten proiektu edo politika 
publiko baten garapenaren maila guztietan. Ekintza 
horren xedea da parte-hartze sozialerako gaitasunak 
ikasi eta garatzeko gunea eskaintzea gazteei.

B29 | Gazteriari buruzko gizarte zientzien ikerkuntza 
sustatzea.
Gazteriaren eta haien inguruko errealitateen gaineko 
azterketak eta ikerketak sustatzeko asmoz, hainbat 
sari emateko deialdiak antolatzea planteatu da, 
unibertsitate ikasketen amaierako lanak aurkezteko, 
Gradu Amaierako Lana (GAL) eta Master Amaierako 
Lana (MAL) kategorietan, haien edukietan jasoz gero 
gazteriaren inguruko gaiak, Humanitateen eta Gizarte 
Zientzien Eremuan.

5. Lanerako plana  | Auzolan ardatza
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Ci Boluntariotza
HELBURU NAGUSIA: Boluntariotzan parte 
hartzeko estrategiak eta ekimenak sustatzea 
Nafarroako gazteen artean (haietako anitz 
elkartegintzaren eremuan), era horretan 
gazteak gehiago inplikatu ahal izateko,  he-
rritarren bizimoduan sortzen diren arazoak 
konpontzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko 
lankidetzazko gizarte ekimenek abiarazten 
eta garatzen dituzten eginkizunetan, hainbat 
arlotan (gizartea, kultura, kirola, etab.).

Boluntariotzaren sustapena, zalantzarik gabe, 
oso lotuta dago aipatutako jarduera-eremuekin 
(asoziazionismoa, berdintasuna, bizikidetza, anizta-
suna), eta metatutako gizarte-kapitala aprobetxatzeko 
eta garatzeko aukera ematen die gazteei, beren 
bizi-kalitatea osoagoa izan dadin. Boluntariotza 
programak, “Nafarroa, Orotan Lagun” ekimena edo 
Europako Elkartasun Kidegoa kasu, askotarikoak izan 
daitezke, eta gazteen gizarteratzeko (eta ikaskuntza...) 
prozesuaren parte dira, aldi berean gaitasunak 
garatzeko aukera emanez. 

Boluntariotzak testuinguru ireki eta demokratikoetan 
bizi-kalitatea eta gizarte-harremanak sendotzeko 
bidea ematen du, eta zenbait gaitasun lortzeko aukera 
ere ematen die boluntarioei, beren bizitzaren ibilbidean 
garatzeko moduan izanen dituztenak, hainbat eremu 
nahiz arlotan. 

C01 | Gazte, izan zaitez kirol boluntario!
Ekintza honen asmoa da boluntarioaren irudia 
ezagutaraztea, haien betebehar eta eskubideen 
gaineko informazioa ematea eta haien prestakuntza 
nahiz parte hartzea sustatzea. Kirolaren arloan, 
boluntariotzak funtsezko eginkizuna betetzen du. 
Gizartean parte hartzeko bide bat eskaintzen du, 
kirol ekitaldien antolakuntzan nahiz kirol eragileen 
jardueretan (klubak, taldeak...) laguntza emanez. 
Boluntariotzaren Planak aurreikusten ditu jarduera 
fisikoak, kirol, aisialdi nahiz jostaketa jarduerak 
sustatzea, haien antolakuntzan gizartearen eta 
boluntariotzaren parte-hartzea bultzatzeko.

C02 | Gazte boluntarioen auzolandegiak.
Boluntarioen auzolandegi bat jarduera bat da, non 
jatorri ezberdineko gazte talde batek bere borondatez 
eta eskuzabaltasunez konprometitzen den aurrera 
eramateko, bi eta lau aste bitarteko epe batez, proiekzio 
soziala duen lan bat, hainbat jarduera osagarrirekin 
hornitua. Proiektua aurrera eramatea balio zehatzak 
lantzeko bidea da: bizikidetza, tolerantzia, elkartasuna, 
parte hartzea, kultura arteko ikaskuntza, etab.

C03 | Europako Elkartasun Kidegoa.
Ekintza honen helburua da Europako Boluntariotza 
Zerbitzua hurbiltzea Nafarroako gazteengana, eta 
haren baliagarritasuna erraztea, gure erkidegoko 
gazteen enplegagarritasuna eta kultura aniztasuna 
hobetzeko, bereziki kaltegarriak diren kolektiboen 
arteko nazioarteko mugikortasuna errazteko duen 
gaitasuna baliatuz. 
Gazteentzako zabaltze kanpaina espezifikoak egiten 
dira, eta prestakuntza ere eskaintzen da, gazteekin 
lan egiten duten instituzio eta erakundeei gazteen 
hartzaile/igorle izateko gaitasuna emateko.

C04 | Gazteen parte-hartzea Nafarroa, Orotan Lagun 
sarearen bidez.
Nafarroa, Orotan Lagun boluntariotzarako Nafarroako 
Gobernuak duen plataforma da, elkarrekiko 
komunikazioan jartzeko boluntariotzaren erakundeak, 
elkarteak, osasun zentroak, toki entitateak... eta 
boluntario izan nahi duten pertsonak. Ekintza 
honen bidez planteatzen da Nafarroa, Orotan Lagun 
sarearekiko lankidetza, gazteen boluntariotzaren 
bidezko parte hartzea errazteko.

8. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Gazteen kolektiboak hainbat arlotako 

boluntariotza programetan duen 
inplikazioa sustatzea. 
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Di Lurralde Garapena
HELBURU NAGUSIA: Gazteen bizi-kalita-
tea hobetzea Nafarroako Foru Komunitatea 
osatzen duten lurralde mota ezberdinetan, 
arreta berezia eskainiz garapen sozial eta 
ekonomikorako zailtasun gehien dituzten 
eskualdeei. 

Dagoeneko bada Nafarroako herrien despopulazioaren 
aurka borroka egiteko estrategia bat, eta horrek 
eztabaidaren erdian jarri behar du Nafarroako 
eskualdeen arteko alde sozio-demografikoen ondorioz 
herrietako gazteek bizi duten egoera. Tokiko eragileekin 
koordinatuta, gazteriaren eremuan lurraldeari lotutako 
politika horiek bultzatzen jarraitu behar dugu, eta 
baliabide gehiago lortzen saiatu. Lurraldearen garapena 
zehar-lerro bat da eta lotuta dago beste zerbitzu eta 
azpiegiturekin (banda zabala, hezkuntza-zerbitzuak, 
enplegua...), biztanle gutxieneko eskualdeetan jendeak, 
eta batez ere gazteek, alde egitea saihestuko duten 
sinergiak sortzeko. 

NGIren helburua da lurralde osoko gazteen auke-
rak bermatzea, kolektibo horientzat gero eta esku-
ragarriagoak diren programak, ekintzak eta tresnak 
sustatuz. Helburua du, halaber, Gobernu osoak bezala, 
foru-lurraldearen zati handi baten despopulazioaren 
aurka borrokatzea.

9. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Turismo, merkataritza, nekazaritza,  

abeltzantza eta hango ekonomiarekin  
lotutako jarduerak sustatzea, gazteak landa 

inguruneko herrietan finkatzea errazteko. 

D01 | Inbertsioak nekazaritza ustiategietan.
Ekintza honen bitartez laguntzak eskaintzen dira 
nekazariek eta haiek osatutako taldeek beren 
ustiategietan egindako inbertsio material edo 

immaterialei erantzuteko (kasu honetan gazteei begira), 
aukera horretan sartzeko baldintzak betetzen badira, 
ezarritako konpromisoak atxikitzen badira, eta ustiategi 
horien errendimendu globala eta jasangarritasuna 
hobetzen badira.

D02 | Landa garapenaren arloko prestakuntza eta 
aholkularitza.
Laguntza hau dirulaguntza bidez ematen da, 
diruz lagungarriak diren kostuak atzera itzuliz, 
prestakuntzaren eta aholkularitzaren eremuetan 
aritzeko, urteko plan baten arabera.

D03 | Nekazaritza eta enpresa ustiategien garapena.
Enpresak sortzeko laguntzak gazte nekazarientzat, 
landa eremuetako nekazaritzaz kanpoko jardue-
retarako eta nekazaritzaz kanpoko jarduerak sortu eta 
garatzeko inbertsioetarako.

D04 | Landa eremuetan nekazaritzakoak ez diren 
enpresak sortzen laguntzea.
Landa eremuetan nekazaritzaz kanpoko jarduerak 
abiarazteko laguntza. Jarduera ekonomiko berriak 
(Enpresa Txiki eta Ertainak ez-nekazaritzakoak) sortzen 
laguntzea da asmoa, jarduerak nekazaritzatik kanpora 
dibertsifikatuz. Laguntzak enpresaren hasiera besterik 
ez du babestuko.

D05 | Nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko 
eta garatzeko inbertsioei laguntza ematea.
Jarduera ekonomiko berriak (Enpresa Txiki eta Ertainak 
ez-nekazaritzakoak) sortzen edo/eta garatzen lagun- 
tzea da asmoa, jarduerak nekazaritzatik kanpora diber- 
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tsifikatuz. Laguntza dirulaguntza bat da, aldi bakarrean 
gauzatzen dena, atzera itzuliz diruz lagungarriak diren 
kostuak, egiaz egin direnak eta pertsona onuradunak 
ordaindu dituenak.

10. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Gazteriaren politika publikoak sustatzea, eta 
gazteen parte-hartzea, Nafarroako eskualde 

desberdinetan.

D06 | Pirinioez Gaindiko Gazte Foroa. 
Pirinioez Gaindiko Gazte Foroaren ekimena 
Pirinioetako Lan Komunitatean sortu zen; mugaz 
gaindiko lankidetzarako eskualde arteko erakunde 
hori zazpi lurraldetako gobernuek osatzen dute: 
Andorra, Akitania Berria, Okzitania, Katalunia, Aragoi, 
Euskadi eta Nafarroa.  Helburu nagusia da Pirinioetako 
gazteei harremanetan jartzeko eta beren beharrei 
buruz eztabaidatzeko aukera ematea, ondoren 
horren berri erabakiak hartzen dituztenei helarazteko. 
Pirinioz Gaindiko I. Gazte Foroan parte hartzean, 
aipatutako zazpi lurralde horietako 100en bat gaztek 
elkar ezagutzeko aukera izanen dute, jardunbide onak 
partekatzeko, esperientziak batzeko, haien kezkak eta 
proposamenak planteatzeko, eskualde bakoitzeko 
ingurunea eta bizi-kalitatea hobetzeko atzematen 
dituzten eskasiei eta beharrei erantzuteko.

D07 | Pirinioetako Plana.
Pirinioetako Planaren xedea da Pirinioetako lurralde 
osoa suspertzea eta garatzea lortzea, aspaldi jasaten 
baititu arazo demografikoak, biztanleria zahartua 
eta murrizteko bidean izanik. Joera hori zuzentzeko, 
esparru horretako jarduera bizkortzeko eta sustatzeko 

politikak eratzen dira, gobernantza-kidetza sistema 
berritzaile baten bidez, non lurralde horretako 
herritarrak bihurtzen diren beren garapenaren 
funtsezko osagaiak eta bultza-egileak. Lana hainbat 
taldetan egiten da, herritarren parte hartzeko aukera 
zabalik dela, eta bertan ekimenak eztabaidatzen dira 
eta jarduketarako proposamenak planteatzen dira.

D08 | Eragiketak egiten laguntzea, tokiko garapen par-
tekatuaren estrategiari jarraituz.
Dirulaguntza publikoak Toki Ekintzako Taldeak 
hautatzen dituen proiektuen sustatzaileentzat. 
Proiektu horiek izan daitezke ekoizpen proiektuak, 
beren helburua bada ondasunak edo zerbitzu 
pribatuak eskaintzea, saltzeko edo merkaturatzeko, 
edo titulartasun pribatuko jabegoen balioa handitzen 
dutenak; edo ekoizpenerako ez direnak, esaterako, 
gastuak edo inbertsioak egiteko proiektuak, ondasun 
edo zerbitzu publikoetarako, edo salgai izan ez 
daitezkeenak, eta orobat, erakunde publikoek bere 
eginkizunak betez ematen dituztenak.

D09 | Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa Euro-es-
kualdeko herritarrentzako proiektuetarako deial-
dia, berariazko lehentasuna emanez gazteei.
Deialdia 2021eko martxoan zabaltzea aurreikusten 
da. 2020ko deialdian, bi proiektu espezifiko onartu 
ziren, gazteriaren ardatzean: Migrazine 2021 proiektua 
(migrazioen gaiaren inguruko sentsibilizazioa lantzeko 
zinearen bidez), eta Jennacop proiektua (nekazaritza 
suspertzeko gazteen parte-hartzearen bidez).

D10 | Dirulaguntzak toki entitateentzat, gazteria-
rentzako diagnosiak, foroak eta planak egiteko.
Tokiko gazteria plana, aurretiazko diagnostikoa, gazteekin 
foroak eta elkarrizketak proposatu eta gauzatzea, 

eta herriko gazteriarekin lotura duten gaien inguruko 
azterlan sektorialak egitea (aisialdiko lokalak, ohitura 
osasungarriak, kontsumoak, kirol praktika, partaidetza 
eta abar).

D11 | Gazteriaren arloko teknikariak kontratatze-
ko edo/eta lehendik daudenen lanpostuak man-
tentzeko dirulaguntzak toki entitateentzat.
Gazteriaren arloko teknikari berriak kontratatzeko 
eta/edo aurretik zeudenak mantentzeko laguntza 
ematea.

D12 | Toki entitateentzako dirulaguntzak, gazteen 
parte-hartze aktiboa hobetzeko antolatutako gazte 
jardueren programa nahiz proiektuetarako.
Nafarroako gazteek, hamalau urtetik hogeita hamar urtera 
bitartekoek, biak barne, bizitza sozialean duten parte-
hartze aktiboa hobetzeko helburua duten gazteentzako 
jardueren programak/proiektuak gauzatzea. Gazteriari 
buruzko apirilaren 1eko 11/2011 Foru Legearen 2. artikulua 
betez.

D13 | Despopulazioaren gaiari aurre egiteko jarduke-
tak, gazteei begira.
Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren 
Zuzendaritza Nagusiak sustatutako bi dirulaguntza 
deialdi eginen dira, despopulazioaren arriskuan 
diren toki entitateei begira, haien bidez sustatzeko 
berrikuntza eta ekintzailetza ekintzak, proiektuak 
eta inbertsioak, haien xedea delarik, besteak beste, 
Nafarroako populazio gaztea  landa eremuetan 
ezartzea eta han finkatzea, despopulazioari aurre 
egiteko neurri gisa.
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Ei Hizkuntza Politika
HELBURU NAGUSIA: Hizkuntza politika 
elebiduna sustatzea, eta haren jarduera 
eremuari lotutako neurri guztiak indartu, 
bere jarduketa esparruan errealitate hori 
babesteko. Gaztelaniaren eta euskararen 
arteko bizikidetza esparru horrek Nafarroako 
nortasun kolektibo anitza eta askotarikoa 
indartu behar du.

Aniztasunaren aitortza gazteen arteko egiazko 
berdintasun eraginkor batera orientatzen da, gizarte, 
kultura nahiz ekonomiaren aldetik izan daitezkeen 
ezberdintasunetatik harago. Horri dagokionez, 
kontuan hartu behar da Nafarroako errealitate 
soziopolitikoarekin bat datorren hizkuntza politika 
anitza bultzatzen jarraitu behar dela. Euskarabidearekin 
eskuz esku, hainbat kolektibo gazteren (adin-tarteak) 
artean euskararen erabilera bultzatzen jarraituko 
dugu. Euskararen II. Plan Estrategikoak kontuan hartu 
beharko du gazteek (batez ere 18-25 urte bitartekoek) 
euskararen ezagutza handiagoa dutela eta eguneroko 
erabilera areagotu egin dela, Nafarroako nortasun 
kolektiboaren aitorpenaren bidez. Elebitasuna 
indartzen jarraitu beharko da, gazteen bizitzan une 
ezberdinetan gizarteratzeko osagaia den aldetik (aisia 
eta astialdia).

11. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Euskara ezagutzea eta erabiltzea gazteen 

bizitzaren arlo ezberdinetan. 

E01 | Ikus-entzunezko programak sare sozialetarako.
Ikus-entzunezko programak grabatzea sare sozialetan 
emateko, euskal kultur produkzioa ezagutarazteko 
gazteei, eta sortzaileak eta ikusleak elkartzeko aukera 
ematea.

E02 | Sarean euskaraz. 
LGazteak, euskara eta teknologia berriak dira “Sarean 

euskaraz” proiektuaren ardatzak. Gazteek, etorkizuna 
izaki, ahalik eta hobekien prestatu behar dute beren 
burua teknologia berrien arloan, euskarak “etorkizun 
bizia” izan dezan. Pandemiak oso denbora gutxian 
areagotu du digitalizazioaren garrantzia, eta are 
beharrezkoagoa egin du prestakuntza teknologikoa 
sustatzea gazteen artean, eta euskara erabiltzea 
IKTetan.

E03 | Mintzoak gelara. 
Helburua da kultur ondare immateriala ikasgelan 
lantzea, ezagutza horrek, ahoz aho eta mendez mende 
transmititu delarik, esparru akademikoan ere bere 
lekua izan dezan. Horretarako, hainbat unitate didaktiko 
prestatu eta irakasleen eskura jarri dira, ikasgelara 
eraman ditzaten, aldez aurreko prestakuntza handirik 
gabe. Gai anitz dira ahozko tradizioarekin lotutakoak: 
ohiturak, lanbideak, sinesmenak, kantuak, jaiak, 
emakumeen bizimodua, antzinako eskola, zuriketa, 
ipuinak, mitologia…

E04 | Hizkuntzen Europako Eguna. 
Fokua gazteriarengan jarrita, Nafarroako Gobernuak 
azpimarratu nahi du hizkuntz aniztasunaren, 
eleaniztasunaren eta Europako hizkuntzen ezagutzaren 
balioa. Helburua da hizkuntzen ezagutzaren balioa 
azpimarratzea eta sentsibilizatzea, batez ere populazio 
gazteena, hizkuntz aniztasunaren inguruan, kultur 
aberastasunaren adierazgarri gisa, eta herritarrak 
motibatzea hizkuntza desberdinak, bertakoak nahiz 
kanpokoak, ikasteko.
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E05 | Jaso musikala. 
Jaso Ikastolaren musikala euskaraz gazteek egindako 
hezkuntza proiektu bat da. STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 
delako teknologia erabiliz egin da. Ikuskizun hori 
ardatza delarik, gaitasun anitz lantzen dira, besteak 
beste, gidoia idaztea, eszenografia garatzea, jantziak, 
multimedia lanak, komunikazioa, kantua, koreografia, 
argiztapen eta soinuaren diseinua…

E06 | EuskarAbentura.
EuskarAbentura elkartearen proiektuen bidez gazteria 
bultzatu nahi da gaurko gaien inguruko gogoeta 
egitera. Hain zuzen ere, honako gai hauek proposatu 
dira aurten: lehenengoa, Baserritik sardexkara, fokua 
jarrita kontsumo eta elikadura ereduek gure osasunean 
eta ingurumenean duten eraginean; bigarrena, Klik eta 
post, irudiak gizartean duen garrantziaren inguruko 
gogoeta pizteko; eta azkena, Adina, jakintzaren iturri, 
adineko pertsonen esperientzia aintzat hartzea inoiz 
baino garrantzitsuagoa delako. Proiektu horren ideia 
da ibilbide bat egitea euskal lurraldeetan barna.

E07 | Euskara ezagutzera ematea kirol ekitaldi 
publiko edo laguntza publikoz egindako guztietan. 
Kirol jarduerak euskaraz sustatzea.
Nafarroako Kirolaren Institututik euskararen erabilera 
sustatzen da, Institutuak berak nahiz Federazioek 
antolatutako kirol ekitaldi guztietan. Aurreikusitako 
gastua 20.000 eurokoa da, Euskarabideak Nafarroako 
Kirolaren Institutuaren eskura jartzen dituenak.
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Fi Aisia eta Astialdia
HELBURU NAGUSIA: Gizarte, kultura eta ki-
rol gune eta azpiegitura mota guztiak gazte 
guztien eskura izatea, eta aisiaren eskaint-
za berritzeko espazio berriak sortzea, landu 
beharreko gaiak dira, aisiaren eta denbora li-
brearen eremu garrantzitsuan. 

