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IRAUNKORTASUNAREN KONTZEPTUA ZABALDU
ETA SUSTATZEKO KONPROMISOA

1. LERRO ESTRATEGIKOA

TOKIAN TOKIKOTIK GLOBALTASUNERA ETA ALDERANTZIZ. 
HURBILEKO ERREALITATEARI HELTZEA.

1.1. helburu operatiboa. 
Informazio-bide berrien bitartez, Iraunkortasunerako Hezkuntzarekin (IH) lotutako ekintzen berri helaraztea dago-
kien eragile guztiei (herritarrak, ikastetxeak, gizarte-eragileak, enpresak...), elkarrizketarako eta esperientziak truka-
tzeko esparruak eratuz.

Izena
1.1.1:  Bizkaiko Foru Aldundiaren iraunkortasunerako hezkuntza-eragileen foroa sortu, IHE 2020 egitasmoaren 

elementu dinamizatzaile gisa.

Deskripzioa
Iraunkortasunerako hezkuntzan adituak diren langile teknikoz osatutako lan- eta dinamizazio-talde egonkorra 
eratu. Langile horiek Zuzendaritza Nagusietatik eta atxikitutako organismoetatik etorriko dira.

Helburu espezifikoak
 � Forotik IHE 2020 egitasmoak garapen egokia izan dezala orientatu, aholkatu eta koordinatu, baita, aldi berean, 
segimendu eta ebaluazio jarraitua izan dezala ere.

Espero diren emaitzak
 � IHE 2020 egitasmoaren kalitate- eta erdiespen-maila altua izatea.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Inplikatuta dauden Zuzendaritza Nagusi guztiak

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � IHE 2020 egitasmoaren erdieste-maila

Aurreikusitako aurrekontua
—

2. ERANSKINA:
Ekimen berritzaileen fitxak
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Izena
1.1.2:  Iraunkortasunerako hezkuntzarekin lotutako informazioa beste eremu geografiko batzuetara eta komuni-

kazio-teknologia berrietara hedatu, Bizkaia 21 atariaren bitartez.

Deskripzioa
Dibulgazio-tresna eta -metodo berritzaileak sartu Bizkaia 21 web atarian, informazioaren arkitektura berri 
batean oinarritutakoak, hedapenerako estilo berrietan eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan 
(IKT) lagunduta.

Helburu espezifikoak
 � Egungo gizarteak dituen informazio-beharrizanak asebetetzen saiatu, iraunkortasunarekin lotutako materien 
kalitateari zein aniztasunari dagokionez, publiko objektibo espezifikoari arreta emanez.

Espero diren emaitzak
 � Informazio-produktu zabala eta anitza eskaini. Produktu horiek, informazioa hedatzeaz haratago, iraunkorta-
sunaren aldeko ekintzekiko sentsibilizazioa eta inplikazioa eragin behar dute publikoarengan.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Bizkaia 21 atarira gaineratutako item-kopurua
 � Bizkaia 21 atarira egindako bisiten kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 12.000 euro urtean
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2eIzena
1.1.3: Ikus, Ekin eta Iraun. Iraunkortasunerako ikus-entzunezkoak.

Deskripzioa
Iraunkortasunari buruzko informazioa hedatuko duten ikus-entzunezkoei eta multimedia baliabideei buruzko 
atala. Atal honetan jasoko dira bai gizarteak (eskolako erkidegoak, elkarteek…) sortutako ikus-entzunezkoak, 
bai erakunde publikoek sortutakoak. Aldi berean, Bizkaiko Foru Aldundiak sustatuko duen “Iraunkortasunari, 
jardunbide egokiei eta gizarte-ongizateari buruzko ikus-entzunezkoen lehiaketa” baten barruan egindakoak aur-
keztuko dira.

Helburu espezifikoak
 � Iraunkortasunaren alderdi desberdinak jorratzen dituzten ikus-entzunezkoak publikoen eskura jarri, hain-
bat publikoren sentsibilizazioa eta konpromisoa lortzen lagunduko dutenak, baita Bizkaiko gizartearen sor-
men-ahalmena bultzatzen ere.

Espero diren emaitzak
 � Ikus-entzunezko formatuan hainbat lan sortzeko dinamika sustatu, era guztietako publikoengana hurbiltzea 
ahalbidetuko dutenak, nerabeengan eta gazteengan arreta berezia jarriz. Atal hau dagoeneko egon badauden 
sorkuntzekin sendotuko da, iraunkortasunaren aldeko mezua bultzatzeko xede nagusia duten proiektuen ba-
rruan sortu direnak. 

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Kirol eta Gazteria Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Egindako ikus-entzunezkoen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 20.000 euro
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1.2. helburu operatiboa 
Bizkaian IHaren alorrean diharduten eragileen koordinazioa eta lankidetza lortu, mota desberdinetako gizarte-era-
gileak elkartzeko balio duten sareak eta itunak sortuz horretarako.

Izena
1.2.1:  Erakunde arteko eta diziplina anitzeko lantaldea, iraunkortasunerako hezkuntzari buruzkoa.

Deskripzioa
Honako hau da helburua: Bizkaian, iraunkortasunerako hezkuntzaren arloan, egiten den lana koordinatzea 
ahalbidetuko duen eragileen sare bat eratzea. Espazio ireki bat legez irudikatzen da, asmo partekatuak dituena 
eta alderdi guztien artean adostutakoaren arabera funtzionatzen duena.

Sare horretan parte hartu dezaketen erakundeen eta foroen zenbait adibide:
 � Ingurugela (Eusko Jaurlaritza).
 �  Garapen iraunkorrari eta ingurumenaren gaineko hezkuntzari buruzko UNESCOren katedra (Euskal Herriko 
Unibertsitatea).

 � BizkaiLab programa. Euskal Herriko Unibertsitatea.
 � UNED.
 � Sukarrieta Eskola Saiakuntzarako Zentroa (SESZ).
 �  Urdaibaiko Biosfera Erreserba (Urdaibaiko Biosfera Erreserban garapen jasangarrirako interpretazio, iker-
keta, gaikuntza eta hezkuntzarako planarekin koordinazioa).

 �  Iraunkortasunerako hezkuntzako zentroak eta ekipamenduak (natura-parkeetako parketxeak, interpreta-
zio-zentroak, baserri-eskolak eta beste hainbat gune interesgarri).

 � Hezkuntza-sektoreko enpresak.
 � Bizkaiko gizarteko foroak, mahaiak eta behatokiak:

• Iraunkortasunari buruzko udal-foroak
• Elkarrizketa-mahai zibila
• Haurren behatokia
• Giza Eskubideei buruzko foroa
• Genero Indarkeriaren Behatokia
• Familiaren Euskal Kontseilua
• Hirugarren Sektorearen Behatokia
• Pertsona Helduen Behatokia

Helburu espezifikoak
 � Bizkaian jarduten duten eragileei buruzko ezagutza izan, baita ingurumen-, kultura-, ekonomia- eta gizar-
te-iraunkortasunaren alorrean garatzen diren ekintzei buruzkoa ere.

