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Sarrera 

2016an Bilboko Udalak izapideak hasi zituen Bilbok Hiri Ume-lagunaren aitortza jaso zezan; 
zigilu horren bitartez UNICEF Espainiako Batzordeak aitortu egiten du eta garrantzia ematen 
dio herri eta hiriek umeen alde egiten duten lanari. http://ciudadesamigas.org 
 
Ekinbidea Gizarte Ekintza sailak gidatzen du; izan ere, aurten egina dauka ume eta nerabe 
jendeari zuzendutako orotariko programa, zerbitzu edo ekinbideak dituzten udal sail eta 
erakundeen lehen identifikazio bat. Sail eta erakunde horiek Bilbo Hiri Ume-laguna Sail arteko 
Mahaian parte hartzera gonbidatu zituen; koordinazio organo honen bitartez txosten honetan 
jasotzen diren datuak eta informazioa bildu ahal izan da. 
 
Zehatzago, jarraitu den prozesuak urrats hauek jarraitu ditu: 

- udal sail eta erakundeek argitaraturiko oroitidazkien lehen azterketa bat, ume eta 
nerabeei loturik dauden ekintza gehienak identifikatzeko; 

- ekinbideak identifikatuta zeuzkan fitxa indibidualizatuak udal sail edo erakunde 
bakoitzari bidaltzea, osatu edo zuzendu ahal zitzaten; 

- posta elektronikoz, telefonoz eta aurrez aurre zenbait kontraste (Sail arteko Mahaiaren 
bileretan) zalantzak argitzeko eta bilketarako irizpideak homogeneizatzeko. 

 
Bilbo udalerriko umeen (0 eta 18 urte arteko biztanleria) zuzeneko onura lortzea lehen 
helburua duten udal ekinbide guztiak, hots, Udal sail eta erakundeek egiten dituztenak, agertu 
nahi ditu txosten honek, 2016/2017 aldia erreferentzia hartuta. Beraz, Udalak egin duen 
lanaren ikuspegi global eta zeharkakoa ematen du. 
 
Gai honetan egindako lanak ume eta nerabeekin ingurumena, hirigintza, kirola, osasuna, 
hezkuntza eta beste arlo batzuetan zuzenean egindako lana hartzen du, baina sentsibilizazio 
eta zabalkunde ekintzak, parte hartzekoak, prestakuntza jarduerak, koordinaziokoak eta abar 
ere bai.  
 
Ekinbide guztien zerrenda eta deskribapena egiteaz gain, ume eta nerabe jendeari 
zuzendutako baliabide ekonomikoen hurbilketa bat eskaintzen da. 
 
Udal hau zigiluaren deialdian aurkeztu den lehen urtea denez, zigilua lortzeko lan prozesuak 
berak funtsezko protagonismoa izan du, eta, horregatik, prozesuari buruzko informazio 
zehatzagoa ematen da, bai eta Haurtzaroko Udal Kontseiluaren eta Sail arteko Mahaiaren 
funtzionamenduari buruzkoa ere. 

  

http://ciudadesamigas.org/
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Hiri Ume-laguna (CAI) zigilua lortu arteko prozesua 

3 urte iraun duen lan prozesuan 5 fase bereiz daitezke:  
 

• 2016 urtea: 1. eta 2. faseak hurrengo faseen euskarri izan zitezen tresnak lantzen, Sail 
arteko Mahaia eratzen eta iturri sekundarioetako lehen datu kuantitatiboak biltzen 
eman ziren batez ere: informazio iturria eta elkarlan sare posibleak identifikatzea; 
erkidegoaren parte hartzeaz eta bereziki ume eta nerabeenaz esperientziak eta 
jokaera onak berraztertzea eta "haurtzaroaren eta nerabezaroaren kontseilu lokal" bat 
eratzeko prozeduraren aurrediseinua egitea; lehen datuak identifikatutakoan adierazle 
sistema adostu bata eratzea; eta proiektua komunikatzeko estrategiaz hausnartzea... 
 

• 2017 urtea: 3. fasea aurreko faseko bilketa kuantitatiboari jarraipena ematen dion 
Haurtzaroaren Diagnostikoa prestatzeko izan zen, eta ume eta nerabeei (lantegiak, 
galdeketak, eztabaida taldeak) eta beste eragileei (gurasoen eztabaida taldeak, ume 
eta nerabeekin lan egiten duten elkarteak eta abar) zuzenean itaunduta informazio 
kualitatiboaren bilketa ere barne hartu zuen. Fase honetan, 4. fasean landu behar den 
Ume eta Nerabeen Plan Lokalak jaso behar dituen ekintzak orientatuko dituzten 
helburuak, erronkak eta lehentasunak identifikatzeko hausnarketa bat elkarri 
zabaltzea bilatu zen batez ere. Fase hauetan Haurtzaro eta Nerabezaroaren 
Kontseilua ere eratu zen (hauteskundeak eta 1. osoko bilkura). 
 

• 2018 urtea: 5. fasean Umeen Plana amaitzeko kontraste ekintza batzuk eta 
Haurtzaroaren Kontseiluaren batzordeen lan saio batzuk egin ziren eta Unicefera bidali 
behar zen arauzko dokumentazio guztia prestatu zen (formularioa, ekintzen 
oroitidazkia, akten bilketa...), eta hura eguneratzeko protokoloak ezartzen egin zen 
lan. 
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Azpimarratu beharreko mugarriak: 

• SENTSIBILIZAZIOA:  
Prozesuan zehar azpimarratu egin da Hiri Ume-laguna izatearen balioa zigilua lortzea baino 
harago doala, eta udal sail guztiak sentsibilizatzeko ahalegina egin da, hasitako 
lanaren jarraitutasuna eta iraunkortasuna bermatuko duten oinarri sendoak jarri ahal izateko. 
 

 

Proiektu honen berezitasuna, hain zuzen, ez diagnostikoarekin, ez planarekin ez ekintzen 
oroitidazkiarekin ez ezerekin ez dela amaitzen... Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal 
Kontseilua martxan jartzeari esker bizirik mantentzen dela da berezitasuna; Kontseilua 
kontsultarako eta etengabeko elkarrizketarako organo bat da, tokiko gobernuaren esparrukoa, 
45 umek hartuko dute parte aktiboki udalerriko ume jendearen ordezkaritzan eta urtero 
berrituko da. 
 

• KOMUNIKAZIOA ETA ALIANTZAK: 
Fase guztiak garatzeko giro mesedegarri bat sortu nahian komunikaziozko, partaidetzazko eta 
kontrastezko ikuspegi baten alde egin da. "Denon artean gehiago dakigula" sinetsita, 
UNICEFek proposatutako ALIA ikuspegiarekin koherentzia mantendurik, proiektua 
ezagutarazten eta aliantza eta elkarlan berriak motibatzen saiatu gara... udalaren eta beste 
administrazio publiko, gizarte antolakunde eta abarren artean.  
 
Elkarlanerako sareak beharrezkoak dira politikak garatzeko eta bereziki errealitatearen 
diagnostiko gaitasuna indartzeko. "Denon artean gehiago dakigula" sinesteak hau esan nahi 
du: 

 Ume eta nerabeentzako politika lokaletan gizarte zibila elkarlanera bultzatzea; 
 Herri erakundeei dagokienez ume eta nerabeen parte hartze demokratikoa 

bultzatzea; 

Dimentsio anitzeko
ikuspegi batetik

udalerriko ume eta 
nerabeen errealitatearen

Diagnostiko bat
edukitzea.

Tokiko administrazioaren 
sail eta erakundeen 

barne koordinazioko Sail 
arteko Mahai bat 

edukitzea.

Tokiko gobernuaren 
eskumenen esparruan 

ume eta nerabeen behar 
eta eskubideei erantzuna 

emango dien ume eta 
nerabeen udal Plan bat 

edukitzea.

Udalerriko ume eta 
nerabeen partaidetza

eta ordezkaritza organo
iraunkor bat edukitzea.

Umeen ongizateari buruz 
udalak egin duen lan 
guztia ordenatu eta 
ezagutaraziko duen 

Ekintzen Oroitidazki bat 
edukitzea.

Dagoen informazioa eta sakabanatuta dagoena aprobetxatzea ezagutza bihurtzeko.

Udalaren sail eta erakundeen artean lan bateratu eta koordinatu bat bideratzea.

Beste eragile batzuekiko aliantzak estutzea eta euren ekintzen eragina biderkatzea.

Ume eta nerabeen ongizateari egiten dion ekarpena ikusgai egitea eta garrantzia ematea.

Herritarrengana hurbiltzea eta udal politiketan umeen eta helduen elkarlana lortzeko parte-hartze kanalak hobetzea.

Besteen esperientzien eta jokabide onen bitartez bere ezagutza areagotzea.

Umeen errealitatea, aurrerapenak eta desafioak ikusgai egiteko tresna erabilgarriak herritarren eta beste eragileen eskura
jartzea.
Egoeraren diagnostikoaren bihar-etziko iraunkortasuna, planaren ebaluazioa eta abar bermatuko duten mekanismoak
jartzea.

Zer esan nahi du? Eta ziurtagiria baino harago… Zer lortuko du Udalak?
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 Desberdinak diren eragileak elkarrenganatuz ume eta nerabeen politiketan 
sormena, etengabeko hobekuntza eta berrikuntza pizgarriz hornitzea; 

 Errealitate honen inguruan mota guztietako erakunde eta taldeen arteko 
komunikazioa, koordinazioa eta elkarlana erraztea. 

 
 
Gainera, proiektuaren ekintzak 
laguntzeko irudi bat diseinatu da, eta 
azpimarka moduan irudi bera erabiltzen da 
"hiria" kendu eta "kontseilua" ipinita 
Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal 
Kontseiluarekin zerikusia duten berariazko 
ekintzetarako. 
 

 
 

 
Era berean, proiekturako berariazko webgunea sortu da (umeenhiria.bilbao.eus). 
Komunikazioari irekitako ikuspegiarekin koherentzia izanik, prozesuaren ekintza eta emaitza 
guztiei buruzko informazioa (diagnostikoa, plana, oroitidazkia...) eta Haurtzaroko eta 
Nerabezaroko Udal Kontseiluari buruzkoa (nola parte hartu, deialdiak, emaitzak...) biltegiratu 
eta partekatzeko diseinatutako web eremu bat sortu da.  
 
2018tik aurrera webguneak espazio pribatu bat edukitzea dago aurreikusita, Sail arteko 
Mahaiak informazioa (aktak artxibatu...) partekatu ahal dezan. 
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Sail arteko Mahaia 
Hiri Ume-laguna Sail arteko Mahaia ume edo nerabeei (18 urte baino gutxiagokoei) 
zuzendutako programa edo zerbitzuren bat duten edo euren jarduerak haien ongizatean 
eragin garrantzitsua izan dezakeen udal sail eta erakunde guztietako zuzendari eta teknikariek 
osatzen dute. Konkretuki, gaur egun guztira 14 udal sail eta erakunde hauek dabiltza honetan: 
Gizarte Ekintza; Herritarrentzako arreta, Partaidetza eta Barrutiak; Berdintasuna, Lankidetza, 
Bizikidetza eta Jaiak; Obrak, Zerbitzuak, Hiri eraberritzea eta Espazio publikoa; Hiri Plangintza; 
Kultura; Euskara eta Hezkuntza; Gazteria eta Kirola; Herritarren Segurtasuna; Mugikortasun eta 
Jasangarritasun Saila; Osasuna eta Kontsumoa; eta, gainera, Azkuna Zentroa; Bilbao Kirolak eta 
Bilbao Musika erakundeak1.  
 
Sail arteko Mahaiaren egitekoak hauek dira, besteak beste: 
 

• Proiektuaren jarraipenerako bilera orokorretan parte hartzea (zigilua lortzeko 
prozesuan eta gero ekintzarik garrantzitsuenen jarraitutasuna bermatzeko); 

 
• Gainerako udal pertsonalari, bakoitzari bere arloan, erakundeei eta harremana duen 

beste kanpo-eragileei proiektuari buruzko informazioa emateko lotura lana egitea; 
 

• Zenbait material (diagnostikoa, oroitidazkiak...) lantzeko informazio bilketaren une 
konkretuetan elkarlanean aritzea; 

 
• Udal plana prestatu eta ebaluatzeko berariazko hausnarketa eta lan saioetan parte 

hartzea (estrategien kontrastea, helburuak, ekintzak eta abar). 
 

• Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren erabakiak ezagutzea eta 
Kontseiluaren agenda orientatzen dituzten proposamenei (programaren bat martxan 
ipini, gairen bati buruz hausnarketa eskatu...) buruzko konpromisoak eta/edo eskariak 
itzultzera bideratutako saio batean parte hartzea. 
 

Mahai hau 2016ko azaroan eratu zen, baina, aurretiaz, Bilboko Udalaren Gizarte Ekintza 
saileko pertsonalak osatutako Talde Eragile bat, prozesua gidatzeko ardura zeukana, eta EDE 
fundazioko pertsonalak lagunduta, prozesua martxan jartzeko zenbait ekintzatan lan egiten 
ibili zen. Mahaia eratu ondoren Talde Eragilea handitzeko aprobetxatu zen eta parte hartzera 
gonbidatu zituzten ume eta nerabeentzako programa eta zerbitzuak pisu esanguratsua duten 
ekintzak gauzatzen dituzten sailak, horregatik aliatu estrategikoak izan daitezkeelako eta/edo 
proiektuaren garapena hurbiletik jarraitzeko interes berezia erakutsi dutelako. Horrela, Talde 
Eragilean sartu ziren Osasun, Gazteria eta Kirol eta Mugikortasun eta Iraunkortasun sailak. 
 
Talde Eragilearen egitekoak hauek dira, besteak beste: 
 

• Proiektuaren ekintzak aldizka laguntzea eta ondo egiten direla jagotea, aurrez aurre 
edo birtualki bilerak eginez (proiektu guztiaren jarraipena eta etengabeko ebaluazioa 
egiteko arduraduna da); 
 

• Kontrastea eskaintzea, informazioa trukatzea eta ideiak biltzea (materialez, tresnez, 
kontaktuez...); 
 

• Erabakitzea bideratzea, irizpideak ezartzea eta produktuak balioztatzea. 
                                                           
1 Oroitidazkiaren Eranskinean parte-hartzaile guztien zerrenda osoa dago jasota. 



Ume eta nerabeen aldeko ekintzen OROITIDAZKIA 10 
 
 

 
 

 
Talde eragilearen bilerak Sail arteko Mahaiaren bilerekin txandakatu dira. Azken urte eta 
erdian Sail arteko Mahaia 4 aldiz bildu da osoko bilkuran eta beste 4 bider lantalde txikian 
(Talde Eragilea) Hiri Ume-lagunaren lehen zigilua lortzeko prozesuaren jarraipen egokia eta 
lehen Ume eta Nerabeen Udal Planaren garapena bermatzeko.  
 
BILBO HIRI UME-LAGUNA BILEREN ZERRENDA: 
BILERA EGUNA FASEA PARTE-HARTZAILEAK XEDEA 
02-03-2016 1. ETA 2. 

FASEA 
TALDE ERAGILEA OINARRIZKO TRESNAK 

13-04-2016 1. ETA 2. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA PARTAIDETZA ESPERIENTZIAK 

12-05-2016 1. ETA 2. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA ADIERAZLE SISTEMA 

13-07-2016 1. ETA 2. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA KOMUNIKAZIOA 

28-09-2016 1. ETA 2. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA OINARRIZKO DIAGNOSTIKOA 

30-11-2016 1. ETA 2. 
FASEA 

SAIL ARTEKO MAHAIA PROZESUAREN AURKEZPENA ETA 
EGITEKOAK ARGITZEA 

09-03-2017 3. ETA 4. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA PLANGINTZA ETA KOMUNIKAZIOA 

14-06-2017 3. ETA 4. 
FASEA 

SAIL ARTEKO MAHAIA KONTSEILUARI ETA PLANARI BURUZKO 
INFORMAZIOA  
 

27-09-2017 3. ETA 4. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA UMEEN PLANAREN LEHEN URRATSAK 

18-10-2017 3. ETA 4. 
FASEA 

SAIL ARTEKO MAHAIA PLANERAKO 3. EKITALDIA AURKEZTEA 

28-11-2017 3. ETA 4. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA UME PLANERAKO JABETZEA 

13-02-2018 3. ETA 4. 
FASEA 

TALDE ERAGILEA UME PLANAREN KONTRASTEA 

10-04-2018 3. eta 4. 
fasea 

SAIL ARTEKO MAHAIA UME PLANAREN AZKEN KONTRASTEA 

Oharra: informazio gehiagorako aktak ikus daitezke Oroitidazkiaren Eranskinean 
 
 
Ondoko irudian dagoen eskemak Talde Eragilea osatzen duten udal sailak urdin erakusten ditu, 
eta gaur egun Sail areko Mahaia osatzen duten gainerako sail eta erakundeak laranja. 
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Ondorengo irudiak Sail arteko Mahaiaren eta Talde Eragilearen artean rolak nola banatu diren 
erakusten du: 

 

 

 

UDAL GOBERNUA

ALKATETZA, GARAPEN 
EKONOMIKO ETA 

GOBERNU ONAREN 
KOORD.

ALKATETZA ETA 
KONTRATAZIO SAILA

GARAPEN 
EKONOMIKO, 

MERKATARITZA ETA 
ENPLEGU SAILA

EKONOOMIA ETA 
OGASUN SAILA ANTOLAKUNTZA ETA 

GIZA BALIABIDEEN 
KUDEAKETA SAILA

HERRITARREN ARRETA, 
PARTAIDETZA ETA 

BARRUTI SAILA

Herritarren Arreta, 
Partaidetza eta barruti

Zuz.