Gazteak gizarteko beste talde batzuetatik bereizten 
dituen ezaugarrietako bat da denbora librea izatea, 
aisialdian emateko, eta horrekin batera, tarte horiek 
gazteen bizimoduan izaten dituzten ondorioak. 
Denbora hori antolatzeko eta kudeatzeko moduak 
hainbat ohitura islatzen ditu, batzuk osasungarriak, 
beste batzuk ez hainbeste. Denbora tarte zabala 
da, anitza eta irekia kultura, kirola edo lagunarteko 
harremanetarako ohiturekin erlazionatutako aukera 
gero eta ugariagoak dauden honetan. NGIk aisiarako 
eredu irekia nahi du gizarte ezberdintasunak, 
dibertsitatea eta gizarte eraldaketaren aurrean, 
gazteei aukera emanen diena beren kapital kulturala 
aberasteko. 

Lan arlo honen helburua da bizimodu osasungarri 
baten aldeko aisia eta astialdia betetzeko jarduerak 
sustatzea Nafarroako gazteen artean. Horrela, gazteen 
garapen pertsonala eta soziala bultzatzeaz gain, haien 
ongizate fisikoa, mentala eta emozionala mantendu eta 
hobetzea ere bultzatuko da. Izan ere, aisia bete eta ongi 
pasatzeko zenbait modu osasunerako kaltegarriak izan 
daitezke, eta haien alternatibak planteatu behar dira 
(tabakoaren kontsumoa, alkohola, estupefazienteak, 
teknologia berriekiko mendekotasuna, jokoarekiko 
eta apustu-etxeekiko mendekotasuna...).

12. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Aisia eta astialdirako alternatibak 
sustatzea, aisia hezigarriaren eta 

komunitarioaren ikuspegia erantsiz, 
eta hezkuntza ez-formalaren garrantzia 

azpimarratuz.

F01 | Europako Gazte Karnetaren programa.
Programa europar horren helburua da gazteentzako 
onuragarriak izanen diren baldintzetan jartzea, besteak 
beste, aisia, mugikortasuna, kontsumoa, eta abar.

F02 | Gazteen jarduerak gazteen aterpetxeetan egi-
tea sustatzea.
Gazteen elkarteek antolatutako jarduerak NGIren 
aterpetxeetan egiteko aukera erraztea. 

F03 | UDA programa, udako jarduerak egiteko.
NGIk udan kanpoan antolatzen dituen aisia eta 
astialdiko jarduerak sustatzea; gazteen elkarteei eta 
tokiko entitateei begira egiten dira, eta barne dituzte 
garraioa, begiraleak eta jarduketarako behar diren 
materialak..
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Gi Educación formal
HELBURU NAGUSIA: Lan merkatura iristeko 
gazteek duten sarbidea hobetzea hezkuntza 
formalaren bidez, gainkualifikazioa saihestuz 
eta eten digitala murriztuz. Eskola-uzte 
goiztiarra murrizten jarraitu nahi da, eta 
ikasgeletako jazarpenari aurre egiten, ahalik 
eta orekarik handiena lortzeko prestakuntza 
horren eta lanaren arloan epe ertain eta luzera 
eskatzen diren gaitasun eta profilen artean. 

Hezkuntza formala (alegia, intentzioz egindakoa, 
planifikatua, erregulatua eta instituzionalizatua) 
da hezkuntzaren arloko tresna nagusia, gazteen 
laneratzea errazteko eta, horrez gain, haien garapen 
pertsonala eta soziala osatzeko ere bai. 

Horregatik, Nafarroako gazteek eremu horretako 
beren zikloa burutzea modu estrategikoan bermatzea 
garrantzitsua da, heziketa maila egokia lor dezaten, 
eta behar diren gaitasunak, lanean hasteko aukera 
eskainiko dien lan arlo edo jarduera eremu zehatz 
batean lanpostu bat eskuratzeko. 

Ildo horretan, funtsezkoa da gaur egun hezkuntza 
formalari eragiten dioten arazo handiei aurre egitea, 
arazo horiek, gainera, areagotu egin baitira, Covid-
19aren pandemiak eragindako osasun-krisiaren 
ondorioz. 

Arazo horiek aspaldi hezkuntza sistema ukitzen dute 
ume txikienen eremutik hasita, esaterako eskola-uzte 
goiztiarra, ikastetxeetako jazarpena (areagotu eta 
dimentsio berria hartu duena, teknologia berriekin eta 
“ziber-jazarpena” deitzen denarekin), unibertsitateko 
ikasketa batzuen kostu handia, Lanbide Heziketak 
duen onarpen eskasa, edo eten digitala, teknologiak 
hezkuntzaren esparruan gero eta eragin handiagoa 
duen testuinguru batean. Ikasgeletan eta eskola-
organoetan parte hartzea eremu horretan sustatzen 
jarraitu beharreko eredua da, gaitasun teknikoagoak 
eskuratzearekin batera, jakina.

13. HELBURU ESPEZIFIKOA 
Hezkuntza komunitatearen oinarriak 

errespetua, hezkidetza eta bazterkeriarik 
eza izatea, gazteen garapen osoa 
eta kohesio soziala lortzeko, bai 

kolektiboaren barnean, bai gizartean  
ere, oro har.

G01 | Eskola Jasangarrien Sarea.
Ikastetxeek eskaintzen duten espaziotik ere 
sustatu daiteke parte-hartze arduratsu bat izatea 
ingurumeneko proiektuetan. Ezinbesteko aldaketak 
erdietsi eta ingurumenaren narriadura saihesteko 
bide bakarra zeharkakotasunez esku hartzea da, 
ikastetxeek beren hezkuntza proiektua prestatuz.
Hezkuntza Departamentuak ingurumen arloko 
prestakuntza eskaintzen die irakasleei, eta lankidetza 
joria izaten du Departamentuarekin -Jasangarritasun, 
Ingurumen Heziketa eta Parte-hartze Politikoaren 
Atala-; hark ematen dizkie ikastetxeei behar dituzten 
bultzada, aholkua eta prestakuntza, ingurumen arloko 
proiektuak aurrera eramateko, hiru ildo azpimarratuz: 
Energia planak egitea ikastetxeetan; ingurumeneko 
hondakinen kudeaketa; eta uraren eta ibaien 
kudeaketa.

G02 | Eskola absentismoaren eta bertan behera 
uztearen kontrako departamentu arteko batzordea.
Eskola absentismoa eta uzte goiztiarra detektatzeko, 
aurrea hartzeko edo esku-hartzeko instituzioen 
arteko lankidetzarako eta koordinaziorako prozedurak 
eratzen ditu Batzordeak, hala nola familien inplikazioa 
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lortzeko seme-alaben prestakuntzaren jarraipenean 
eta, batez ere, ikastetxeko asistentzia erregularrean.

G03 | Heziketa afektibo-sexuala. 
Ekintza horren bidez ikasleek heziketa afektibo-
sexualaren inguruko berariazko hainbat saio hartzen 
dituzte; horien edukiak eta materialak irakasleek 
beraiek prestatzen dituzte, Osasun, Psikologia eta 
Sexologiaren arloetako profesionalen laguntzarekin.  
Sexualitatea, OMEren arabera, “indar bat da, afektua, 
ukipena, plazerra, samurtasuna eta intimitatea bilatzera 
bultzatzen gaituena; eragina du gure pentsamendu, 
sentimendu, ekintza eta elkar eragintzetan, eta beraz, 
gure osasun fisiko eta mentalarekin lotuta dago”.

G04 | Hezkidetza balioak – SKOLAE.
 Programa honek proposatzen du, hezkuntzaren 
etapa guztietan barna, berdintasunera eramaten ez 
duten jarrerak eta jokabideak aztertzea, zuzentzea 
eta konpentsatzea, eta halaber, berdintasuna lortzen 
lagunduko diguten jarrerak eta jokabideak erakustea 
eta identifikatzea.

G05 | Metodologia aktiboak ezartzea eta garatzea.
Helburua da ikastetxeetako sareak bultzatzea 
metodologia horiek aplikatzeko, eta berariazko 
sare bat osatzea, lehendik ziren sareak biltzeko eta 
ezagutzaren trukaketa errazteko. Ekintza honek 
ikastetxeei laguntza eta jarraipena ematea eskatzen 
du, eta irakasleen prestakuntza eskaintzea, hainbat 
ikastetxetan. Metodologia horiek proiektu zehatzen 
bidez aplikatzen dira.

G06 | Euskararen ahozko erabilerarako programak 
eta euskarazko irakaskuntzak orokortzea.
Euskararen ezagutzak eta erabilerak eskatzen dute, 
hizkuntza gutxitua izanik, inguruan gizarte baliabide 
anitz dituzten hizkuntzez inguratua, haren erabilera 
sustatzea hezkuntzaren eremuetan. Alde batetik, 
ikaskuntza-irakaskuntza aktiboagoa sustatu beharko 
litzateke, ikasleei ikaskuntzaren protagonista izateko 
aukera emanen lieketen proiektu, sekuentzia, txoko, 
tailer eta halakoen bidez. Beste alde batetik, euskararen 
kontzientzia eta ahozko erabilera bultzatuko duten 
eskola-programak bultzatzea. Dagoeneko ezarrita 
daudenez gain (bertsolaritza, idazleak eskolan, eta 
ahozko adierazpen tailerrak, solaskide kasu), beste 
hainbeste egin beharko lirateke: eskola antzerkia, 
jarduera osagarriak, esperientzia zientifiko-sozialak 
eta teknikoak, lehiaketak, IKT jarduerak…

G07 | Ikaskuntza eta Zerbitzu Solidarioa Proiektuak.
“ApS” metodoak ikaskuntza eta konpromiso soziala 
batzen ditu. Ikasi bidenabar, komunitatearentzako 
zerbitzua egitea da. ApS hezkuntzarako filosofia 
eta metodologiaren hiru alderdiak aintzat hartuta, 
komunitatearen garapenerako tresna izateaz gain, 
oso lanabes baliagarria da gazteriaren politiketara 
eramateko, aukera ematen duelako ongi egituratutako 
proiektuak garatzeko, non gazteria komunitatearen 
garapeneko eta gizarte eraldaketarako proiektuen 
protagonista izaten ahal den..

G08 | Ikastetxeen bilakaera inklusioaren bidean.
Ekintza hau Proeducar-Hezigarri programarekin lotua 
dago, eta haren helburu orokorra da eskola porrotari 
eta uzte goiztiarrari aurre egitea, eta ikasle guztien 
hezkuntza inklusioa eta eskola arrakasta sustatzea, 
hobetzeko proiektu bat ezarriz eta gauzatuz, ikastetxe 
bakoitzaren eta Hezkuntza Departamentuaren arteko 
lankidetza hitzarmen baten bidez.¡.

G09 | Ikastetxeetako bizikidetza lantzea ikuspegi 
emozionaletik.
Ekintza hau Laguntza Programari lotua da, eskola 
jazarpenari aurre egiteko prebentzio eta esku-hartze 
programa da; ikastetxeek aurrera eramaten ahal dute, 
prestakuntza, bidelaguntza eta hainbat materialen 
laguntzaz, eta Hezkuntza Departamentuaren 
Bizikidetza Aholkularitza da horiek zentroaren eskura 
jartzeko ardura duena. Eskolako jazarpena edo ziber-
jazarpena detektatzeko, diagnosia egiteko, aurrea 
hartzeko edo/eta ezabatzeko tresnak eskaintzen ditu, 
eta horretarako, ikastetxeko irakasleen inplikazioa 
behar du, talde bultzatzaile bat osatzea (bizikidetza 
batzordea edo laguntza taldea), eta ezarpen 
prozesuaren jarraipena egitea.

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Hezkuntza ez-formala | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza

13. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Hezkuntza komunitatearen oinarriak errespetua, hezkidetza eta bazterkeriarik eza izatea, gazteen garapen osoa  

eta kohesio soziala lortzeko, bai kolektiboaren barnean, bai gizartean ere, oro har.



34

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

G10 | Ekintzailetzarako metodologia aktiboak abia-
raztea Lanbide Heziketan.
Ikaskuntza ziklo espezifikoetako heziketa taldeko lana 
integratzea, horretarako koordinatuz LHko lanbide 
familiako irakasleak eta LPOko irakasleak, ekintzailetza 
proiektuak metodologia aktiboetan integratzeko.

G11 | Berrikuntzaren, sormenaren eta ekintzailetza-
ren zabalkundea.
Berrikuntza, sormena eta ekintzailetza zabaltzea eta 
sustatzea hezkuntza komunitatean eta gizartean oro 
har, esaterako, ekitzailetzaren jardunaldiak eginez 
LHko zentroetan, enpresa, ikasle eta irakasleen 
inplikazioarekin.

G12 | Ekintzailetza bulegoak Lanbide Heziketako 
ikastetxeetan.
Gune fisikoak sortzea ikastetxeetan, sorkuntza, 
berrikuntza eta talde lana sustatzeko, eta ondorioz, 
berrikuntza eta ekintzailetza ere bai, ikastetxeko ikasleak 
sentsibilizatzeko, ekintzailetzan oro har, eta haren 
bertsio sozialean, jasangarrian edo lankidetzakoan, 
eta “Soft-Vocational skills” direlakoak finkatzea 
(trebetasun pertsonalak, sozialak eta profesionalak) 
zeharkako trebetasun gisa, beharrezkoak baitira 
ikasleentzat, ekintzaile gisa arrakastaz aritzeko, eta 
haien autonomia, konfiantza eta enplegagarritasuna 
bultzatzeko.

G13 | Ekintzailetza Unibertsitatean.
Ekintzailearen irudia ezagutaraztea eta enpresen 
sorkuntza hurbiltzea unibertsitate komunitatera: 
ikasle, irakasle eta ikertzaileengana. Ekintzailetzarako 
gaitasunak garatzea, enpresa proiektuen garapenerako 
programak inplementatuz. Jarduerak bi mailatan 
gauzatzen dira: Ekintzailetza sustatzeko programak, 
saioak, tailerrak, hitzaldiak eskainiz, ikasleen parte-
hartzearekin, batez ere Graduaren azken etapetan, 
eta ekintzailetza trinkorako eta enpresa proiektuak 
garatzeko programak, goragoko ikas mailetan (master, 
doktoretza, diploma espezializatuak...).

G14 | Doktoratu aurreko laguntzen deialdia, Nafa-
rroarentzat interesa duen doktorego programa bat 
egiteko.
Laguntza hauen onuradunek hiru urtetarako laguntza 
jasoko dute, doktoratu aurreko kontratu moduan, 
azken helburua dela Nafarroarentzat interesgarria 
den doktorego-tesi bat egitea. Horrekin sustatzen 
da, besteak beste, bikaintasun zientifikoko doktorego 
programak egitea, Nafarroarentzat interesgarriak 
direnak, eta ikertzaileak sartzea Nafarroako I+D+i 
(SINAI) sistemarentzat.

G15 | Lankidetza hitzarmena Nafarroako Unibert-
sitate Publikoarekin, STEM bokazioak sustatzeko 

emakumeen artean.
Helburua da STEM bokazioak (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) sustatzea unibertsitate 
aurreko ikasketetan ari diren emakumeen artean, 
emakumeen sarbidea errazteko zientziaren eta 
teknologiaren mundura. Hitzarmen horren bidez 
finantzatzen dira Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 
“Emakumea, Zientzia eta Teknologia” katedrak aurrera 
eramaten dituen hainbat jarduera, lehenengo eta 
bigarren hezkuntzako ikasleentzat egiten direnak, 
unibertsitateko ikertzaileen laguntzareki.

G16 | Bekak emateko deialdi osagarria unibertsita-
teko ikasleentzat.
Unibertsitateko ikasleentzako laguntzak eta bekak 
dira, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren 
deialdien bidez ematen diren laguntzen osagarriak. 
Deialdi honen baldintzak eta kontzeptuak ez dira 
Ministerioarenak bezalakoak, eta Nafarroako nahiz 
Nafarroatik kanpoko unibertsitateetan matrikulatutako 
ikasleei zuzendua da.

G17 | Burlata LH Ikastetxearekiko Lankidetza Hit-
zarmena.  
“Bidai Agentziak eta ekitaldien kudeaketa” graduko 
ikasleen praktikak egitea Garapen Ekonomiko eta 
Enpresarialeko Departamentuan.  

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Hezkuntza ez-formala | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza

14. HELBURU ESPEZIFIKOA 
Adin gutxiko gazteen ekintzailetzaren ezagutza eta informazioaren alde egitea, eta halaber ikerkuntza  

eta berrikuntza hezkuntza komunitatearen barnean. 
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Hi Hezkuntza ez-formala

HELBURU NAGUSIA: Hezkuntza ez-formala-
ren bidez gazteek lan merkatura iristeko duten 
sarbidea hobetzeko helburua duten ekimenak 
sustatzea, ahalik eta orekarik handiena lortuz 
prestakuntza horrek eskaintzen duenaren eta 
lanaren arloan epe ertain eta luzera eskatzen 
dituzten baldintzen eta gaitasunen artean.

Hezkuntza ez-formala (hezkuntza planifikatua, baina 
guztiz instituzionalizatu gabea) funtsezko osagaia da, 
etengabeko ikaskuntzako gizartea sortzeko helburua 
duena. 

Beraz, hezkuntza formalaren osagarria den hezkuntza-
tresna da, gazteen garapen sozial eta pertsonalarentzat 
ere lagungarria, eta, azken finean, haien sarbidea lan 
merkatuan errazten duena, etengabe aldatzen ari 
baita eskaintza eta eskaera. 

Ildo horretan, hezkuntza ez-formalak abantaila handiak 
eskaintzen ditu egoera horren aurrean, prestakuntza 
eskaintza mota hori hartzaileen eta testuinguruen 
arabera egokitu ohi delako, unean-unean modu 
espezifikoan diseinatzen eta planifikatzen baita,  
etengabe birdefinitzeko prozesu batean eta diziplina 
anitzeko lan-eremu batean; aurrera eraman daiteke, 
ikasgelan ez ezik, bestelako gune anitzetan, eta aldi 
berean praktika programa trinkoak eskainiz lanaren 
eremuan. 

15. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
PHezkuntza ez-formala sustatzea eremu 

sozial eta emozionalean gazteria prestatu, 
arduratsu, kritiko eta ahaldundua  

lortzearen alde apustu egiteko.

H01 | Gazteekiko Jardueretarako Nafarroako Eskola.
NGIren Gazteekiko Jardueretarako Nafarroako 
Eskolaren (GJNE) eginkizuna da hezkuntza ez-
formala sustatzea gure erkidegoko gazteen bizitzan. 
Prestakuntza horrek hezkuntza formala osatu eta 
pertsonaren garapen osoa sustatzen du. GJNEk 
urtero programatzen ditu doako hainbat prestakuntza 
eskaintza, eta ikastaroak egin ondoren, parte-
hartzaileek diploma edo egiaztagiri bat eskuratzen 
dute.
Azken berrikuntza izan da online modalitatea eranstea 
ekintza horri, prestakuntza ekintza presentzialen 
osagarri gisa (izan ere, beharrezkoa baita, gainera, 
Covid-19aren ondorioz mugitzeko eta elkartzeko 
ezarritako murrizketei erantzuna emateko). GJNEk 
online plataforma berri bat garatuko du, urrutiko 
ikastaroak eskaini ahal izateko, bai gazteekin lan egiten 
duten langileentzat, bai gazteentzat beraientzat ere.