 � Ekintzak koordinatu; sinergiak ezarri; eta iraunkortasunerako hezkuntza-arloko ezagutzak, esperientziak eta 
baliabide guztiak partekatu.

Espero diren emaitzak
 � Mahai baten inguruan batu, hala badagokio gaikako mahaietan, Bizkaiko Lurralde Historikoan iraunkortasune-
rako hezkuntza lantzen duten ahalik eta eragile eta aktore gehien.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Erakunde parte-hartzaileen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 3.000 euro urtean
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1.3. helburu operatiboa 
Bizkaiko Foru Aldundia, administrazio eredugarri, berritzaile eta motibagarria.

Izena
1.3.1:  Ikusmolde iraunkorra duten edukiak prestakuntza-programetara gaineratu, jarduera-eremu desberdinetan 

sartzea errazteko xedearekin.

Deskripzioa
Karrera- eta lanpostu-prestakuntzarako ikastaroen eskaintza berriztatua, non prestakuntza-materiak iraunkorta-
sunaren ikuspuntuarekin jorratzen diren. Adibidez:

 � Erosketa eta kontratazio publiko iraunkorra.
 � Administrazio elektronikoa.
 � Iraunkortasunerako hezkuntza.
 � Energia iraunkorra. 2050ean BFA iraunkorra izatea energiari dagokionez.
 �  Genero ikuspegia edukitzea jarduera-esparru desberdinetan (bereziki Kirolbide, Herri-lanak eta Hirigintzara 
zuzenduta).

Helburu espezifikoak
 � Bizkaiko Foru Aldundiko langileak gaitu, euren zereginetan iraunkortasun sektorialaren edo integralaren alderdi 
desberdinei lotutako gaitasunekin jardun dezaten.

Espero diren emaitzak
 � Iraunkortasunaren ikuspuntutik (gobernantza eta ingurumen-, kultura-, ekonomia- eta gizarte-ikuspegia) pres-
takuntza jaso duten langileen kopurua areagotu.

 � Foru-sektoreak Bizkaian eskaintzen dituen zerbitzu publikoen kalitatea hobetu.

Eragile arduradunak
 � Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Prestatutako pertsonen kopurua.
 � Iraunkortasun-irizpideko prestakuntza-orduen 
kopurua.

Aurreikusitako aurrekontua
 � Ikastaro-sorta, ikastaroaren edota ikastaroen orduen 
arabera, egun indarrean dauden tarifak kontuan har-
tuta.
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Izena
1.3.2:  Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduera-esparruetan iraunkortasunerako ikaskuntzaren txertatzea errazteko 

baliabideak sortu.

Deskripzioa
Formatu desberdinetako hainbat baliabide sortu,Bizkaiko Foru Aldundiko eta bere foru-sektoreko langileak 
iraunkortasunerako hezkuntzari buruz informatzeko, jakinarazteko eta haiei prestakuntza ematea errazteko.

Adibideak:
 � IHE 2020 egitasmoa argitaratu.
 � IHE 2020 egitasmoa ezagutzera emateko liburuxka.
 � Prestakuntza-ikastaroa.
 �  Jardunbide egokien gida iraunkortasunaren ikuspuntutik (genero-berdintasuna, mugikortasuna, energia, 
kontsumoa eta hondakinak, euskara, laneko osasuna, lankidetzako ekonomia…).

 �  Mugikortasun iraunkorrari buruzko informazio erabilgarria eta aholkuak dituen gida, foru-sektoreko langi-
leen mugikortasunean iraunkortasuna sustatzera bideratutakoa.

Helburu espezifikoak
 � Foru-sektoreko langileen ezagutza, gaikuntza eta inplikazioa areagotu,iraunkortasunaren ikuspuntutik (inguru-
menekoa, kulturakoa, ekonomikoa eta soziala).

Espero diren emaitzak
 � Bizkaiko foru-langileen gaitasunak eta erresilientzia hobetu.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Iraunkortasunaren ikuspegitik diseinatutako ikasta-
roetara bertaratutako pertsonen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 12.000 euro urtean
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2eIzena
1.3.3:  Jarduerak garatu erakundeek eta enpresek garapen iraunkorraren aldeko ekimenak har ditzaten saiatzeko.

Deskripzioa
Ekimen berritzaile honek informazio-edukiak eta ekintzak prestatzea planteatzen du, iraunkortasunaren arloan 
jardunbide egokiak sustatzearen aldeko sentsibilizazioa eta inplikazioa sortzeko xedearekin.

Adibideak: 
 � Iraunkortasunaren kontzeptua hedatu.
 �  Aurrezpena, energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien bultzada. Bizkaian, energia-eredu iraunkor 
baterantz.

 �  Paperaren eta beste material batzuen erabilera murriztu. Komunikazio elektronikoa sustatu. Oro har, Infor-
mazioaren eta Komunikazioaren Teknologia (IKT) berriak bultzatu.

 � Eko-garraioa. Bizkaian, garraio iraunkorrago baterantz.
 � Euskal Herriko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa 2020 izeneko programa zabaldu.

Helburu espezifikoak
 � Bizkaiko erakundeetan eta enpresetan iraunkortasunari buruzko ezagutza eta praktika areagotu.

Espero diren emaitzak
 � Iraunkortasunaren kultura sustatu eta garapen iraunkorra bultzatzeko jardunbide egokiak areagotu.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Abian jarritako ekimenen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 12.000 euro urtean
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GURE ONDARE NATURALA ETA KULTURALA
EZAGUTARAZTEKO KONPROMISOA

2. LERRO ESTRATEGIKOA

INGURUMENA

2.1. helburu operatiboa 
Bizkaiko ondare naturala, landa-aldea, paisaiak eta ekosistemen zerbitzuak ezagutaraztea.

Izena
2.1.1:  Geoaniztasuna gaineratu natura-ingurunearen gaineko dibulgazio- eta hezkuntza-jardueretara, baita na-

tura-ingurunearen garrantzia azpimarratzeko garaian ere.

Deskripzioa
Ekimen berritzaile honen helburua da edukiak sortzea, eta interpretazio-baliabideak zein natura-ingurunearekin 
zerikusia duten instalakuntzak egokitzea, Bizkaian dagoen ondare abiotikoari eta geoaniztasunari buruzko infor-
mazio osatuagoa eskaintzeko xedearekin. 

Adibideak:
 �  Berariazko ekipamenduak zehaztu eta egokitu, geoaniztasuna, ondare geologikoa eta geoturismoa inter-
pretatzeko eta horien garrantzia azpimarratzeko.