Kalitate eta Ebaluazio
Kabinetearen Zuz.

GIZARTE POLITIKEN 
KOORD.

GIZARTE EKINTZA 
SAILA*

BERDINTASUN, 
LANKIDETZA, 

BIZIKIDETZA ETA JAI 
SAILA

IRAUNKORTASUN 
POLITIKEN ETA HIRI 

GARAPENAREN 
KOORD.

OBRA, ZERBITZU, HIRI 
ERABERRITZE ETA 
ESPAZIO PUBLIKO 

SAILA

Zerbitzu eta Bizi
Kalitate Zuz.

Proiektu Estrategiko, 
Berrikuntza eta Espazio

Publiko Zuz.

HIRI PLANGINTZA 
SAILA

KULTURA POLITIKA, 
EUSKARA, GAZTERIA 
ETA KIROL KOORD.

KULTURA SAILA

EUSKARA ETA 
KULTURA SAILA

GAZTERIA ETA KIROL 
SAILA

HERRITARREN 
SEGURTASUNAREN 

KOORD.

HERRITARREN 
SEGURTASUN ARLOA

MUGIKORTASUN 
POLITIKEN, 

INGURUMENAREN, 
ETXEBIZITZAREN ETA 

GARAPEN 
OSASUNGARRIAREN 

KOORD.

MUGIKORTASUN ETA 
IRAUNKORTASUN 

SAILA

OSASUN ETA 
KONTSUMO SAILA

ETXEBIZITZA SAILA

Komunikazioa 
kabinetea

Azkuna 
zentroa

BILBAO 
KIROLAK

BILBAO 
MUSIKA

Talde Eragilea eta Sail arteko Mahaia: partaideak

• Hiri Ume-laguna Sail arteko Mahaia (barne koordinazioko organoa): ume edo nerabeei (18 urte
baino gutxiagokoei) zuzendutako programa edo zerbitzuren bat duten edo euren jarduerak
haien ongizatean eragin garrantzitsua izan dezakeen udal sail eta erakunde guztietako
zuzendari eta teknikariek osatua. Sail arteko Mahaiaren egitekoak hauek dira:

• Proiektuaren jarraipenerako bilera orokorretan parte hartzea (zigilua lortzeko
prozesuan eta gero ekintzarik garrantzitsuenen jarraitutasuna bermatzeko);

• Gainerako udal pertsonalari, bakoitzari bere arloan, erakundeei eta harremana
duen beste kanpo-eragileei proiektuari buruzko informazioa emateko lotura lana 
egitea;

• Zenbait material (diagnostikoa, oroitidazkiak...) lantzeko informazio bilketaren une 
konkretuetan elkarlanean aritzea;

• Udal plana prestatu eta ebaluatzeko berariazko hausnarketa eta lan saioetan parte 
hartzea (estrategien kontrastea, helburuak, ekintzak eta abar, baina saio hauek
politikariekiko beste saio batzuekin osa litezke).

• CAI proiektuaren talde eragilea: proiektua gidatzen duen saileko (Gizarte Ekintza) teknikariek, 
prozesuan laguntza teknikoa eskaintzen duen erakundeko (EDE fundazioa) langileek eta ume
eta nerabeei zuzendutako programa eta ume eta nerabeentzako programa eta zerbitzuek pisu
esanguratsua duten ekintzak gauzatzen dituzten eta, beraz, horregatik aliatu estrategikoak izan 
daitezkeen sailek osatua. Berariazko eginkizunen artean hauek ditu:

• Proiektuaren ekintzak aldizka laguntzea eta ondo egiten direla jagotea, aurrez aurre
edo birtualki bilerak eginez;

• Kontrastea eskaintzea eta ideiak biltzea (materialez, tresnez, kontaktuez...);
• Erabakitzea bideratzea eta produktuak balioztatzea.

Talde Eragilea eta Sail arteko Mahaia: rolak
Talde eragilea

Sail arteko
Mahaia

PARTE HARTZEAK AUKERA EMATEN DU:
 Gainerako udal sail eta 

erakundeek ume eta nerabeen 
ongizateari buruz egindako lana 

hurragotik ezagutzeko;
 Beste sail, erakunde edo eragileekin lan 

batera egiteko edo sinergiak 
aprobetxatzeko aukerak identifikatzeko;

 Jarduera integral eta koherenteago bat 
bultzatuko duen beharrei eta baliabideei 

buruzko multzo ikuspegia lortzeko;
 Ume eta nerabeei eragiten dieten gaiei 

buruz erabakitzerakoan ume eta 
nerabeen ikuspegia eta iritzia eransteko;

 (…)

BARNE WEBGUNE BAT DAUKAGU INFORMAZIOA 
PARTEKATZEKO:

4
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Zigilua lortzen denean Talde Eragilea desegitea eta Mahaia urtean 2 aldiz biltzea dago 
aurreikusita: horietako bat Planean jasotzen diren ekintzen eta ekinbideen jarraipena 
bermatzeko eta horietako beste bat Haurren eta Nerabeen Udal Kontseiluarekin informazioa 
trukatzea bermatzeko. Ez da baztertzen Ume eta Nerabeen Udal Plana lantzeko prozesuan 
harremana ezarri den beste sail batzuk Mahaiaren osaeran sartzea (adibidez, Ekonomia eta 
Ogasuna edo Etxebizitza). 
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Haurren eta Nerabeen Udal Kontseilua 
 
2016an komunitatean parte hartzeari buruz eta bereziki ume eta nerabeek parte hartzeari 
buruz esperientziak eta jokaera onak identifikatu eta biltzeko prozesua burutu zen batez ere 
estatuaren eremua kontuan hartuta.  Jokaera hauei buruzko informazioa baliabide 
garrantzitsua izan zen azkenean Bilbon hautatu zen parte-hartze espazioa diseinatzeko, 
potentzial handia zeukalako hausnarketak bultzatzeko, aukera berritzaileak eta beste jokaleku 
batzuetan funtzionatu duenari buruzko informazioa eskaintzeko eta horien zailtasunak eta/edo 
arrakastaren giltzak identifikatzeko, horien transferentziari eta aplikagarritasunari begira eta.  
 
2017ko martxoaren 31n Bilboko Udalaren Gobernu Batzordeak Haurren eta Nerabeen Udal 
Kontseilua eratzeko izapideak hastea onartu zuen2. Arautegi3 bat ere aurkeztu zen, gero 
umeek jabetu eta berenganatu zutena Kontseiluaren 1. osoko bilkuran; 2018ko maiatzean 
Udalaren osoko bilkuran onartzea dago aurreikusita, eta hortik aurrera izapide 
administratiboak egingo dira onartzeko.  
 
Bilboko Haurren eta Nerabeen Udal Kontseilua kontsultarako eta elkarrizketarako organo 
etengabe eta egonkorra da, aldizka biltzen eta antolatzen dena, eta, udalaren politiken 
esparruan ideiak proposatzeko eta aditzera emateko gune bat emanez, ume eta nerabeen 
parte hartzearen artikulazioa helburu duena. 
 
Bilboren aurrerapen komunean umeek eta nerabeek parte aktiboa hartzeko berariazko gune 
bat da. Ume, nerabe eta helduen ikaskuntza kolektiborako mekanismo bat da, etengabeko 
interakzioan dabilena.  
 
Ondoren bilatu nahi izan diren giltzarri batzuk aurkezten dira: 

 

                                                           
2 Oroitidazkiaren Eranskinean osoko bilkuraren akta ikus daiteke. 
3 Oroitidazkiaren Eranskinean Arautegia ikus daiteke. 

Zenbait giltzarri…

Partaidetza etengabeko prozesua da.

Parte-hartze kontzeptuak agerian uzten du umeak eta nerabeak
txertatzeak ez duela une bateko ekintza izan behar, euren bizitzari
eta bizi diren komunitateari eragiten dioten arlo guztiekin zerikusia
duten politikak, programak eta neurriak lantzeaz iritzi truke sakona
egiteko abiapuntua baizik.

Parte hartzea eraginkorra eta benetakoa izan dadin, prozesu
moduan ulertu behar da, eta ez gertaera bakan eta bakartu
moduan.

Haurren Eskubideen Konbentziotik
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Haur eta nerabe guztiek dute partaidetza-eskubidea.

Ume eta nerabeak ez dira talde homogeneoa, eta parte hartzeak
aukera berdinak aurreikusi behar ditu denentzat, inolako
bereizkeriarik gabe.

Parte hartze barne-hartzailea bultzatu behar da, dauden bereizkeria
bideak saihestu behar dira eta, egoerarik ahulenean dauden
taldeetako umeek benetan parte hartu ahal dezaten, behar diren
ekintza guztiak garatu behar dira.

Zenbait giltzarri…

Osaera orekatua:
o Biztanleria kuotak barrutiaren arabera.
o Mutilak eta neskak.
o Tokiak erreserbatuta atzerriko jatorria, ijito etnia eta 

desgaitasuna duten umeentzat.

Haurren Eskubideen Konbentziotik

Partaidetza banako- eta talde-eskubidea da.

Ordezkari bidez ere parte hartuko da, aukeratuek euren ikastalde eta 
ikastetxeekin lotura mantendu dezatela zainduaz aukeratzaileen 
ahotsa eta iritziak benetan ordezkaritza izan dezaten.

Ahal den guztian, ume eta nerabe guztiek zuzenean parte hartzeko 
erraztasuna eman behar da. Zuzeneko partaidetza erraztu eta 
laguntzen duten mekanismoak eta bideak ezarri behar dira.

Zenbait giltzarri… Haurren Eskubideen Konbentziotik
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Partaidetza banako- eta talde-eskubidea da.

Zenbait giltzarri…

Parte hartzea ume eta nerabeen nortasunaren garapena eta 
ahalmenen bilakaera bultzatzeko tresna bat da. Udalaren gaietan 
zuzenean parte hartzeak garapen horretan lagunduko duen 
esperientzia bat da, zalantzarik gabe. Herritar aktibo eta arduratsuak
(parte hartzea, elkarrizketa, lankidetza, talde lana, aniztasunaren 
aitortza, adostasunak lortzeko negoziazioa… bezalako balioak 
sustatzen diren neurrian) aktibatzen dituzten gaitasunak garatzeko 
aukerak sortu (ariketa praktikoaren eta esperimentazioaren bidez) 
‒ahalmenak, trebetasunak, ezagutzak eta balioak integratuz‒.

Haurren Eskubideen Konbentziotik

Partaidetza integrala eta gai esanguratsuen ingurukoa izango da.

Ume eta nerabeek eskubidea dute euren bizitzan benetako 
garrantzia duten gaiei buruz iritzia emateko. Horregatik, 
erabakitzean, politikak formulatzean, legeak prestatzean eta 
ikuskapen eta ebaluazio lanak egitean aplikatu behar da umeen 
parte hartzea.

Zenbait giltzarri…

Adibidez, parkeak, kiroldegiak, jolas eta kultura instalazioak, liburutegi
publikoak, zirkulazioaren ordenamendua eta garraio sistema lokalak, 

udalaren kultura, kirol, aisia eta astialdi programazioa eta abar
diseinatzen, erabiltzaile potentzialen behar eta eskarietarako

egokiagoak eta egokituagoak izan daitezen. 

Haurren Eskubideen Konbentziotik
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Haurren partaidetzaren eraginari buruzko informazioa itzultzea.

Ume eta nerabeei jakinarazi egin behar zaie prozesuaren emaitzan 
euren iritziek izan duten eragina.

Kontsultaturiko gaian erabakitzeko eskumena duten udal-
arduradunek parte-hartzaileak informatu behar dituzte prozesuaren 
emaitzaz eta euren iritziak interpretatzeko eta aplikatzeko moduaz. 
Eta hori beti egin behar da.

Zenbait giltzarri… Haurren Eskubideen Konbentziotik

Partaidetzak ingurune eta baldintza egokiak beharrezko ditu.

Ume eta nerabeek entzunak izateko duten eskubideaz baliatzea 
bideratu eta erraztuko duten ingurunea eta baldintzak eskaini behar 
dira.

Iritzi ematea egingo den testuinguruak egokia izan eta konfiantza 
eman behar du, umeek ziur egon behar baitute Kontseiluaren 
arduradunak prest daudela eurek komunikatzea erabaki dutena 
entzuteko eta kontuan serio hartzeko.

Kontuan hartu behar da ume eta nerabeek laguntza maila eta parte 
hartzeko modu desberdinak beharko dituztela euren adinaren eta 
ahalmenen eboluzioaren arabera.

Zenbait giltzarri… Haurren Eskubideen Konbentziotik
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Nork osatzen du Kontseilua? 
 
Alkatea da kontseiluburu, Udalbatzan ordezkaritza duten talde politikoen 6 ordezkari ditu 
Kontseiluak, eta Lehen Mailako hezkuntzako 5. eta 6. mailako umeen 45 ordezkari daude, 
udalerrikoak, eta Udalaren Gizarte Ekintza saileko teknikari batek egiten du idazkaritza lana. 
 
 
 
 
 

Partaidetzak informazio-eskubidearen jarduera osagarria eskatzen
du.

Ume eta nerabeak parte-hartze prozesu batean sartzen direnetik, 
informazio eskubidea funtsezkoa da nahitaezko baldintza delako
kontsultatuko zaizkien eta interesatzen zaizkien gaiei buruz euren 
iritzia osatu eta erabaki argi eta ondo oinarrituak hartzeko.

Eta informazio hori euren adin eta gaitasunera egokituta eman behar 
zaie.

Zenbait giltzarri… Haurren Eskubideen Konbentziotik

Gizartea haurren partaidetzarako eskubidean sentsibilizatu.

Dagozkien eskubideak modu progresiboan erabiltzeko gai diren 
banako gisa agertzen dira, adinaren eta heldutasunaren arabera.

Pentsaera hori eskubideak erabiltzeko eta erantzukizunak hartzeko 
ezgaitzat hartzen dituenarekin batera ageri zaigu oraindik.

Zenbait giltzarri… Haurren Eskubideen Konbentziotik
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Beste udalerri batzuetako esperientziak aztertu eta aldekoak eta kontrakoak balioetsi ondoren: 
 

- Proiektuaren hasierako bideragarritasuna bermatze aldera, adin tarte bakar batekin 
lan egiten hastea aukeratzen da (Lehen Mailako Hezkuntzako 5.a eta 6.a), izan ere 
beste adin batzuk ere hartzeak konplexutasun handia emango lioke antolaketari, lan 
formula desberdinak ezarri beharko bailirateke eta abar.  

 
- Ordezkari kopurua barrutien, adinen eta sexuen ordezkaritza bultzatzeko nahikoa izan 

dadila erabakitzen da. Horretarako, egokia deritzogu barruti bakoitzean gutxienez 4 
ordezkari izateari. Kontuan izanik ikastetxe bakoitzetik pertsona bi etorriko direla 
(lagunduta etor daitezen eta artean ezagutzen ez duten pertsona talde baten 
dinamikan txertatzeko ziurtasuna har dezaten), parte hartzen duten ikastetxe kopurua 
ere handia izatea eskatzen du kopuru horrek. Gainera, kopuru handi batek 
Kontseiluaren dinamika erraztu ere egiten du, zenbat eta azpitalde gehiago sortzeko 
modua izan orduan eta gai baten arlo edo ikuspegi gehiago jorratu ahal izango dira eta, 
euren interesekoak diren errealitate hurbilei atxikita eta abar. 

 
- Zortzi barrutietako adingabeak, sexu bietakoak, Lehen Hezkuntzako 5. mailakoak eta 

Lehen Hezkuntzako 6.ekoak udalerriaren errealitatean duten pisuaren arabera 
orekatuta ordezkatuta egon daitezela bermatzea erabakitzen da. Horretarako 
orientagarritzat hartzen den erreferentzia barruti bakoitzeko 10 eta 12 urte bitarteko 
biztanleriak adin tarte horretako udalerriko biztanleria guztiarekiko duen proportzioa 
da4 (ikusi koadro erantsia). 
 

- Era berean, kuotak edo erreserbako plazak ezartzea erabaki zen Kontseiluan  atzerriko 
jatorria duten adingabeen, ijito etniako adingabeen eta bestelakotasun funtzionala 
duten adingabeen presentzia bermatzeko. Talde horien pisua biztanle adingabe 
guztien artean oso txikia denez, ez dago bermatuta ausaz bozketa prozesu arruntaren 
ondoren horiek Kontseiluan Unicefek gomendatzen duen moduan ordezkatuta egotea. 
Neurri zuzentzaile horri esker gutxiengo horien ahotsa ez da ikusezina izango. 5 
kontseilukidetza erreserbatuta geratzen dira aldi berean adin eta sexu desberdinak 
estaltzeko. 

 
 

Nola aukeratzen dira ordezkari horiek? 
 
Kontseilua osatzen duten helduen kasuan karguagatik izendatuko da alkatea eta talde 
politikoek hautaturik kontseilukideak. 
 
Umeen kasuan hauteskundeak bultzatzen dira. Lehenik eta behin Kontseiluaren ekinbidea 
barruti bakoitzeko ikastetxe guztiei aurkezten zaie, eta parte hartu nahi dutenek proiektuaren 
"Ikastetxe Aliatuak" izatera pasatzen dira.  
 
Aliantzak ezartzeko fase honetan zenbait komunikazio euskarri erabiltzen dira, eta 
nabarmentzekoa da Kontseiluari buruzko informazio liburuxka bat, organo honen eginkizunen 
eta Haurraren Eskubideen Konbentzioaren loturari garrantzia ematen diona.  