H02 | Astialdiko prestakuntzarako laguntzak.
Ekintza honen helburua da astialdiko prestakuntza 
sustatzea, laguntzak emanez Astialdiko Begirale eta 
Zuzendari ikastaroak egiten dituzten pertsonei. Horrez 
gain, aukera eman nahi du detektatzeko berezko 

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Hezkuntza ez-formala | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza
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liderrak, bitartekariak, gazte taldeen prestakuntzan, 
ikaskuntzan, arrisku egoeren prebentzioan eta 
laguntzan eragina izan dezaketenak. Urtero zabaltzen 
dira laguntza deialdiak, NGIk aintzat hartzen dituen 
eskoletan astialdiko prestakuntzako ikastaroak egiten 
dituzten gazteentzat.

H03 | Gazteen inguruko informaziorako APP bat 
sortzea.
Ekintza honen helburua da NGIren app bat diseinatzea 
Android eta IOSerako, NGItik ematen diren zerbitzuen 
informazioa modu erraz eta erakargarrian eskaini ahal 
izateko.

H04 | Gazteentzako Informazio Sarea.
Nafarroako Gazteentzako Informazio Zerbitzuen 
Sarea arreta zerbitzu bat da, helburua duena gazteei 
behar duten orientazioa eskaintzea, gizarte bizitzan 

integratzeko eta parte hartzeko. Sarea osatzen dute 
NGIren Gazteen Dokumentazio eta Informazio 
Zentroak eta abuztuaren 22ko 109/2005 Foru 
Dekretuaren arabera aitortza ofiziala duten Gazteen 
Informazio Zerbitzuek. Bi kategoriatan sailkatzen dira: 
Gazteen Informazio Bulegoak eta Gazteen Informazio 
Guneak.

H05 | Gazteriarekin lotutako gaien dibulgazio eta 
zabalkuntzarako jardunaldiak.
Jardunaldiak antolatzea eta egitea gazteentzako 
eta, orobat, arloan lan egiten duten entitate eta 
profesionalentzat interesgarriak diren eremuetan.

H06 | “GJNE” saria astialdi hezigarriko proiekturik 
onenarentzat.
Astialdi hezigarria sustatzeko, eta Astialdiko Eskoletan 
ari diren ikasleek ikasturte amaierako memorien bidez 

aurkezten dituzten proiektuak zabaltzeko, NGIk egoki 
jo du astialdi hezigarriko proiekturik onenarentzako 
“GJNE” sariaren I. Ekitaldirako deialdia antolatzea. 

H07 | Astialdiko Eskolen arauen eguneratzea.
1999an arautu ziren, Foru Dekretu bidez, Gazteekiko 
Jardunaldien Nafarroako Eskola (GJNE) eta Astialdiko 
Eskolen aitortza ofiziala. 2004an ezarri ziren ofizialki 
aitortutako astialdiko eskolek eskaintzen dituzten 
Astialdiko Monitore eta Zuzendari izateko ikastaroen 
arauak. Bi hamarkada inguru iragan ondoren, 
astialdiko eskolen eta Astialdiko Monitore eta 
Zuzendari ikastaroen inguruko arauak eguneratzea 
proposatzen da.

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Educación no formal | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza

15. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Hezkuntza ez-formala sustatzea eremu sozial eta emozionalean gazteria prestatu, arduratsu, kritiko eta ahaldundua lortzearen alde apustu egiteko. 
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Ii Etxebizitza
HELBURU NAGUSIA: Gazteei erraztea beren 
etxean bizitzeko aukera. Funtsezkoa da gaz-
teen beharrak, eta herritar guztienak, aseko 
dituen etxebizitzen eskaintza lortzea, etxebi-
zitzaren parke publikoa handituz eta alokai-
rua sustatuz.

Gazteentzat etxebizitza eskuratzea garrantzi handiko 
mugarria da beren emantzipazio prozesuari ekiteko 
eta arrakastaz burutzeko. 

Gaur egun, etxebizitzaren merkatuan erosteko zein 
alokatzeko prezioak oso altuak dira. Egoera horrek 
zaildu egiten du emantzipatze-prozesua, eta are 
zailagoa bihurtzen da, kontuan hartzen bada lan-
merkatuan dagoen prekarietatea, laneratzeko prozesu 
betean ari diren gazteei eragiten baitie gehien. 

16. HELBURU ESPEZIFIKOA: 
Alokairua lehenestea eta etxebizitzaren 

bidez gizarteratzeko prozesuen eskaintza 
sustatzea.

I01 | Alokairuko etxebizitzen eskaintza zabaltzea.
Alokairuko etxebizitzen eskaintza zabaltzea 
(Nafarroako Alokairuaren Poltsa), alokairuko etxebizitza 
herritar guztien eta bereziki gazteen eskura jartzeko, 
lehentasuna emanez hiriguneetan eta “zerbitzu 
ugariko auzoetan” eraikita dauden etxebizitzen 
alokairuari. Era berean, hutsik dauden etxebizitzen 
alokairua eta Alokairuaren Poltsaren bidez egindako 
alokairuak sustatu nahi dira.

I02 | EMANZIPA.
Alokairuko etxebizitza eskuratzeko laguntzaren 
proposamena da EmanZipa, dagoeneko emantzipatuta 
dauden edo emantzipatu nahi duten gazteei zuzendua.

I03 | Etxebizitzaren Esparruko Gizarteratze Taldea 
(EISOVI).
Esku-hartze Zerbitzu honen helburua da etxebizitzaren 
aldetik bazterketa larrian dauden pertsonak 
gizarteratzea, etxebizitza eskuratzeko laguntza eta 
bitartekaritza eskainiz.

17. HELBURU ESPEZIFIKOA: 
Nafarroako gazteen emantzipazioaren 

bilakaera ebaluatzea. Gazteen kolektiboak 
etxebizitzari dagokionez dituen beharrak eta 

eskakizunak detektatzea.  

I04 | Azterketak egitea etxebizitzari dagokionez di-
tuzten premien eta eskakizunen bilakaera ezagutze-
ko. 
Lehenengo eskutik ezagutzea gazteek etxebizitzaren 
inguruko hainbat alderditan dituzten premien 
bilakaera. Gazteriaren Behatokitik inkesta bat egitea, 
bi urtez behin, emantzipazioari buruz, haien premiak 
eta eskakizunak ezagutzeko.

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Educación no formal | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza
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Ji Enplegua eta laneratzea
HELBURU NAGUSIA: : Lan merkatura sartze-
ko bazterkeriarik ez izatea bermatzea, baina 
horrekin batera aukera berdintasuna ere bai, 
eta horretarako sustatzea, bai enplegu duina 
lortzeko bidea (enplegu bidezkoa eta kalitate-
koa), bai ekintzailetza eta autoenplegua ere. 

Enplegurako sarbidea sustatzea, gazteen gizarteratzea 
eta laneratzea lortzeko, funtsezko erronka da, eta 
horri heldu behar zaio, kolektibo horren emantzipazio 
prozesua errazteko. Baina erronka horrek hurbilketa 
integral edo zeharkako bat eskatzen du, Estrategia 
honen beste lan-eremu batzuek adina, edo are gehiago, 
gazteriaren lan-merkaturako sarbidea gero eta 
prekarioagoa den neurrian. Malgutasunaren, behin-
behinekotasunaren eta soldata-prekarietatearen 
eraginez, emantzipazio-ibilbideak gero eta gehiago 
zailtzen dituen gizarte-testuinguru bat sortu da.

Duela orain zenbait urte jadanik, malgutasun eta 
prekarietate handiko lan merkatu batera sartzea 
populaziorik gazteenarentzat eginkizun zaila bazen, 
orain prozesu hori are zailagoa da, Covid-19aren 
ondorioz sortutako osasun krisialdi betean gaudela. 
Gaurko testuinguruan, lanpostuak murrizteaz 
gain, krisi ekonomikoaren ondorioz, prekarietatea 
zabaltzen ari da lan merkatuan, eta gazteak dira horren 
ondorioa gehien jasaten dutenak, haien laneratzeko 
prozesuetan kalteberatasun handia eragiten baitu.  

Egoera hori kontuan hartuta, funtsezkoa da 
gazteen ikuspegia eta egoera, eta, bereziki, beren 
kalteberatasun handia aintzat hartzen dituzten 
enplegu-neurriak diseinatzea eta ezartzea. 

Gainera, funtsezkoa da lan orientazioa sustatzea eta 
prestakuntzaren eskaintza (formala eta ez-formala) 
ahalik eta gehien egokitzea etengabe aldatzen ari den 
lan merkatuaren eskaeretara, ingurune globalizatu 
honetan teknologiek gero eta pisu handiagoa baitute 
eta, ondorioz, eten digitalak gizartetik eta lanetik 
bazter geratzeko arriskua ekar dezake. 

Europar Batasunak berak abian jarritako programek, 
hala nola Gazte Bermeak, jarduketarako mekanismoak 
eta tresnak birdefinitzen jarraitu behar dute, 
biztanleria gaztearen gizarteratzeko eta laneratzeko 
eremuan emaitza hobeak lortzeko. Horri dagokionez, 
Estrategia honek enpleguaren arloan egin daitezkeen 
jarduketak definitzeko agertoki egoera irekia eta 
lankidetza planteatzen ditu, aipatutako Gazte Bermea 
programatik abiatuta, Europako erreskate-funtsetik 
(Next Generation European Union) datozen funtsekin 
sinergian.

Horrez gain, funtsezkoa da gazteen laneratzea 
errazteko bestelako ekimenak sustatzea, esaterako 
autoenplegua, edo gizarte ekintzailetza, eta bereziki 
landa inguruneetan, han lanerako aukerak are 
eskasagoak baitira, baina enplegua sortzeko aukera 
handiak dira, baliabide endogenoen ustiapenetik 
abiatuta. 

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Educación no formal | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza
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18. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Lurraldean hedatzen den ekoizpen 

sarearekin batera lan egitea, gazteen 
kolektiboa lan merkatura hurbilaraziko 

duten neurriak eta jarduketak abian 
jartzeko.

J01 | Gizarteratzeko eta lanean hasteko prestakuntza.
Prestakuntza eskaintza erakargarria egitea, Nafarroako 
lurralde bakoitzeko gazteriaren eta ekonomia sarearen 
arabera egokitua.

J02 | Gazteen informazio eta orientazio soziolaborala 
sendotzea.
Hitzaldi eta tailer orientagarriak DBHko hirugarrenetik, 
Batxilergotik, LHtik, profesionaltasun ziurtagiriak, 
unibertsitate graduak, hasierako ikasturteetatik. 
Zabaltzeko materialak ere prestatzea (gidak/App), 
gazteentzat berariaz.

J03 | Gazteentzat eta haiekin lan egiten duten 
teknikarientzat berariaz eratutako prestakuntzarako 
proiektu eta/edo ekintzetan parte hartzea. 
Gazteentzat prestatutako prestakuntza ikastaro edo/
eta ekintzak, haien enplegagarritasuna hobetzera 
argi orientatuak, eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 
emandakoak. Ekintza kopurua eta gaiak ugari izan 
daitezke, beharren arabera, baina hasiera batean, 
gutxienez lau ekintza aurrera eramatea aurreikusten 
dugu.

19. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Gazteen ekintzailetzaren eta autonomo 

lanaren garapena eta jarraipena 
sustatzea, gazteen bizitza profesionalaren 
proiektua izan dadin, kolektiboari lanean 

hasteko aukera gehiago emanez.

J04 | Ekintzailetza eta ekonomia soziala babestea.
Autoenpleguari eta ekonomia sozialari buruzko 
hitzaldi/tailerrak egitea (DBH 3., Batxilergoa, LH, LHB, 
Unibertsitatea). Gazteentzako berariazko “sorkuntza 
eta ekintzailetza” guneak sustatzea. Ekintzarekin batera 
ekonomia soziala ezagutarazteko eta sustatzeko 
kanpainak eginen dira, berariaz gazteei begira (bereziki 
molde juridiko berriak, esaterako mikro-kooperatibak).

J05 | Gazteen ekintzailetza sustatzeko ekintzak.
Gazteen ekintzailetzari laguntzeko eta sentsibilizatzeko 
programak egitea, bereziki interesgarriak izan 
daitezkeen sektoreetan, beste hainbat instituzio (SNE-
NL, NGren Lan Zerbitzua...) eta gizarte erakunde nahiz 
elkarteekiko lankidetzan.

J06 | Merkataritzako ETEentzako dirulaguntzen 
deialdia. Enpresen sorkuntza 35urtetik beherakoen 
eskutik.
Baremo irizpide puntuagarriak, 35 urtetik behe-
rakoentzat, dirulaguntzen deialdi batean bilduak, mer-
kataritzako ETEen lehiakortasunari laguntzeko, “mer-
kataritzako ekintzailetza proiektuak” eta “saltokien 
traspasoa” apartatuetan. 

J07 | Enpresei hasierako gastuetarako laguntzak 
emateko deialdia.
Laguntza hauen helburua da ekintzailetza bultzatzea, 
enplegua sortzeko eta Foru Komunitatearen garapen 
ekonomiko eta soziala sustatzeko, enpresei hasierako 
gastuetarako laguntza bat emanez. Enpresek sortu 
berriak izan behar dute, edo helbide soziala eta 
jarduera Nafarroara ekarri berriak.

20. HELBURU ESPEZIFIKOA: 
Enpleguaren arloko eragileekin eta 

Nafarroako ekoizpen sarearekin 
lankidetzan aritzea, gazteen kontratazioa 
sustatzeko, lanean has daitezen erraztuz, 

eta enplegu programak prestatzea 
gazteen ikuspegitik. 

J08 | Gazteen enpleguaren mahaia.
Lantalde tekniko bat sortzea, prestakuntzarekin 
eta gazteen enpleguarekin lotutako proposamenak 
sustatu, proposatu eta prestatzeko. Partaideak izanen 
dira Gazteriaren arloko teknikariak, NLkoak, Lan 
Departamentukoak, Tokiko Gazteen arloko teknikariak, 
eta gazteriaren arloari eta haien prestakuntzari eta 
enpleguari lotutako entitateen ordezkariak.

J09 | Prestakuntza eta Enplegurako programa inte-
gratua (lantegi eskolak eta programa integratuak).
FPrestakuntza jarduerak eta lana aldi berean egitea, 
enplegua eta prestakuntza prozesu misto baten bitar-

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Educación no formal | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza
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tez, langileari aukera emanez ikaskuntza formala eta 
aldi berean lanbidearen praktikak lanpostuan egite-
ko, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratu baten 
bitartez, esaterako, prestakuntza premia bereziak edo 
eguneratze profesionalerako zailtasunak dituzten 
pertsonak trebatzeko berariazko programen bidez, 
prestakuntzaren osagarriak baitira, kontrataziorako 
konpromiso, ekintza eta programekin.

J10 | Doktoregaiak kontratatzeko laguntzak enpresa, 
ikerketa-zentro eta zentro teknologikoentzat. 
Industria doktoregoak 2021-2023.
“Industria doktoregoak” laguntzen deialdi honen 
helburua doktoregoa egin duten gazteei enpresetan 
prestakuntza eskaintzea da, finantzaziorako urte 
anitzeko eskema bat ezarriz (3 urte) talentuen 
harrobi egoki batentzat, enpresen beharrak aintzat 
hartuta, eragile estrategikoak baitira Nafarroako I+D+i 
eremuan.

J11 | Ikerkuntza eta teknologiaren arloetako 
langileak kontratatzeko laguntzak.
Laguntza hauek eratu dira enpresak, zentro 
teknologikoak, ikerkuntza erakundeak, unibertsitateak 
eta sozietate publikoak gogoan hartuta, gazte 
tituludunak (35 urtez beherakoak) kontratatzeko,  
I+D+i proiektuetan parte har dezaten.

J12 | Merkataritzako ETEentzako dirulaguntzen 
deialdia. 35 urtetik beherako pertsonen kontratazio 
mugagabea.

Baremo irizpide puntuagarriak, 35 urtez beherakoen 
kontratazio mugagabea sustatzea, dirulaguntzen 
deialdi batean jasoak, merkataritzaren arloko ETEen 
lehiakortasuna hobetzeko asmoz.

J13 | Enpresentzako pizgarriak gazte langabetuak 
kontratatzeko.
30 urtetik beherako gazte langabeak kontratatzeko 
dirulaguntzak, espezializazio adimentsuaren estra-
tegian finkatutako lehentasunezko arlo ekonomiko- 
etako batean aritzen diren enpresentzat.

21. HELBURU ESPEZIFIKOA: 
Gazteriari enpleguaren arloan laguntzeko 
programak ezartzea eta aurrera eramatea.

J14 | Nafar Lansareko LHko enplegu-poltsak indartzea.
Ekintza honetan, berariazko zabalkuntza kanpainak 
egiten dira NLren enplegu poltsa gazteengana 
hurbiltzeko; enpresei begirako kanpainak, beren 
enplegu eskaintzak NLren enplegu funtsaren bidez 
bideratzeko hitzarmenak egin ditzaten; berariazko 
kanpainak, NLren LHrako poltsaren eskaintza 
Nafarroako gazteengana eta enpresengana eramateko; 
eta enpleguaren ataria, prestakuntza zabaltzeko 
plataformak, eta prestakuntza eta enplegu zerbitzuak 
gailu mugikorretara eramateko egokitzapena ere bai.

J15 | Kirola enplegu bide.
Kirol titulazioa duten pertsonen datu base bat 

sortzea. Gazteen enplegagarritasuna hobetzeko kirol 
arloko prestakuntza eskaintza bat egitea. Entitate 
enplegu emaileekin lankidetzan aritzea da asmoa, 
gazteen parte hartzea hobetzeko kirolaren arloko lan 
merkatuan.

J16 | Praktikak Nafarroako Gazteriaren Institutuan.
Prestakuntzarako bekak (komunikazioan eta soziologia 
aplikatuan) azken hiru urteetan graduatutako 
gazteentzat, esperientzia har dezaten eta beren 
lanbide gaitasunak prestakuntzaren bidez hobetzeko 
aukera izan dezaten, NGIn.

J17 | Belaunaldien arteko erreleboa. 
Enpresarien ondorengorik gabeko negozioen funtsa 
sortzea eta ezagutaraztea. Neurri horren helburua 
da negozioen itxiera saihestea eta haien erreleboa 
sustatzea.

J18 | Unibertsitate titulua duten pertsonentzako 
bekak, 2020-2021 ikasturtean praktikak atzerrian 
egiteko.
Beken helburua da tituludun berriek prestakuntza 
praktikak egitea Europar Batasunetik kanpoko 
herrialdeetako entitateetan (enpresak, ikerketa 
zentroak, GKEak, enbaxadak, kontsuletxeak, Espainiako 
Turismo Institutuko eta Kanpo Merkataritzako 
Institutuko bulegoak eta merkataritza ganberak), 
beren lanbide eta lan gaitasunak diziplina anitzeko 
nazioarteko taldeetan hobetzeko aukera izan dezaten, 
eta hezkuntza sistematik lan bizitzara errazago igaro 
daitezen.

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Educación no formal | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza
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J19 |Gizarteratzeko eta laneratzeko taldeak (EISOL).
Gazteen gizarteratzea eta laneratzea laguntzeko zer-
bitzu horren helburua da gizarteratzeko eta laneratze-
ko zailtasunak dituzten pertsonen enplegagarritasuna 
hobetzea, enplegu normalizatua edo babestua lortzea 
errazteko gizarte laguntzako ibilbideak antolatuz. An-
tolatu eta eskaintzen dituen ibilbideak hauek dira: gi-
zarteratzea eta laneratzea, gizarte laguntza, enplegua 
bilatzeko laguntza, lan merkatu normalizatuan sartze-
ko eta mantentzeko laguntza, enpleguen prospekzioa 
eta prestakuntza.

J20 | Turismoko ETEentzako dirulaguntzen deialdia. 
35 urtetik beherako pertsonen kontratazio mugaga-
bea.
Baremo irizpide puntuagarriak, 35 urtez beherakoen 
kontratazio mugagabea sustatzea, dirulaguntzen 
deialdi batean jasoak, turismo arloko ETEen lehiakor-
tasuna hobetzeko asmoz.