 �  Geoaniztasuna dibulgatzeko eta hedatzeko materialak, tresnak eta ekitaldiak landu, teknologia berrietan 
oinarrituta (ikus-entzunezko didaktikoak, ordenagailuetarako eta telefono adimentsuetarako GIS aplika-
zioak, etab.).

 �  Geoaniztasunareneta ondare geologikoaren kontserbazioaren gainean hezkuntza-erkidegoak duen infor-
mazioa, kontzientziazioa, sentsibilizazioa eta inplikazioa sustatu.

 �  Argitalpenak zein informazio- eta dibulgazio-materialak eta material didaktikoak landu, ibilbideak proposa-
tzen dituztenak.

 �  Geoaniztasunaren eta ondare geologikoaren interpretaziora eta ezagutzara bideratutako berariazko jardue-
rak lantzea sustatu, araututako hezkuntzako hainbat maila pedagogikotan.

 �  Baliabide geologikoei buruzko berariazko prestakuntza ikastaroak definitu. Ikastaro horiek gidei, inguru-
men-monitoreei, turismoa dinamizatzeko langileei eta ingurumen-eragileei zuzenduta daude.

 �  Natura 2000 sareko eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako espazioak praktika-laboratorio gisa sendotu, 
ingurumenaren gaineko hezkuntzari, hedapenari eta dibulgazioari dagokionez.

Helburu espezifikoak
 � Geoaniztasunarekin lotutako natura-ondarea ezagutarazi.

Espero diren emaitzak
 � Gizarteko sektoreek sarbidea izango dute Bizkaiko geoaniztasunari buruzko informaziora, baita eskuragarri 
dauden baliabideetara eta ekipamenduetara ere, euren ezagutzak areagotzeko. Aldi berean, anitza bezain 
aberatsa den natura-ondarearen parte horren garrantzia azpimarratuko da.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Jendartearen eskura jarritako baliabideen eta ekime-
nen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 12.000 euro urtean
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2eIzena
2.1.2:  Bioaniztasunaren, paisaien, naturaren zainketaren eta ekosistemetako zerbitzuen garrantzia nabar-

mentzeko ekimen berriak garatu, horien gainean herritarrek duten ezagutza-maila egokia izan dadila 
bermatzeko.

Deskripzioa
Asmoa da bioaniztasuna, paisaiak eta naturaren zainketa ezagutarazteko egiten diren ekimenak hedatzea, ho-
betzea eta balio gehiago ematea; horretarako, honako estrategia honekin batera egingo da lan: Bizkaian bio-
dibertsitatea babestu, hobetu eta kudeatzeko estrategia. Askotarikoak dira proposatutako ekimenak, baina, 
adibide gisa, jarraian agertzen direnak Bizkaiko natura-ondarea ezagutarazteko diseinatu diren jardueren anizta-
sunaren irudikapen fidela dira.

Zenbait adibide:
 � Nekazaritza/Udalak jardunaldiak, Zuhaitz Eguna kanpainen barruan.
 �  Arrano arrantzalea ingurumenari buruzko hezkuntzarako tresna gisa; ingurumenaren zainketarekin lotutako 
turismoarekin harremana.

 �  Hezeguneei (zingirak eta briofitoak) buruzko dibulgazio-kanpaina.
 � Mehatxatuta dauden ornogabeei buruzko dibulgazio-kanpaina.
 �  Espezie exotiko inbaditzaileei (EEI) buruzko sentsibilizazio kanpainak eta alerta-sareak, landu daitezkeen 
ekintza-planetan jendeak parte hartu dezala sustatuz.

 �  Erakunde publikoetako eta pribatuetako langileak prestatzeko tailerrak, Espezie Mehatxatuen Kudeaketa 
Planak gauzatzeko.

 � Hondartzei buruzko hezkuntza-baliabide berriak.
 �  Hondartzak zaintzeaz eta jagotzeaz arduratzen diren pertsonentzako prestakuntza-ikastaroak, bioanizta-
sunaren kontserbazioari buruzkoak.

 � Hirietako inguruneetan bioaniztasunaren zainketa sustatzeko jarduerak. 
 � Intereseko espeziei buruzko kanpoko seinaleztapena (Barlia robertiana informazio-kartela).
 �  Ekosistemetako zerbitzuek duten garrantziaren gainean konprometitzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak, 
lurraldean lan egiten duten eragileei zuzendutakoak.

 � Fauna Basatia Sendatzeko Bizkaiko Zentroan sendaturiko animalien askapen hezigarria.

Helburu espezifikoak
 � Publiko desberdinek Bizkaiko natura-ondareari buruzko ezagupen sakonagoa izango dute; horrela, ondare 
horrekiko balioespena areagotuko dute, eta hura zaintzeko konpromisoa hartu.

Espero diren emaitzak
 � Honako hauen aldeko jarrerak sustatuko dituzten jarduerak dibertsifikatu: bioaniztasuna babestearen alde-
koak, babestutako espazioak zaintzearen aldekoak, eta baita Bizkaiko hainbat paisaiaren (naturakoak, lan-
dakoak eta hirietakoak) kalitatea zaindu eta hobetzearen aldekoak ere.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
 � Nekazaritza Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Abian jarritako ekimenen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 10.000 euro urtean
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Izena
2.1.3:  Eskola-programak eta jendeari harrera egiteko ekintzak modu koordinatuan eskaini, Bizkaiko Foru Aldun-

diak eta beste erakunde batzuek kudeatzen dituzten babestutako espazioetan.

Deskripzioa
Helburua da koordinazioa hobetzea parketxeetan (hau da, natura-parkeetako interpretazio zentroetan) es-
kaintzen diren eskola-programen eta jendeari harrera egiteko jardueren artean, baita Natura 2000 sareko eki-
pamenduetan eta Bizkaiko Foru Aldundiak lagundu edota babesten dituen beste zenbait zentrotan eskaintzen 
diren jardueren artean ere.

Helburu espezifikoak
 � Ingurumen-ekipamenduetako hezkuntza-eskaintza hobetu, lankidetza bultzatuz eta sinergiak bilatuz.

Espero diren emaitzak
 � Natura-ondarearekin lotutako ekipamendu horien hartzaileek eskaintza zabalagoa eta kalitate handiagokoa 
jaso dezatela, eta interesatuta dauden pertsonek bisitaldiak areagotu ditzatela, kopuruz zein kalitatez.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Ekipamenduetara egindako bisiten kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 895.000 euro urtean
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3. LERRO ESTRATEGIKOA

GURE NORTASUNA ETA BERTAKO KULTUR ANIZTASUNA

3.1. helburu operatiboa 
Bizkaiko ondare materiala zein immateriala ezagutaraztea.