                                                           
42007ko gizon-emakumeen benetako berdintasunerako lege organikoak lehen xedapen gehigarrian adierazten du presentzia edo 
osaera orekatua zer den: "Lege honen ondorioetarako, erreferentziako multzoan sexu bakoitzeko pertsonak ehuneko hirurogei 
baino gehiago eta ehuneko berrogei baino gutxiago izan gabe gertatzen den gizon-emakumeen presentzia ulertuko da osaera 
orekatutzat". 
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2017an udalerrian guztira dauden Lehen Hezkuntzako 63 ikastetxe publiko eta pribatuek jaso 
zuten liburuxka eta aukera izan zuten euren ikasleen artean mezua zabaltzeko.  Azkenik 19 
elkarlan hitzarmen eginn ziren aliatuak izatea eta hauteskundeak egitea onartu zuten 
ikastetxeekin.  
 
Ikastetxe bakoitzean jarraitu zen prozesua hau izan zen: 
 

- Ikastetxe aliatu bakoitzari ordezkari kuota bat izendatzen zaio (Kontseiluaren osaera 
orekatua bermatzeko);  

- Irakasleek ikasleei aurkezten die ekinbidea (behar izanez gero laguntza profesionala 
eta ikasmateriala eskaintzen die laguntza teknikoa bermatzen duen erakundeak);  

- Sortzen diren oharrak, zalantzak, galderak eta abar jolasaren bidez lantzeko tarte bat 
irekitzen da;  

- Kontseiluan ikastetxeko gainerako ikasleen ordezkari moduan parte hartzeko 
hautagaitzak aurkezteko aukera ematen zaie umeei (parte hartzea borondatezkoa da). 
 

Ikastetxe baterako ezarritako kuota baino ume gehiago badaude, zozketa bat egiten da 
hautagaien artean. Gainerakoak ordezkoen zerrenda batera pasatuko dira, ukoren bat 
gertatzen denerako. 
 
Aukeratutako ordezkariek euren legezko tutoreen baimena aurkeztu beharko dute Udal 
Kontseiluan parte hartzeko, eta euren konpromisoa eta akordioa izenpetu beharko dituzte.  
Programaren xehetasuna emateko, familiekin informazio bilera bat egingo da. 
 
Prozesu hau urtero egingo da Kontseilua berritzerakoan, horrela ikastetxeak eta tartean diren 
eragileak aldatzen joan ahal izango dira, eta horrekin udalerriko adingabe kopururik handienari 
zabalduko zaio parte hartzeko aukera. 
 
Konkretuki Kontseiluaren erdia urtero berrituko da, horrela gehienez egoteko denbora bi 
urtekoa izango da. Hortaz, lehen aldian (2017-2018 ikasturtean), Kontseiluan Lehen 
Hezkuntzako 5. eta 6.eko ordezkariak sartu dira, hurrengo urtean (2018-2019 ikasturtean) 6. 
maila amaitzen duten pertsonak irtengo dira, 5.ean zeudenak 6.ean egotera pasatuko dira eta 
5.eko ordezkariak berrituko dira. 
 
Horrela, lehen urtetik aurrera, ikasturte hasiera bakoitzean hauteskundeak egin beharko dira 
Kontseiluaren erdia Lehen Hezkuntzako 5.eko ikasle berriekin betetzeko. 
Ikastetxe aliatuak gehienez lau urtez egon ahal izango dira programan. Laugarren urtean 
berriro irekiko zaie programa Bilboko ikastetxe guztiei, eta ikastetxe bat berriro izan ahal 
izango da ikastetxe aliatua. 
 
 

Zer beste ekintza osagarri ezartzen dira? 
 
Ikastetxeak (eta etorkizunean beharbada beste eragile ALIATU batzuk ere bai, hala nola 
astialdiko elkarteak eta abar) hauteskundeak antolatzeko konpromisoa hartzea ez ezik, ekintza 
osagarri multzo bat egitea ere proposatzen zaie (tutoretza moduan...), lantaldeetan lantzen 
diren gaietara hurbiltzeko eta parte hartzeko behar diren gaitasunei buruz. 
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Horretarako, prozesuari euskarria ematen dion talde teknikoak orientazioa, Kontseiluaren 
gaietarako soilik diseinatutako ikasmaterialak, hitzaldiak eta abar ematen dizkie. 
 
Aliantza hauekin bilatu nahi da: 
 

• Umeen jakin-mina eta interesa esnatzea, aurretik dauzkaten ideiekin konektatzea, 
ulermena erraztea... 

• Ordezkaria batzordeen lan saioetara gutxi-asko prestatuta hel dadila... 
• Gainerako "ordezkatuek" euren "ordezkariari" euren iritzia jakinarazi ahal dezatela. 

 
Ildo horretan, Kontseilua osatzen duten 45 ordezkariez gain, zeharka euren gelako ikaskideak 
ere parte-hartzaile dira, Kontseiluarekin zerikusia duten jardueretan parte hartzen duten 
neurrian, horien ekarpenak eta emaitzak lan batzordeetan lantzen direlako. Konkretuki: 5.eko 
18 gela (22 pertsonarekin, 12 neska eta 10 mutil) eta 6.eko 18 gela (21 pertsonarekin, 12 neska 
eta 11 mutil), hau da, guztira 774 pertsona. 
 
Era berean, proiektuaren webgunean (www.umeenhiria.bilbao.eus) HAURTZARO POSTONTZI 
BIRTUALA gaitu da. Iradokizunak, balioespenak, umeek euren hiriaz dituzten ideiak eta/edo 
Kontseiluan lantzen ari diren gaiak edo ekinbideak jasotzeko beste bide bat da. 
 
Bihurtze prozedurak ezartzen duenez, Hiri Ume-laguna prozesuarekin zerikusia duten kontsulta 
guztiei Kontseiluaren laguntza teknikoaren ardura duen talde teknikoak zuzenean erantzuten 
die gutxi gorabehera 72 ordu baino luzeagoa ez den epean. Udal sailen berariazko gaiei lotuta 
dauden galderen kasuan, talde honek lehen erantzun bat ematen du iradokizuna edo itauna 
dagokion sailera bidali duela abisatzeko, eta deribatu egiten du. Jasotzen diren itaun edo 
iradokizun guztiak urteko oroitidazkian idazten dira, eta, kasua bada, Kontseiluaren 
batzordeetara bidaltzen dira, balioets ditzaten. Oraingoz ez da jaso itaunik bide honetatik. 
 
Nola funtzionatzen du Kontseiluak? 
 
Kontseilua osoko bilkuretan eta lan batzordeetan antolatu da: 
 
Ikasturte batean zehar 2 osoko bilkura egitea aurreikusten da, baina oroitidazki hau idazteko 
orduan bietako bat bakarrik egin da. 
 
Lehen osoko bilkurak, ikasturte hasieran Haurren eta Nerabeen Udal Kontseilua eratzeko, 
urtero ordezkariak aurkezteko balio du. Azaroaren 20an egiten daHaurraren Egun 
Unibertsalarekin bat, eta horrek Haurraren Eskubideen Konbentzioaren (HEK) zabalkunde 
ekintzak indartzen laguntzen du.  
 
2017ko azaroaren 20an Bilboko Haurtzaroko eta Nerabezaroko lehen Udal Kontseilua eratu 
zen; udalerriko umeen parte hartzea bideratzeko, izaera formalizatua eta etengabekoa daukan 
lehen organoa. Konkretuki 45 ume elkartu ziren egun horretan alkatearekin eta udalbatzan 
ordezkaritza duten 6 talde politikoen ordezkariekin.  
 
Egun horretan Haurren eta Nerabeen Udal Kontseiluaren antolaketa eta funtzionamendu 
arautegiaz eztabaidatu zen. Eztabaida hori 7 lantalde txikitan egin zen, eta lantaldeotan 
ordezkari adingabeez gain Udalaren gobernua osatzen duten taldeetako ordezkari politiko 
bana zegoen. 
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Lehen topaketa honetarako agenda Gizarte Ekintza sailetik markatu zen (proiektuaren gidaria 
baita) Kontseilua dinamizatzen duen erakundearekin koordinatuta, betiere irizpide hauek 
kontuan hartuta: 
 

• Ikastorduetan izatea 
• Eskola egutegiko agendan jaieguna ez izatea 
• Ahalik eta mahaikide adingaberik gehienen (ahal dela denak) eta kontseiluburuaren 

(alkatea edo bestela Gizarte Ekintza saileko zinegotzi ordezkaria) presentzia ziurtatzea.  
 
Lehen osoko bilkura honetarako planteatutako dinamikak jolas ikuspegia izan zuen, eta 
kontsultarako izan zen. Hau da, dinamika erakargarrien bitartez elkarrizketarako eta 
kontsultarako tartea sortu zen kontseiluburuaren (alkatea) eta umeen artean. Bilera ekitaldi 
itxia izan zen, eta horrelakoak izango dira aurrerantzean. 
 
Bigarren osoko bilkuraren helburua (ikasturtearen amaieran) ikasturtean lantaldeetan landu 
dena bihurtzea eta proposamenak eramatea da. 
 
Gero, udal gobernuak proposamenak aztertu eta Sail arteko Mahaiak hurrengo ikasturterako 
konpromisoak ezarri ondoren, Kontseiluari bihurtuko zaizkio hartutako erabakiak. 
 
Lantaldeei dagokienez, urtean 4 bider biltzen dira, osatzen dituzten adingabe guztiek hartzen 
dute parte eta eskola orduetan egiten dira. Oroitidazki hau idatzi den unean horietako 4 egin 
dira. Gainera, umeek eskubidea dute bilera gehigarriak eskatzeko, lantaldeetan lantzen ari 
diren gaiez informazioa zabaltzeko.  
 
Normalean, saio hauek Bilboko bizitzarekin eta Bilboren auzoetakoarekin eta bertako 
herritarren bizimoduarekin zerikusia duten gai eta desafioei buruzkoak izango dira. Konkretuki 
2018ko lehen partean egin diren 4 bileretan gai hauek jorratu dira: 
 

- Eraikin enblematikoak eta hiriaren balioak (Bilbo Balioen Hiria); 
- Ume eta Nerabeen Udal Planaren kontrastea; 
- Planeko ekintza batzuei buruz informazio gehiago jasotzeko, zenbait arlotako 

adituekiko mahai bat; 
- Osoko bilkurara eramateko dauden ekintza berrien edo ekintza hobeen proposamen 

konkretuak identifikatzea. 
 
Talde bakoitza lan saio bakoitzean hainbat "taldetxotan edo azpibatzordetan" zatitu zen 
(adibidez, 7/8 taldetxo 5/6 pertsonakoa bakoitza) desafio desberdin horiek edo desafio bera 
udalerriko gune konkretu desberdinetarako (barrutiak, auzoak...) lantzeko. 
 
Lantaldeak udaletxean bertan, hiriko udaltegietan eta beste udal gune batzuetan egiten dira. 
Gainera, Udalak Kontseiluaren esku baliabide materialak jartzen ditu, hala nola: 
zabalkunderako eta argitaratzeko umeenhiria.eus webguneko domeinua; 
umeenhiria@bilbao.eus udal domeinua duen posta helbidea; osoko bilkurak egiten direnean 
umeentzako otordu zerbitzua; materialen inprimaketa, prozesuan erabiltzeko: ideiak jasotzeko 
koaderno pertsonalizatuak, aitortza dominak...; barne zirkularren idazketa eta bidalketa; 
informazio triptikoak eta horien bidalketa. 
 
 
 
 

mailto:umeenhiria@bilbao.eus
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Saioak hezitzaile talde batek bideratzen ditu, eta hezitzaile taldeak: 
• adingabeak laguntzen ditu prozesuan, euren segurtasun eta askatasun baldintzak 

bermatuz;  
• lantaldeen saioak diseinatu, bideratu eta dinamizatzen ditu;  
• bileretan sortutako ideiak ordenatu eta egituratzen ditu eta inplikatutako eragile 

guztiei dagokiena bihurtzen die;  
• ikastetxe aliatuetarako landu beharreko gaiei buruzko ikasmateriala diseinatzen du. 

 
Prozesuan zehar Kontseiluan parte hartzen duten umeen ikastetxe eta familiekin informazioa 
trukatzen da, programaren informazioa emateko eta umeek bizitzako arlo guztietan parte 
hartzearen garrantzia azpimarratzeko. 
 

Nola dinamizatzen eta bermatzen da informazio truke eta zabalkundea? 
 
Lehenik eta behin, saio bakoitzaren ondoren erakunde dinamizatzaileak proposamen eta 
ekarpenak hitzez hitz jasotzen ditu (unean lantzen ari den arlo edo gai konkretuari buruz 
umeek egin duten proposamena idazten da) eta gero ekarpenak txosten edo akta batean 
antolatzen ditu. Txosten edo akta hori Bilboko Udalaren Gizarte Ekintza sailari bidaltzen zaio 
(Bilbo Hiri Ume-laguna proiektua gidatzen baitu), eta honek, behar izanez gero (nolabaiteko 
urgentziagatik), dagokion sailari edo dagokien sailei bidaltzen die azter dezaten. Gainera, beste 
txosten sinplifikatu batzuk egiten dira, familiei eta ikastetxeetara bidaltzeko, saio bakoitzaren 
nondik norakoak azalduz. 
 
Ondoren, eskola ziklo bakoitza amaitzean, akta guztiak dosier batean biltzen dira; dosierrean 
laburbiltzen dira Kontseiluak ikasturtean hartu dituen erabaki nagusiak bere proposamenei, 
erronkei, kezkei eta bestelakoei buruz, gaika taldekatuta, eta horiek zerikusia duten udal sailak 
identifikatzen dira. Dosier hori ere Gizarte Ekintza sailera bidaltzen da eta honek Sail arteko 
Mahaira igortzen du. 
 
Kontseiluaren eskola urteko zikloa txosten hori aztertzen duen Sail arteko Mahaiaren bilera 
batekin hasten da. Horiei buruzko hausnarketatik abiatuta udal sail eta erakunde batzuek 
konpromiso batzuk ezar ditzakete edo eskaera batzuk esplizita ditzakete (programaren bat 
martxan jarri, gairen bati buruz hausnarketa eskatu...), hurrengo ikasturtean Kontseiluaren 
agenda orientatzeko. 
 
Beste alde batetik, Hiri Ume-laguna proiektuaren berariazko webgune bat dago, Kontseiluaren 
jardueraren jarraipen bat egiteko; hor daude agenda, argazkien galeria, lan saioen aktak, azken 
dosierra eta abar. Udalerriko ikastetxeek zabaldu dituzten Kontseiluaren ekimena aurkezteko 
zabalkunde liburuxkek ere webgune horren esteka 
daukate: http://umeenhiria.bilbao.eus/eu/sarrera. Ziklo bakoitza amaitzean bideo bat ere 
egiten da, eta ikastetxeetara bidaltzen, eskola umeek urtean jarraitu duten prozesua modu 
atseginagoan zabaltzeko.  
 

http://umeenhiria.bilbao.eus/eu/sarrera
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Nola ebaluatzen da? 
 
Ondoren zehazten da prozesuko ebaluaziorako planteamendua hiru arlori dagokienez: 
 

a) Parte hartzen duten umeak: lan batzorde bakoitza amaitzean bilketa lan bat hasten da 
batez ere parte hartzea, gogobetetasuna, interesa, ikastea, iraupena... balioesteko 
 

b) Talde dinamizatzailea: talde dinamizatzaileak barne ebaluazioko bilera bat egiten du 
saio bakoitzaren ondoren; besteak beste, edukien egokitasunaren ikuspegitik eta 
denbora banaketarenetik dinamikaren doitasuna lantzeko. Honek ebaluazio etengabea 
egiteko aukera ematen du eta saiotik saiora hobekuntzak sartzea ahalbidetzen du. 
 

c) Udala: koordinazio bilerak. 
 
Azken ebaluazio txostena eskola zikloaren amaieran prestatzen da. 
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Ume eta nerabeen aldeko zein estrategia eta ekintza 
abiarazi du Udalak 2016/2017an? 
 
Adierazle nagusiak 
 
Inplikatutako udal sail eta erakundeak: 
 
Oroitidazki honek hartzen duen aldian (2016/2017) Bilboko Udalaren Hiri Ume-laguna Sail 
arteko Mahaia osatzen duten 14 udal sail eta erakundeetatik 13 izan ziren berariaz ume edo 
nerabeei (18 urte baino gutxiagokoei) zuzendutako programa edo zerbitzuren bat izan 
zutenak: Gizarte Ekintza saila; Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jai saila; Obra, Zerbitzu, 
Hiri-eraberritze eta Espazio Publiko saila; Hiri Plangintza saila; Kultura saila; Euskara eta 
Hezkuntza saila; Gazteria eta Kirol saila; Herritarren Segurtasun saila; Mugikortasun eta 
Jasangarri tasun saila; Osasuna eta Kontsumo saila; Azkuna Zentroa; Bilbao Kirolak eta Bilbao 
Musika.  
 
Herritarrentzako Arreta, Partaidetza eta Barruti sailak Mahaia osatzen du bere jarduera 
zeharkakoa delako, herritarren partaidetza eta ebaluazioa lantzen baititu, baina ez du gauzatu 
berariaz talde honi zuzendutako ekintzarik. 
 
Beste alde batetik, Ekonomia eta Ogasun sailak izan duen jarduera ere kontuan hartu da, izan 
ere, taldeari zuzenean zuzenduta ez badago ere, ume eta nerabeen ongizatean eragin handia 
izan dezakeelako5.  
 