J21 | Gizarte enplegu babestuaren programa.
Enplegu sozial babestuko proiektuen xedea da 
gizarte-bazterketaren egoeran dauden pertsonak 
eta lanpostu normalizatuak eskuratzeko arazoak 
dituztenak lanerako kontratatzea, laneratzeko aukerak 
hobe ditzaten, interes orokorreko jarduera batean, 
gizarteratzeko eta laneratzeko trebetasunetan eta 
lanbideko abilezietan trebatuz..

Emantzipazioa ardatza: Gi Hezkuntza Formala | Hi Educación no formal | Ii Etxebizitza | Ji Enplegua eta laneratzea

5. Lanerako plana | Emantzipazioa ardatza

22. HELBURU ESPEZIFIKOA: 
Lan merkatuan aukera berdintasuna sustatzea generoaren, gizarte inklusioaren, eta abarren ikuspegitik.  
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Ki Osasuna

HELBURU NAGUSIA: Nafarroako gazteen 
ongizate fisiko, mental eta emozionala 
zaintzea eta mantentzea sustatzea, bizimo-
du osasungarriaren hainbat arlo sustatuz: 
elikadura, kirol jarduera, bizitza sexuala eta 
afektiboa.

Osasuna sustatzea prozesu bat da, ez unean uneko 
egintza bat; gazteen kolektiboaren osasun premiak 
eta arazoak aintzat hartu behar dira, haien osasunean 
eta bizi-kalitatean izan dezakeen berehalako 
ondorioengatik ez ezik, epe ertain eta luzerako 
ondorioengatik ere. 

Gure abiapuntua osasunaren ikuspegi askotariko bat 
da (biomedikoa eta soziala), eta oso kontuan hartzen 
ditugu gazteen bizitzaren alderdi emozionala eta 
mentala. Alderdi horri, ordea, ez zaio behar adinako 
garrantzirik eman azken urteetan. Testuinguru 
honetan, guztien gainetik direla Covid-19aren 
agerpena eta haren ondorio guztiak, osasun mentalak 
eta emozionalak leku adierazgarria dute, eta Estrategia 
honek aurre egin behar dio horri.

Osasunaren garapena testuinguru honetan egin 
behar da: kirol-jardueren eta sexu-harreman 
osasuntsu eta afektiboen sustapena, eta hainbat 
substantziaren (tabakoa, alkohola, drogak, etab.) 
kontsumoari lotutako mendekotasunen prebentzioa, 
bai eta osasunean eragin negatibo handia duten 
mendekotasun-ohiturena ere, hala nola jokoarekiko 
edo teknologia berriekiko mendekotasuna. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 23:  
Gazteen osasunari buruzko informazioa 

sustatzea eta bultzatzea, eta orobat bizimodu 
osasungarriko eta ongizate psikosozialeko 

ohiturak.

K01 | Substantziekiko nahiz substantziarik gabeko 
adikzioen prebentzioa (alkohola, bestelako drogak, 
jokoa...).
Ekintza prebentiboak gazteen kontsumoa eta 
adikzioak saihesteko , dela substantziekiko adikzioa 
(alkohola, bestelako drogak), dela substantziarik 
gabeko adikzioa (jokoa...).

K02 | Osasun mentala eta ongizate emozionala sus-
tatzea. 
Nafarrako Gazte Osasuna web-orriaren edukiak 
eguneratzea eta dinamizatzea, haren hiru ardatzetan: 
ongizate emozionala, drogak eta jokoa, sexualitatea.
Ongizate emozionalari buruzko edukiak prestatzea 
eta NGIaren informazio aldizkarian zabaltzea.

K03 |  Osasunari buruzko lan mahaia.
Nafarroako gazteek osasunari dagokionez dituzten 
ohitura eta premien inguruko eztabaida, analisia eta 
ebaluazioa egitea.
Osasunaren inguruko koordinazioa, lankidetza eta 
hitzarmenak eta ekintza bateratua bultzatzea eta 
laguntzea gazteekin lan egiten duten edo haien 
lanaren xedea gazteria, osasuna eta osasunaren 
sustapena duten instituzio eta elkarteen artean.

Horizonte ardatza: Ki Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza
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K04 | Osasunaren prebentzioa eta sustapena esko-
laren esparruan. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculumetan 
eta ikastetxeetan (12-16 urte) eta ondorengo ibilbideetan 
hauek txertatzea: Lanbide Heziketa (lanbide tailerrak, 
oinarrizko lanbide heziketako zikloak, gradu ertain 
edo goi-graduko ikas zikloetan), batxilergoan eta 
unibertsitatean osasuna sustatzeko ikuspegiak eta 
jarduerak. Elikadura eta jarduera fisikoa, heziketa 
afektibo-sexuala, kontsumoak, osasun mentala eta 
emozionala, arriskuen kudeaketa... Landu beharreko 
edukiak dira, osasunean eta garapen pertsonal eta 
sozialean eragin handia dutenak. Garrantzitsua 
da laguntzaren premiarik handiena duten gazteak 
identifikatzea, laguntzea eta, beharrezkoa balitz, 
inorengana bideratzea. Une honetan, ekintza 
horrek bi hitzarmen baliatzen ditu: Osasun eta 
hezkuntza Departamentuekiko Hitzarmena, Osasun 
Departamentua - Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
Hitzarmena.

K05 | Gazteriaren bizimodu osasungarrien gaineko 
informazioa eta komunikazio publikoa. 
Helburua da haien egoeraren eta beharren arabera 
egokitutako bitartekoak eta baliabideak erabiltzea, 
eta informazioa eskuratzeko eta baliatzeko aukera 
eta gaitasuna sustatzea, kontuan izanda aniztasun 
kultural, sexual, etnikoa, geografikoa... Eta gazteriaren 
balorazio positiboa emanez.  Informazio eta 
komunikazio publikoa estrategia gakoa da gazteei 
informazioa helarazteko eta bizitza indibidual eta 
kolektiboaren osasun alderdi espezifiko zenbaiten 
inguruko kontzientzia zabaltzeko. Horretarako, 
Gazteriaren Dokumentazio eta Informazio Zentroa 
eta NGIren Gazte Informazioko bulegoak erabiltzen 
dira. Eta gazteriaren arloko eta beste hainbat teknikari 
ere bai.

K06 | Sexu- eta Ugalketa-osasunaren Foru Dekre-
tuaren garapena eta ezarpena.
Sexu- eta Ugalketa-osasunaren Foru Dekretuak 
ikuspegi zabal, anitz eta plazer-zale batetik, 
gazteentzako programa espezifikoak, eta hezkidetza, 
balioekiko heziketa eta heziketa afektibo-sexuala 
helburu dituzten eskola programak garatzera 
behartzen du. Ekintza honek barne hartzen du gazteen 
eta familien sentsibilizazioa, informazioa eta heziketa 
lantzeko eta profesionalei laguntzeko materialak 
prestatzea eta banatzea. Osasuna Sustatzen duten 
Eskolen Sarean parte hartzea. Heziketa afektibo-
sexualerako planean parte hartzea. Hezkuntzarekiko 
lankidetza Skolaen: prestakuntza, aholkularitza, etab. 
Sexu-osasunerako proiektu komunitarioentzako 
dirulaguntzak. Kolektibo kalteberekin lan egiten 
duten erakundeekiko lankidetza. Gazte Osasunaren 
web-orria eguneratzea eta jarraipena egitea. 
Laguntza ekonomikoa eta aholkularitza teknikoa 
ematea, hezkuntza afektibo-sexual komunitarioaren 
sustapenerako dirulaguntza lerroaren bitartez, bai 
Gozamenez fundazioari, bai programa hori aurrera 
eramaten duten eskualdeei ere.

Horizonte ardatza: Ki Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna

23. HELBURU ESPEZIFIKOA 
Gazteen osasunari buruzko informazioa sustatzea eta bultzatzea, eta orobat  

bizimodu osasungarriko eta ongizate psikosozialeko ohiturak. 

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza
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Li Kultura
HELBURU NAGUSIA: Gazteenek kultura-
rako sarbidea izan dezaten sustatzea, ai-
siako eta denbora libreko ohitura osasun-
garriak bultzatzeko estrategia gisa, ohitura 
horiek lurraldea ezagutzea, nortasun kolek-
tiboa sortzea eta gazteen garapen pertsonal 
eta soziala ahalbidetzen baitute.

Gazteen kolektiboa kultur industrien hartzaile na-
gusitzat hartu behar dugu, eta industria horiek gure 
gazteen prestakuntza eta hezkuntza hobetzeko oi-
narri izanen direla kontuan hartu. Kultur ohiturei eta 
jardunbideei buruzko 2018-2019 inkestaren arabera, 
gazteen parte-hartzearen tasak, kulturaren ia arlo guz-
tietan, altuenak dira: museoak eta monumentuak ge-
hiago bisitatzen dituzte, ikuskizun eszeniko edo musi-
kaletara gehiago joaten dira, gehiago irakurtzen dute, 
liburutegietara gehiago joaten dira, kultur jarduera ak-
tibo gehiago egiten dituzte. Parte-hartze oso altu hori 
sistematikoki murriztu egiten da, hein handiagoan 
edo txikiagoan, adinean gora egin ahala. Baina, horrez 
gain, garrantzitsua da gazteen sormena sustatzea, 
adierazpenerako eta identitatea garatzeko toki gisa. 

Nafarroako Kulturaren Plan Estrategikoaren (2017-
2023) helburu espezifikoen artean dago gazteen sor-
kuntzarako aukerak sustatzea, kultur boluntariotza eta 
lankidetza-ekonomia bultzatzea, eta gazteek kulturan 
duten presentzia eta irisgarritasuna indartzen jarrait-
zea. 

24. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Nafarroako gazteen  
sormena sustatzea.

L01 | Arte Gaztearen topaketak.
Urtero NGIk sustatzen duen programa da, helburua 
duena gazte artisten komunitatearen sare bat sortzea, 
artegintzaren jardunbideari buruz eta artea sortzeko 
guneei buruz eztabaidatzeko eta erakusketak egiteko, 
eta gazteei aukera emateko artegintzaren inguruko 
esperientziak, prozesuak eta ikaskuntza partekatzeko. 
Topaketa horietan lantzen diren modalitateak hauek 
dira: Arte plastikoak eta bisualak, arte eszenikoak eta 
musikalak, literatura eta diseinua. Hori guztia errefe-
rentzia bihurtzen da, Nafarroako artista gazteen to-
paketa eta sustapena egiteko.

L02 | Nafarroa Music Gaztea. 
Nafarroako artista gazteentzako espazio eta topake-
ta gune gisa planteatzen da, musikaren sektoreak 
eskaintzen dituen aukera ugari ezagutzeko, hainbat 
jardueraren bitartez: kantuen grabaketa, banaketaren 
logika, eszenaratzearen garrantzia, sustapena...
Eta horretarako planteatzen eta antolatzen ditu hitzal-
diak, master-class, mahai inguruak eta topaketak sek- 
toreko profesionalekin, gazteen ibilbide musikalean 
lagungarriak izanen diren ezagutzak sakontzeko eta 
lan merkatura sartzea errazteko. 

Horizonte ardatza: Ki Osasuna | LiKultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza
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L03 | Arte ikasketak zabaltzeko beken deialdia. 
Arte ikasketak eta Nafarroako Gobernuaren kultura 
eta artearen arloko hainbat baliabiderako sarbidea 
sustatzea gazteen artean.

L04 | Jarduerak liburutegietan. 
Kultur jarduerak gazteekin Nafarroako Liburutegien 
Sarearen esparruan.

L05 | Pedagogia jarduerak Nafarroako Errege Artxi-
bo Nagusian. 
NEAN-ek unitate didaktikoen hainbat eredu jartzen 
ditu hezkuntza komunitatearen eskura, Nafarroako 
unibertsitateekin eta ikastetxeekin elkarlanean pres-
tatutakoak, eta zenbait alderdi historiko aztertzeko 
aukera ematen dutenak, han gordetzen diren jatorri-
zko iturrien azterketatik abiatuta. Nafarroako ikaste-
txeentzako prestatzen diren pedagogia eta zabalkunt-
za jarduerak, hezkuntza curriculumaren arabera 
egokituak, zehaztea eta aurrera eramatea, azken fi-
nean, artxiboak gizartearentzat irekitzeko egiten dira: 
bisita gidatuak; proiektu didaktikoak: paper zaharrak 
motxilan, “Erregerik gabeko Erresuma” historia tailerra.

L06 | Karlismoaren Museora eta Nafarroako Museo-
ra sartzeko erraztasunak.
Nafarroako erakundeen jabetzakoak diren museoeta-
rako doako sarbidea bermatuko zaie 18 urtez beheitiko 
gazteei, eta sarrera merkeagoa izanen du ikaslearen 
txartela edo gazte txartela duenak. Gainera, jarduera 
hauek antolatuko dira:

Karlismoaren Museoa: Tailer didaktikoak, helburu 
hauekin: eguneroko bizikidetza hobetzea, gatazkak 
modu baketsuan konpontzeko tresnak eskaintzea, 
Giza Eskubideak sustatzea eta ekintza bidezkoagoak 
eta berdinzaleagoak bultzatzea. - Gure konpromisoa! 
Bakea. 15 eta 17 urte bitarteko ikasleentzat. Tailer pe-
dagogikoa, Karlismoaren Museoaren bilduma iraunko-
rra ezagutzeko bisita eginez. 

Nafarroako Museoa: Hezkuntzako maila guztietara 
eta ikastetxe bakoitzaren eskakizunetara egokitutako 
bisita gidatuak.  Eta antzeztutako bisitak, beste garai 
batzuetako artea eta bizimoduak erakusteko ikasleei, 
gaurko unearekin duten lotura azalduz.

L07 | Kultura politiketan gazteen parte-hartze akti-
boa errazten eta areagotzen duten ekimenak sus-
tatzea.
Kulturaren arloko ekintzailetzaren mapa bat osatzea, 
gazteen parte-hartzearekin, eta haien presentzia ber-
matzea mapa horretan, argitaratzen denean.

L08 | Deskontu bono kulturalak Gazte Txartelaren 
bidez.
Ekintza honen asmoa da gazteei kultura ekitaldietara 
(musika, antzerkia, dantza, zinea, etab.) joateko sarbi-
dea erraztea, Gazte Txartelarekin lotutako deskontu 
bonoen bidez. 

Horizonte ardatza: Ki  Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna

25. HELBURU ESPEZIFIKOA:  
Arte ikasketak eta Nafarroako Gobernuaren kultura eta artearen arloko hainbat  

baliabiderako sarbidea sustatzea gazteen artean.

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza
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Mi Mugikortasuna
HELBURU NAGUSIA: Mugikortasun 
sozio-edukatiboa eta sozio-laborala susta- 
tzea, gazteen bizitzan ekintza gero eta adie-
razgarriagoa den aldetik.

Nafarroako gazteen mugikortasun tasa handi samarra 
da estatu nahiz nazioarte mailan, gizartea gero eta 
globalagoa den honetan. Nafarroako turismoaren 
sektorea lurralde garapenerako eremu estrategikotzat 
jotzen da, Nafarroaren Espezializazio Adimentsuaren 
Estrategiari (S3) jarraikiz. Ohiko industria edo 
esportazio sektorea ez bada ere, toki garapenerako 
iturria da, eta Nafarroak kanpoan duen irudiari lotutako 
ardatz nagusietako bat. Balio Erantsi Gordinaren % 
5,9ra iristen da, eta haziz heldu da 2014tik hona; baina 
pandemiak aurrekaririk ez duen mugikortasun krisia 
ekarri du, eta sektorea berrantolatzeko bidean da. 
Estatu mailan, Nafarroan bezala, millennials  esaten 
zaienen belaunaldia historian inoiz izan den bidaia 
zaleena da, mugikortasun eta kontsumo turistikoaren 
eredu berrien ondorioz.

Funtsezkoa da, halaber, Nafarroako gazteen artean 
turismoarekin lotutako jarduerak sustatzea. Turismoa, 
esperientzia aberasgarria da maila pertsonalean 
eta sozialean, baina horrez gain, lurraldea eta inguru 
sozial eta kultural hurbila ezagutzeko lagungarria da, 
eta era berean, gazteen eskura jartzeko aisiari eta 

astialdiari lotutako ohitura osasungarriak, esaterako, 
naturarekin eta mendiarekin lotutako kirol jarduerak 
estrategia bikaina dira inguru hurbileko natura ondarea 
ezagutzeko eta estimatzen ikasteko. 

Azken hamarkadan ikusi dugu, gainera, pertsona 
gazteak beste eremu batzuetara mugitzen hasiak 
direla, lanerako aukera hobeen bila, hemengo eskari 
soziolaboralaren murrizketagatik eta, batez ere 
2009an abiatutako krisi ekonomikoaren ondorioz. 
Mugikortasun horrek beste eremu batzuetara 
emigratu zuten eta orain Nafarroara itzuli nahi duten 
prestakuntzadun pertsonak erakartzeko programak 
ere sortu ditu. Erasmus + programak berak ere gizarte, 
kultura eta hezkuntza trukerako aukerak sortu dizkie 
Nafarroako gazteei, eta beste herrialde batzuetara 
joan dira, beren prestakuntza akademikoari jarraipena 
ematera edo nazioarteko ekitaldietan parte hartzera. 

Horiekin batera, Nafarroako gazteen eguneroko 
mugikortasuna ere landuko dugu, mugikortasun 
ohitura osasungarriak sustatzeko asmoz. 

Horizonte ardatza: Ki  Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | PiBizitzaren jasangarritasuna

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza



47

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

M01 | Doktoratu aurretik nazioartean mugitzeko la-
guntzen deialdia.
Deialdi honen xedea da laguntza osagarriak ematea 
doktoratu aurreko laguntza bat jasotzen duten 
doktoregoko ikasleen nazioarteko mugikortasuna 
sustatzeko, haien prestakuntza programa indartzeko. 
Barne ditu destinora joateko gastuak eta egonaldia 
ordaintzeko laguntzak.

M02 | Unibertsitateko ikasleentzako laguntza osa-
garriak, nazioarteko mugikortasunerako.
Deialdi honetan proposatzen diren laguntza osagarrien 
bidez, Nafarroako Gobernuak zuzeneko ekarpen bat 
egin nahi du Nafarroako unibertsitateetako ikasleen 
eta mugikortasun programetan parte hartzen duten 
beste unibertsitateetako ikasle nafarren nazioarteko 
proiekzioa sustatzeko.

M03 | Potentzialtasun turistikoa tokiko herritarren 
artean zabaltzeko kanpaina. 
Bideoen lehiaketa: landa gunea, gastronomia, Santiago 
bidea, kirolak eta natura eta familia. Helburua da foru 
erkidegoan egin daitezkeen jarduerak eta baliabideak 
ezagutzea eta zabaltzea. Tokiko herritarrei begira egina 
dago, zabalkundeak prentsa ere barne hartzen du, eta 
bereziki zentratua dago sare sozialetan. Profil gazteen 
parte-hartze altua aurreikusten da, bai formatuagatik 
(bideoak egitea), bai zabaltzeko bitartekoengatik ere. 
Saria irabazten duten bideoak turistak erakartzeko 
eginen diren kanpainetan erabiliko dira, eta era 
horretan, parte hartzaileak lurraldea gomendatzen 
duten eragileak bihurtzen dira..

M04 | Erasmus + gazteria programa.
Gazteei eta erakundeei laguntzea haien garapen 
pertsonal eta profesionalean, hezkuntza formala eta ez-
formalaren bidez, eta bultzatzea, EBaren etorkizunean 
parte-hartze aktiboa izan dezaten.

27. HELBURU ESPEZIFIKOA :  
Mugikortasun jasangarriko ohiturak  

sustatzea gazteen artean.

M05 | Gazteen garraiorako laguntzak.
Nafarroako Foru Erkidegoaren barneko hiri arteko 
garraioaren zerbitzu erregularrak erabiltzeko laguntzak, 
14 eta 25 urte bitarteko gazteentzat.