Izena
3.1.1:  Programak eta jendeari harrera egiteko ekintzak modu koordinatuan eskaini, Bizkaiko Foru Aldundiak eta 

beste erakunde batzuek kudeatzen dituzten erreferentziazko kultura-ekipamenduetan 

Deskripzioa
Kultura Ondarearekin lotutako Bizkaiko Foru Aldundiaren ekipamenduak ezagutarazteko programen asmoa 
hauxe da: gordetzen eta babesten duten ondarearen gaineko ezagutza herritarren eta kanpoko bisitarien artean 
hedatzea, heziketarako, aisialdirako eta gozamenerako irizpideak erabilita.
Bizkaiko Foru Aldundiak eta beste erakunde batzuek kudeatzen dituzten erreferentziazko kultura-ekipamenduak 
eta ekimenak, besteak beste, ondoko hauek dira: museoak eta BizkaiKOAko beste zenbait kultura ekipamen-
du, aztarnategiak eta kultura-ondasunak bisitatzeko programa, Ondarearen Europako Jardunaldiak, Euskararen 
Etxeko programa didaktikoa…).
Honako hauek dira jarduera nagusiak:

 �  Publikoari irekitzea ondarearen gaineko ekipamendu eta leku guztiak, erabiltzaile guztiek sarbidea izan 
dezatela ahalbidetuz.

 �  Bisita-gidatuak antolatzea, bisitarien profil desberdinak aintzat hartuta.
 �  Hainbat jarduera egitea, ondare-ondasunen gaineko ezagutza areagotzeko eta sakontzeko: hitzaldiak, tai-
lerrak, aldi baterako erakusketak, argitalpenak…

 � Ondare-ondasunei buruzko ikerketa- eta dokumentazio-jarduerak sustatzea.

Helburu espezifikoak:
 � Kultura-ondarea inbentariatu, ikertu, babestu eta zabaldu, hura kaltetu gabe, datozen belaunaldiei uzteko.
 � Belaunaldien arteko harremanak eta zahartze aktiboa sustatzea.

Espero diren emaitzak
 � Kultura-ekipamenduak bisitatzea eta ekipamendu horietan egiten diren jardueretan parte-hartzea pertsonen 
eguneroko beste helburuetako bat bilakatu dadila lortu.

Eragile arduradunak
 � BizkaiKOAko teknikari espezialistak
 � Gizarte Ekintza
 � Museoetako eta instalazioetako arduradunak
 � Gidak eta monitoreak
 � Sektoreko enpresa berezituak

Gauzatzedatak
 � Urte guztian zehar

Ebaluazioadierazlea
 � Bisitarien eta jardueretan parte-hartzaileen kopuruak
 � Asebetetze-maila

Aurreikusitako aurrekontua
 � 1.535.000 euro
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Izena
3.1.2:  Hezkuntza-eskaintza berria, kultura-ondare materialarekin eta materiagabearekin 

lotutako interpretazio-espazio berrietan.

Deskripzioa
Ondare-espazio berriak berreskuratzen, interpretatzen eta haiei garrantzia ematen jarraitu. Horrek kultura-es-
kaintza zabaltzea ahalbidetzen du, eta zabaltze hori ingurua soziekonomikoki dinamizatzeko tresna gisa ikusten 
da. Esku-hartze guztietan kontuan izaten ari da iraganaren eta orainaren arteko elkarrizketa, eta horren isla da 
iraunkortasunaren ikuspuntutik egiten ari den zentzuzko integrazio urbanistikoa. Honako hauek dira lantzen ari 
diren proiektuak:

 � El Pobaleko burdinola
 � Foruko aztarnategi erromatarra
 � Muñatones gaztelua
 � Omako baso margotua
 � Arrolako oppiduma
 � Ereñozar gaztelua

Horietan guztietan bisita-gidatuak egiten dira etengabe edota garaiaren arabera; horrez gain, dibulgazio- eta 
prestakuntza-jarduerak egiten dira, baita harreman-jarduerak ere garapenerako tokiko eragileekin.

Helburu espezifikoak
 � Kultura-ondarea inbentariatu, ikertu, babestu eta zabaldu, hura kaltetu gabe, datozen belaunaldiei uzteko.

Espero diren emaitzak
 � Zentroetara bertaratzen diren pertsonen kopurua areagotu, baita zentro horietan egiten diren jardueretan parte 
hartzen dutenen kopurua ere.

Eragile arduradunak
 � BizkaiKOAko ondare-teknikariak
 � Sektoreko enpresa berezituak

Gauzatzedatak
 � Urte guztia

Ebaluazioadierazlea
 � Bisitarien kopurua
 � Asebetetze-maila

Aurreikusitako aurrekontua
 � 500.000 euro
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2eIzena
3.1.3:  Meatzaldeako Kultura eta Ingurumen Parkeko interpretazio-zentro berriko hezkuntza-eskaintza.

Deskripzioa
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoak instalazioak handitu eta eduki tematiko berriak hartuko ditu; hori dela 
eta, Meatzaldeako Kultura eta Ingurumen Parkea izatera pasatuko da. Instalazioak egokitzeaz gain, berriztatu 
egingo da, eta museo-baliabide eta -zerbitzu berriak sortuko dira, normala denez.

Helburu espezifikoak
 � Zentro bakarrean bildu Zugaztietako inguruarekin eta Meatzaldeako babestutako biotopoarekin lotutako mea-
tzaritzako ondarea eta natura-, kultura- eta paisaia-balioak.

Espero diren emaitzak
 � Zugaztieta – Meatzaldeako meatzaritza guneak gordetzen dituen balioen kalitatezko eskaintza, Kultura eta 
Ingurumen Parke berrian.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioa
 � Eusko Jaurlaritza
 � Abanto-Zierbenako Udala

Gauzatzedatak
 � 2015-2017

Ebaluazioadierazlea
 � Meatzaldeako Kultura eta Ingurumen Parkera egin-
dako bisitak

Aurreikusitako aurrekontua
 � 1.000.000 euro * 
(Bizkaiko Foru Aldundiak egin beharreko ekarpena. 
Ekarpen horri gehitu behar zaizkio Eusko Jaurlaritzak, 
Abanto-Zierbenako Udalak eta Euskal Herriko Mea-
tzaritzaren Museoa Fundazioak egiten dituztenak).
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3.2. helburu operatiboa
Belaunaldi arteko elkar ulertzea bultzatzea.

Izena
3.2.1:  Belaunaldien arteko harremanak sustatzeko argazkien rallya egitea.

Deskripzioa
Belaunaldien arteko harremanak sustatzeko argazki lehiaketa.

Helburu zehatzak
 � Belaunaldien arteko harremanak eta zahartze aktiboa sustatzea.