Planak eta diagnostikoak: 
 
Bilboko Udala Gazteriaren Udal Planen gainean eta Gazteriaren Zerbitzuak berrorientatzeko 
estrategiak diseinatzen ibili da lanean, eta, horiek nerabeen taldea barruan hartzen badute ere 
(16 eta 18 urte bitartekoak), ez dute horien errealitatea bakarrik hartzen, 30 urte arte adin 
gehiagoko beste adin tarte batzuk ere kontuan hartzen ditu eta.  
 
Horrela, 2017tik 2018 hasierara lanean jardun den Ume eta Nerabeen Udal Plana 0 eta 18 urte 
bitarteko adin taldea kontuan hartzen duen berariazko lehenengo plana da.  
 
2016 eta 2017 bitartean egin den eta datozen urteetan aldizka eguneratuko den Haurren eta 
Nerabeen Diagnostikoarekin koherenteak diren helburuen inguruan udal sail eta erakundeak 
garatzen ari diren edo udal sail eta erakundeek garatzea aurreikusten duten jarduera ordenatu 
nahi du batik bat plan honek. Era berean Planaren jarraipen eta ebaluazioa aukera bat dira 
etorkizuneko ekimenen inguruan Sail arteko Mahaian ordezkatuta dauden sail guztien artean 
hausnarketa komuna bultzatzeko. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Datozen urteetan ez da baztertzen sail hau Sail arteko Mahaia osatzera igarotzea. 
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Batzordeak eta mahaiak: 
 
Gaur egun etengabeko 8 udal lan eremu daude haurtzaroari eta nerabezaroari lotuta:  
 

- Gizarte Zerbitzuen Udal Kontseiluaren Haurtzaroko Batzordea6, udalerriko eragile eta 
elkarteak parte hartzen dutena. Zehatzago, Batzorde honen osaera, orokorrean, 
Gizarte Ekintza saileko zinegotzi ordezkariaz eta zuzendariaz gain, arlo honetan gizarte 
zerbitzuak kudeatzen dituzten erakundeen ordezkari den pertsona batek, eremu 
konkretu honetan zerbitzuak ematen diharduten langileen ordezkaritza duen pertsona 
batek eta, sektorearen erakusgarri diren erabiltzaile edo eragile erakundeen 
ordezkaritzan, hiru pertsonak betetzen dute. Batzordea osatzen duten pertsonen 
izendapena lau urterik behin egingo da, agintealdiarekin bat datorrela7; 
 

- Aipatutako Hiri Ume-laguna Sail arteko Mahaia, taldeari zuzendutako jarduerak egiten 
dituzten edo talde horrengan eragina izan dezaketen ekintzak egiten dituzten sailek 
osatzen dutena;  
 

- 3 mahai soziosanitario/gizarte eta hezkuntzazko (Zazpikaleak, Otxarkoaga eta 
Errekalde); 
 

- Umeei eta nerabeei buruzko 3 tokiko mahaiak (Uribarri, Santutxu eta Irala).  
 
 
HEK zabalkundea eta parte hartzea: 
 
Hiri Ume-laguna zigilua lortzeko prestatze prozesuaren aurretik, Bilboko Udala bazebilen 
Haurraren Eskubideen Konbentzioaren zabalkundearekin zerikusia zuten ekinbideak garatzen. 
Horrela, NBEk onartutako HEKaren 26. urteurrena ospatzen zela eta, 2015eko azaroaren 20an, 
Udalak Cervantes ikastetxe publikoan ekitaldi bat egin zuen Haurren Munduko Egunaren 
oroigarri; ekitaldi horretan ikasleek kartelak egin zituzten eta Konbentzio horren 54 
artikuluetako batzuk irakurri zituzten. Gainera, Udalaren Gobernu Batzordeak "Umearen 
Eskubideei buruzko Konbentzioaren atxikimendu" deklarazioa egin zuen, Bilboko Udalak 
ondorengo hau erabakitzen duela esanez: 
 

1. Haurren Eskubideen Konbentzioarekiko atxikimendua publikoki adieraztea. 
2. Udal eskumenei dagokienez, ahal diren esfortzu guztiak egitea haren edukia betetzen 

dela bermatzeko, haurtzaroko politikak prestatu eta garatzea bultzatuz, gizarte 
zuzenago eta berdinzaleago baterantz urratsak eman ahal izate aldera. 

3. Haurtzaroaren aldeko ituna lortzeko lan egitea, umeen eskubideen eta ongizatearen 
oinarrizko alderdi bi blindatzeko: pobreziaren aurkako babesa, eta hezkuntza 
sistemaren kalitatea eta aukera berdintasuna. 

 
Gero 2016an HEK zabaltzeko ekintzak egin ziren; besteak beste, "Bilborockeko topaketa" 
nabarmendu behar dira Haurtzaroko Diagnostikoa prestatzeko lanetan. Konkretuki 2017ko 
apirilaren 25, 26 eta 27an Bilboko barrutietako 7 ikastetxetako 138 ikasle elkartu ziren 
Bilborocken galdera hauei erantzuten laguntzeko: Nola ikusten dute Bilbo ume eta nerabeek?  

                                                           
6 Gizarte Zerbitzuen Udal Kontseiluaren arautegiak, 2016ko otsailaren 25eko osoko bilkuran onartu zenak, lehengo Gizarte 
Ongizateko Udal Kontseiluaren izena aldatzeaz gain, lan batzordeak, besteak beste, Haurtzaroko eta Familiako Lan Batzordea, 
kontsulta organo gisa eratzen direla jasotzen du, eremu konkretu bakoitzean herritarren parte hartzea bideratzeko helburuz.  
7 Gaur egun parte hartzen dutenak: Asociación Familiar Euskadi-AFAE; BIGE Gurasoen Elkartea; FAPAV; UNICEF Euskal Herriko 
Batzordea; Gizarte Hezitzaileen Euskadiko Elkargoa; Gizardatz elkartea; Bizkaiko Psikologia Elkargo Ofiziala. 
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Zein ahulgune eta mehatxuk eragiten diete negatiboki udalerriko ume eta nerabeen behar eta 
eskubideei? Zein indargune eta aukera daude erantzun hobea emateko? Zein dira erronka, 
lehentasun eta helburu nagusiak epe labur eta ertainean  talde horien ongizatea eta 
eskubideak hobetzeko udalerrian? 
 
Udalerrian dute bizimoduari eragiten dioten gaiei buruz iritzia eman, iradoki, balioztatu, ideiak 
proposatu ahal izan zituzten gune bat sortu genuen, eta Konbentzioko eskubide batzuen 
inguruan hausnartu ahal izan zuten. Ikusi Diagnostikoaren 9-10 orrialdeak eta Diagnostikoaren 
eranskina.  
 
2017an HEKaren zabalkundea "Haurren eta Nerabeen Udal Kontseilua" eratzeko prozesuarekin 
bat etorri zen, eta informazio liburuxka bat banatu zitzaien Kontseiluaz eta Kontseiluaren 
funtzioek HEKarekin duten loturaz udalerriko ikastetxe guztiei, ikasleen artean mezu hura heda 
zezaten.  Azkenik 19 elkarlan hitzarmen egin ziren aliatu izatea onartu zuten ikastetxeekin, 
horietan hauteskundeak egin ziren, eta ikasleei eta familiei zuzendutako 
informazio/prestakuntza saioak antolatu ziren.  
 
Gainera, mugarri garrantzitsua da Umeen Udal Kontseiluaren lehen osoko bilkura azaroaren 
20an egitea, Haurraren Egun Unibertsalarekin batera. Konkretuki 45 ume elkartu ziren egun 
horretan alkatearekin eta udalbatzan ordezkaritza duten 6 talde politikoen ordezkariekin. Ikusi 
Oroitidazkiaren eranskina. 
 
Zenbait komunikabidek ekitaldi hauen oihartzuna egin zuten, eta, horrekin, HEK herritarren 
artean oro har zabaltzeko ekintzen eragina biderkatu egin zuten. Ondoren, komunikabideek 
egun horietan egin zuten jarraipenaren emaitza zerrendatzen da: 
 
TELEBISTA 
http://www.eitb.eus/es/television/programas/teleberri-mediodia/  
http://www.blogseitb.com/bilbao/2017/11/22/constituido-el-consejo-para-que-los-menores-
de-bilbao-participen-en-politica/ 
 
PRENTSA DIGITALA 
http://bizkaia.orain.eus/bilbao-pide-opinion-a-los-ninos-y-ninas-sobre-la-ciudad/  
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-mas-2000-ninos-adolescentes-daran-opinion-
hacer-diagnostico-realidad-infancia-bilbao-20170425142008.html  
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279166351468&language=en&pa
geid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia  
http://www.lavanguardia.com/vida/20170425/422040124255/mas-de-2000-ninos-y-
adolescentes-daran-su-opinion-para-hacer-un-diagnostico-sobre-la-realidad-de-la-infancia-en-
bilbao.html 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/adolescentes-diagnostico-realidad-infancia-
Bilbao_0_636936888.html 
http://www.deia.com/2017/04/26/bizkaia/bilbao/el-pequeno-gran-foro 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2482829 
http://www.20minutos.es/noticia/2874111/0/bilbao-preve-ser-ciudad-amiga-infancia-unicef-
2018/ 
http://bilbao24horas.com/el-alcalde-preside-la-constitucion-del-primer-consejo-de-la-
infancia-y-adolescencia-de-bilbao/ 
http://www.deia.eus/2017/11/21/bizkaia/bilbao/el-consejo-de-los-pequenos-sabios-de-la-villa 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-estrena-primer-20171120134948-nt.html 
 

http://www.eitb.eus/es/television/programas/teleberri-mediodia/
http://www.blogseitb.com/bilbao/2017/11/22/constituido-el-consejo-para-que-los-menores-de-bilbao-participen-en-politica/
http://www.blogseitb.com/bilbao/2017/11/22/constituido-el-consejo-para-que-los-menores-de-bilbao-participen-en-politica/
http://bizkaia.orain.eus/bilbao-pide-opinion-a-los-ninos-y-ninas-sobre-la-ciudad/
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-mas-2000-ninos-adolescentes-daran-opinion-hacer-diagnostico-realidad-infancia-bilbao-20170425142008.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-mas-2000-ninos-adolescentes-daran-opinion-hacer-diagnostico-realidad-infancia-bilbao-20170425142008.html
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279166351468&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279166351468&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.lavanguardia.com/vida/20170425/422040124255/mas-de-2000-ninos-y-adolescentes-daran-su-opinion-para-hacer-un-diagnostico-sobre-la-realidad-de-la-infancia-en-bilbao.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170425/422040124255/mas-de-2000-ninos-y-adolescentes-daran-su-opinion-para-hacer-un-diagnostico-sobre-la-realidad-de-la-infancia-en-bilbao.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170425/422040124255/mas-de-2000-ninos-y-adolescentes-daran-su-opinion-para-hacer-un-diagnostico-sobre-la-realidad-de-la-infancia-en-bilbao.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/adolescentes-diagnostico-realidad-infancia-Bilbao_0_636936888.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/adolescentes-diagnostico-realidad-infancia-Bilbao_0_636936888.html
http://www.deia.com/2017/04/26/bizkaia/bilbao/el-pequeno-gran-foro
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2482829
http://www.20minutos.es/noticia/2874111/0/bilbao-preve-ser-ciudad-amiga-infancia-unicef-2018/
http://www.20minutos.es/noticia/2874111/0/bilbao-preve-ser-ciudad-amiga-infancia-unicef-2018/
http://bilbao24horas.com/el-alcalde-preside-la-constitucion-del-primer-consejo-de-la-infancia-y-adolescencia-de-bilbao/
http://bilbao24horas.com/el-alcalde-preside-la-constitucion-del-primer-consejo-de-la-infancia-y-adolescencia-de-bilbao/
http://www.deia.eus/2017/11/21/bizkaia/bilbao/el-consejo-de-los-pequenos-sabios-de-la-villa
http://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-estrena-primer-20171120134948-nt.html


Ume eta nerabeen aldeko ekintzen OROITIDAZKIA 27 
 
 

 
 

SARE SOZIALAK 
https://twitter.com/juanmariaburto?lang=es  
https://es-es.facebook.com/juanmariaburto/  
https://www.instagram.com/juanmariaburto/  
https://twitter.com/bilbao_udala?lang=es  
 
UDALA 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279173321277&language=es&pa
geid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia 
 
Era berean, Haurren eta Nerabeen Diagnostikoaren atal guztietan datu batzuk HEKen jasotzen 
diren eskubideekin erlazionatzeko aprobetxatzen da. Ikusi Diagnostikoaren 15., 22., 29., 37., 
43., 50. eta 63. orrialdeak.  
 
Esan den bezala, Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseilua udalerriko umeen parte 
hartzea bideratzeko, izaera formalizatua eta etengabekoa daukan lehen organoa da. Kontseilu 
hau Lehen Mailako Hezkuntzako 5. eta 6. mailako 45 umek osatzen dute, eta zeharka beste 
774 bat umek hartzen dute parte urtero. Gainera, urtero Kontseiluaren erdia berritu egiten da, 
beste ume batzuei parte hartzeko aukera ematearren. 
 
Gainera, bide osagarri bat gaitu da postontzi birtual baten bidez 6 eta 18 urte bitarteko umeen 
ahotsa jaso ahal izateko; http://umeenhiria.bilbao.eus/eu/kontseilua/6-eta-18-urte-bitarteko-
gaztea-naiz-parte-hartu-nahi-dut/ webgunean dago. 
 
Berez, parte hartzeko organotzat jotzerik ez badago ere, adingabeen parte hartzea 
bultzatzearen arloan martxan dauden udal programen artean azpimarratzekoa da Eskolako 21 
Agenda Lokala (ingurumen arazoak konpontzen parte hartzeko ezagutzak, gaitasunak, jarrerak, 
motibazioa eta konpromisoak garatzeko ingurumen hezkuntzako programa bat), udalerriaren 
garapen iraunkorraren alde ume eta nerabeek komunitatean parte hartzea bultzatzeko duen 
potentzialagatik. 2016-2017 ikasturtean zehar guztira 3 eta 16 urte bitarteko Bilboko 27.481 
eskola ume inplikatu ziren programatik ateratzen diren ekintzetan. 
 
Antena Gazteen Sarea ekinbidea ere aipagarria da; nerabeek  elkartze, hausnarketa eta 
kontrasterako topagune baten bidez parte hartzeko asmoz sortu da, eta ildo hauek lantzen 
ditu: 

o Eskaintzen den programazioa kontrastatu 
o Programazio proposamen berriak egin 
o Gazteen gustuak eta lehentasunak agertu 
o Programaren komunikazioarekin zerikusia duten gaiak kontrastatu.  

  
Parte hartzeko topagune hau urtean 3 unetan garatzeko diseinatuta dago: programa hasi 
aurreko lehen une batean (2017ko abendua), 32 gaztek hartu zuten parte; bigarren una 
2018ko apirilean izan zen, programak bi hilabete eta erdi zaramatzanean, 34 pertsona ari dira, 
eta, azkenik, prozesu honetan parte hartu duten nerabeekin ekainean ebaluazio bat egitea 
aurreikusita dago.  

 
Gazteak zenbait aldagai konbinatuaz hautatzen dira: gazteguneetako erabiltzaileak; 
Instagrameko influencerrak eta hainbat interesguneren inguruan mugitzen diren taldeetako 
nerabeak: musika, kirola, agertokiko ertiak, teknologia, eta genero eta aniztasun aldagaiak ere 
kontuan izan dira. 
 

https://twitter.com/juanmariaburto?lang=es
https://es-es.facebook.com/juanmariaburto/
https://www.instagram.com/juanmariaburto/
https://twitter.com/bilbao_udala?lang=es
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279173321277&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279173321277&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://umeenhiria.bilbao.eus/eu/kontseilua/6-eta-18-urte-bitarteko-gaztea-naiz-parte-hartu-nahi-dut/
http://umeenhiria.bilbao.eus/eu/kontseilua/6-eta-18-urte-bitarteko-gaztea-naiz-parte-hartu-nahi-dut/
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Era berean, taldeak aukera dauka jasotzaile izango diren ekintza batzuen diseinuan edo 
aplikazioan parte hartzeko. Ildo horretan: 
 

- Aisia eskaintzako programa askotan, besteak beste, Haurguneak, Kideguneak eta 
Gazteguneak izeneko programetan, ume eta nerabeek ekintzen programazioa 
ebaluatzen parte hartzen dute. Gainera, Kidegune eta Gazteguneen kasuan, ume eta 
nerabeek ekintzen urteko programazioa diseinatu eta ebaluatzen parte hartzen dute. 
Era berean, Gazteguneetan nerabeek ekintzak martxan jartzen parte hartzeko aukera 
ere badute (ekintza batzuk egiten laguntzen dute, beste batzuk antolatzeaz arduratzen 
dira eta abar).  
 

- GazteKLUBA programa, 12-17 urteko gazteei zuzendua, asteburuetan eta 
oporraldietan aisia eskaintza irekia, erakargarria, partaidetzazkoa, sormenezkoa eta 
aniztasunduna da, talde horren garapen pertsonala eta autonomia bultzatzen 
duena.  Euren interesekin konektaturiko ekinbidea, gune malgu eta balioaniztunetan 
egina. 
 