M06 | Ikasleak Turismo Azoketara eta “San Fermin 
Harrera Sarea” proiektura joatea. 
Turismoarekin lotutako graduak ikasten dituzten 
ikasleak azken publikoari begira egindako azoketara 
etortzea aurreikusten da. Azoka horietan, informazio 
lanak, ekitaldietan laguntzea edo inkestak egitea 
izaten da haien eginkizuna. 

26. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Beste herrialde batzuetara lanbide eta enpresa ekitaldietara 

eta prestakuntza programetara joatea sustatzea.

Horizonte ardatza: Ki  Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza
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Ni Kontsumoa Oi Kirola
HELBURU NAGUSIA: Kontsumo arduratsu- 
ko jardunbideei buruzko informazioa eta eza-
gutza zabaltzea, jasangarritasun helburuak 
eta kontsumo ohituren hobekuntza proiek-
tatzeko.  

HELBURU NAGUSIA: gazteen artean bizi-
ohitura osasungarriak bultzatzea, jarduera 
hori planaren beste eremu batzuekin ere 
lotuz, hala nola turismoarekin, lurraldea 
hobeki ezagutzen eta nortasun kolektiboa 
sortzen laguntzeko. 

Egungo gizartearen ezaugarri nagusia kontsumo 
“orojalea” izanik, funtsezkoa da gazteen artean kontsumo 
arduratsuko jardunbideak sustatzea, gizarte, ekonomia 
eta ingurumen jasangarritasun handiagoa lortzeko.
Biztanleria segmentuetatik, gazteria da kontsumo 
jasangarriaren protagonista handia. 2018an, Youth Forum 
of the Economic and Social Council delakoaren arabera, 
gazteria da kontsumo etikoaren banderaren eramailea.  
Kolektibo hau gero eta kritikoagoa da enpresen 
erantzukizun sozialarekin (GFK, 2015) eta sentiberagoak 
kontsumo etikoaren aurrean (Montagnini, Maggioni eta 
Sebastiani, 2016). Adibidez, bidezko merkataritzarekiko 
gazteek duten interes handia: Fairtrade Foundation eta 
Globescan (2014) erakundeen arabera, inkestatutako 
pertsonen % 50ek uste zuen bidezko merkataritzaren 
aldeko eskaera beharrezkoa dela eta etorkizunean 
handituko dela.

28. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Kontsumo arduratsua sustatzea h 

erritar gazteen artean.

N01 | Kontsumo arduratsuan heztea.
Kontsumoaren Ministerioarekin eta Autonomia 
Erkidegoekin lankidetzan egindako programa da, 
“Consumopolis lehiaketa” izenekoa, helburua duena 
kontsumoaren esparrua zabaltzea ikastetxeetan. 

Adina, sexua eta ikasketa maila aldagai erabakigarriak 
dira kirol jardueran. Haien artean adina nabarmentzen 
da, kirol jardueraren tasarik handienak iristen baitira 
gazteenen artean, 15tik 19ra bitartekoen  % 87  baitira, eta 
tasa hori gutxitzen da, adinean gora egin ahala. Adierazle 
hau hein handian baldintzatzen du belaunaldien arteko 
alderdiak, gurasoen eta seme-alaben kirol-jardueren 
arteko lotura ikus baitaiteke. 

Ildo beretik, garapen jasangarriaren bideratzaile 
garrantzitsua da kirola, hurrengo lan-eremuan adierazi 
dugun bezala, gero eta gehiago laguntzen duelako 
beste garapen eredu bat sortzen eta tolerantzia eta 
errespetua sustatzen, eta halaber, lagungarria da 
emakumeak, gazteria eta komunitateak ahalduntzeko, 
eta osasun, hezkuntza eta gizarteratzearen inguruko 
helburuetarako ere bai.

Horizonte ardatza: Ki  Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna

29. HELBURU ESPEZIFIKOA:   
Kirol jarduera sustatzea gazteen artean, eta 

batik bat, emakume gazteen artean.

O01 | Emakumeen kirol praktika ikusaraztea.
Kirola eta Emakumea plana. Emakumeek egiten duten 
kirola eta jarduera fisikoa islatzea hainbat baliabide 
eta ekintza erabiliz.

O02 | Gaur kirolaren txanda! Gaur osasunaren 
txanda!
Ekintza honek formula berriak bilatzen ditu, kirola 
eta jarduera fisikoa bultzatzeko, osasunaren eta 
ongizatearen  lagungarriak baitira..

O03 | Balioak ikastea kirola eginez.
Kirolaren Balioak plana. Bitartekaritza Bulegoa akti-
batzea eta balioen gaineko prestakuntzari jarraipena 
ematea, kirolaren arloko eragileei begira.

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza
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Pi Bizitzaren jasangarritasuna
HELBURU NAGUSIA: Hazkunde ekonomi-
ko iraunkor, inklusibo eta jasangarriaren al-
deko apustua egitea gizarte moderno orok 
helburu duen garapen ekonomikoaren 
ezinbesteko oinarritzat hartzen da. 

Mundu arras globalizatuan, gazteak beren artean 
inoiz baino konektatuago daude, eta beren 
komunitateen erresilientzia sendotzen ari dira, 
irtenbide berritzaileen, gizarte-aurrerapenaren eta 
aldaketa politikoaren bidez. Aldaketaren eragile gisa 
identifikatzen dira, jendearen bizitza hobetzearen 
alde aritzen dira, eta planetaren osasunaren alde ere 
bai, mobilizazioaren eta aktibismoaren bidez. Izan 
ere, Nazio Batuen iritziz, metodorik eta ikuspegirik 
egokienek gazteen kolektiboari ahalduntzeko aukera 
ematen diote, eta 2030 Agendari lotutako garapen 
jasangarriko helburuen aurrean gobernuen eta 
nazioarteko erakundeen erantzuna eta gardentasuna 
sustatzen dituzte.

Ildo beretik, Europar Batasunaren Gazteriarentzako 
Estrategiak hiru lehentasun ezartzen ditu, elkar 
indartzen eta osatzen dutenak, hazkunde adimentsu, 
jasangarri eta integratzailea dela helburu, eta funtsezko 
garrantzia emanez berrikuntzari eta gizartearen 
eta lurraldearen kohesioari, gazteen ekintza-planak 
antolatzeko ekimen eta oinarri izan daitezen.

Hazkunde adimentsu, jasangarri eta integratzaile hori 
ezin izanen da gauzatu, gazteek zainketen eta etxerako 
lanen esparruan ekarpenik egiten ez badute. Izan ere, 
zainketen eta etxeko lanaren eremuak, ardurakidetzari 
dagokionez, bizi-kalitatea hobetzeko aukera ematen 
du, eta denboraren antolaketa hobea ere bai, bizitza 
estrategia berriak garatzeko eta abiarazteko. 

30. HELBURU ESPEZIFIKOA:    
Prestakuntza integral baterako sarbidea 

erraztea gazteei, munduko ingurumenaren 
egoera ezagutzeko eta aztertzeko aukera 

izan dezaten, irizpide eta adierazle 
espezifikoak erabiliz.

P01 |Dirulaguntzen deialdia ingurumen hezkuntzaren 
jardueretarako.
Garai bateko dirulaguntzen deialdi hori berreskuratzea 
planteatzen da, azken urteetan ez baita egin. 
Ingurumen hezkuntzako jarduerak diruz laguntzea 
planteatzen da, barne direla antolakuntza, publizitatea 
edo materialak argitaratzea. 

P02 | Eskola Jasangarrien Sarea.
Ahalik eta ikastetxe gehien integratzea eskola 
jasangarrien sarean, beren zentroen jasangarritasuna 
hobetzeko proposamenak eginez. Jasangarritasunaren 
inguruko gaiak egitea ikastaldeetan, CONFINT 
erakundearen programaren laguntzarekin eta han 
parte hartuz.

P03 | Ingurumen Hezkuntzako eta boluntariotza 
sustatzeko programa.
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamen-
tuari dagozkion jardueren programa bat egin da, de-
partamentu horretako langileek garatu beharrekoa, 
sei hilean behin edo urtero berritu daitekeena, kolek-
tiboetan, ikastetxeetan, etab., zabaltzeko, helburu bi-
koitz batekin: ingurumen hezkuntza eta boluntariotza 
sustatzea eta departamentuko langileen lana erakus-
tea eta duintasunez janztea.

Horizonte ardatza: Ki  Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna

5. Lanerako plana | Horizonte ardatza
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Gazteriaren III. Foru Planaren 
ebaluazioari dagokionez, aurrez 
aipatu dugun bezala, ebaluazio 
prozesuan berean parte-hartzeak 
berebiziko tokia izanen du eta, 
beraz, gazteak inplikatzen 
behin eta berriro ahaleginduko 
gara, programatutako ekintzen 
kudeaketaren eta gauzatzeko 
prozesuen inguruko hainbat 
alderdiren kalitatea aztertu eta 
zehaztu ahal izateko, horretarako 
prestatutako adierazle sistemaren 
arabera, hurrengo atalean 
zehaztuko dugun bezala.  

6. Ebaluazioa eta Jarraipena

Gazteriaren III. Foru Plana prestatzeko parte-hartze 
prozesua abiapuntua izan da, plan hau lantzeko izan 
den bezala, plana bera ebaluatzeko eta jarraipena 
emateko. Eragile hauek baliatuko dira, modu jarraitu 
eta sistematizatuan, informazioa eta iritziak 
biltzeko: gazteen kolektiboa, teknikariak eta eragile 
politikoak, helburu hauekin:

1. Gazteriaren III. Foru Plana gauzatzeko programa-
tutako ekintzen inguruan gazteek duten gogobe-
tetasuna aztertzea eta zehaztea, sexuaren arabera 
bereizita.

2. Gazteriaren III. Foru Plana ezartzeko eta garatzeko 
prozesuen kudeaketa ebaluatzea. 

3. Gazteriaren III. Foru Plana gauzatzeak epe labur eta 
ertainean gizartean izanen duen eragina zehaztea, 
haren garapenak kolektiboari nahiz gizarte osoari 
ekartzen dizkien hobekuntzak zehaztuz, planaren 
garapenari lotutako 2030 Agendako GJHak aintzat 
hartuta. 

Jarraipenaren eta ebaluazioaren inguruko parte-
hartzearen bidez, planak behar beste malgutasun 
izanen du behar berriak hautemateko eta ekintza 
osagarriak abian jartzeko, bai eta plana gauzatzean 
aurreikusi ez diren desbideratzeak zuzentzeko ere. 

Ebaluazioa planaren kudeatzaileak berak eginen du, 
jarraipen-batzorde baten bitartez, eta informazioa 
biltzeko irizpideak eta protokoloak ezarriko ditu. 
Aipatutako batzordea honako hauek osatuko dute:  

- Nafarroako Gazteriaren Institutuaren 
Zeharkako Ekintzen eta Gazteriaren 
Behatokiaren Ataleko zuzendaritza.

- NGIren soziologoa.
- Nafarroako Gazteriaren Institutuko 

administrazioko erdi-mailako teknikari bat.
- NGIren administrari bat.
- NGIren soziologiako bekadun bat.

Gazteriaren III. Foru Plana indarrean dagoen urte 
bakoitzaren amaieran (2021, 2022 eta 2023), jarraipen-
batzordea arduratuko da informazioa eta adierazleak 
biltzeaz, eta, horretarako, ekintzak gauzatzeaz 
arduratzen diren departamentuak inplikatuko ditu. 
Bildutako informazioa mahai teknikoek bidali eta 
aztertuko dute, eta haien funtzionamendua ondorengo 
kapituluetan zehaztuko da. 

Ebaluazioa egiteko irizpideak eraginkortasunari, efi-
zientziari, baliabideen erabilerari eta estaldurari, kalita-
teari eta gogobetetzeari buruzkoak izanen dira. Era be-
rean, generoaren inguruko zeharkakotasuna aztertuko 
da 2021-2023 Nafarroako  Gazteriaren III. Foru Planean. 
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6.1  
Ebaluazioa egiteko plana  
eta neurtzeko adierazleak

6.1.1 Ebaluazio kuantitatiboa
Ebaluazio kuantitatiboaren bidez, jarduketa ildo estra-
tegiko eta helburu bakoitzari dagokienez hasieran pla-
nifikatutako ekintzak zer proportziotan gauzatu diren 
kalkulatu eta zehaztuko da. 

Urtean behin eginen da, eta, horrela, programatu-
tako ekintzen guztizkoa zehaztuko da, ardatzaren eta 
helburuaren arabera. Emaitzak ebaluatzeko sistema 
errazteko, betetze mailaren araberako neurketa eza-
rriko da. Bertan, programatutako ekintza bakoitza ho-
nela sailkatuko da: 

- Gauzatu gabeko ekintzak
- Partzialki gauzatutako ekintzak
- Guztiz gauzatutako ekintzak

Emaitzak ehunekoetan adieraziko dira, ardatz estra-
tegikoen eta zeharkakoen arteko bereizketa eginda, 
eta, azkenean, guztizko betetzearen ehunekoa kalku-
latuko da.

Horren osagarri, programan aurreikusitako ekintza 
bakoitzaren arduradunei eskatuko zaie ekintza horiei 
buruzko datuak bidaltzeko, bi kategoriatan banatuta: 

- Egikaritze teknikoaren adierazleak 6.2 
atalean garatutako adierazle sistemaren 
eta ekintza bakoitzean zehaztutako 
adierazle espezifikoen arabera definituko 
dira. 

- Finantza-egikaritzearen adierazleak. 

6 | Ebaluazioa eta Jarraipena

ARDATZAK GAUZATU GABEKO 
EKINTZAK

PARTZIALKI GAUZATU-
TAKO EKINTZAK

GUZTIZ GAUZATUTAKO 
EKINTZAK

AUZOLAN ARDATZA
Ekintzen kop
Ehunekoak

EMANTZIPAZIO ARDATZA
Ekintzen kop
Ehunekoak

HORIZONTE ARDATZA
Ekintzen kop
Ehunekoak

BERDINTASUNAREN ARDATZA
Ekintzen kop
Ehunekoak

LURRALDE-KOHESIOAREN ARDATZA
Ekintzen kop
Ehunekoak

PARTAIDETZAREN ARDATZA
Ekintzen kop
Ehunekoak

GIZARTERATZEA ETA ANIZTASUNAREN 
ARDATZA

Ekintzen kop
Ehunekoak

                                                   GUZTIZKOA
EGIKARITZE GUZTIAREN EHUNEKOA % % %

EGIKARITZE-MAILAREN ADIERAZLEAK

Zeharkako 
ardatzak

Egiturazko 
ardatzak {
{

GUZTIZKOA
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6.1 Ebaluazioa egiteko plana eta neurtzeko adierazleak
6.1.2 Ebaluazio kualitatiboa
Ebaluazio kualitatiboak errealitate sozialera modu zehatzagoan hurbiltzeko aukera emanen du, eta era horretan osatu eta edukia emanen dio emaitzen lorpen graduaren 
ebaluazioari (ebaluazio kuantitatiboari). Horretarako, parte hartzeko bitarteko hauek antolatuko dira, informazio iturriaren arabera: 

6 | Ebaluazioa eta Jarraipena

GAZTEEN KOLEKTIBOA

Nafarroako gazteei zuzendutako kontsulta- 
edo jarraipen-kanpaina, gauzatze-bidean den 
planaren balorazioa lortzea eta Nafarroako gazteen 
egoeraren berri izatea helburu duena. 

Administrazioaren partaidetza-bide eta -bitarte-
koen bidez lortutako ekarpenen txostena: Gober-
nu Irekiaren web-orria, posta elektronikoa, sare 
sozialak, tailer parte-hartzaileak, elkarrizketa-fo-
roak... 

Planaren onuradun diren gazteei zuzendutako 
gazteendako galdetegi ireki kualitatiboa. 
Alde batetik, gazteek parte hartu duten ekintza 
programatikoa baloratuko da, eta, bestetik, III. 
Gazteriaren Plana (2021-2023). Kasu bietarako, 
genero-ikuspegiari dagokion lan-gidoi estandar 
bat erabiliko da, eta plan hori gauzatu bitartean 
konparaketak lortzera bideratuko da. Gidoi hori 
4.2 atalean zehazten ditugun adierazle-sistemako 
edukietan oinarrituta eginen da, eta gai orokor 
hauek izanen dituzte:  

Funtzionamendu-alderdiei buruzko balora-
zioa.

Sortutako eraginari buruzko balorazioa.

Hobetu beharreko alderdiak.

Ekarpen berriak.

TEKNIKARIAK

Lan-mahai teknikoak.  Bertan, III. Gazteriaren 
Plana (2021-2023) gauzatzeko ardura duten tek- 
nikariek parte hartuko dute, toki-erakundeetako 
gazteria-teknikariek, Nafarroako Gazteriaren 
Kontseiluko (NGK) ordezkariek eta gazteen errea-
litatearekin lotutako talde eta elkarteek. Jarrai-
pen-batzordeak deituko ditu, eta urtean bitan egi-
nen dira, gutxienez: 

Mahai tekniko bat, lehen hiruhilekoan, 
ekintzen jarraipena egiteko, diseinuaren 
aldaketak proposatzeko eta bilakaera 
baloratzeko, hurrengo urteari begira. 

Mahai tekniko bat, azken hiruhilekoan, 
aurreko urteko ekintzen gauzatzea, gara-
pena, egokitasuna eta eraginkortasuna 
ebaluatzeko. 

Jarraipen edo ebaluazio batzordeak ma-
hai teknikoak biltzeko deialdi gehiago 
egiten ahalko du, egoki ikusten badu. 

Plana garatzeko ardura duten departamentuetako 
langileei zuzendutako galdetegia, programatutako 
ekintzen gauzatzeari eta eraginari buruzko eta ho-
betu beharreko alderdiei buruzko informazioa bilt-
zeko, eta ekarpen berriak jasotzeko ere bai

ERAGILE POLITIKOAK

Jarraipen-batzordea osatzen duten pertsonek 
koordinatuko dute ebaluazioa, eta, hala, hasierako 
ebaluazioaren urteko txostena prestatzetik 
abiatuta, Nafarroako Gobernuko departamentu 
guztiei igorriko zaie, berrikusi eta onar dezaten, 
eta, beharrezkoa izanez gero, III. Gazteriaren Plana 
(2021-2023) Nafarroako gazteriaren aurreikusi 
gabeko beharretara egokitzeko neurri berriak 
sartzea ahalbidetuko du. Horrela, behin betiko 
dokumentua eginen da.

Urteko ebaluazio-txostena Gazteriaren Sailar-
teko Batzordeak eginen du planaren indarraldiko 
urte bakoitzean, eta Nafarroako Parlamentuari he-
laraziko zaio. 
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6.2 
Adierazleen Sistema

Beharrezkoa da Gazteriaren III. Foru Plana egokitzea 
Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren arabera, 
Nafarroa Suspertu 2020-2023 Planaren esparruan, 
planaren ezaugarrietako bat zeharkakotasuna baita. 
Adierazleen sistemak, aurrez adierazi dugun bezala, 
jarduketa ardatz eta arloak errespetatzeaz gain, 
prozesuen eta emaitzen adierazleak ere izanen ditu, 
nahiz eta azken horiek, kasu batzuetan, gizartean 
bertan epe ertain-luzera duten eraginari dagozkion. 
Edonola ere, Gazteriaren III. Foru Planean sartuko 
dira hasieran planifikatutako ekintzekin alderatuta 
egin diren edo planaren ondoren egin diren ekintzen 
proportzio zehatz bat kalkulatzeko eta zehazteko 

aukera emanen duten adierazle (kuantitatibo) guztiak. 
Gainera, gauzatutako ekintzen eraginaren adierazle 
batzuk ere baloratuko dira (ahal denean). Adierazle 
kualitatiboek (planaren ekintzekiko gogobetetasuna) 
alderdi kuantitatibo nahiz kualitatiboak dagozkien 
eragileekin uztartzeko beharrari erantzuten diote.

Aurreko atalean jasotako ebaluazioaren metodologia-
ri heltzeko, estrategiaren testuinguru sozio-instituzio-
nalari eta planaren ondorengo ebaluazioari lotutako 
adierazle batzuk jaso dira.