Itxaroten diren emaitzak
 � 20 parte hartzaile

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � Urria

Ebaluazioaren adierazlea
 � Parte hartzen duten pertsonen kopurua

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 8.000 euro
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2e
JOKAMOLDE EGOKIETARAKO TRESNAK ZABALTZEKO

ETA HORRELA GURE AZTARNA EKOLOGIKOA
GUTXITZEKO KONPROMISOA

4. LERRO ESTRATEGIKOA

NOLA KONTSUMITU ETA ERABILI ZENTZUZ 
ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK

4.1 helburu operatiboa 
Sentsibilizatzea kontsumitzen eta erabiltzen ditugun ondasun eta zerbitzuak albait ondoen baliatzeko, eta jakina-
raztea badirela ondasun zein zerbitzu iraunkorrak eta solidarioak.

Izena
4.1.1:  Hezkuntza-ekintza berriak zabaldu, ekosistemetako zerbitzuak (ura, energia, natura, aisia…) modu ardu-

ratsuan eta solidarioan kontsumitzea eta erabiltzea sustatzeko xedearekin.

Deskripzioa
“Ekosistemetako zerbitzuak eta gizakiaren ongizatea” kontzeptutik abiatuta, lurraldean dagoeneko egiten diren 
hezkuntza-ekintzetara ikuspegi berri bat eranstean datza, baita hainbat eragilek bultzatzen dituzten ekimenak 
babestean ere. Planteatzen den beste aukera bat da tresna eta baliabide berriak sortzea, inplikazio gehiago 
lortzeko asmoz, Ekosistemetako Zerbitzuen ikuspegitik. 

Adibideak:
 �  Berraktibatu +. Aktibatu + programa zabaldu eta indartu egiten da. Herritarrei eta eskola-erkidegoari zuzen-
dutako ekintzak, baliabideen kudeaketa arduratsurako (etxe eta ikastetxe iraunkorrak).

 �  Laguntza ematea Water Explorer (GAP) programa Bizkaiko ikastetxeetan zabal dadin. Uraren ikuspegiari 
eta kudeaketa iraunkorrari bultzada ematea ikastetxeetan.

 �  Natura Modulua. Global Action Plan (GAP) nazioarteko programarekin batera diseinatu beharrekoa. Horren 
helburua da aipatutako modulua eskola-sisteman eta etxeetan dagoeneko jorratzen diren gaietara (ura, 
energia, kontsumoa-hondakinak eta mugikortasun iraunkorra) gaineratu dadila. 

 � Uraren Jaian eta ingurumenarekin zerikusia duten beste ekintzetan parte-hartzea.

Helburu espezifikoak
 � Parte hartzeko tresnak eduki, gizarteko hainbat sektoreren ingurumenarekiko inplikazioa eta konpromisoa 
haztea ahalbidetuko dutenak, arreta berezia eskainiz eskolako sektoreari.

 � Ingurumenarekiko konpromisoa hobetu, iraunkortasuna praktikatzerako orduan herritar nabarmen gisa gai-
tuko gaituzten ekintzak gauzatzearen bidez. 
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Espero diren emaitzak
 � Gaiak eta gizarteko aktoreak (ikastetxeak, familiak, elkarteak eta beste eragile batzuk) dibertsifikatu, ingurume-
naren alorrean jardunbide egokiei buruzko programetan aritzen direnak.

 � Jardueratan, programatan edo proiektutan parte hartzen duten eta iraunkortasunaren ikuspegitik ekintza po-
sitiboak gauzatzen dituzten pertsonen kopurua areagotu.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Ingurugela
 � Global Action Plan

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
Honako programa hauetan parte hartzen duten ikas-
tetxeen kopurua:
 � Aktibatu+ /Berraktibatu + programa
 � Water Explorer programa
 � Natura Modulua
 � Aktibatu+ /Berraktibatu+ programan parte hartzen 
duten familien kopurua

 � Uraren kontsumoa biztanle bakoitzeko (l/bizt/egun)
 � Energia elektrikoaren kontsumoa biztanle bakoitzeko

Aurreikusitako aurrekontua
 � 12.600 euro urtean Aktibatu + programarako
 � 10.000 euro Natura Modulua diseinatzeko
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2eIzena
4.1.2:  Energia iraunkortasunaren paradigma gisa lantzera bideratutako hezkuntza-programa.

Deskripzioa
Ekimen berritzaile honen asmoa da ikastetxeak ohartu daitezela energiak baliabide maisu gisa duen garrantziaz. 
Energiak gure bizitzetan betetzen duen tokiari buruzko esperientzia zuzen eta kontziente batetik abiatuta, bere 
jatorri eta kontsumotik hasi eta ematen dizkigun zerbitzuetaraino. Honako hau litzateke asmoa: eskola-erki-
degoak eta tokiko agintariek energiaren kudeaketa iraunkorrerako igarotzea erraztuko duten ikaskuntzak eta 
trebakuntzak jorratu ditzatela.

Adibideak: 
 � Energiaren gaia Eskolako Agenda 21 programan landu beharreko gai gisa indartu.
 �  Euronet 50/50 max. Eraikin publikoetan energia aurreztu dadila bultzatzeko sare itxurako proiektu europa-
rra. Programa horretan ikastetxeek eta tokiko agintariek parte hartzen dute. Material didaktikoen eta beste 
baliabide batzuen dibulgazioa. Esperientziak trukatzearen balioa.

 �  Halaber, Aktibatu + (etorkizunean Berraktibatu + izango dena) programako moduluetako batek energiaren 
gaia jorratzen du.

Helburu espezifikoak
 � Tresnaz eta baliabidez hornitu, energiaren kudeaketa iraunkorragoari buruz ikasketa eta trebakuntza aktiboa-
goak egin ahal izateko.

 � Ikastetxeen eta tokiko erakunde publikoen kopurua areagotu, energiaren kudeaketa integralarekin eta haren 
erabilera ahalik eta eraginkor eta iraunkorrenarekin konprometituta daudenak.

Espero diren emaitzak
 � Ahalik eta ikastetxe gehien batu, euren zentroko programetan eta proiektuetan energia lantzen dutenak (uda-
lekin eta tokiko beste erakunde batzuekin batera). 

 � Energiaren kudeaketari buruzko material egokiak argitaratu (energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna eta 
ingurumenarekiko eragin negatiboaren murrizketa) eskola-erkidegoarentzat eta tokiko administrazioarentzat.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Ingurugela
 � Bartzelonako Diputazioa

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Bizkaian dauden Euronet 50/50 max sareko ikaste-
txeen kopurua 

 � Inplikatuta dauden udalen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 10.000 euro
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Izena
4.1.3:  Lehen sektoreko merkatuan eskuragarri dauden ondasun eta zerbitzu iraunkorrak eta solidarioak susta-

tzeko jardunaldiak lehen, eta haiek ikusarazteko moduak (etiketak eta publizitatea).