- Obra, Zerbitzu, Hiri-eraberritze eta Espazio Publiko sailak ere pentsatuta dauka 
adingabeek parte hartzea eurentzat orientatutako guneak zehazten. Konkretuago, 
ikastetxeetako ikasleak, astialdiko taldeetan parte hartzen dutenak eta Haurguneen 
erabiltzaileak adingabeentzako hiriguneak zehazten jartzea pentsatu da: parkeak, 
jolasguneak, kiroldegiak, frontoiak... 
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BILBOKO UDALAREN UME ETA NERABEEN ALDEKO APUSTU ETA ESTRATEGIEKIN ZERIKUSIA DUTEN 
ADIERAZLE NAGUSIAK. 2016/2017 

  Oharrak 

Ume eta nerabeei zuzendutako ekintzak, 
programak edo zerbitzuak dituzten 
zinegotzigoen edo udal sailen kopurua  

10 Gizarte Ekintza saila; Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jai saila; 
Obra, Zerbitzu, Hiri-eraberritze eta Espazio publiko saila; Hiri 
Plangintza saila; Kultura saila; Euskara eta Hezkuntza saila; Gazteria 
eta Kirol saila; Herritarren Segurtasun saila; Mugikortasun eta 
Jasangarritasun saila; Osasun eta Kontsumo saila. 

Ume eta nerabeei zuzendutako ekintzak, 
programak edo zerbitzuak dituzten erakunde 
publikoen kop.  

3 Bilbao Kirolak (Gazteria eta Kirol sailari atxikia); Musika Eskola (Kultura 
sailari atxikia); eta Azkuna zentroa (Alkatetza). 

Umeen plan kop. 1 2017an lan egin da Ume eta Nerabeen lehen Udal Plana prestatzen. 
Familiaren plan kop. 0 Ez dago familiaren udal planik. 
Gazteriaren plan kop. 4 Gazte Jokatuz 2002 

Bilbao Aktiba! 2006 
Gazte estrategia Bilbao 3/30 2010 
Bilbao Gazte 2016 

Haurtzaroko eta nerabezaroko eraginari buruz 
urtean egindako oroitidazki kop. 

0 Ez. 

Ume eta nerabeen egoeraren aldizkako 
diagnostikoa. 

Bai 2016 eta 2017 bitartean zenbait eragilek parte hartuta diagnostiko 
kuantitatibo eta kualitatibo bat egin da, ume eta nerabe jendearen 
ikuspegia eta ahotsa berariaz biltzen duena. Analisia aldizka 
eguneratuko da. 

Udalaren batzordeak, etengabeko lan 
mahaiak, kontseiluak... ume eta nerabeei 
lotuak. 

8 Gizarte Zerbitzuen Udal Kontseiluko Ume Batzordea 
Hiri Ume-laguna Sail arteko Mahaia. 
Umeei eta nerabeei buruzko 3 tokiko mahai. (Uribarri, Santutxu eta 
Irala) 
3 mahai soziosanitario/gizarte eta hezkuntzazko (Zazpikaleak, 
Otxarkoaga eta Errekalde) 

Umeen eskubideen zabalkunderako Udalak 
burutu dituen berariazko ekintzak. 

3 Bilborock topaketak 
Kontseiluaren eraketa prozesua (ikastetxeekiko aliantzak, 
liburuxkak...) 
Haurren eta Nerabeen Udal Kontseiluaren 1. osoko bilkura. 

Ume eta nerabeek parte hartzeko etengabeko 
kontseilu lokalak. 

1 2017an lehen kontseilua osatu zuten 9 eta 12 urte bitarteko 45 umek. 

Udalaren beste ekinbide formalizatu batzuk 
(edo beste eragile batzuk gidatu eta Udalak 
lagundutakoak), ume eta nerabeen parte 
hartzea berariaz bideratzeko (baliteke 
noizbehinkakoak izatea, proiektu konkretuei 
atxikiak...). 

2 Eskolako 21 Agenda Lokala (ingurumen arazoak konpontzen parte 
hartzeko ezagutzak, gaitasunak, jarrerak, motibazioa eta 
konpromisoak garatzeko ingurumen hezkuntzako programa bat).  
Antena Gazteen Sarea (elkartzeko, hausnartzeko eta eskainitako 
programazioa, programazio proposamen berriak eta abar 
kontrastatzeko topagune baten bidez nerabeek parte hartzeko asmoz 
sortua).  

Udalaren ekinbide formalizatuak (edo beste 
eragile batzuk gidatu eta Udalak 
lagundutakoak), biztanleriak oro har parte 
hartzea bideratzeko eta beraz ume eta 
nerabeek ere parte hartzen dutenak. 

0 Ez. 

ITURRIA: Bilboko Udala 

 

Zer eskaintzen da udal sail edo erakunde bakoitzetik? 
 
Ondorengo koadroek ume eta nerabeekin eta horien familiekin zerikusi zuzenagoa duen udal 
jardueraren zerrenda zehatz bat biltzen dute, 2016an udal sail bakoitzak egin zuena, eta 
Udalak arlo honetan egiten duen lanaren ikuspegi orokor bat eskaintzen dute. Kasu bakoitzean 
ardura duen saila identifikatzeaz gain, programak, zerbitzuak edo elementuak zehazten dira, 
bai eta hartzaileen adina ere; gainera, aurrekontua sartzen da, eta horietako bakoitzarekin 
erlazionatutako ekintzaren nondik norakoa neurtzeko adierazle bat (gehienetan, pertsona 
onuradun edo erabiltzaileen bolumena).  
 
Ondorengo zerrendek guztira 14 udal sail eta erakunderen 188 bat ekintza desberdin jasotzen 
dituzte. Orotariko ekintzak sartzen dira: aisia, ingurumena, kirolak, osasuna eta bestelakoak 
bezalako arloetan udalak umeentzat egin dituen ekintzak; ahultasun egoeran dauden ume eta 
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nerabeekin egindako esku-hartze ekintzak; parte-hartze ekintzak; koordinazio ekintzak, eta 
abar. 
 
Udal sail edo erakundea Ekintza kop. 
GIZARTE EKINTZA 33 
AZKUNA ZENTROA 14 
BILBAO KIROLAK 11 
BILBAO MUSIKA 4 
KULTURA 12 
EKONOMIA ETA OGASUNA 1 
EUSKARA ETA HEZKUNTZA 15 
BERDINTASUNA, LANKIDETZA, BIZIKIDETZA ETA JAIAK 15 
GAZTERIA ETA KIROLA 24 
MUGIKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUNA 5 
OBRAK, ZERBITZUAK, HIRI ERABERRITZEA ETA ESPAZIO 
PUBLIKOA 

25 

HIRI PLANGINTZA 2 
HERRITARREN SEGURTASUNA 3 
OSASUNA ETA KONTSUMOA 24 
GUZTIRA 188 
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GIZARTE EKINTZA SAILA: 

EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 
BALIABIDEAK 

(€) 

2016KO 
ERABILTZAILE 
BOLUMENA 

Egoera ahulean dauden 
adingabeen eta/edo euren 
senideen partaidetza 
bultzatzen duten 
proiektuak diruz laguntzea 

Ahultasun egoera fisiko, psikiko edo sentsorialean 
dauden adingabeen eta/edo euren senideen 
partaidetza bultzatzen duten proiektuak diruz 
laguntzea 

0-18 30.872 Ez daukagu 
daturik 

18 urte baino gutxiagoko 
pertsonen ongizatea 
sustatzen duten 
proiektuak diruz laguntzea 

  0-18 40.000 23.920 
pertsona 

(adingabe eta 
heldu) 

Modulu Psikosozialetako 
ume eta nerabeentzako 
Osasun Mentaleko 
programa 

Babes edo zaintza gabe egoteko arriskuan dauden 
adingabe arazo gehigarridunentzako eta horien 
familientzako ekintza, gainera adingabeekin esku 
hartzeko udal programetatik artatzekoak izan 
daitezkeenentzakoak, alegia. 

0-18 112.500 399 

Portaera arriskutsua duten 
nerabeei eta euren familiei 
arreta egiteko HIRUSTA 
proiektua (Gizakia 
fundazioa) 

13 eta 18 urte bitarteko adingabeei eta horien familiei 
zuzenduta dauden bigarren mailako prebentzioko 
esku hartze psikosozialen detekzio goiztiarrean eta 
garapenean Gizakia fundazioarekiko elkarlana 

13-18   

Gizarte larrialdiko 
laguntzak 

Gizarte bazterketa egoerei aurrea hartzeko, egoera 
horiek saihesteko edo konpentsatzeko behar diren 
berariazko gastu ohiko eta ohiz kanpokoei aurre 
egiteko nahikoa eskuarte ez duten familien bizimodua 
hobetzea 

0-18 2.646.709 2.979 

Udalaren laguntza 
bereziak 

Gastua egin ezean kalte handia ekar dezaketen eta 
gerora egoera atzeraezinak edo are larriagoak eta 
konpongaitzagoak sor ditzaketen ohiz kanpoko gastuei 
aurre egiteko nahikoa eskuarte ez duten familien 
bizimodua hobetzea     

0-18 122.058 104 

Caixa Haurren aldeko 
proiektua 

Errekalde, Otxarkoaga eta Zorrotzako Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetan pobrezia egoeran dauden 
adingabeen oinarrizko beharrak betetzeko detekzio 
goiztiarrerako eta esku hartze koordinaturako La 
Caixarekiko elkarlana. 

0-18  Ez dago 
daturik 

Pobrezia egoeran dauden 
guraso bakarreko familiak 
artatzeko programa  

Diru eskuarterik ez izateagatik ahultasun eta 
babesgabetasun egoera berezian dauden familia 
adingabedunen arretan BILBOKO ELIZBARRUTIKO 
CARITASekin elkarlana. 

0-18 20.000 22 

Udalaren etxebizitza 
prestazio berezia 

Ostatua modu urgentean eta aldi baterako edo, 
etxebizitza dela eta, zor diren kantitateei aurre egitea 
(alokairua edo hipoteka kreditua) bezalako ohiz 
kanpoko gastuen estaldura bermatzea eskuarte 
nahikoa ez duten familiei. 

0-18 268.281 171 

Etxetik kaleratuak 
artatzeko udal zerbitzua 

Gehiegi zorpetzeagatiko krisi kasuetan, ondorioa 
ohiko etxebizitza kentzea denean, familiei etxebizitza 
sozial duin bat izatea eta erabiltzea bermatzea 

0-18  66 

Gizarte-hezkuntza eta 
komunitate-arloko esku-
hartze programa (PISECO) 

Gizarte heziketako esku-hartze taldearen gizarte eta 
heziketa esku hartzea 0 eta 18 urte bitarteko 
adingabeekin eta horien familiekin banako proiektuen 
eta taldeko ekintzen bidez egiten da. Proiektu horiek 
banako esku-hartze planetan sartzen dira. Gizarte 
heziketako proiektuetan aurreikusten diren ekintzak 
familiaren etxean egiten dira, ingurune irekian eta 
programa hauen erreferentzia esparru fisikoa eratzen 
duten adingabeei irekitako 11 zentroetan 

0-18 3.146.646 1.005 

ZIRKILU adingabeen 
zentroa 

Errekalde-Peñascal, Irala-San Adrian, Basurtu-
Altamira, Erdialdea-Indautxu, Deustu-San Ignazio eta 
Zorrotzako oinarrizko gizarte zerbitzuei atxikitako 
auzoetan, batez ere, bizi diren eta zaintza gabe 
geratzeko arrisku arin edo bizian dauden 0 eta 11 urte 
bitarteko adina duten adingabeei eta familiei 

0-11 159.527 32 
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zuzendutako gizarte heziketako baliabidea.  

INURRI adingabeen 
zentroa 

Adingabeen psikomotrizitate eta kognizio gaitasunak 
eta aita-amen guraso gaikuntza garatzen berariazko 
arreta jartzen duen gizarte heziketako baliabidea.  
Zazpikaleak, San Frantzisko-Ibaizabal, Uribarri-
Zurbaran, Otxarkoaga-Txurdinaga eta Santutxu-
Boluetako oinarrizko gizarte zerbitzuei atxikitako 
auzoetan, batez ere, bizi diren eta zaintza gabe 
geratzeko arrisku arin edo bizian dauden 0 eta 6 urte 
bitarteko adina duten adingabeei eta horien familiei 
zuzendua.  

0-6 115.139 52 

Eskola absentismoaren 
prebentzio, detekzio eta 
kontrol programa (EAP) 

Absentismo eta eskolagabetasun egoeren 
prebentziorako, detekzio goiztiarrerako eta zuzeneko 
arretarako elementua 

3-18 450.884 1.107 

PISEKALO programa Arrisku egoeran dauden Bilboko ijito komunitateko 
adingabeentzako eta horien familientzako gizarte 
heziketako programa 

0-18 185.000 154 

Bilbo Zaharreko ume eta 
gazteen laguntasun 
programa (Bakuva 
elkartea) 

Banako tutoretzak eginez, eskolakoa indartuz eta 
kirolaren bitartez balioak pizgarriz hornituz, gizarte 
eta familia inguruneagatik ahultasun egoera berezian 
dauden ume eta nerabeei laguntzeko programa. 

0-18 20.000 212 

OTXARGAINEAN 
adingabeak gizarteratzeko 
laguntasun programa 
(Tendel elkartea) 

Otxarkoaga auzoan bizi diren adingabeekin gizarte 
heziketako esku hartzeen detekzio goiztiarrean eta 
garapenean TENDEL elkartearekiko elkarlana 

0-18   

Ume eta nerabeen 
behatokiaren ekintzak 

Adingabeentzako talde esku-hartzeen, 
gurasoen/zaintzaileen eta komunitateko irakasleen 
bitartez komunitatean detektaturiko ahultasun 
egoerei arreta jartzeko gizarte heziketako ekintzak eta 
ekintza psikosozialak garatzea 

0-18 PISECOn 
sartua 

1.793 

Eskolako higienearen udal 
programa 

Eskola esparruan integratzea zaildu dezaketen edo 
absentismo egoerak bultza ditzaketen arrisku egoerei 
aurrea hartzeko, higiene egoera txarra duten eskola 
umeen higiene eta osasun ohiturak bultzatzea helburu 
duen sorospen eta prebentzio zerbitzua. 

3-12 62.914 2.278 

Esku-hartze 
Psikosozialerako Programa 
(EPP) 

Adingabeei eta horien familiako helduei arreta 
psikosoziala emateko eta arrisku egoeren balioespen 
diagnostikoa egiteko oinarrizko gizarte zerbitzuetako 
profesionalei laguntza teknikoa emateko udal 
programa 

0-18 829.278 539 

Egoera ahulean edo 
baztertuta dauden 
adingabeentzako 
udalekuak 

Diru eskuarterik ez dutelako ahultasun egoera 
berezian dauden Bilboko adingabe egoiliarrak uda 
garaian baliabide normalizatuetara iristea bultzatzeko 
programa. 

3-16 40.054 92 

Profesionalen 
prestakuntza eta 
sentsibilizazioa 

Ume eta nerabeen beharrei buruz eta arrisku egoerak 
detektatu eta esku hartzeari buruz bai udaleko 
profesionalentzat bai komunitateko beste sistema eta 
baliabideetako profesionalentzat sentsibilizazio, 
informazio eta prestakuntza ekintzak eta kanpainak 
egitea. 

0-18 Ez dago 
daturik 

Ez dago 
daturik 

Udalerriko ume eta 
nerabeen errealitatearen 
diagnostikoa 

Ikuspegi dimentsioaniztun batetik udalerriko ume eta 
nerabeen errealitatearen diagnostiko bat prestatzea 
eta argitaratzea 

   

Ume eta Nerabeen Tokiko 
Kontseilua 

Udalerriko ume eta nerabeen etengabeko parte-
hartze eta ordezkaritza organo bat martxan jartzea 

   

Ekintzen oroitidazkia Umeen ongizateari buruz Udalak egin duen lan guztia 
ordenatu eta horren berri emateko Jarduera 
Oroitidazki bat egitea 

   

Ume eta Nerabeen Udal 
Plana 

Tokiko gobernuaren eskumenen esparruan taldearen 
behar eta eskubideei erantzuna emango dien Ume eta 
Nerabeen Udal Plan bat prestatzea 
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HAURREN HIRIAN SAREA 
proiektua 

Politika lokaletan adingabeen partaidetza eta umeen 
begiradarekin hiriaren eraldaketa bultzatzera 
bideratutako udal sare bat sortzeko proiektuan 
INNOBASQUErekin elkarlana. 

   

Sailen arteko koordinazio 
mahaia  

Lana umeei eta nerabeei zuzentzen dieten toki 
administrazioko sail eta erakundeen barne 
koordinaziorako gune bat abiaraztea 

   

Gizarte Zerbitzuen Udal 
Kontseiluko Ume eta 
Familia Batzordea  

Umeen eta familiaren arloan diharduten erakunde eta 
elkarteen parte hartzea bideratzea helburu duen 
kontsulta eta informaziorako lan batzordea 

0-18 Saileko 
pertsonalak 

egina 

Ez da 
aplikagarria 

Umeei eta nerabeei 
buruzko tokiko mahaiak.  

Ume eta nerabeen inguruan komunitateko babes sare 
egonkor bat sortzeko, adingabeekin eta horien 
familiekin esku hartzen duten komunitateko 
eragileekin gizarte zerbitzuak koordinatzea eta 
elkarlanean aritzea 

0-18   

Gizarte eta hezkuntza / 
Osasun mahaietan parte 
hartzea 

Ume eta nerabeen arloan dauden eskualde mahaietan 
oinarrizko gizarte zerbitzuek parte hartzea eta 
elkarlanean aritzea 

0-18   

Hezkuntzako Lurralde 
Programaren Batzordean 
(Eusko Jaurlaritza) parte 
hartzea 

Hezkuntza eskubidea bermatzeko, zenbait ekintzaren 
bitartez, Lurraldeko Hezkuntza Programaren (Eusko 
Jaurlaritza) lan batzordea  

3-16 Saileko 
pertsonalak 

egina 

Ez da 
aplikagarria 

Haurraren Eskubideen 
Konbentzioaren oroigarria 

Umeen eskubideak ezagutarazteko eta haien 
ongizatearen eta garapenaren alde egunero lan 
egiteak duen garrantziaz kontzientziatzeko ekinbidea  
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AZKUNA ZENTROA: 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDE
AK (€) 

2016KO 
ERABILTZAI

LE 
BOLUMENA 

Azkuna zentroko kirol 
zerbitzuetan guraso 
bakarreko familiei 
familiako 
abonamenduak eta 
adingabeei deskontuak 
egitea 

Prezio murriztuak Azkuna zentroko kirol zerbitzuetarako 
familien abonamenduetan eta guraso bakarreko 
familien abonamenduetan. Familia ugarientzat seme-
alaben gainordainaren deskontua abonamendu 
hauetan. Adingabeentzat deskontuak igerilekua eta 
gimnasioa erabiltzeko eta ikastaroen tarifan. 