Adierazleen bidez, Gazteriaren III. Foru Planaren 
ekintzen emaitza kuantitatiboak lortzen ahalko dira:

Adierazle horietako bakoitzetik abiatuta, guztizko adierazle bat lortzen da eremu bakoitzerako:

Guztiz gauzatutako ekintzen guztizkoa Ardatz – Eremu – Ekintzako.

Partzialki gauzatutako ekintzen guztizkoa Ardatz – Eremu – Ekintzako. 

Gauzatu gabeko ekintzen guztizkoa Ardatz – Eremu – Ekintzako. 

PLAN osoan guztiz gauzatutako ekintzen guztizkoa.

PLAN osoan partzialki gauzatutako ekintzen guztizkoa.

PLAN osoan gauzatu gabeko ekintzen guztizkoa. 

Adierazlea – Guztiz gauzatutako ekintzen kop. Ardatz – Eremu – Ekintzako.

Adierazlea – Partzialki gauzatutako ekintzen kop. Ardatz – Eremu – Ekintzako. 

Adierazlea – Gauzatu gabeko ekintzen kop. Ardatz – Eremu – Ekintzako. 

6 | Ebaluazioa eta Jarraipena
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Eraginaren adierazleak, bestalde, Gazteriaren III. Foru Planari lotutako GJHei atxikitzen zaizkie, sexuaren araberako bereizketa kontuan hartuta, ahal den guztietan:

6 | Ebaluazioa eta Jarraipena

3. GJH Osasuna eta ongizatea.
Guztiontzat eta adin guztietan, bizimodu 
osasungarria bermatu eta ongizatea susta-
tu nahi da. III. Gazteriaren Plana (2021-2023) 
SNS-Osasunbidearen Osasun Publikoaren 
Planarekin, Lan Osasunaren Ekintza Plana-
rekin eta Plan Estrategikoarekin lotuko da. 
Adierazleak. 

03,14. Norberaren osasunaren  
pertzepzioa.

03,25. Heriotza-tasa.
03,31.  Suizidioa.
03,36.  Tabakismoa.

GJH Hazkunde ekonomiko iraunkorra, 
inklusiboa eta jasangarria sustatzea, 
eta enplegu osoa eta produktiboa eta 
bidezko lana guztientzat.
III. Gazteriaren Plana (2021-2023) Nafa-
rroako Espezializazio Adimentsuaren Es-
trategiarekin (S3), Industria Planarekin 
(2020), II. Ekintzailetza Planarekin eta 
Ekonomia Sozialaren Plan Integralarekin 
(2017-2020) lotuko da. 

08,20.  Ikasten ari ez diren eta langa-
bezia-egoeran dauden 15-29 
urte bitarteko pertsonak.

08,30. Enplegu-tasa. 
08,35. Nahi gabeko aldi baterako 

enplegu-tasa. 

11. GJH Hiriak eta giza kokaguneak inklu-
siboak, seguruak, erresilienteak eta ja-
sangarriak izatea lortzea. 
III. Gazteriaren Plana (2021-2023) Gizar-
teratze Plan Estrategikoarekin, Etxebizi- 
tza Planarekin, Landa Garapenerako Pro-
gramarekin (PDR 2014-2020), Nafarroako 
2030eko Hondakinen Plana – NEP2030e-
kin eta Bide Orria Nafarroako Klima Al-
daketa – NKAOrekin lotuko da.  

11,25. Zirkulazio-istripuetako  
heriotza-tasa.

13. GJH Klimaren aldaketari eta haren on-
dorioei aurre egiteko presazko neurriak 
hartzea.
III. Gazteriaren Plana (2021-2023) Nafarroako 
Klima Aldaketaren aurkako Estrategiarekin 
(2010-2020) eta Nafarroako Klima Aldaketa-
ren Bide Orriarekin (2030-2050) lotuko da. 

13,11. Berotegi-efektuko gasen isurketak 
(BEG biztanle bakoitzeko).

16. GJH Gizarte baketsu eta inklusiboak 
sustatzea garapen jasangarrirako, justi-
zia guztien eskura jartzea, maila guztietan 
instituzio eraginkor eta inklusiboak eraiki- 
tzea, eta haien kontu-ematea lortzea.

16,10. Giza hilketek eragindako  
hilkortasuna.

16,19. Inguruan delituak, indarkeria edo 
bandalismoa dituela salatzen duen 
populazioa (pertsonen ehunekoa).

4. GJH Kalitatezko hezkuntza. 
Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklu-
siboa nahiz bidezkoa bermatzea eta eten-
gabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea. 
III. Gazteriaren Plana (2021-2023) Anizta-
sunari Erantzuteko Plan Estrategikoarekin, 
Lanbide Heziketako Plan Estrategikoarekin 
eta Heziketa eta Teknologia Berrien Pro-
gramarekin lotuko da. 

04,20. Eskola-uzte goiztiarra.
04,31.  Graduatu berrien enplegu-tasa.
04,50. Errendimendu apala irakurketan, 

matematikan eta zientzietan.

GJH Genero-berdintasuna lortzea eta emaku-
me nahiz neskato guztiak ahalduntzea.  
III. Gazteriaren Plana (2021-2023) Nafarroako 
Berdintasun Planarekin (2020), Emakumeen 
Parte-hartze Sozial eta Politikorako Estrate-
giarekin (2018-2020) eta Kirola eta Emakumea 
Ekintza-planarekin lotuko da.

05,01. Eten digitala, generoaren arabera.
05,02. Genero-berdintasunaren indizea. 
05,03. Enpleguen arteko aldea, gene-

roaren arabera.
05,33. Bikotekideak indarkeria fisiko eta 

sexualik erabili duen ala ez. 
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7. Ekintzen Koadroak

ASOZIAZIONISMOA
HELBURU OROKORRA

Lan-eremu honek Nafarroako gazteen artean asoziazionismoa sustatzea eta indartzen jarraitzea du helburu, gizarte ekimen bateratuen garapenean 
eta abiaraztean parte har dezaten, horien asmoa hainbat eremutan (gizartea, kultura, kirola...) dauden arazoak konpondu eta herritar guztien bizi-kali-
tatea hobetzea baita, ikuspuntu ireki eta lagungarri batean oinarrituta. 

1. helburu espezifikoa
Gazteen elkarteen mugimendua sustatzea eta finkatzea hainbat entitateren bitartez, eta gazteen elkarteei  

eta parte hartzeari buruzko informazioa zabaltzen ahalegintzea. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

A01 Dirulaguntzen deialdia, gazteen elkarteentzat NAFARROAKO GAZTERIAREN  
INSTITUTUA

Parte hartzen duten elkarteen kopurua
193.000,00 €Proiektu motak

Pertsona onuradunen kopurua

A02 Nafarroako Gazteriaren Kontseiluarekiko 
hitzarmena

NAFARROAKO GAZTERIAREN  
INSTITUTUA Kontratuaren formalizazioa 135.000,00 €

A03 Udalei laguntza ematea gazteen parte-
hartzerako batzordeak sortzeko

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU 
IREKIKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gazteen parte-hartzerako organoak sortzeko 
laguntzak eskatzen dituzten udalen kopurua 20.000,00 €

A04 Gazteen elkarteentzako prestakuntza gidak 
egitea

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
 INSTITUTUA Argitaratutako gida kopurua 2.500,00 €

A05 Gazteen Entitateen Errolda eguneratzea eta 
mantentzea

NAFARROAKO GAZTERIAREN  
INSTITUTUA Elkarte kopurua Baliabide propioak

A06 Emakumeak ikusaraztea Nafarroako 
emakumeen elkarteen mugimenduan

NAFARROAKO BERDINTASUNE-
RAKO INSTITUTUA

Emakumeen elkarteentzako dirulaguntzen 
deialdira aurkezten den elkarteen mugimenduko 
partaideak diren emakumeen kopurua

Baliabide propioak

A07 Nafarroako Gazte Kontseilua arautzeko 
erregelamendua garatzea

NAFARROAKO GAZTERIAREN  
INSTITUTUA Ekarpen kopurua Baliabide propioak

Auzolan ardatza: Ai Asoziazionismoa | Bi Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa | CiBoluntariotza | Di Lurralde Garapena | Ei Hizkuntza Politika | Fi Aisia eta Astialdia
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GIZARTERATZEA, BIZIKIDETZA ETA GENEROA
HELBURU OROKORRA

Nafarroako gazteak gizarte, politika, ekonomia, eta kulturaren eremuetan txertatzeko neurriak sustatu, garatu eta ezartzea, haien gizarte, kultura,  
hizkuntza, sexu eta genero aniztasuna aintzat hartuta. 

2. helburu espezifikoa
Kalteberatasun sozialean dauden gazteen ekitatea eta gizarteratzea sustatzea.  

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

B01

Dirulaguntzen deialdia irabazi-asmorik 
gabeko entitateentzat, talde ahulenen gizarte 
sustapenaren eta gizarteratzearen arloko 
proiektuetarako

BABES SOZIALAREN ETA 
GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 

ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gazte onuradunen kopurua sexuaren arabera
169.270,42 €Aurreikusitako aurrekontua

Aurrekontu egikaritua

B02
Dirulaguntzen deialdia irabazi-asmorik gabeko 
entitateentzat,  gizarte intereseko programa 
komunitarioak egiteko, langabeen alde

BABES SOZIALAREN ETA 
GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 

ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gazte onuradunen kopurua sexuaren arabera
280.479,24 €Aurreikusitako aurrekontua

Aurrekontu egikaritua

B03 Errenta bermatuaren programa
BABES SOZIALAREN ETA 

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gazte onuradunen kopurua sexuaren arabera
23.558.928,30 €Aurreikusitako aurrekontua

Aurrekontu egikaritua

B04
Nafarroan familiaren laguntzarik gabe dauden 
gazte migratzaileei arreta integrala emateko 
“KIDEAK” programa

MIGRAZIO POLITIKETAKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gazte parte-hartzaileen kopurua sexuaren eta 
adinaren arabera 486.711,75 €

3. helburu espezifikoa
Ikastetxeetan eta hezkuntza komunitate osoan bizikidetza oneko giroa sustatzea. 

B05 Kattalingune: LGTBI+ arretarako zerbitzu 
publikoa    

NAFARROAKO BERDINTASUNE-
RAKO INSTITUTUA

Zerbitzua erabili duten gazteen kopurua, sexua-
ren arabera bereizita, eskaintzen diren arreta-ere-
mu bakoitzean

150.000,00 €

4. helburu espezifikoa
Bazterketaren arriskuan dauden gazteei gizartean eta hezkuntzan txertatzeko bidea erraztea, lagunarteko,  

bizikidetzarako eta heldutasunerako gaitasunak eskainiz.

B06 Curriculum egokituko programa (CEP) HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Hezkuntzaren beste maila batzuetara igarotzen 
diren ikasleen kopurua 84.000,00 €

B07 Sustatzea: gizartean eta eskolan integratzeko 
jarduerak

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Bigarren hezkuntzaren gradua lortzen duten 
ikasleen hazkundea

18.000,00 €
Nahitaezko ikasketetatik gora iristen diren gazte 
ijitoen kopurua

7 | Ekintzen Koadroak

Auzolan ardatza: Ai Asociacionismo | Bi Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa | Ci Boluntariotza | Di Lurralde Garapena | Ei Hizkuntza Politika | FiAisia eta Astialdia
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GIZARTERATZEA, BIZIKIDETZA ETA GENEROA
HELBURU OROKORRA

Nafarroako gazteak gizarte, politika, ekonomia, eta kulturaren eremuetan txertatzeko neurriak sustatu, garatu eta ezartzea, haien gizarte, kultura,  
hizkuntza, sexu eta genero aniztasuna aintzat hartuta.

5. helburu espezifikoa
Komunikatzeko eta elkar ulertzeko bideak ezartzea, berdintasun eta kultura arteko begirunezko printzipioekin, gazteen bizikidetza hobetzeko. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

B08 Ijitoen kolektiboan lantzea hezkuntzaren 
garrantzia

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

DBHn ari diren ikasle ijitoen portzentajearen 
aldaketa 4.000,00 € 

B09 Bizikidetza hobetzeko ekintzak garatzea, 
errefortzu positibotik

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Bigarren hezkuntzako ikastetxeetan arlo horie-
tan aurrera eraman diren jardueren kopurua 3.000,00 € 

B10 Kulturarteko Bitartekaritzaren eta Esku-hartze 
Komunitarioaren Zerbitzua

MIGRAZIO POLITIKETAKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Onuradunen kopurua sexuaren eta adinaren 
arabera bereizita 52.372,72 €

B11 Programa "Eskolak eta memoria, bakearen eta 
bizikidetzaren alde"

BAKEAREN, BIZIKIDETZAREN ETA 
GIZA ESKUBIDEEN ZUZENDARITZA 

NAGUSIA

Parte-hartzaileen kopurua
290.000,00 €Aurreikusitako aurrekontua 

Aurrekontu egikaritua

B12
Dirulaguntzen deialdia, irabazi-asmorik gabeko 
entitateei zuzendutako bake eta bizikidetza 
arloko jarduerak egiteko

BAKEAREN, BIZIKIDETZAREN ETA 
GIZA ESKUBIDEEN ZUZENDARITZA 

NAGUSIA

Parte-hartzaileen kopurua
80.000,00 €Aurreikusitako aurrekontua 

Aurrekontu egikaritua

B13 Memoriaren belaunaldi arteko topaketa 
irudien bitartez

BAKEAREN, BIZIKIDETZAREN ETA 
GIZA ESKUBIDEEN ZUZENDARITZA 

NAGUSIA

Prestatutako ikus-entzunezko materialen 
kopurua 10.000,00 €

B14 Noaingo Guduaren 500. urteurrenaren 
inguruko jarduerak 

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Jarduera horietan parte hartu duten gazteen 
kopurua, sexuaren arabera. 10.000,00 €

6. helburu espezifikoa
Emakume gazteen aurkako jazarpenari eta sexu-erasoei aurrea hartzea. Genero indarkeria erauztearen aldeko lana egitea. 

B15 Eta jaietan, zer? kanpaina
NAFARROAKO 

BERDINTASUNERAKO 
INSTITUTUA

Sare sozialetako jarraipenaren datuak, adinaren 
eta sexuaren arabera

60.000,00 €
Kanpainaren kartelen banaketaren bidez 
ukitutako gazteen kopurua

B16 Genero indarkeriaren biktima diren 
emakumeei arreta emateko protokoloak

NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO 

INSTITUTUA

Gaian adituak diren profesionalekin egindako 
prestakuntza ekintza espezifikoen kopurua 

Baliabide propioakGenero indarkeriaren inguruko koordinaziorako to-
kiko protokoloak egitea edo haietan parte-hartzea
Kanpaina edo ekintza orokorretan egun 
espezifikoetan (Az. 25) izandako parte-hartzea

B17 Genero indarkeriaren biktimaren aitortza 
babestutako etxebizitza eskuratzeko

NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO 

INSTITUTUA

Ekintzaren planifikazioa

Baliabide propioakNº de reuniones mantenidas
Inclusión del resultado del estudio en 
el Informe Anual

7 | Ekintzen Koadroak
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GIZARTERATZEA, BIZIKIDETZA ETA GENEROA
HELBURU OROKORRA

Nafarroako gazteak gizarte, politika, ekonomia, eta kulturaren eremuetan txertatzeko neurriak sustatu, garatu eta ezartzea, haien gizarte, kultura,  
hizkuntza, sexu eta genero aniztasuna aintzat hartuta. 

6. helburu espezifikoa
Emakume gazteen aurkako jazarpenari eta sexu-erasoei aurrea hartzea. Genero indarkeria erauztearen aldeko lana egitea. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

B18 Harrera Baliabideetan Arreta ematea genero 
indarkeriaren biktima diren emakumeei

NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

Ekintzaren planifikazioa

100.000,00 €Harrera baliabideetako arreta taldearekin 
egindako bilera kopurua
Aurrekontua

B19 Genero Indarkeriari buruzko gazteentzako 
informazio eta baliabideen Gida zabaltzea

NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

Gazte Txartelarekin emandako gida kopurua
2.000,00 €

NBIk banatutako gida kopurua

B20 Emakumeen kontrako indarkeriari aurrea 
hartzeko IGUALA programa

NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

Parte-hartzaileen kopurua sexuaren eta adinaren 
arabera zehaztuta. 18.000,00 €

B21  Taupada programa, emakume gazteak 
ahalduntzeko

NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA Parte-hartzaileen kopurua 18.000,00 €

B22 Gazteen ziber-jazarpenari aurrea hartzeko 
kanpaina

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Sare sozialetan izandako inpaktuen kopurua 5.000,00 €

7. helburu espezifikoa
Gizarte berrikuntza sustatzea gazteen bizitzaren tresna sozial eta pertsonal gisa. 

B23 Nafarroako gazteentzat interesgarriak diren 
gaien gaineko azterketak eta analisiak

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Azterketen kopurua eta gaiak
24.000,00 €Inkesta kopurua

Elkarrizketa kopurua

B24 Tokiko Gazteriaren Politika Koordinatzeko 
Batzordea

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Etorritakoen kopurua
1.500,00 €

 Egindako bilera kopurua

B25 Gazteen parte-hartzea sustatzeko antzerki 
lana

LEHENDAKARITZAKO ETA 
GOBERNU IREKIKO ZUZENDARITZA 

NAGUSIA

Antzezlanaren emanaldien kopurua

8.000,00 €

Ikusle gazteen kopurua sexuaren arabera
Eztabaidan parte hartu duten gazteen kopurua
Antzezlanaren emanaldia eskatu duten udalen 
kopurua
Antzezlanaren emanaldia eskatu duten gazte 
elkarteen kopurua      

B26 PARTIZIPACCION, gazteen parte hartzea 
sustatzeko programa  

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Tailer kopurua 
20.000,00 €Parte-hartzaileen kopurua, sexuaren eta 

adinaren arabera bereizia

B27 Gazteriarekin lotutako albiste positiboak 
zabaltzeko kanpaina

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Albiste kopurua Baliabide propioak

B28 Gazteriaren aurrekontu partekatuak NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Jasotako proposamenen kopurua 30.000,00 €

B29 Gazteriari buruzko gizarte zientzien ikerkuntza 
sustatzea

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Parte-hartzaileen kopurua sexuaren arabera
4.000,00 €

Jasotako proposamenen kopurua
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BOLUNTARIOTZA
HELBURU OROKORRA

Boluntariotzan parte hartzeko estrategiak eta ekimenak sustatzea Nafarroako gazteen artean (haietako anitz elkartegintzaren eremuan), era horretan 
gehiago inplikatu ahal izateko gazteak herritarren bizimoduan sortzen diren arazoak konpontzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko lankidetzazko gizarte 
ekimenak abiarazteko eta garatzeko eginkizunetan, hainbat arlotan (gizartea, kultura, kirola, etab.). 

8. helburu espezifikoa
Gazteen kolektiboak hainbat arlotako boluntariotza programetan duen inplikazioa sustatzea. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

C01 Gazte, izan zaitez kirol boluntario! NAFARROAKO KIROLAREN 
INSTITUTUA

Jardueren kopurua

5.000,00 €
Parte-hartzaileen kopurua sexuaren arabera

Jarduera bakoitzaren antolaketan parte hartzen 
duten boluntarioen kopurua, sexuaren arabera 
bereizita

C02 Gazte boluntarioentzako auzolandegiak NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

 Partaideen kopurua, sexuaren eta adinaren 
arabera bereizia 162.000,00 €

C03 Europako Elkartasun Kidegoa NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Hartutako boluntarioen kopurua 

Baliabide propioak
Nafarroatik bidalitako boluntarioen kopurua 

Harrera entitateen kopurua
Boluntarioak bidaltzen dituzten entitateen 
kopurua

C04 Gazteen parte-hartzea Nafarroa, Orotan Lagun 
sarearen bidez

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Nafarroa, Orotan Lagun sarearen bidez parte 
hartzen duten gazteen kopurua, sexua eta 
adinaren arabera bereizita

10.000,00 €
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LURRALDE GARAPENA
HELBURU OROKORRA

Nafarroako gazteen bizi-kalitatea hobetzea Nafarroako Foru Komunitatea osatzen duten lurralde mota desberdinetan, arreta berezia eskainiz garapen 
sozial eta ekonomikorako zailtasun gehien dituztenei. 