Deskripzioa
 � Baso-kudeaketa iraunkorrari buruzko jardunaldiak. Egur ziurtatua.
 �  Nekazaritzako ingurumen arloko neurriei buruzko zein nekazaritzako eta abeltzaintzako kudeaketa iraunko-
rrari buruzko prestakuntza-jardunaldiak.

 � Bertako abere-arrazei buruzko jardunaldiak.

Helburu espezifikoak
 � Baso-jabeei prestakuntza eman egur ziurtatua ekoiztearen onuren gainean.
 � Abeltzainei prestakuntza eta informazioa eman nekazaritzako ingurumen arloko programetako laguntzen non-
dik norakoei eta helburuei buruz, baita betebeharreko konpromisoei buruz ere.

Espero diren emaitzak
 � Baso-masa areagotu, eta basogintzaren eta abeltzaintzaren kudeaketa iraunkorreko konpromisoekin bat egi-
ten duten abeltzainen kopurua areagotu.

Eragile arduradunak
 � Baso Zerbitzua
 � Abeltzaintza Zerbitzua
 � Nekazaritzako Zerbitzua

Gauzatzedatak
 � Zehaztu gabe. 2015ean zehar, data desberdinetan 
eta eskualdeka.

Ebaluazioadierazlea
 � Jardunaldietan parte hartzen duten baso-jabeak eta 
abeltzainak

Aurreikusitako aurrekontua
 � Zuzkidura ekonomikorik gabe
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2e
5. LERRO ESTRATEGIKOA

HONDAKINAK, ISURKETAK, EMISIOAK 
ETA ZARATA GUTXIAGOTZEA

5.1 helburu operatiboa 
Gaikuntza eskaintzea sortzen ditugun hondakinak eta isurketak egoki kudeatzeko, bizimoduak aldatuz horretarako 
(kontsumo arduratsua).

Izena
5.1.1:  Hondakinak murrizteko eta gaikako bilketa ezartzeko asmoz, bereziki materia organikoarena (bosgarren 

edukiontzia, autokonposta egiteko makinak…), Udalek eta mankomunitateek egiten dituzten sentsibiliza-
zio-ekimenei laguntza eman.

Deskripzioa
 � Herritarrei informazioa emateko planak diseinatzen eta martxan jartzen lagundu, gaikako bilketa hedatzeko 
xedearekin, materia organikoan arreta berezia jarrita.

Helburu espezifikoak
 � Hondakinak kudeatzeko garaian, herritarren ezagutza, gaikuntza eta egoki jarduteko modua areagotu dai-
tezen lagundu.

 � Bizkaiko emaitzak hobetu etxeko hondakinen gaineko aurreikuspenari, kudeaketari eta balorazioari dagokie-
nez.

Espero diren emaitzak
 � Hondakinen aurreikuspen eta kudeaketa egokia egiten duten herritarren kopurua areagotu. Honako sekuen-
tzia hau barneratu: 1) murriztu sortzeko orduan; 2) berrerabili; 3) birziklatu: frakzioak bereiztea, bilketa erraz-
tuko duena, materia organikoan arreta berezia jarrita.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Finantzatutako sentsibilizazio-proiektuen kopurua: 
Materia organikoa biltzeko sistemak dituzten Bizkai-
ko udalen ehunekoa

Aurreikusitako aurrekontua
 � 500.000 euro urtean
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5.2. helburu operatiboa. 
Gaikuntza eskaintzea eguneroko joan-etorrietan sortzen ditugun isurpenak eta zarata gutxiagotzeko (mugikortasun 
iraunkorra).

Izena
5.2.1:  Mugikortasun iraunkorrarekin eta bizikleta garraiobide gisa sustatzearekin lotutako hezkuntza-jarduera 

berritzaileak, Bizikletaren Foru Estrategiaren barruan proposatutakoak.

Deskripzioa
Bizikletaren erabilpena sustatzeko ikasgela pedagogikoa.

Helburu espezifikoak
 � Haurren artean bizikletari buruzko heziketa eman eta hura sustatu.

Espero diren emaitzak
 � Haurrei prestakuntza eman bizikletaren erabilpenari eta bide-segurtasunari buruz.

Eragile arduradunak
 � Euskadiko Txirrindularitza Fundazioa

Gauzatzedatak
 � Urte osoan zehar

Ebaluazioadierazlea
 � Haurren kopurua
 � Jardueren kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 190.000 euro urtean
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2e
6. LERRO ESTRATEGIKOA

LURRALDEAREN ERABILERA

6.1. helburu operatiboa 
Eskuragarri jartzea gaiari buruzko heziketa- eta sentsibilizazio-programak, ardatz izango dutenak lurraldearen zain-
tza eta paisaiaren eraikuntza eta babesa, lurraldea ondasun komuntzat harturik. 

Izena
6.1.1:  Natura kontserbatzeko ekintzen bizipenen esperimentazioan oinarritutako ikaskuntza-programa (lurral-

dearen zainketa).

Deskripzioa
Batetik, natura-parkeetan, babestutako biotopoetan eta Natura 2000 sarean egiten diren ingurumenaren alo-
rreko boluntario-programak bultzatu nahi dira; eta, bestetik, Bizkaiko lurraldean gauzatu beharreko ekintzak 
sendotzeko asmoa dago.

Helburu espezifikoak
 � Lurraldearen zainketa bultzatu, bai ingurumenari buruzko parte-hartze tresna gisa, bai lurraldearen ingurume-
na hobetzeko tresna gisa.

Espero diren emaitzak
 � Parte hartzen duten pertsonen, martxan jarritako proiektuen eta eremu geografikoen kopurua handitu, eta 
Bizkaiko natura-ondarearen garrantzia nabarmentzeko sustatutako proiektuen aniztasuna areagotu.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Parte-hartzaileen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 12.000 euro urtean
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Izena
6.1.2:  Prestakuntza-saioak antolatu, bereziki administrazio publikoei zuzendutakoak, baina baita lurraldearen 

gainean esku-hartzen duten foru-departamentuei ere. 

Deskripzioa
Lurzoruaren okupazioa murrizteko eta optimizatzeko beharrizanaren gainean kontzientziatu, berataz egiten diren 
erabileraren aldaketei edota beste zenbait faktoreri lotuta, hainbat estrategia mota osagarriren arteko nahaske-
taren bidez:

 � Hiri-lurzoruen berrerabilpena lehenetsi beste lurzoru mota batzuen aurrean.
 � Landa-lurzoruak espazio urbanizagarri gisa berriz kalifikatzea murriztu, haiek kontserbatzeko.
 � Behar ez diren edo/eta kudeatu ezin daitezkeen lurzoruak desklasifikatzea planteatu.

Helburu espezifikoak
 � Udalak eta foru-departamentuak kontzientziatu aipatutako gaiaren edota lehentasunen gainean, segimendu 
bat egiteko moduak ezarriz.