   

CAF JAIOBERRI UR 
ikastaroak 

Ariketa fisikoko zentroak jaioberrientzako ikastaroak 
antolatzen ditu zentroko igerilekuetan: jaioberrientzako 
igeriketa 

12-36 
hilabete 

27.407,1 475 

CAF Haur UR ikastaroak Ariketa fisikoko zentroak umeentzako ikastaroak 
antolatzen ditu zentroko igerilekuetan: Kardio Aleta 
Junior, Umeen Igeriketa, Ur gazte... 

4-12 urte 11.4024,2 1.250 

CAF Haur LUR ikastaroak Ariketa fisikoko zentroak umeentzako ikastaroak 
antolatzen ditu zentroko ekintza geletan: Fitness Gazte, 
Funky, Gazte Mix, Txiki Mix... 

4-12 urte 8.849,9 50 

MEDIALAB 1 Ikasgela tutoreduna, 16:30etik 20:30era, pertsonal 
adituak adingabeak egiten ari diren lana ikuskatu eta 
laguntzeko. 

8-16 1.1728,2 1.079 

Zirkulu Sekretua irakurle 
klubeko partaidetasuna 

Irakurtzea gogoko duten eta afizio horretaz elkarrekin 
gozatu eta irakurketaren esperientziak komentatu nahi 
dituzten 9 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzako 
gazte irakurketa-kluba. 

9-12 1.797,16 15 

Kontu Kontari programa 0 eta 6 urte bitarteko umeentzat irakurketa 
dinamizatzeko programa. Saio hauek larunbat-
igandeetan egiten dira gela balioaniztunean, eta 
istorioak asmatu eta marraztu ahal izango dituzte eta 
ipuin-kontalarien saioetara joan ahal izango dira. 

0-6 11.340 1.837 

Kontu Kontari ipuin 
magikoen programa 

Heldu batek lagunduta, lehen irakurleei, 1-3 urtekoei, 
zuzendutako jarduera. Ekintzaren helburua irakurketa 
euskarri desberdinetan txikienei hurbiltzea da, bai eta 
"partekatutako" irakurketaren zaletasuna sustatzea ere 

1-3 267,82 48 

Reading Challenge 
lehiaketa 

Ingelesezko irakurketaren lehiaketa-dinamizazioa, 
Bilboko British Council-ekin elkarlanean. Ingelesezko 
ipuin-kontalaritza lantegiak, ekintzak eta saioak. 
Helburua ingelesezko hiztegiaz jabetzea, entzute aktiboa 
bultzatzea eta kultura ingurune batean jostatzea da. 

7-10 4.375 404 

Alphabet Zoo Ekintza honen helburua ingelesezko hiztegia abestien 
eta errepikapenen bidez lantzea da, irakurketaren 
interesa pizteaz gain. 

3-5 677,16 36 

Musika esperimentalean 
eta soinu ertian hasteko 
lantegiak 

Lantegi teoriko eta praktikoa, jolasen bidez eta modu 
atseginean musika esperimental eta soinu erti 
garaikideak gazte eta nerabeei hurbilduko dizkiena.  

0-18 4.500 219 

Az Play 2016 lantegia: 
"Etorkizuneko bideo 
jokoa diseinatzen" 

AzPlay Bideo Joko Independenteen Nazioarteko 
Lehiaketaren esparruan, ikastetxeetako ikasleei bideo 
joko bat asmatzeko prozesua ikasteko posibilitatea 
proposatzeko lantegiak. 

12-18 5.308,25 408 

Gabonak Arte 
programako lantegiak 

Programak familia guztiarentzako lantegi, ikuskizun, 
antzerki eta ekintzak hartzen ditu, irudimena, 
autoadierazpena, dantza eta ezagumenei eragiteko jolas 
moduak garatzeko. 

Jende 
guztia 

56.316,52 4.258 

Ezagutu Mediateka 
programa 

BBK Mediatekako instalazioen bisita eta ibilbidea 4-18 2.042 1.147 

 
 
 
 
BILBAO KIROLAK: 
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EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 
BALIABIDEAK 

(€) 

2016KO 
ERABILTZA

ILE 
BOLUMEN

A 

Bilbao Kirolak-en familia 
ugariei, guraso bakarreko 
familiei eta guraso bakarreko 
familia ugariei familiako 
abonamenduak eskaintzea 

Prezio murriztua familien abonamenduetan eta 
familia ugarien, guraso bakarreko familien eta 
guraso bakarreko familia ugarien abonamenduetan. 
Doan sartzen dira ardurapean dauden 5 urte baino 
gutxiagokoak eta prezio murriztua dute 6 eta 17 
urte bitarteko adingabeek. 

   

0-14 urte bitartekoentzako 
ikastaro programa 

0 eta 14 urte bitarteko umeentzako kirol ekintzak 0-14                               
222.328,72   

30.089 

14-18 urte bitartekoentzako 
ikastaro programa 

Ume eta helduentzako kirol ekintzak, 14 urtetik 
hasita har dezakete parte. 

14-18                               
130.729,00  

6.090 

0-2 urteko jaioberrientzako 
igeriketa programa 

Jaioberriak uretara egokitzeko hasierako ikastaroa 0-2                                  
28.975,87  

1.930 

Igeri jaia programa (2-8 urte) Umeek gurasoetako batekin parte hartzen duten 
igeriketa ekintzak 

2-8                                     
9.578,95  

1.280 

Aste Santuko kirol programa  Aste Santuko oporraldian, udal kirol ekintzak. 6-13                                  
10.224,20  

932+26 

Udako kirol programa  Udako oporraldian, udal kirol ekintzak, kirol 
egokitua barne. 

6-13                                  
29.816,10  

1.910+57 

Eguberriko kirol programa  Gabonetako oporraldian, udal kirol ekintzak, kirol 
egokitua barne. 

6-13                                  
14.247,63 

1.005+40 

Udalaren kirol eskola  8 eta 12 urte bitarteko umeentzako kirol anitzeko 
ekintzak, ikastetxeei eskolaz kanpoko ekintza 
moduan eskaintzen zaizkie. 

8-12                                     
8.100,00 

118 

Hitzartutako kirol eskolak Berariazko kirol modalitateetan, kirol 
prestakuntzako ekintzak (Atletismo Eskola) 

6-18  128 

Superheroi programa (5-10 
urte) 

 5-10   
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BILBAO MUSIKA 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDEAK 
(€) 

2016KO 
ERABILTZA

ILE 
BOLUMEN

A 
Bilbao Musika musika 
irakasteko zerbitzuan 
familia ugariei eta 
guraso bakarreko 
familiei kenketak egitea 

Bilbao Musikaren musika irakasteko zerbitzuaren 
matrikulan eta kuotetan prezio murriztua, familia 
ugarietako eta guraso bakarreko familietako kideentzat.  

 32.300 194 

Udal Musika Eskola  Musika irakastea (arautu gabeko irakaskuntza); nahi 
dutenei ahalik eta adar edo joerarik gehien eskaintzen 
zaizkie, Erakundeak eta Eusko Jaurlaritzaren musika 
irakaskuntzak arautzeko dekretuak jartzen dituzten 
baldintzak betez gero. 

8-18 925.000 709 

Udaleku musikalak Ertiak (musika, dantza, antzezpena, arte plastikoak...) 
modu desberdinean bizitzea, ikasbide praktiko, erraz eta 
jostagarriarekin, oporraldian. 

4-12 4.000 75 

Kontzertu 
pedagogikoak/didaktiko
ak 

Ume eta Gazteei musikaren mundua hurbiltzea, musika 
tresnen ezagutza (modernoak, sinfonikoak, 
polifonikoak...), tresnen soinua, ezaugarriak eta 
bitxikeriak helaraziz, musika estilo desberdinak 
entzunaraziz eta obra batzuek jotzen aktiboki parte 
hartuz. 

4-16 18.000 2.160 
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KULTURA SAILA: 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDEAK (€) 
2016KO 

ERABILTZAI
LE 

BOLUMENA 
Udal liburutegi sarea  0-13 622.987 7.931 
Udal liburutegien 
erabiltzaileen 
prestakuntza 
programa 

Ume eta gazteen artean liburutegien erabilera 
sustatzeko programa. Bilboko Udal Liburutegi 
Sareko pertsonalak emandako prestakuntza 
programa 

0-13 Baliabide propioekin 1.900 

Udal liburutegietan 
irakurtzera 
bultzatzeko programa 

Ume eta gazteen artean irakurtzeko ohitura 
sustatzeko programa. 

3-14 105.866 5.814 

Irakurketarekin 
lotutako lehiaketak 

 3-14 Baliabide propioekin 131 

Eskolatik Antzerkira 
programa 

Eskola umeak agertokiko ertien mundura 
hurbiltzera bideratutako ekintza, ikastetxeei hiriko 
aretoetan programatutako antzerki 
antzezpenetara eskola orduetan joateko aukera 
emanda. 

3-11 22.285 5.418 

Eskola Antzerkiaren 
Sariketa 

Haur Hezkuntzatik Batxilergora ikastetxeei 
irekitako lehiaketa; ikasleek antzerki lan bat 
aurkezten dute, bai antzerki antzezpena, 
egokitzapena edo eurek sortutakoa. 

3-17 23.525 562 

Dantzak Eskoletara 
programa 

Bilboko ikastetxeetan euskal dantzen eskolak, 
klaseak adin taldearen ezaugarrietara egokitzen 
dira. 

5-12 18.000 224 

Istorio BIziak / 
Cuentos 
EncadenaDOS 
programa 

Ahozko narrazioari buruzko programa, ipuin 
kontalaritza ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz eta 
euskaraz, txinar itzalen eta txotxongiloen 
ikuskizunak eta sormen lantegiak eskaintzen 
dituena. 

3-10 9.000 350 

Bilboko Txotxongilo 
Jaialdia 

Eskola umeak txotxongiloen mundura hurbiltzera 
bideratutako ekintza, ikastetxeei Jaialdian 
programatutako antzezpenetara eskola orduetan 
joateko aukera ematen diena. 

0-18 17.340 3.608 

 BilbaoEszena: 
antzerki 
prestakuntzako 
lantegiak 

Urteko lantegiak haurrentzat: Umeentzako 
antzerkia (8-11 urte); eta gazteentzat: 
Gazteentzako antzerkia (12-16 urte). 

8-11 12-
16 

4.200 64 

ZinebiEskola 
programa 

Ikus-entzunezko ertiak eskola umeei hurbiltzera 
bideratutako ekintza, goizeko zinema emanaldiak 
programatzen dira Zinebi Bilboko Dokumentalen 
eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren astean. 

3-12 4.500 2.774 

FantEskola programa Ikus-entzunezko ertiak eskola umeei hurbiltzera 
bideratutako ekintza, goizeko zinema emanaldiak 
programatzen dira FANT Zinema Fantastikoaren 
Jaialdiaren esparruan. 

3-10 3.500 1.600 

Oharra: 2017an jarduera berri bat egitea aurreikusita dago: Ikertzaileen Europar Gaua programa 
 

 
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA: 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDEAK 
(€) 

2016KO 
ERABILTZAILE 
BOLUMENA 

Familia ugariei trakzio 
mekanikoko ibilgailuen 
gaineko zergaren hobaria 
ematea 

Familia ugarien titularrentzat trakzio 
mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 
kuotetan hobaria ematea. 

0-17 13.620 514 ibilgailu 

 
 

 
 
 
EUSKARA ETA HEZKUNTZA SAILA: 
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EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 
BALIABIDEAK 

(€) 

2016KO 
ERABILTZAIL

E 
BOLUMENA 

Familian Hezi eta 
Hazi zerbitzua 

Hezkuntzarekin, familiarekin, nerabezaroarekin, 
haurtzaroarekin eta besterekin zerikusia duten gaiak 
Internet bidez zabalduz familiak orientatu eta laguntzeko 
programa 

Adin guztiak 16.940  

Eskolako igeriketari 
diru laguntzak 
ematea (8-11 urteko 
ikasleentzat) 

Eskola umeei igeriketan laguntze aldera, igeriketa-
begiraleak kontratatzeko Bilboko Lehen Hezkuntzako 
ikastetxeetarako diru laguntzak. 

8-11 58.107,39 1.353 

Ikasten 
badakizu?/¿sabes 
estudiar? ikasteko 
tekniken praktika 
lantegiak 

Modu eraginkorrean ikasteko behar diren tresnak emate 
aldera, 12 eta 15 urte bitarteko DBHko ikasleentzako 
ikasketa teknikak garatu eta praktikatzeko lantegia. 

   

Eskola publikoen 
eraikinak 
mantentzea eta 
hobetzea 

Ikastetxe publikoen eraikinen eta Hezkuntzaren 
mendeko beste zentro batzuen (HHE, UOHI, 
Berritzeguneak...) mantentze eta hobetze lanak egitea. 
 
Era berean, planteatutako beharren arabera 
ikastetxeetan berariazko esku hartzeak egiteko aukera 
ere kontuan hartzen da. 

0-12 1.635.844,18  

Eskolako gizarte 
laguntzako lantegiak  

Otxarkoaga, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala 
auzoetako ume eta nerabeen eskola errendimendua 
hobetzea eta gaitasun sozialak garatzea helburu dituzten 
lantegiak dira. Lantegietako ikasleekin zuzenean egiten 
den esku hartze honez gain, euren familientzako 
proiektu bat ere pentsatu da. 

0-16 155.792,39 280 

Hezkuntzari 
laguntzeko diruz 
lagundutako 
proiektuak 

Ikastetxeetarako eta guraso elkarteetarako diru 
laguntzak dira, laguntza horiekin honelakoak egiteko: 
eskolaz kanpoko ekintzak eta familiako bizitza eta lana 
elkargarri egitera eta guraso elkarteen prestakuntzara 
bideratutako bestelako ekintzak; ekintza osagarriak; 
elkarrizketaren balioa, bizikidetzaren balioa, 
elkartasunaren balioa, ikasleen integrazioa eta/edo 
ikasle immigranteen harrera bultzatzen duten 
programak eta proiektuak. 

6-16 115.692,61  

Euskarazko zinema 
programa 

Euskaraz ekoitzitako edo euskarara bikoiztutako filmen 
proiekzioa, euskararen erabilera bultzatzeko eta gazteak 
hizkuntza honetan komunikatzen motibatzeko. 

5-16  12.400 10.564 

Xiba Programa: 
euskarazko jolas 
herrikoien lantegia  

Euskal jolas herrikoiak ezagutarazteko saioak ematen 
dituen jolas eta kirol programa bat da. Ekintza bi 
antolatzen dira: alde batetik, Herri jolasak -aurretiaz 
aztertu diren kirolen ikastetxe arteko lehiaketak eta 
topaketak antolatuz egiten diren jolas herrikoiak-; eta 
bestetik, Ikasarrauna -itsasadarretik arraunean egiteko 
saioak. 

10-16 21.000 1.200 

Gu ere Bertsotan 
programa: 
bertsolaritza 
lantegia 

Abestiak, erritmoak, antzinako bertsoak, bertsolaritzaren 
historia... ikasteko, ikastetxeetan bertan ikastorduetan 
astean zenbait saio ematen dituen prestakuntza 
programa bat da. 

10-12 100.000 92 

Rafael Mikoleta 
ipuin lehiaketa  

Lehiaketa honen helburua Lehen Mailako Hezkuntzako 
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) Bilboko 
ikasleen artean euskarazko irakurketa eta idazketa 
sustatzea da. 

8-16 12.697 1.048 

Ikusi eta ikasi 
programa: 
euskarazko 
ikuskizun, ekitaldi 
eta ekintzak 

Aisia programa honek ikuskizunak, ekitaldiak eta/edo 
ekintzak euskaraz egiten ditu umeentzat, Bilbon 
euskararen transmisioa indartze aldera. 

2-8  92.200 6.505 

Harrapazank 
programa: 
gazteentzako 
euskarazko ekintzak 
eta ikuskizunak 

Udaberri hasieran Bilborock aretoan egiten den ekintza 
eta ikuskizun eskaintza erakargarri eta berritzaile bat da. 
Harrapazank aisia programa bat da, 12 eta 18 urte 
bitarteko neska-mutilentzat, eta gazteen artean 
euskararen erabilera bultzatu eta sustatu eta publiko 
horri zuzendutako eskaintza kulturala handitu nahi du. 

8-18  94.000 1.594 
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Euskara sustatzeko 
programen diru 
laguntzak 

Laguntza hauen berariazko helburua euskararen 
erabilera sustatu eta normalizatzea da, Euskara 
Sustatzeko Ekintza Planaren (ESEP) ardatz estrategikoak 
jarraituz: hizkuntza eskuratzea, euskararen erabilera eta 
hizkuntzaren kalitatea. 