9. helburu espezifikoa
Turismo, merkataritza, nekazaritza, abeltzantza eta hango ekonomiarekin lotutako jarduerak sustatzea,  

gazteak landa inguruneko herrietan finkatzea errazteko. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

D01 Inbertsioa nekazaritza ustiategietan LANDA GARAPENEKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

Inbertsioa 

3.500.000,00 €Gastu publikoa

Pertsona onuradunen kopurua sexuaren 
arabera

D02 Landa garapenaren arloko prestakuntza eta 
aholkularitza

LANDA GARAPENEKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gastu publikoa
190.000,00 €Prestakuntza/aholkularitza hartu duten pertsonen 

kopurua sexuaren arabera

D03 Nekazaritza eta enpresa ustiategien garapena LANDA GARAPENEKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gastu publikoa
1.000.000,00 €

Pertsona onuradunen kopurua sexuaren arabera

D04 Landa eremuetan nekazaritzakoak ez diren 
enpresak sortzen laguntzea

LANDA GARAPENEKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gastu publikoa
70.000,00 €

Pertsona onuradunen kopurua sexuaren arabera

D05 Nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko 
eta garatzeko inbertsioei laguntza ematea

LANDA GARAPENEKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Inbertsioa 

Baliabide propioak

Gastu publikoa
Pertsona onuradunen kopurua sexuaren arabera
Laguntza kopurua sexuaren arabera 

Laguntza jaso eta kapitala 40 urtetik behera 
duten pertsonen portzentajea 

Laguntza kopurua enpresa motaren arabera 
(autonomoa/elkartea)
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LURRALDE GARAPENA
HELBURU OROKORRA

Nafarroako gazteen bizi-kalitatea hobetzea Nafarroako Foru Komunitatea osatzen duten lurralde mota desberdinetan, arreta berezia eskainiz garapen 
sozial eta ekonomikorako zailtasun gehien dituztenei. 

10. helburu espezifikoa
Gazteek parte hartzeko organo desberdinetan duten parte-hartzea sustatzea.

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

D06 Pirinioez gaindiko Gazteriaren Foroa NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Pirinioez gaindiko lehenengo Foroa prestatzeko 
Nafarroako taldean parte hartu duten gazteen 
kopurua, sexuaren eta adinaren arabera bereizita

2.440,00 €
Nafarroako taldeak prestaketan egindako bilera 
kopurua
Pertsona onuradunen kopurua

D07 Pirinioetako plana PROIEKTU ESTRATEGIKOEN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Pirinioetako planaren esparruan jasotako 
gazteentzako ekintza espezifikoen kopurua

35.000,00 €
Pirinioetako gazteengan zuzeneko eragina 
duten ekintzen kopurua
Pertsona onuradunen kopurua sexuaren arabera
Pertsonen ehunekoa guztizkoaren aldean

D08 Eragiketak egiten laguntzea, tokiko garapen 
partekatuaren estrategiari jarraituz

LANDA GARAPENEKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Inbertsioa  

17.000,00 €Gastu publikoa
Laguntza jaso duten pertsonen kopurua 
sexuaren arabera 

D09
Akitania Berria, Euskadi, Nafarroa, Euro-eskual-
deko herritarrentzako proiektuetarako deialdia, 
berariazko lehentasuna emanez gazteei.

KANPO EKINTZARAKO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gazteriari zuzendutako proiektu onartuen 
kopurua 20.000,00 €

D10
Dirulaguntzak toki entitateentzat 
gazteriarentzako diagnosiak, foroak eta 
planak egiteko

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Diagnostikoen kopurua
30.937,00 €Gazteentzako planen kopurua 

Gazteentzako foroen kopurua

D11.
Gazteriaren arloko teknikarien kontratazio 
berriak egitea eta/edo mantentzea 
finantzatzeko dirulaguntzak

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Diruz lagundutako teknikari lanpostuen 
kopurua 165.000,00 €

D12
Toki entitateentzako dirulaguntzak, 
gazteen parte-hartze aktiboa hobetzeko 
antolatutako gazte jardueren programa nahiz 
proiektuetarako

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Jarduerak egiteko dirulaguntzak jaso dituzten 
toki entitateen kopurua 144.362,00 €

D13 Despopulazioaren gaiari aurre egiteko 
jarduketak, gazteei begira

TOKI ADMINISTRAZIOAREN 
ETA DESPOPULAZIOAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

Gazteengan eragin zuzena izan duten ekintzen 
kopurua 300.000,00 €Aurrera eramandako lan/azpiegitura/proiektuen 
onuradun izan diren gazteen kopurua

7 | Ekintzen Koadroak



62

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

HIZKUNTZA POLITIKA
HELBURU OROKORRA

Hizkuntza politika elebiduna sustatzea, eta bere jarduera eremuari lotutako neurri guztiak indartzea, bere jarduketa esparruan errealitate hori babes-
teko. Gaztelaniaren eta euskararen arteko bizikidetza esparru horrek Nafarroako nortasun kolektibo anitza eta askotarikoa indartu behar du.

11. helburu espezifikoa
Euskara ezagutzea eta erabiltzea gazteen bizitzaren arlo ezberdinetan.  

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

E01 Sareetarako ikus-entzunezko programak EUSKARABIDEA
Ikustaldien kopurua

18.150,00 €Oihartzuna tokian tokiko hedabideetan 
(hemeroteka)

E02 Sarean euskaraz EUSKARABIDEA
Parte hartu duten ikastetxeen kopurua

90.000,00 €
Norbanako parte-hartzaileen kopurua

E03 Mintzoak gelara EUSKARABIDEA Web-orri hori erabili duten ikastetxeen kopurua  20.691,00 €

E04 Hizkuntzen Europako Eguna EUSKARABIDEA Lau ekintzen gauzapena 63.729,00 €

E05 Jaso musikala EUSKARABIDEA
Antzezlanean parte hartzen duten antzezle 
gazteen kopurua 10.000,00 €

E06 EuskarAbentura EUSKARABIDEA
Nafarroako 25 gaztek bakarrik har dezakete 
parte. Gainerakoak, beste lurraldeetakoak Baliabide propioak

E07
Euskara ezagutzera ematea kirol ekitaldi 
publiko edo laguntza publikoz egindako ekitaldi 
guztietan. Kirol jarduerak euskaraz sustatzea

NAFARROAKO KIROLAREN 
INSTITUTUA

Kirol ekitaldi bakoitzean euskararen erabilera 
bultzatzen duten ekintzen kopurua 20.000,00 €
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AISIA ETA DENBORA LIBREA
HELBURU OROKORRA

Gizarte, kultura eta kirol gune eta azpiegitura mota guztiak gazte guztien eskura izatea sustatzea, eta aisiaren eskaintza berritzeko espazio berriak  
sortzea, landu beharreko gaiak dira, aisiaren eta denbora librearen eremu garrantzitsuan. 

12. helburu espezifikoa 
Aisialdi osasungarria sustatzea. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA

F01 Europako Gazte Txartela programa NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Erabiltzaileen kopurua, sexuaren eta adinaren 
arabera bereizia    

190.000,00 €Jarduera kopurua
 Jarduera motak
Programari atxikitutako jarduera, sustatzaile 
eta lokalen kopurua

F02 Gazte elkarteen jarduerak gazteen 
aterpetxeetan egitea sustatzea

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Aterpetxeetan emandako gauen kopurua 2.500,00 €

F03 UDA programa, udako jarduerak egiteko NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Parte-hartzaile gazteen kopurua sexuaren arabera 
banatuta 20.000,00 €
Nº de actividades
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HEZKUNTZA FORMALA
HELBURU OROKORRA

Lan merkatura iristeko gazteek duten sarbidea hobetzea hezkuntza formalaren bidez, gainkualifikazioa saihestuz eta eten digitala murriztuz. Eskola-uz-
te goiztiarra murrizten jarraitu nahi da, eta ikasgeletako jazarpenari aurre egin, ahalik eta orekarik handiena lortzeko prestakuntza horren eta lanaren 
arloan epe ertain eta luzera eskatzen diren gaitasun eta profilen artean.

13. helburu espezifikoa 
Hezkuntza komunitatearen oinarriak errespetua, hezkidetza eta bazterkeriarik eza izatea, gazteen garapen osoa  

eta kohesio soziala lortzeko, bai kolektiboaren barnean, bai gizartean ere, oro har. 
Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

G01 Eskola Jasangarrien Sarea HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA Garatutako proiektuen kopurua 80.000,00 €

G02 Eskola absentismoaren eta eskola uztearen 
kontrako Departamentu arteko Batzordea 

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA Absentismoaren portzentajearen aldaketa Baliabide propioak

G03 Heziketa afektibo-sexuala HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Bigarren hezkuntzako ikastetxeetako 
hezkidetza planak

40.000,00 €
Bigarren hezkuntzako ikastetxeetan garatutako 
Skolae II prestakuntza ikastaroak

G04 Heziketa afektibo-sexuala. SKOLAE 
Hezkidetza balioak

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Gazte taldeetatik prestatutako materialak
30.000,00 €

Ekintza taldeetatik egindako mentalizazio 
ekintzak

G05 Metodologia aktiboak abiaraztea eta garatzea HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan alderdi 
horren inguruko prestakuntza egiten duten 
irakasleen portzentajea

30.000,00 €

G06 Euskararen ahozko erabilerarako programak 
eta euskarazko irakaskuntzak orokortzea

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

DBHko 2.etik batxilergoko 2.era bitarteko 
irakaskuntzen datuak. 288.860,00 €

G07 Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioaren Sarea NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA 

Parte-hartzaile gazteen kopurua sexuaren eta 
adinen arabera zehaztuta 3.000,00 €

G08 Ikastetxeen bilakaera inklusioaren bidean HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Programari atxikitutako ikastetxeak, urteko 
hazkundearekin eta aldaketen eraginarekin 20.000,00 € 

G09 Ikastetxeetako bizikidetza lantzea ikuspegi 
emozionaletik

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Bigarrengo irakasleen prestakuntza    DBHko 
ikasleekin alderdi horretan egindako jarduerak 144.000,00 € 
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HEZKUNTZA FORMALA
HELBURU OROKORRA

Lan merkatura iristeko gazteek duten sarbidea hobetzea hezkuntza formalaren bidez, gainkualifikazioa saihestuz eta eten digitala murriztuz. Eskola 
bertan behera uztea murrizten jarraitu nahi da, eta ikasgeletako jazarpenari aurre egiten, ahalik eta orekarik handiena lortzeko prestakuntza horren eta 
lanaren arloan epe ertain eta luzera eskatzen diren gaitasun eta profilen artean. 

14. helburu espezifikoa 
Adin gutxiko gazteen ekintzailetzaren ezagutza eta informazioaren alde egitea, eta halaber ikerkuntza  

eta berrikuntza hezkuntza komunitatearen barnean.
Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

G10 Ekintzailetzarako metodologia aktiboak 
abiaraztea LHn

LANBIDE HEZIKETAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Hezkuntza sistemaren LH sarera atxikitako 
irakasleen kopurua

10.000,00 €Ikastetxe kopurua
Ikastaro kopurua

G11 Berrikuntzaren, sormenaren eta 
ekintzailetzaren zabalkundea

LANBIDE HEZIKETAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA Sare sozialetako jarraitzaile gazteen kopurua 6.000,00 €

G12 Ekintzailetza-bulegoak Lanbide Heziketako 
ikastetxeetan

LANBIDE HEZIKETAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Bulego kopurua
46.000,00 €

Aurkeztutako proiektu kopurua

G13 Ekintzailetza Unibertsitatean

ENPRESA POLITIKAREN, 
NAZIOARTEKO PROIEKZIOAREN 
ETA LANAREN ZUZENDARITZA 

NAGUSIA 

Parte hartu duten ikasleen kopurua

139.724,00 €
Egindako saioen kopurua
Parte hartu zuten ikertzaileen kopurua
Proiektu kopurua
Parte-hartzaileen kopurua guztira

G14.
Doktoratu aurreko laguntzen programa 
Nafarroarentzat interesa duen doktorego 
programa bat egiteko

UNIBERTSITATEEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Pertsona onuradunen kopurua sexuaren eta 
adinaren arabera bereizita 774.680,00 €

G15
Lankidetza hitzarmena Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarekin, STEM bokazioak 
sustatzeko emakumeen artean

UNIBERTSITATEEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA Gauzatutako ekintzen kopurua 44.000,00 €

G16 Bekak emateko deialdi osagarria 
unibertsitateko ikasleentzat

UNIBERTSITATEEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Nafarroako pertsona onuradunen kopurua 
sexuaren eta adinaren arabera bereizita 3.300.000,00 €

G17 Burlata LH Ikastetxearekiko Lankidetza 
Hitzarmena

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO ZUZENDARITZA 

NAGUSIA
Gazte onuradunen kopurua sexuaren arabera Baliabide propioak
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HEZKUNTZA EZ-FORMALA 
HELBURU OROKORRA

Gazteen sarbidea lan merkatura hezkuntza ez-formalaren bidez hobetzeko helburua duten ekimenak sustatzea, ahalik eta orekarik handiena lortuz 
prestakuntza horrek eskaintzen duenaren eta lanaren arloan epe ertain eta luzera eskatzen dituzten baldintzen eta gaitasunen artean.

15. helburu espezifikoa 
Hezkuntza ez-formala sustatzea eremu sozial eta emozionalean gazteria prestatu, arduratsu, kritiko eta ahaldundua lortzearen alde apustu egiteko.  

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

H01 Gazteekiko Jardueren Nafarroako Eskola NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Ikasle kopurua sexuaren arabera
60.000,00 €

Gai kopurua

H02 Astialdiko prestakuntzarako laguntzak NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Emandako beka kopurua, sexuaren eta adinaren 
arabera bereizia 25.000,00 €

H03 Gazteen informaziorako APP bat sortzea NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Zerbitzu kopurua
5.000,00 €

Pertsona erabiltzaileen kopurua sexuaren eta 
adinaren arabera bereizita

H04 Gazteentzako Informazio Sarea NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Bilera kopurua Baliabide propioak

H05 Gazteriarekin lotutako gaien dibulgazio eta 
zabalkuntzarako jardunaldiak 

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Parte-hartzaileen kopurua, sexuaren eta 
adinaren arabera bereizia 5.000,00 €

H06 “GJNE” saria astialdi hezigarriko proiekturik 
onenarentzat

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Aurkeztutako memoria kopurua 1.050,00 €

H07 Astialdiko Eskolen arautegia eguneratzea NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Araudia Baliabide propioak
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ETXEBIZITZA
HELBURU OROKORRA

Gazteei erraztea beren etxean bizitzeko aukera. Funtsezkoa da gazteen beharrak, eta herritar guztienak, aseko dituen etxebizitzen eskaintza lortzea, 
etxebizitzaren parke publikoa handituz eta alokairua sustatuz.

16. helburu espezifikoa 
Alokairua lehenestea eta etxebizitzaren bidez gizarteratzeko prozesuen eskaintza sustatzea. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

I01 Alokairuzko etxebizitzen eskaintza zabaltzea ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Etxebizitza babestuaren errentamenduko 
kontratuen kopurua 

1.800.000,00 €
Aitortutako dirulaguntzen portzentajea

I02 EMANZIPA ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Aurrekontu egikaritua
2.000.000,00 €

Onartutako eskaeren kopurua sexuaren arabera

I03 Etxebizitzaren Esparruko Gizarteratze Taldea 
(EISOVI)

BABES SOZIALAREN ETA 
GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 

ZUZENDARITZA NAGUSIA
Gazte onuradunen kopurua sexuaren arabera 57.799,01 €

17. helburu espezifikoa 
Nafarroako gazteen emantzipazioaren bilakaera ebaluatzea. Gazteen kolektiboak etxebizitzari dagokionez dituen beharrak eta eskakizunak detektatzea. 

I04
Azterketak egitea etxebizitzaren alorrean 
dituzten bilakaera, premiak eta eskaerak 
ezagutzeko

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Inkestatutako pertsonen kopurua, sexuaren eta 
adinaren arabera

30.000,00 €Aurreikusitako aurrekontua

Aurrekontu egikaritua 
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ENPLEGUA ETA LANERATZEA  
HELBURU OROKORRA

Lan merkatura sartzeko bazterkeriarik ez izatea bermatzea, baina horrekin batera aukera berdintasuna ere bai, eta horretarako sustatzea bai enplegu 
duina lortzeko bidea (enplegu bidezkoa eta kalitatekoa), bai ekintzailetza eta autoenplegua ere. 

18. helburu espezifikoa 
Lurraldean hedatzen den ekoizpen sarearekin batera lan egitea, gazteen kolektiboa lan merkatura  

hurbilaraziko duten neurriak eta jarduketak abian jartzeko. 
Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

J01 Gizarteratzeko eta lan munduan txertatzeko 
prestakuntza

 SNE-NL- Parte-hartzaileen kopurua sexuaren arabera 1.600.000,00 €

J02 Informazio eta orientazio soziolaborala 
sendotzea gazteen artean

SNE-NL

Orientazio ibilbideak egiten dituzten gazteen 
kopurua

21.000,00 €

Informazio eta orientazio ekintzak jasotzen 
dituzten gazteen kopurua
Enplegu eta prestakuntzarekin lotutako azokak 
edo/eta ekitaldietan parte hartzea
Taldekako informazio saioak ikastetxeetako 
pertsonentzat

J03

Gazteentzat eta haiekin lan egiten 
duten teknikarientzat berariaz eratutako 
prestakuntza proiektu eta/edo ekintzetan 
parte hartzea

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Ikastaro kopurua
6.000,00 €

Ikasle kopurua sexuaren eta adinaren arabera 

19. helburu espezifikoa 
Gazteen ekintzailetzaren eta autonomo lanaren garapena eta jarraipena sustatzea, gazteen bizitza profesionalaren  

proiektua izan dadin, kolektiboari lanean hasteko aukera gehiago emanez. 

J04 Ekintzailetza eta ekonomia soziala babestea. SNE-NL SNE-NL-k lagundutako ekintzaileen kopurua 
sexuaren arabera 400.000,00 €

J05 Gazteen ekintzailetzako ekintzak NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA Gauzatutako ekintzen kopurua 15.000,00 €

J06
Merkataritza arloko ETEentzako dirulaguntzen 
deialdia. Enpresen sorkuntza 35urtetik 
beherakoen eskutik

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO ZUZENDARITZA 

NAGUSIA
Baremoa aplikatu zaien espedienteen kopurua 5.000,00 €

J07 Enpresei hasierako gastuetarako laguntzak 
emateko deialdia

ENPRESA POLITIKAREN, 
NAZIOARTEKO PROIEKZIOAREN 
ETA LANAREN ZUZENDARITZA 

NAGUSIA

Emandako dirulaguntza osoen kopurua

90.000,00 €
Laguntza kopurua sexuaren arabera 
Laguntza jaso eta kapitala 30 urtetik behera 
duten pertsonen portzentajea 
Laguntza kopurua enpresa motaren arabera 
(autonomoa/elkartea)
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ENPLEGUA ETA LANERATZEA 
HELBURU OROKORRA

Lan merkatura sartzeko bazterkeriarik ez izatea bermatzea, baina horrekin batera aukera berdintasuna ere bai, eta horretarako sustatzea bai enplegu 
duina lortzeko bidea (enplegu bidezkoa eta kalitatekoa), bai ekintzailetza eta autoenplegua ere. 