Espero diren emaitzak
 � Lurzoruaren kontsumoa murriztu eta behar ez den lurzorua desklasifikatu.
 � Eraikitako ondarea optimizatu.

Eragile arduradunak
 � Udal Planeamendu eta Lurralde Antolamendu saile-
tako iraunkortasun-eragileak 

Gauzatzedatak
 � 2016eko lehenengo hiruhilekoa;  
8 saio udalekin eta beste bat Aldundiko Sailentzat

Ebaluazioadierazlea
 � Hiritarra eta urbanizagarria izatetik desklasifikatu den 
lurzoruaren azalera

 � Lurzoru urbanizaezina areagotzea

Aurreikusitako aurrekontua
 � Idazkaritza teknikoko lanetarako eta jarraipenerako 
laguntza teknikoa, kontratatzerako unean zehaztu 
beharrekoa.
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2e
DIBERTSITATEAREN ALDE ETA ONGIZATE INTEGRALEAN

OINARRITUTAKO GIZARTE EREDU BIDEZKO ETA INKLUSIBO BAT
TRANSMITITZEKO KONPROMISOA

7. LERRO ESTRATEGIKOA

EKINTZARAKO PARTEHARTZEA

7.1. helburu operatiboa 
Parte hartzeko prozesu irekiak hobetzeko ekintzak definitzea. 

Izena
7.1.1: Iraunkortasunaren aldeko Bizkaiko Gazteen Foroa. 

Deskripzioa
Bizkaiko Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako agintarien entzunaldia, Eskolako Agenda 21 programan parte 
hartzen duten ikastetxeen konpromisoak eta proposamenak ezagutzeko.

Helburu espezifikoak
 � Zuzenean ezagutu ikastetxeek iraunkortasunaren alorrean (Eskolako Agenda 21 programaren esparruaren 
barruan) garatzen dituzten proiektuen emaitzak.

 � Ikasleek, irakasleekin batera, ezagutu ditzatela zein diren administrazio publikoek (planteatu zaizkien kezken 
eta eskarien aurrean) martxan jarritako ekintzak. 

Espero diren emaitzak
 � Komunikazio-kanal egonkorra ezarri Eskolako Agenda 21ean parte hartzen duten ikastetxeen eta hurbileko 
administrazio publikoen artean (Udalak, Aldundiak eta Eusko Jaurlaritza). Udaletan duela hamar urtetik hona 
erregulartasunez egiten dira entzunaldi publikoak.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Ingurugela

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Forora bertaratutako pertsonen asebetetze-maila

Aurreikusitako aurrekontua
 � 10.000 euro urtean
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Izena
7.1.2:  Iraunkortasunerako, boluntarioen eta gizarte parte hartzailetzaren hezkuntzaren sektoreko antolakuntzen 

zabalkuntza.

Deskripzioa
 � Hitzarmena EDE Fundazioarekin (bolunta).
 � Hitzarmena EDE Fundazioarekin (Hirugarren Sektorearen Behatokia).
 �  Hitzarmena EAPN Euskadi erakundearekin (Pobreziaren eta Gizarte-Bazterkeriaren Bizkaiko Foru behatokia).

Bizkaiko gizartearen foroak, mahaiak eta behatokiak:
 � Elkarrizketa Zibilerako Mahaia.
 � Haurren Behatokia.
 � Genero Indarkeriaren Behatokia.
 � Pobreziaren eta Gizarte-Bazterkeriaren Behatokia.
 � Familiaren Euskal Kontseilua.
 � Hirugarren Sektorearen Behatokia.
 � Adineko Pertsonen Kontseilua.

Helburu zehatzak
 � Boluntarioak eta gizarte partaidetza sustatzea eta ezagutzera ematea.

Itxaroten diren emaitzak
 � Bizkaiko herritarrek sektore honetako antolakuntzak ezagutzea lortzea.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � 2015

Ebaluazioaren adierazlea
 � Zabalkuntzako jardueren kopurua

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 400.000 euro
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2e
7.2. helburu operatiboa 
Iraunkortasunerako Hezkuntzari atxikitako kolektiboei parte hartzeko bide berriak ziurtatuko dizkieten berariazko 
estrategiak zehaztea.

Izena
7.2.1: Norberaren Agenda 21. Iraunkortasunarekin dudan konpromisoa.

Deskripzioa
Ekimen berritzaile honen asmoa da pertsonei jarduteko aukera-sorta bat eskaintzea, bizimodu iraunkorrarekiko 
euren konpromisoa areagotzen lagunduko diena. Aipatutako ekintzetan neurrizko inplikazioa edota inplikazio 
ez hain zorrotza egon daiteke jardunbide egokiak gauzatzerako garaian, baina baita oso konpromiso altua ere. 
Azkenik, autoebaluazio baten bidez, tresna erabiltzen duen pertsonak iraunkortasunarekiko daukan konpromi-
so-maila neurtu ahal izango du.

Helburu espezifikoak
 � Pertsonei lagundu bizimodu iraunkor bat aurkitu eta berataz gozatu dezaten, ekintza positiboen eta jardunbide 
egokien ikuspuntutik.

 � Iraunkortasunaren kultura hedatu herritarren artean, parte hartzearen bidez eta sare sozialetan esperientziak 
partekatuz.

Espero diren emaitzak
 � Pertsonen ongizatea handitu, koherentzia pertsonala, kohesio soziala, ondarearen ezagutza eta etxeko eko-
nomiaren hobekuntza areagotuz, eta, aldi berean, ingurumenarekiko eta inguru sozialarekiko eragin negatiboa 
murriztuz.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Gauzatzedatak
 � 2016. urtetik aurrera

Ebaluazioadierazlea
 � Parte-hartzaileen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 10.000 euro
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8. LERRO ESTRATEGIKOA

BIZI KALITATEAREN BIKAINTASUNA OHITURA OSASUNGARRIEN 
ETA PREBENTZIOZKO JOKAMOLDEEN BIDEZ

8.1. helburu operatiboa 
Nutrizio-heziketa sustatzea etxean, eskolan eta komunitatean.

Izena
8.1.1:  Ikastetxeetan tokiko elikagaien kontsumoari, osasunari eta iraunkortasunari buruzko hezkuntza-ekimenak 

eta ekintza orientatzaileak.

Deskripzioa
Eskola Agenda 21 programaren eta 2020ko Ingurumeneko Esparru Programaren barruan, tokiko elikagaietara 
jotzen, eta, aldi berean, materia hori tresna pedagogiko eta baliabide didaktiko gisa erabiltzen dituzten esko-
la-jantokiei buruzko esperientziak bildu eta ezagutzera emango dira.

Helburu espezifikoak
 � Eskola-jantokien jardunbide egokiak ezagutzera eman, Bizkaiko ikastetxeen sareak beste urrats bat eman ahal 
izan dezan iraunkortasunarekin duen konpromisoarekiko.