Herritarrak 128.900 Elkarteen 58 
eskaera 

Euskara ikasteko 
gurasoentzako diru 
laguntzak 

Aitei, amei eta legezko tutoreei zuzendutako laguntza 
programa bat da, eta HABEk (Helduak Alfabetatu eta 
Berreuskalduntzeko Erakundea) homologatutako Bilboko 
euskaltegietan euskara ikasteko ikastaroen kostuaren 
zati bat finantzatzeko da. 

Helduak 164.900 295 

Udalaren Eskola 
Kontseilua 

    

Oharra: 2017an Zamakola, Sánchez Marcos eta San Ignazioko haur eskolak eraikitzea aurreikusita dago, eta 2018an Iruartetako 
haur eskola. 
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BERDINTASUN, LANKIDETZA, BIZIKIDETZA ETA JAI SAILA: 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDEAK (€) 
2016KO 

ERABILTZA
ILE 

BOLUMEN
A 

Oporrak Bakean 
programa 

 6-12 17.135 11 

Ekialdeko Europako 
adingabeen harrera 
programa 

 8-17  10.000 54 

Eguberriko Olentzero 
(desfilea) 

 FAMILIA 65.000 40.000 

Eguberriko Olentzero 
(harrera) 

 FAMILIA 20.000 3.500 

Eguberriko Errege 
Magoak (kabalkada) 

 FAMILIA 120.000 60.000 

Aratusteko kalejira (3-10 
urteko biztanleentzat) 

 3-12 4.500 1.700 

Zabalguneko aratusteko 
haur lantegiak eta 
ikuskizuna 

 3-12 13.870 4.820 

Eskolako aratustea Ikastorduetan, Albia lorategitik Plaza Barrira 
kaleko animazioa duen desfilea. Musika edo 
ikuskizuna eta txokolatada duen jaia Plaza 
Barrian. 

FAMILIA 1.000 400 

Udal bandaren 
aratusteko kontzertua 

 1-12 118.000 157.000 

Aste Nagusiko 
Txikigunea 

Lantegiak, puzgarriak, jolasak... FAMILIA 80.000 50.000 

Aniztasunaren aldeko 
eta bereizkeriaren 
aurkako BOSA! 
programa 

Zinemaren bitartez balioetan hezteko programa, 
aniztasuna, kultura-artekotasuna eta bizikidetza 
lantzen dituena. 

12-16 4.080 947 

Bilboko Gazteguneetako 
zurrumurruen aurkako 
sarea 

Kultura aniztasunaren inguruan aurreiritzien eta 
estereotipoen prebentziorako materialarekin 
sentsibilizatzeko programa.  

11-17 6.000 560 

"Talde feministak" gazte 
talde estrategikoak 

Ikasturte bakoitzean ikastetxe bitan berdintasun 
araloan sentsibilizatuta dauden eta 
emakumeenganako indarkeria egoerak salatzeko 
gaitasuna duten neska-mutil nerabeen talde 
estrategiko bat sortzea da ekinbide hau; 
helburua gai hauetaz sakonago hausnartzea da, 
eta ikastetxe barruan euren kideen artean 
sentsibilizazio ekintzak asmatu eta egin ditzatela 
ere bai. 

16-18 1.848,00 
2016/2017 
ikasturtea 

12 gazte, 
horietatik 
11 neskak 
izan dira 

eta 1 
mutila.  

"Senar-emaztegaien 
arteko tratu onen alde" 
genero indarkeriaren 
prebentziorako eta 
gizon-emakumeen 
berdintasunerako udal 
lantegiak 

Lantegi hauek gazteei "genero-betaurrekoak" 
eman nahi dizkiete, menperakuntza eta 
zapalkuntza egoerak identifikatu ahal izateko, 
gaur egun oraindik ezkongaietan horrelakoak 
gertatzen dira eta; euren begi aurretik 
oharkabean igaro ez daitezen kausak azaltzen 
zaizkie, eta tresnak eskaintzen, eta gainera, 
aniztasunaren esparruan, tratu ona eta benetako 
maitasuna zer diren ikasarazi nahi zaie. 
Hezkuntza eremu formalaren eta ez formalaren 
barruan eskaintzen dira (Gazteguneak, astialdiko 
taldeak eta abar). Programa irakasleei eta 
familiei ere zuzentzen zaie informazio solasaldien 
bitartez. 

12-18 48.048,00 
2016/2017 
ikasturtea 

3.585 
gazte, 

horietatik 
1.790 

neskak 
izan dira 
eta 1.931 
mutilak.  

Bilbao Ipar-Hego 
Sariaren eskola 
solidarioaren 
modalitatea 

Sariak Bilboko ikastetxeen lana jendaurrean 
aitortu nahi du, Ipar-Hego arrakala gainditzen 
laguntzeko helburuz egiten duten lanak mundu 
zuzenago eta solidarioago bat eraikitzen 
aurrerapausoak emanarazten baititu. 

6-16 3.000 50 
ikastetxe 
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GAZTERIA ETA KIROL SAILA: 

EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 
BALIABIDEAK 

(€) 

2016KO 
ERABILTZAI

LE 
BOLUMENA 

Aste Santuko 
Guneberri programa 

Pazko Astean familia eta lana uztartzea errazteko 5 
eta 8 urte arteko umeen jolasgune bat eskaintzea 

5-8 14.637 260 

Aste Santuko 
Kideberri programa 

Pazko Astean familia eta lana uztartzea errazteko 9 
eta 11 urte arteko gaztetxoen jolasgune bat 
eskaintzea 

9-11 6.768 95 

Aste Santuko Zumizgai 
kanpalekua 

Familia eta lana uztartzea errazteko 4 eta 11 urte 
arteko umeen jolasgune bat eskaintzea  

4-11 10.964 52 

Aste Santuko Zientzia 
Zoroa programa 

Pazko Astean familia eta lana uztartzea errazteko 8 
eta 11 urte arteko gaztetxoen esperimentazio 
zientifikoko gune bat eskaintzea 

8-11 6.068 123 

Udako Jolastokia uda 
programa 

Uztaileko lehen 2 asteetan familia eta lana uztartzea 
errazteko 3 eta 5 urte arteko umeen jolasgune bat 
eskaintzea 

3-5 57.249 687 

Eguneko Udalekuen 
uda programa 

Eskolako oporraldiko 9 astetan familia eta lana 
uztartzea errazteko 3 eta 11 urte arteko umeen 
jolasgune bat eskaintzea 

3-11 248.025 3.405 

Udako Zumizgai 
kanpalekua 

Oporretan familia eta lana uztartzea errazteko 4 eta 
11 urte arteko umeen jolasgune bat eskaintzea 

4-11 26.777 127 

Eguberriko 
Gabongune programa 

Abenduko azken astean familia eta lana uztartzea 
errazteko 5 eta 8 urte arteko umeen jolasgune bat 
eskaintzea 

5-8 17.235 254 

Eguberriko Gabonkide 
programa 

Abenduko azken astean familia eta lana uztartzea 
errazteko 9 eta 11 urte arteko gaztetxoen jolasgune 
bat eskaintzea 

9-11 8.151 103 

Eguberriko Zeu 
Moldatu/Ingéniatelas 
programa 

Abenduko azken astean familia eta lana uztartzea 
errazteko 8 eta 11 urte arteko gaztetxoei teknologia 
berrietara hurreratzeko gune bat eskaintzea 

8-11 8.407 239 

Eguberriko Zumizgai 
kanpalekua 

Oporretan familia eta lana uztartzea errazteko 4 eta 
11 urte arteko umeen jolasgune bat eskaintzea 

4-11 13.072 62 

Eguberriko umeen 
gida 

Familiei Gabonetako oporretan hirian antolatzen 
diren ekintzen bilaketa erraztea 

Gurasoak 
Tutoreak  
Helduak 

72.352 
(2015eko 

datua) 

 

Gazteria eta Kirol 
Sailaren programetan 
familia ugarientzako 
prezio merkatuak 
eskaintzea 

Prezio murriztua familia ugarientzat Gazteria eta 
Kirol sailaren programa hauetan: Haurgune, 
Kidegune, Gabongune, Gabonkide, Guneberri, 
Kideberri, Zientzia Zoroa, Zeu Moldatu, Eguneko 
jolasgunea eta Udako jolastokia. 

   

HAURGUNEAK Ikasturtean umeak eta gazteak elkartu, jolastu eta 
sozializatzeko udal programak 

5-8 97.368 287 

KIDEGUNEAK Ikasturtean umeak eta gazteak elkartu, jolastu eta 
sozializatzeko udal programak 

9-11 50.747 155 

GAZTEGUNEAK  Ikasturtean umeak eta gazteak elkartu, jolastu eta 
sozializatzeko udal programak 

12-17 249.532 29.464 

GAZTEKLUBA Nerabeen artean balioak sustatzen dituzten hiri 
eremuko aisia ekintzen programa 

12-17  30.000  

Zazpikaleetako 
GAZTEGUNEA 

Zazpikaleak 5. barrutiko Gaztegune hitzarmena 
(Umeak kalean) ikasturterako 

12-17 69.600 3.745 

ZUMIZGAI programa  Errekalde 7. barrutiko ume eta gazteen hitzarmena 
(Gazteleku) ikasturterako 

4-11 50.181 238 

LILURA programa Errekalde 7. barrutiko ume eta gazteen hitzarmena 
(Gazteleku) ikasturterako 

12-17 104.692 446 

Aste Santuko LILURA 
kanpalekua 

Nerabeen garapen pertsonala eta autonomia 
bultzatuko duen aisia eskaintza ireki, plural eta 
aniztuna bideratu eta sustatzea 

12-17 8.819 62 

Udako LILURA 
kanpalekua 

Nerabeen garapen pertsonala eta autonomia 
bultzatuko duen aisia eskaintza ireki, plural eta 
aniztuna bideratu eta sustatzea 

12-17 12.944 80 
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Eguberriko LILURA 
kanpalekua 

Nerabeen garapen pertsonala eta autonomia 
bultzatuko duen aisia eskaintza ireki, plural eta 
aniztuna bideratu eta sustatzea 

12-17 4.551 55 

Programazio, 
partaidetza eta 
komunikazio arloetan 
ekintza ildoak 
garatzea 

• Ekintza eskaintza erakargarria eta auzoetako 
neska-mutilen harremana bultzatuko duena sortzea 
• Ekintzak diseinatu eta egiten nerabeen eta 
gazteen parte hartzea bultzatzea 
• Nerabeekiko informazio eta komunikazio tresnak 
hobetzea 

12-17  33.852 
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MUGIKORTASUN ETA IRAUNKORTASUN SAILA 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDEAK 
(€) 

2016KO 
ERABILTZAILE 
BOLUMENA 

Familia ugarietako kideei 
Bilbobuseko tarifa merkatuak 
eskaintzea  

Familia ugariak osatzen dituzten pertsonek, 
familia ugariaren agiria badute eta "hirukotrans 
20" eta "hirukotrans 50" tituluak erabiltzen 
badituzte, Bilbobusen tarifa murriztuak 
erabiltzeko eskubidea dute. 

   

Aste Nagusiko Txikiguneko 
Bilbobusa 

  18.000 3.000 

Bilbobus ikasgelan programa  Bilbobusen ekinbide bat da, gazteenei zuzendua, 
pertsonak hurreratzen eta auzoen arteko 
distantzia txikitzen duen garraiobide publiko 
iraunkor eta integratzailea denez, autobusa 
erabiltzea erraztu eta bultzatzea helburu duena. 

  650 

Eskolako Agenda 21 Ikastetxearen iraunkortasun eta kalitaterako 
hezkuntza programa bat. Komunitatearen parte 
hartzean oinarritzen da eta udalerriaren garapen 
iraunkorrari laguntzen eta eragiten dio. 
Ingurumen hezkuntzako programa bat denez, 
ingurumen arazoak konpontzen parte hartzeko 
ezagutzak, gaitasunak, jarrerak, motibazioa eta 
konpromisoak garatzea du helburu. 

 48.811 27.481 

Eskola bideen programa Bilboko Udalak, ikastetxera joatean eta etortzean 
umeen segurtasuna eta autonomia hobetu nahi 
duenez eta umeek hirian rol garrantzitsua dutela 
jakinik, eskola bideen gidaliburua banatzen diete 
Bilboko ikastetxeei. Hirian egiten diren Eskola 
Bideen Proiektuekin elkarlanean aritzea eta 
horiek martxan jartzea.  

8-12 
urte 
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OBRA, ZERBITZU, HIRI-ERABERRITZE ETA ESPAZIO PUBLIKO SAILA 
 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO BALIABIDEAK (€) 2016KO 

ERABILTZAILE 
BOLUMENA 

Jose Maria Makua plazan ume jolasak 
instalatzea 

  73.020,18  

Pinudiko Andra Maria etxaldean ume 
jolasak instalatzea 

  54.396,99  

Trenbidearen etorbidea‒Autonomian ume 
jolasak instalatzea 

  327.858,95  

Sabino Aranaren eta Gordonizko zubiaren 
artean ume jolasen eremua instalatzea 

  162.800,83  

Larreagaburun ume jolas estalien eremu 
bat sortzea 

    

Gordonizko zubiaren eta Eskurtze 
parkearen artean ume jolasen eremua 
gaitzea 

    

Goiko Torren ume jolas gehiago ipintzea   25.090,81  

Altamirako ume jolasen eremuak hobetzea     

Gernika lorategiko ume jolasen eremuan 
estalpea instalatzea   

  142.871,83  

Zabalako ume jolasen eremua berritu eta 
estaltzea 

    

Sabino Aranan erabilera anitzeko leku 
estalia sortzea 

  224.866,03  

Zorrotzako frontoia estaltzea   1.345.628,33  

Atxuriko kiroldegiaren ondoan estalpe 
eramangarria instalatzea 

  909.545,3  

Uzturre plaza hobetzea     

Remar eta Sarrikue hobetzea Antzinako ikastetxeko 
kirolgunea berreskuratzea 

   

Ibaieder parkean integrazio elementuak 
instalatzea 

    

Done Petri plaza osorik hobetzea     

Levante plaza amaitzea     

Basarrate landa hobetzea     

Errekalde plazaren ingurunean ekitea     

Abusu-Ibaizabal auzoan ekitea     

San Adriango hobekuntza plana: Florestako 
parkea 

    

Atxuriko hobekuntza plana: Enkarnazioko 
parkea 

    

Parkeen dinamizazio plana Sarrikoko parkea, 
Etxebarria parkea eta 
Europa parkea 

   

Umeei orientaturiko eremuak 
zehazterakoan adingabeek parte hartzea 

Ikastetxeetako ikasleak, 
astialdiko taldeetan parte 
hartzen dutenak eta 
Haurguneen erabiltzaileak 
adingabeentzako eremuak 
zehazten jartzea 
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HIRI-PLANGINTZA SAILA 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDEA
K (€) 

2016KO 
ERABILTZA

ILE 
BOLUMEN

A 
Hiria Antolatzeko Plan 
Orokorraren 
Berrazterketaren 
aurrerakinari buruz 
ikastetxeetan, 
unibertsitateetan eta 
Gaztetalken informazio 
saioak egitea 

Ume, nerabe eta gazteek hirigintza politikak 
diseinatzen parte hartzea 

6-17  1.005 

Aurrerakinaren (2017) 
onarpena eta HAPOaren 
berrazterketa 
dokumentuaren (2018) 
hasierako onarpena 

Hiriaren ekipamendu zuzkidura zehaztea 0-17   

 
HERRITARREN SEGURTASUN SAILA:  

EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 
BALIABIDEA

K (€) 

2016KO 
ERABILTZA

ILE 
BOLUMEN

A 
Miribillako Suhiltzaile 
Parkeko bisita gidatuak  

Bisita gidatua suhiltzaileen parkera, eta solasaldi 
bat prebentzio aholkuak emateko eta sutea 
dagoenean zer egin eta zer ez egin esateko 

6-12 urte 873 873 

Miribillako Suhiltzaile 
Parkeko egun irekia 

Bisita suhiltzaileen parkera eta aisia ekintzak 0-17 urte 1.500 1.400 

Mugikortasun Seguruaren 
Plana programa 

Mugikortasun seguruari buruzko prestakuntza 
emateko Bilboko ikastetxe guztietarako laguntza 
plana. 
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OSASUN ETA KONTSUMO SAILA: 
EKINTZA DESKRIPZIOA ADINA 2016KO 

BALIABIDEAK 
(€) 

2016KO 
ERABILTZAILE 
BOLUMENA 

Guraso eskola Helburua: familia taldearen funtzioa aztertzea Helduak 1. kapitulua 763 
Droga mendekotasunen 
prebentziorako eskolak 

Gure udalerriko guraso eta irakasleak 
sentsibilizatu, informatu eta gaitzen dira 
familia eta eskola eremuetako hazkuntza eta 
hezkuntza lanetan, euren zailtasunak 
konpontzen lagunduko dieten tresnak 
eskuratu ditzaten, bereziki osasunez hazteari 
eta droga mendekotasunen eta bestelako 
mendekotasunen prebentzioari dagokienez. 