20. helburu espezifikoa 
Enpleguaren arloko eragileekin eta Nafarroako ekoizpen sarearekin lankidetzan aritzea, gazteen kontratazioa sustatzeko, lanean  

has daitezen erraztuz, eta enplegu programak prestatzea gazteen ikuspegitik.  
Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

J08 Gazte enpleguaren mahaia NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Enpleguaren mahaiaren bilera kopurua 
Baliabide propioak 

Parte hartu duten erakunde eta entitateen kopurua

J09
Prestakuntzaren eta Enpleguaren programa 
integratua (Lantegi eskolak eta Programa 
Integratuak)

SNE-NL

Emakumezko nahiz gizonezko onuradunen kopurua

4.700.000,00 €
Aurrera eramandako Tailer Eskola eta 
Prestakuntza eta Enplegurako Programa 
Integralen kopurua
Lortutako laneratzeen portzentajea

J10

Enpresa, ikerketa-zentro eta zentro 
teknologikoentzako laguntzak, doktoregaiak 
kontrata ditzaten: Industriako doktoregoak 
2021-2023.

BERRIKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA Pertsona onuradunen kopurua 705.474,56 €

J11 Ikertzaileak eta teknologia teknikariak 
kontratatzeko laguntzak 

BERRIKUNTZA ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Pertsona onuradunen kopurua
645.446,92 €Aurreikusitako aurrekontua

Aurrekontu egikaritua

J12
Merkataritzako ETEntzako dirulaguntzen 
deialdia. 35 urtetik beherako pertsonen 
kontratazio mugagabea.

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO ZUZENDARITZA 

NAGUSIA
Baremoa aplikatu zaien espedienteen kopurua 73.521,50 €

J13 Gazte langabetuak kontratatzeko pizgarriak 
enpresentzat. SNE-NL

Pertsona onuradunen kopurua sexuaren 
arabera 1.970.000,00 €

Objetivo específico 21 
Gazteriari enpleguaren arloan laguntzeko programak ezartzea eta aurrera eramatea. 

J14 SNE-Nafar Lansareko LHko enplegu-poltsak 
indartzea

SNE-NL
Hezkuntza Departamentuarekiko koordinazio-
rako egindako saioen/ekintzen kopurua Baliabide propioak
Enpresekin lotutako PNL hitzarmenen kopurua

J15 Kirola enplegu bide NAFARROAKO KIROLAREN 
INSTITUTUA

Kirol prestakuntzarako ikastaroetan parte hartu 
dutenen kopurua 10.000,00 €
Eskainitako ikastaroen kopurua

J16 Nafarroako Gazteriaren Institutuan egin 
beharreko praktikak

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Eskainitako beka kopurua
27.120,00 €

Aurkeztutako gazteen kopurua 

J17 Belaunaldi arteko erreleboa.
ENPRESA POLITIKAREN, 

NAZIOARTEKO PROIEKZIOAREN ETA 
LANAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

Gazteekin egindako erreleboen kopurua 
15.000,00 €

Hedapen ekintzen kopurua 

J18 Unibertsitateko tituludunentzako bekak, 
nazioarteko praktikak egiteko 

ENPRESA POLITIKAREN, 
NAZIOARTEKO PROIEKZIOAREN ETA 
LANAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

Beka bat eskuratzen duten gazteen kopurua 175.500,00 €
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ENPLEGUA ETA LANERATZEA 
HELBURU OROKORRA

Lan merkatura sartzeko bazterkeriarik ez izatea bermatzea, baina horrekin batera aukera berdintasuna ere bai, eta horretarako sustatzea bai enplegu 
duina lortzeko bidea (enplegu bidezkoa eta kalitatekoa), bai ekintzailetza eta autoenplegua ere. 

22. helburu espezifikoa 
Lan merkatuan aukera berdintasuna sustatzea genero, gizarte inklusioaren eta abarren ikuspegitik   

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

J19 Gizarteratze eta laneratze taldeak (EISOL)
BABES SOZIALAREN ETA 

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Pertsona onuradunen kopurua sexuaren arabera

253.423,85 €Aurreikusitako aurrekontua

Aurrekontu egikaritua

J20
Turismo arloko ETEntzako dirulaguntzen deialdia. 
35 urtetik beherako pertsonen kontratazio 
mugagabea.

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO ZUZENDARITZA 

NAGUSIA
Baremoa aplikatu zaien espedienteen kopurua 135.000,00 €

J21 Gizarte enplegu babestuaren programa
BABES SOZIALAREN ETA 

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

Pertsona onuradunen kopurua sexuaren arabera

253.423,85 €Aurreikusitako aurrekontua

Aurrekontu egikaritua
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OSASUNA
HELBURU OROKORRA

Nafarroako gazteen ongizate fisiko, mental eta emozionala zaintzearen eta mantentzearen alde lan egitea, bizimodu osasungarriaren hainbat arlo  
sustatuz: elikadura, kirol jarduera, bizitza sexuala eta afektiboa.

23. helburu espezifikoa 
Gazteen osasunari buruzko informazioa sustatzea eta bultzatzea, eta orobat bizimodu osasungarriko eta ongizate psikosozialeko ohiturak. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

K01
Adikzio substantziadunen eta 
substantzia gabeen prebentzioa 
(alkohola, beste drogak, jokoa...)

NOPLOI

Gazte Osasunaren web-orria eguneratzea eta jarraipena egitea

290.000,00 €

Egindako kanpainak eta  prestatu eta zabaldutako material 
informatibo/hezigarriak
Kontsumo eta adikzioei lotutako arrisku eta kalteen prebentzioa eta 
murrizketa lortzeko proiektu eta jarduerentzako dirulaguntzak
PASE programari atxikitzen zaizkion adingabeen arretak, 
deribazioak eta jarraipenak
Profesionalentzako laguntza teknikoa

K02 Osasun mentala eta ongizate 
emozionala sustatzea

NOPLOI

Gazte Osasunaren web-orria eguneratzea eta jarraipena egitea

10.000,00 €
Osasun mentala eta gazteriari buruzko azterketei laguntzea
Proiektu eta jarduerentzako dirulaguntzak  
Materialen banaketa eta profesionalentzako laguntza

K03 Osasunari buruzko lan mahaia NAFARROAKO GAZTE-
RIAREN INSTITUTUA Bilera kopurua Baliabide propioak 

K04 Osasuna eskolaren esparruan 
prebenitzea eta sustatzea

NOPLOI

Kontzientziazioa, informazioa eta heziketa lantzeko materialak

44.000,00 €
Osasun Eskolen Sarean parte hartzea
Irakasleen prestakuntzarako mintegiak
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa 
komunitarioetarako dirulaguntzen kopurua

K05
Gazteriaren bizimodu osasungarrien 
gaineko informazio eta komunikazio 
publikoa

NOPLOI

Mundu mailako egunetan egindako kontzientziazio eta informazio 
ekintzak

33.000,00 €Kontzientziazioa, informazioa eta heziketa lantzeko materialak
Gazte Osasuna web-orrian erantzundako kontsulten kopurua
Gazte Osasuna web-orrirako edukiak prestatzea

K06 Sexu eta Ugalketa osasunaren Foru 
Dekretuaren garapena eta ezarpena

NOPLOI

Diruz lagundutako proiektuen kopurua

176.000,00 €Parte hartu duten toki entitateen kopurua 
Diruz lagundutako elkarteen kopurua
Proiektuen onura hartu duten Nafarroako eskualdeak
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KULTURA
HELBURU OROKORRA

Gazteenek kulturarako sarbidea izan dezaten sustatzea, aisiako eta denbora libreko ohitura osasungarriak bultzatzeko estrategia gisa, ohitura horiek, 
gainera, lurraldea ezagutzea, nortasun kolektiboa sortzea eta gazteen garapen pertsonal eta soziala ahalbidetzen baitute.

24. helburu espezifikoa 
 Nafarroako gazteen sormena sustatzea. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

L01 Arte Gaztearen topaketak NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Parte-hartzaileen kopurua sexu, adina eta 
espezialitatearen arabera. 103.490,00 €

L02 Nafarroa Music Gaztea NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Etorritako pertsonen kopurua sexuaren eta 
adinaren arabera bereizita 20.000,00 €

25. helburu espezifikoa 
Arte ikasketak eta Nafarroako Gobernuaren kultura eta artearen arloko hainbat baliabiderako sarbidea sustatzea gazteen artean. 

L03 Arte ikasketak zabaltzeko beken deialdia KULTURA ZUZENDARITZA  
NAGUSIA

Beka kopurua sexuaren arabera

65.124,21 €Eskaera kopurua sexuaren arabera
Beka berrien eta luzapenen kopuruak sexuaren 
arabera

L04 Liburutegietako jarduerak KULTURA ZUZENDARITZA  
NAGUSIA

Jardueren kopurua
18.000,00 €Parte-hartzaileen kopurua

Lankidetza kopurua

L05 Jarduera pedagogikoak Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusian

KULTURA ZUZENDARITZA  
NAGUSIA

Ikasle kopurua sexuaren arabera
2.100,00 €

Ikastetxe kopurua

L06 Karlismoaren Museora eta Nafarroako 
Museora sartzeko erraztasunak.

KULTURA ZUZENDARITZA  
NAGUSIA

Parte-hartzaileen kopurua, sexuaren eta 
adinaren arabera bereizia

7.400,00 €
Gazte onuradunen kopurua sexuaren eta 
adinaren arabera

L07
Kultura politiketan gazteen parte-hartze 
aktiboa errazten eta areagotzen duten 
ekimenak sustatzea 

KULTURA ZUZENDARITZA  
NAGUSIA Gazteriarekin zerikusia duten ekintzen kopurua 8.000,00 €

L08 Deskontu bono kulturalak Gazte Txartelaren 
bidez 

NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Gazte onuradunen kopurua sexuaren eta 
adinaren arabera 20.000,00 € 
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MUGIKORTASUNA
HELBURU OROKORRA

Mugikortasun sozio-edukatiboa eta sozio-laborala sustatzea, gazteen bizitzan ekintza gero eta adierazgarriagoa baita. 

26. helburu espezifikoa 
Beste herrialde batzuetara lanbide eta enpresa ekitaldietara eta prestakuntza programetara joatea sustatzea. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

M01 Doktoratu aurreko laguntzen deialdia, 
nazioartean mugitzeko

UNIBERTSITATEEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Esleitutako zenbatekoa
22.000,00 €Emandako esleipenen kopurua unibertsitatearen 

eta sexuaren arabera

M02 Nazioarteko mugikortasunerako laguntza 
osagarriak unibertsitateko ikasleentzat

UNIBERTSITATEEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Esleitutako zenbatekoa
260.000,00 €Emandako esleipenen kopurua unibertsitatearen 

eta sexuaren arabera

M03 Potentzialtasun turistikoa tokiko herritarren 
artean zabaltzeko kanpaina

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO ZUZENDARITZA 

NAGUSIA

14-30 urte bitarteko parte-hartzaileen kopurua 
sexuaren arabera 2.500,00 €
Portzentajea parte-hartzaile guztien aldean

M04 Erasmus + gazteria programa NAFARROAKO GAZTERIAREN 
INSTITUTUA

Nafarroatik bidali eta gure erkidegoan hartutako 
boluntario kopurua

200.000,00 €Prestakuntza ekintzen kopurua 
Ekintzetara etorritakoen kopurua

27. helburu espezifikoa 
Mugikortasun jasangarriko ohiturak sustatzea gazteen artean. 

M05 Gazteen garraiorako laguntzak GARRAIO ZUZENDARITZA 
NAGUSIA Txartel kopurua sexuaren arabera 160.000,00 €

M06 Ikasleak Turismo Azoketara eta “San Fermin 
Harrera Sarea” proiektura joatea

TURISMO, MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO ZUZENDARITZA 

NAGUSIA

Ekintzan parte hartu duten ikasleen kopurua 
sexuaren arabera 4.000,00 €
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KONTSUMOA
HELBURU OROKORRA

Kontsumo arduratsuko jardunbideei buruzko informazioa eta ezagutza zabaltzea, jasangarritasun helburuak eta kontsumo ohituren hobekuntza  
proiektatzeko. 

28. helburu espezifikoa 
Kontsumo arduratsua sustatzea herritar gazteen artean. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

N01 Kontsumo arduratsuan heztea
TURISMO, MERKATARITZA ETA 

KONTSUMO ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Parte hartu duten Nafarroako ikastetxeen 
kopurua

2.000,00 €Ikastetxe finalisten kopurua
Parte hartu duten ikasleen kopurua sexuaren 
arabera banatuta

KIROLA
HELBURU OROKORRA

Gazteen artean bizi ohitura osasungarriak bultzatzea, jarduera hori planaren beste eremu batzuekin ere lotuz, hala nola turismoarekin, lurraldea hobeki 
ezagutzen eta nortasun kolektiboa sortzen laguntzeko. 

29. helburu espezifikoa 
Kirol jarduera sustatzea gazteen artean, eta batik bat, emakume gazteen artean. 

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

O01 Emakumeen kirol jarduera ikusaraztea NAFARROAKO KIROLAREN 
INSTITUTUA Aurrez grabatutako emankizunen kopurua 44.000,00 €

O02 Gaur kirolaren txanda! Gaur osasunaren 
txanda

NAFARROAKO KIROLAREN 
INSTITUTUA Publizitate-kanpainen kopurua 25.000,00 €

O03 Balioen gaineko heziketa kirolaren bidez NAFARROAKO KIROLAREN 
INSTITUTUA

Gazteekin kirolaren eremuan izandako gatazken 
ondoriozko jarduketen kopurua 40.000,00 €

7 | Ekintzen Koadroak

Horizonte ardatza: Ki Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna



75

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA | 2021-2023 Gazteriaren III. Foru Plana

BIZITZAREN JASANGARRITASUNA
HELBURU OROKORRA

Hazkunde ekonomiko iraunkor, inklusibo eta jasangarriaren aldeko apustua egitea Nafarroaren garapen ekonomikoaren ezinbesteko oinarritzat hartzen da. 

30. helburu espezifikoa 
Prestakuntza integral baterako sarbidea erraztea gazteei, munduko ingurumenaren egoera ezagutzeko  

eta aztertzeko aukera izan dezaten, irizpide eta adierazle espezifikoak erabiliz.

Zk. Izenburua Unitate arduraduna Jarraipenerako adierazleak AURREIKUSITAKO GASTUA 

P01 Dirulaguntzen deialdia ingurumen 
hezkuntzaren jardueretarako

INGURUMEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Aurreikusitako aurrekontua

241.963,00 € Aurrekontu egikaritua

Diruz lagundutako proiektuen kopurua 
kategoriaren arabera

P02 Eskola Jasangarrien Sarea INGURUMEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA Parte hartu duten DBHko ikastetxeak 15.000,00 €

P03 Ingurumen hezkuntzarako eta boluntarioei 
laguntzeko programa

INGURUMEN ZUZENDARITZA 
NAGUSIA

Publiko guztiari irekitako jardueretan parte hartu 
dutenen kopurua sexuaren arabera 8.288,89 €
Parte hartu duten gazte kolektiboen kopurua

7 | Ekintzen Koadroak

Horizonte ardatza: Ki Osasuna | Li Kultura | Mi Mugikortasuna | Ni Kontsumoa | Oi Kirola | Pi Bizitzaren jasangarritasuna
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Gazteriaren III. Plana tresna bat da, 
Nafarroako Gobernuak burutzeko 
asmo dituen gazteriaren politikak 
jasotzen dituena, eta gazteen sektoreari 
zuzendutako hainbat neurri biltzen 
dituena, Nafarroan aurrera eraman ahal 
izateko, 2021 eta 2023 bitartean.

Inplementazioaren lehenbiziko urte 
honetarako, planak hiru aurreikusten 
baititu, egikaritzeko aurreikusten den 
memoria ekonomikoa jasotzen da, unitate 
arduradun bakoitzerako, lan eremuetan 
bilduta, eta ekintza bakoitzaren fitxa 
teknikoan zehaztuta. 

AURREKONTUA GUZTIRA 53.787.461,22 €

8. Memoria ekonomikoa

Planaren garapenaren hurrengo urteetarako, urtero 
zehaztuko da unitate bakoitzak, aurreikusitako ekin- 
tzak gauzatzeko, eskura izanen duen aurrekontuaren 
konpromisoa. Zenbait ekintzak urtez urte iraunen 
dute, eta beste hainbat, berriz, unean unekoak dira, 
urte bakar batean egitekoak, eta beharbada, beste 
hainbat ekintza ere gehituko dira. 

Pandemiaren ondoriozko ziurtasunik eza nagusi dela, 
Plan honi dagokion ziklo osoan emanen diren diru-
funtsen zenbatespena zuhurtasunez ikusi behar da. 
Bestalde, proiektu asko orain asko ez dela abian jarri 

baina zehaztu beharrak diren Europako suspertze 
funtsen bidez iritsi beharreko finantzazioarekin lotuta 
egotea gerta liteke, baina espero izatekoa da haien 
eragina iristea gazteei zuzendutako politiketara.

Horregatik, memoria ekonomikoa planteatzen da 
2021erako zehaztapen-ariketa gisa, eta urteroko 
baliabideen ikuspegi errealistagoa eskaini nahi du, 
hartutako konpromisoei urtez urte aurre egiteko 
aukera errazteko.

31.924.071,43 €

Asoziazionismoa 350.500,00 €
Gizarteratzea, bizikidetza eta generoa 25.487.262,43 €

Boluntariotza 177.000,00 €
Lurraldearen garapena 5.474.739,00 €

Hizkuntza politika 222.570,00 €
Aisia eta astialdia 212.500,00 €

20.041.024,69 €

Hezkuntza formala 4.956.264,00 €
Hezkuntza ez-formala 96.050,00 €

Etxebizitza 3.887.799,01 €
Enplegua eta laneratzea 11.100.910,68 €

1.821.866,10 €

Osasuna 553.000,00 €
Kultura 244.114,21 €

Mugikortasuna 648.500,00 €
Kontsumoa 2.000,00 €

Kirola 109.000,00 €
Bizitzaren jasangarritasuna 265.251,89 €

AUZOLAN

EMANTZIPAZIOA

HORIZONTE
Ardatza

Ardatza

Ardatza
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Orri honetan erakusten da zer lotura dagoen III. Planaren hiru egiturazko ardatzetan (Auzolan, Emantzipazio eta Horizonte ardatzak) 
sartuta dauden ekintzen eta 2030 Agendako 17 Garapen Jasangarrirako Helburuen artean. Izan ere, modu grafikoan azaldu nahi da zer 
harreman duten Planeko neurriek eta Garapen Jasangarrirako Helburuek eta haien artean nola dauden lerrokatuta.

9. Eranskina

Asoziazionismoa Osasuna

Kontsumoa

Kultura

Kirola

Mugikortasuna

Bizitzaren  
jasangarritasuna

Boluntariotza

Aisia eta astialdia

Gizarteratzea,  
bizikidetza eta generoa

Lurraldearen  
garapena

Hizkuntza politika 

Hezkuntza formala Hezkuntza ez-formala

Enplegua eta laneratzeaEtxebizitza

lan arloak
Ardatza

AUZOLAN

lan arloak
Ardatza

lan arloak
Ardatza

EMANTZIPAZIO HORIZONTE



AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua


	Introducción
	1.	Antecedentes
	1.1
II Plan de Juventud del Gobierno de Navarra 2017-2019
	1.2
Marco normativo
	1.3
Documentos previos

	2. Elaboración del III Plan Foral de Juventud
	2.1
Proceso Participativo

	3. Líneas Estratégicas 
	3.1

	4. Estructura del Plan
	4.1 Ejes Estructurales y Transversales
	4.2 Áreas de trabajo

	5. Plan de trabajo: objetivos y acciones
	Ai Asociacionismo
	Bi Inclusión Social, Convivencia y Género
	Ci Voluntariado
	Di Desarrollo territorial
	Ei Política lingüística
	Ei Ocio y Tiempo Libre
	Gi Educación formal
	Hi Educación no formal
	Ii Vivienda
	Ji Empleo e Incorporación Laboral
	Ki Salud
	Li Cultura
	Mi Movilidad
	Ni Consumo
	Oi Deporte
	Pi Sostenibilidad de la vida

	6. Evaluación y seguimiento
	7. Cuadros de acción
	8. Memoria económica
	9. Anexo