Helduak 39.100 1.076 

Nerabeak dituzten 
familientzako orientazio 
zerbitzua (kontsumoei 
buruzko kontsultak) 

Droga mendekotasunei eta droga kontsumoari 
buruzko informazioa, orientazioa eta 
aholkularitza ematen duen zerbitzu bat da 

Helduak 1. kapitulua 38 

Higiene pertsonaleko 
programa 

Helburua: norberaren garbitasuna bultzatzea 8-9 urte 1. kapitulua 662 

Aho-hortzen osasun programa  Helburua: ahoaren eta hortz-haginen higienea 
bultzatzea 

6-7 urte 1. kapitulua 1.755 

Elikadura osasungarriaren 
programa 

Helburua: dieta orekatua eta osasuntsua 
bultzatzea 

6-12 urte 7.700 2.029 

Lehen laguntza eta BBB 
programa 

Helburua: lehen laguntzei eta bihotz-
biriketako bizkortzeari buruzko nozioak 
ematea 

16-17 urte 1. kapitulua 1.786 

Osasun ikastaroak Helburua: pedikulosia, pubertaroa, diabetesa, 
epilepsia, ume alergikoak eta abar 

Hezkuntza 
komunitate 

guztia 

1. kapitulua 896 

Pubertarokoen programa Helburua: neska-mutilei pubertaroko 
aldaketen berri ematea 

12 urte 1. kapitulua 893 

Nerabeen programa Helburua: nerabezaroari buruzko hausnarketa 
eremuak sortzea 

16 urte 1. kapitulua 758 

Gure gorputza aldagai 
programa 

Helburua: nerabezaroari buruzko hausnarketa 
eremuak sortzea 

11 urte 1. kapitulua 957 

Osasunaren informazio puntu 
pertsonalizatua 

 18-35 urte 18.000 1.285 

Droga mendekotasunen 
prestakuntza saioak / 
prebentzio programak 

Norbera programa, sentitzea, pentsatzea eta 
jokatzea beharleku 

6-12 urte 17.137 4.260 

Gizarte trebetasunei buruzko 
soziodrama saioak  

 3-7 urte 7.800 888 

Droga mendekotasunen 
prestakuntza saioak / 
prebentzio programak  

Umeak, nerabeak eta gazteak osasunez 
hazteari buruzko gaietan eta droga 
mendekotasunen eta bestelako 
mendekotasunen prebentzioan sentsibilizatu, 
informatu eta gaitzen dira. 

12-18 urte 44.800 6.047 

Txotxongilo antzezpenak 
(droga mendekotasunen 
prebentzioa) 

Umeak, nerabeak eta gazteak osasunez 
hazteari buruzko gaietan eta droga 
mendekotasunen eta bestelako 
mendekotasunen prebentzioan sentsibilizatu, 
informatu eta gaitzen dira. 

3-7 urte 5.863 1.787 

"Aukeratzen hasita" antzerki 
bidezko prebentzio saioak 

Umeak, nerabeak eta gazteak osasunez 
hazteari buruzko gaietan eta droga 
mendekotasunen eta bestelako 
mendekotasunen prebentzioan sentsibilizatu, 
informatu eta gaitzen dira. 

16-18 urte 8000 753 

Zinema saioak (droga 
mendekotasunen 
prebentzioa) 

Umeak, nerabeak eta gazteak osasunez 
hazteari buruzko gaietan eta droga 
mendekotasunen eta bestelako 
mendekotasunen prebentzioan sentsibilizatu, 
informatu eta gaitzen dira. 

16-18 urte 13.620 1.248 

Alkohola eta beste drogak 
kontsumitzearen ondorio 
diren arriskuak kudeatzeko 
prestakuntza lantegiak 

Umeak, nerabeak eta gazteak osasunez 
hazteari buruzko gaietan eta droga 
mendekotasunen eta bestelako 
mendekotasunen prebentzioan sentsibilizatu, 
informatu eta gaitzen dira. 

16-18 urte 16.875 1.993 
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Aisiaguneetan eta Aste 
Nagusian droga 
mendekotasunaren 
informazio eta prebentzio 
zerbitzua eskaintzea 

Umeak, nerabeak eta gazteak osasunez 
hazteari buruzko gaietan eta droga 
mendekotasunen eta bestelako 
mendekotasunen prebentzioan sentsibilizatu, 
informatu eta gaitzen dira. 

18 urtetik 
aurrera 

21.450 3.128 

Haur eta gazteen osasun 
mentalaren sustapena 
(Haurrentzat elkartea) 

Ume eta gazte komunitatearen garapen osoari 
eta ongizate fisiko, mental eta sozialik 
handienari laguntzea, familian, gizartean eta 
kide diren hezkuntza komunitatean 
egokiaraziz. 

0-18 18.900 931 

Osasun desberdintasunen 
eskola programak 

Desberdintasuna gutxitzeko esku hartze 
hautatuak 

2-16 urte 1. kapitulua 374 

Bizikidetza eta osasun 
programa 

Elkarbizitza harremanei eta zailtasunei 
buruzko hausnarketa eremua 

9-11 urte 1. kapitulua 277 

Kontsumo arduratsuaren 
programa 

Baliabide eta zerbitzu batzuen inguruan 
ikasleak kontsumo arloan orientatzeko eta 
kontsumo arduratsua berenganatzeko arauak 
barneratzeko balio duten prestakuntza 
jardunaldiak dira. 

8-18 urte 57.700 3.549 
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Udal sail eta erakundeek 2016an egin dituzten ekintzetatik, besteak beste, hauek nabarmendu 
behar dira pertsona onuradunen bolumenagatik eta/edo estrategikoak direlako Haurraren 
Eskubideen Konbentzioari dagokionez: 
 
Ongizate materialari dagokionez: 
 

- Gizarte Larrialdiko Laguntzak (2.979 familia adingabedun izan dira jasotzaile). 
 
Bizi ohitura osasungarriei dagokienez: 
 

- Eskola Higieneko udal programa (2.278 erabiltzaile). 
- Droga mendekotasunen prestakuntza saioak / prebentzio programak, 12-18 urte 

(6.047 erabiltzaile). 
- Droga mendekotasunen prestakuntza saioak / prebentzio programak, 6-12 urte (4.260 

erabiltzaile). 
- Elikadura osasungarriaren programa (2.029 erabiltzaile). 
- Aho-hortzen osasun programa (1.755 erabiltzaile). 

 
Hezkuntza eskubideari dagokionez: 

- Eskola absentismoaren prebentzio, detekzio eta kontrol programa (1.107 erabiltzaile). 
- Gizarte eta eskola laguntzako lantegiak (280 erabiltzaile). 
- Eskola bideen programa. 
- Medialab 1 (ikasgela tutoreduna).  

 
Egoera ahulean dauden umeei dagokienez: 

- Gizarte-hezkuntza eta komunitate-arloko esku-hartze programa (1.005 erabiltzaile). 
- Egoera ahulean edo baztertuta dauden adingabeentzako udalekuak. 

 
Balioei eta parte hartzeari dagokienez:  

- Genero indarkeriaren prebentziorako udal lantegiak (3.585 erabiltzaile). 
- Aniztasunaren aldeko eta bereizkeriaren aurkako Bosa! programa (947 erabiltzaile). 
- Bilboko Gazteguneen zurrumurruen aurkako sarea (560 erabiltzaile). 
- Programazio, partaidetza eta komunikazio arloetako ekintza ildoak (33.852 

erabiltzaile). 
- Eskolako Agenda 21 (27.481 erabiltzaile). 
- Kontsumo Arduratsuaren programa (3.549 erabiltzaile). 

 
Aisiari, kirolari eta kulturari dagokienez: 

- Gabonak Arte programako lantegiak (4.258 erabiltzaile). 
- 0 eta 14 urte bitarteko kirol ekintzak (30.089 erabiltzaile). 
- 14 eta 18 urte bitarteko kirol ekintzak (6.090 erabiltzaile). 
- Kontzertu pedagogiko didaktikoak (2.160 erabiltzaile). 
- Udal liburutegien sarea (7.931 erabiltzaile). 
- Udal liburutegietan irakurtzera bultzatzeko programa (5.814 erabiltzaile). 
- Eskolatik Antzerkira programa (5.418 erabiltzaile). 
- Bilboko Txotxongilo Jaialdia (3.608 erabiltzaile). 
- ZinebiEskola programa (2.774 erabiltzaile). 
- Euskarazko zinema programa (10.564 erabiltzaile). 
- Gazteguneak (29.464 erabiltzaile). 
- Eguneko udalekuen programa (3.405 erabiltzaile). 
- Antena gazteen sarea. 
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Udal baliabideen zenbateko zatia erabili zen 2016an 
udalerriko ume eta nerabeen ongizaterako? 
 
Umeen eskubideak bermatzeak politika ekonomiko eta sozialean ere inplikazioak ditu, eta, 
beraz, aurrekontu publikoen bitartez baliabideak izendatzerakoan ere bai. Horregatik, atal hau 
udal aurrekontuei buruzko datuak azaltzeko da. 
 

Bilboko Udalak 2016an 556.748.865 €-
ko aurrekontu orokor bateratua 
zeukan. Udalaren gastu likidatua, 
biztanleko, 1.334 euro izan zen une 
hartan. Ez dauka zorrik eta inbertsio 
garbia, biztanleko, 150 € da, EAEko 
batez bestekoaren oso goitik. 

BILBOKO UDALAREN AURREKONTUA, GASTUA, ZORRA ETA INBERTSIOA 
Abs. 2016 

 2016 
Aurrekontu orokor finkatua 556.748.865€ 

Udalaren gastu likidatua biztanleko 1.334 € 
Udalaren zor bizia biztanleko 0 € 

Udalaren inbertsio garbia biztanleko 150 € 
Oharra: aurrekontuak bai Udalaren aurrekontua (% 82) bai tokiko 
erakunde autonomoena (% 5) eta Udalaren baltzuena eta enpresa 
erakunde publikoena (% 14) hartzen du. 
Iturria: Bilboko Udala. Ekonomia- eta finantza-adierazleak. 
 

 
BILBOKO UDALAREN AURREKONTUA ARDATZ ESTRATEGIKOEN ARABERA. Abs. 

eta %. 2016 
 € % 
GUZTIRA 427.769.200 % 100 

Enplegua eta jarduera ekonomikoa 23.107.460 % 5,40 
Zerbitzuak eta gizarte politikak 46.564.760 % 10,89 

Hezkuntza, prestakuntza, gazteria eta 
balioen garapena 

7.817.800 % 1,83 

Kultura eta aisia 41.176.820 % 9,63 
Segurtasuna 67.829.818 % 15,86 

Hiria eraldatzea eta ingurumena 97.629.827 % 22,82 
Garraioa, mugikortasuna eta 

irisgarritasuna 
58.935.469 % 13,78 

Auzoen garapena 27.815.320 % 6,50 
Bilbo euskalduna 1.274.000 % 0,30 

Gardentasuna, parte hartzea eta 
kudeaketa aurreratua 

55.617.926 % 13,00 

Oharra: ez dira sartzen pertsonal gastuak (Herritarren Segurtasunean eta 
Babes Zibilean izan ezik), ezta zorra ordaintzearen gastuak ere. 
ITURRIA: Bilboko Udalaren oroitidazkia. 2016 

  

Aurrekontuaren datuei ildo 
estrategikoen araberako lehen 
irakurketa bat eginez gero, argi 
ikusten da Udalak bere 
aurrekontuaren zati handi bat 
hiria eraldatzeko eta 
ingurumenerako (% 22,82) eta 
hiri seguru bat edukitzeko (% 
15,86) erabiltzen duela. 
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BILBOKO UDALAREN AURREKONTUA UDAL SAILEN ARABERA. 

 Abs. eta %. 2016 
 € % 
GUZTIRA 509.800.000 100% 

Alkatea 4.872.100 % 0,96 
Komunikazio kabinetea 1.0604.000 % 0,31 

Jendarteko eta erakundeekiko 
harremanetako kabinetea 

794.700 % 0,16 

Alkatetza eta kontratazioa 12.129.200 % 2,38 
Ekonomia garapena, merkataritza eta 

enplegua 
23.171.760 % 4,55 

Ekonomia eta ogasuna 70.469.800 % 13,82 
Antolakuntza eta giza baliabideen 

kudeaketa 
17.594.400 % 3,45 

Herritarren arreta, parte hartzea eta 
barrutiak 

7.258.300 % 1,42 

Gizarte ekintza 45.517.840 % 8,93 
Berdintasuna, lankidetza, bizikidetza 

eta jaiak 
7.722.000 % 1,51 

Obrak, zerbitzuak, hiri eraberritzea eta 
espazio publikoa 

130.494.800 % 25,60 

Hiri plangintza 9.100.800 % 1,79 
Kultura 28.993.000 % 5,69 

Euskara eta hezkuntza 8.681.600 % 1,70 
Gazteria eta kirola 11.508.500 % 2,26 

Herritarren segurtasuna 70.285.700 % 13,79 
Zirkulazioa, garraioa eta ingurumena 48.567.700 % 9,53 

Osasuna eta kontsumoa 7.374.500 % 1,45 
Etxebizitza 3.659.300 % 0,72 

ITURRIA: Bilboko Udalaren oroitidazkia. 2016 
 

Aurrekontuaren proportziorik handiena 
duten udal sailak hauek dira: Obrak, 
Zerbitzuak, Hiri Eraberritzea eta Espazio 
Publikoa (% 25,6); Ekonomia eta Ogasuna 
(% 13,82); Herritarren Segurtasuna (% 
13,79); Zirkulazioa, Garraioak eta 
Ingurumena (% 9,53) eta Gizarte Ekintza 
(% 8,93). 
 

 

 
Askotan zaila da kalkulatzen udalbatzak aurrekontutik zenbat erabiltzen duen berariaz ume 
eta nerabeen ongizaterako, Udalak gai honetan egiten duen lana hainbat partidatan 
sakabanatuta eta nahastuta dagoelako, ez baitira beti helburu honetarako nahikoa 
xehetasunez ematen edo bereizten. 
 
Lehen hurbilketa orientagarri bat egin da udal sailetan 2016an ume eta nerabeei zuzenduta 
dauden eta/edo horien ongizateari zeharo laguntzen dioten ekintza, programa edo zerbitzu 
bakoitzaren berariazko aurrekontuen batuketatik abiatuta8.  
 
Zenbatespen horretatik abiatuta 2016an biztanle talde honentzat erabili den udalaren 
gastu publiko zuzena 18 milioi euro baino gehiago izan litekeela kalkulatzen da (udal sailez 
gain udal erakundeak kontuan hartuta). Udal sailen gastuak (17 milioi ingurukoa izan zen) 
Udalaren aurrekontu guztiaren % 3,3 inguru jo zuen gutxienez9.  

 
 

Ondorengo taulak aurreko atalean sail bakoitzaren tauletan atalka eman den informazioaren 
laburpena dira; xehetasun gehiagorako haiek ikusi behar dira: 

 
 
 

                                                           
8 Garrantzitsua da kontuan edukitzea nolabaiteko errorea egon daitekeela, izan ere: 

- Ezin izan da eskuratu 188 programetatik 60ren datu ekonomikoa (% 32); 
- Kasu batzuetan ekintzek gastu partida konkreturik izendatuta ez daukatelako ere bai, sailaren pertsonalak bere gain 

hartzen baititu, eta ezin izan da hori kalkulatu; 
- Gainera, ekintzen epea ikasturtea denean gastu guztia hartu da kontuan baina benetan 2 urtekoa da, 2016/2017. 

9 Ekintzei lotuta dauden partiden baturan saileko pertsonal gastuak eta abar sartuta ez daudela ohartarazi behar da, eta, hala ere, 
ratioa kalkulatzeko erabiltzen den sail bakoitzaren aurrekontu osoak kontuan hartzen du. Zifra, beraz, azpitik zenbatetsita dago. 
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UME ETA NERABEEI ZUZENDUTAKO EKINTZA ETA ZERBITZUEN ZUZENEKO GASTUA UDAL SAIL ETA ERAKUNDEEN ARABERA. 
 Abs. eta %. 2016 

 Ume eta nerabeei zuzendutako 
ekintzen zuzeneko gastuaren 

batura (€) 

Sail bakoitzaren 
aurrekontu guztiaren % 

Gizarte Ekintza 8.249.862,00 % 18,12 
Kultura 831.203,00 % 2,87 

Ekonomia eta Ogasuna 13.620,00 % 0,02 
Euskara eta Hezkuntza 2.608.473,57 % 30,05 

Berdintasuna, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaiak 512.481,00 % 6,64 
Gazteria eta Kirola 1.168.139,00 % 10,15 

Mugikortasuna eta Iraunkortasuna 66.811,00 % 0,14 
Obrak, Zerbitzuak, Hiri eraberritzea eta Espazio publikoa 3.266.079,25 % 2,50 

Hiri Plangintza  -  - 
Babes Zibila eta Larrialdiak (Herritarren Segurtasuna) 2.373,00 % 0,00 

Osasuna eta Kontsumoa 276.945,00 % 3,76 
UDAL SAILEN GUZTIZKO PARTZIALA 16.995.986,82 % 3,33 

Azkuna zentroa 248.633,31 - 
Bilbao Kirolak 454.000,47 - 
Bilbao Musika 979.300,00 - 

UDAL ERAKUNDEEN GUZTIZKO PARTZIALA 1.681.933,78 - 
GUZTIRA UDALA (SAILAK + ERAKUNDEAK) 18.677.920,6  

Oharra: ekintzei lotuta dauden partiden baturan saileko pertsonal gastuak sartuta ez daudela ohartarazi behar da, eta, hala ere, 
sail bakoitzaren aurrekontu osoak, ratioa kalkulatzeko erabiltzen denak, kontuan hartzen ditu. Zifrak, beraz, azpitik zenbatetsita 
daude. Aurreko zerrendetan identifikaturik dauden ume eta nerabeei zuzendutako ekintza eta zerbitzu guztietatik % 32ren datu 
ekonomikoak ezin izan dira jaso. 
Udal sailen guztizko partzialaren ratioa kalkulatzeko, aurreko taulan aurkeztutako udal sail guztien aurrekontuko 509.800.000 €-ak 
hartu dira kontuan. 
Iturria: geuk egina. 
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