 � Ekonomia zirkularraren eta tokiko ekonomiaren ondorio positiboak ezagutarazi.
 � Mezu esanguratsuak zabaldu honako hauek duten harremanari buruz: tokiko elikagaiek, nekazaritza-jardue-
rak, nekazaritzako bioaniztasunak eta espezie exotiko inbaditzaileen kontrolak.

 � Elikadurarekin, osasunarekin eta ongizatearekin lotutako balioak ezagutzera eman.

Espero diren emaitzak
 � Bizkaiko ikastetxeen zerrenda areagotu, non kalitatezko tokiko elikagaiak erabiltzeaz gain, alderdi hori euren 
programazioan eta hezkuntza-praktikan islatzen duten.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Ingurugela

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Jantokian tokiko produktuak erabiltzen dituzten 
ikastetxeen kopurua

 � Bizkaian nekazaritza eta abeltzaintza ekologikora bi-
deratutako azalera

Aurreikusitako aurrekontua
 � 3.000 euro urtean
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2e
8.2. helburu operatiboa 
Bizimodu osasungarria sustatzea etxean, eskolan zein komunitatean.

Izena
8.2.1:  Entrenatzaileentzako eta kirol-monitoreentzako prestakuntza, osasun- eta iraunkortasun-eragile gisa tre-

batzeko.

Deskripzioa
Osasunari eta iraunkortasunari buruzko edukiak garatu gaur egun martxan dauden eta entrenatzaileei eta kirol-mo-
nitoreei zuzenduta dauden prestakuntza-programetan (“Prestakuntza-pilulak” eta “Kirol-monitore ikastaroa”).
Eduki posibleak: elikadura egokia, jardunbide segurua, balio positiboen igorpena, ohitura osasuntsuak gorde-
tzea (ohitura higienikoak, elikadura-hezkuntza, drogazaletasunen edota mendekotasuna sortzen duten beste 
jokaera batzuen prebentzioa…), kirol-produktuen eta -zerbitzuen kontsumo arduratsua.

Helburu espezifikoak
 � Entrenatzaileak eta kirol-monitoreak sentsibilizatu eta haiei tresnak eman, euren zeregin profesionalean 
osasun-eragile gisa zein ohitura iraunkorren eragile gisa jardun ahal izan dezaten.

 � Kirol-produktuen eta -zerbitzuen kontsumo arduratsua sustatu.

Espero diren emaitzak
 � Programa horietan parte hartzen duten pertsona guztiek euren lan-esparruan osasunari eta iraunkortasunari 
buruzko beharrezkoa den prestakuntza izan dezatela. 

Eragile arduradunak
 � Kultura Saila

Gauzatzedatak
 � Ikasturte berriaren hasiera, 2015eko azaroa

Ebaluazioadierazlea
 � Prestakuntza hau jaso duten pertsonen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 2.500 euro
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Izena
8.2.2:  “Kirola osasunaren bidea” izeneko sentsibilizazio-kanpaina, bai kirol-jarduera fisikoaren abantailei 

buruzkoa, bai hura praktikatzearen gaineko ohitura iraunkor egokiei buruzkoa.

Deskripzioa
 “Kirola osasunaren bidea” kanpainak gaur egun zenbait ekintza garatzen ditu, hazi egingo direnak Programa ho-
nen indarraldiko urteetan: besteak beste, iraunkortasunarekin lotutako gaiei buruzko argitalpenen eta hitzaldien 
kopurua areagotuko da, kirol-medikuntzako unitate mugikorrak kirolerako mediku-azterketak egin eta aholku-
laritza lanak emango dizkio gero eta jende gehiagori, eta Ortuellan egiten ari den ohitura osasuntsuak hartzeko 
programa pilotua beste udalerri batzuetara hedatuko da, baita Ortuellako beste talde batzuengana ere.

Helburu espezifikoak
 � Bizkaiko Lurralde Historikoko pertsonak trebatu, bizimodu-ohitura osasuntsuen gaineko erabakiak hartzeko.

Espero diren emaitzak
 � Programa horietan parte hartzen duten pertsonen kopurua areagotu, baita prestakuntzarako tresnen kopurua 
ere.

Eragile arduradunak
 � Kultura Saila

Gauzatzedatak
 � 2015ean hasi

Ebaluazioadierazlea
 � Argitalpenen eta hitzaldien kopurua, eta bertaratu-
tako pertsonena.

 � Unitate mugikorrak aztertu eta aholkatu dituen per-
tsonen kopurua.

 � Esperientzia pilotua garatzen den udalerrien kopurua, 
garatutako programen kopurua eta parte hartzen 
duten pertsonen kopurua.

Aurreikusitako aurrekontua
 � 50.000 euro
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2eIzena
8.2.3:  Osasungiroa plataformaren eta Osasunsarea sarearen zabalkuntza iraunkortasuna eta osasuna susta-

tzearen ondoreetarako.

Deskripzioa
“Menos pastillas, más zapatillas” bezalako ekimenak sustatzea, belaunaldien arteko harremanak sustatzeko 
ibilaldiak.

Helburu zehatzak
 � Osasuna eta belaunaldien arteko harremanak sustatzea.

Itxaroten diren emaitzak
 � Bizkaiko herritarrek Osasungiroa eta Osasunsarea ezagutzea eta burutzen dituzten jardueretan parte hartzea.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � 2015

Ebaluazioaren adierazlea
 � Zabalkuntzako jardueren kopurua

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 3.000 euro

Izena
8.2.4:  Hirigintza-plangintzako profesionalei zuzendutako prestakuntza da, eta udalerri osasuntsuaren, atse-

ginaren eta iraunkorraren irizpideak aintzat hartuta planifikatzeko beharrizanaz kontzientziatzera bide-
ratuta dago.

Deskripzioa
Honako helburu hauek erdiesteko estrategiak eta jarraibideak:

 � Gune berdeak dituzten hiriak
 � Motorrik gabeko mugikortasuna: oinezkoena eta bizikletena
 � Konfort akustikoa
 � Irisgarritasuna
 � Hiri-paisaia eta hiri-ingurukoa

Helburu espezifikoak
 � Udalak eta foru-departamentuak kontzientziatu aipatutako gaiaren edota lehentasunen gainean, segimendu 
bat egiteko moduak ezarriz.

Espero diren emaitzak
 � Hiri atseginagoak eta osasuntsuagoak lortu, dagoeneko badauden esparruak hobetuz eta etorkizuna egoki 
diseinatuz.

Eragile arduradunak
 � Iraunkortasun-eragileak

Gauzatzedatak
 � 2016eko lehenengo hiruhilekoa;  
8 saio udalekin eta beste bat Aldundiko Sailentzat

Ebaluazioadierazlea
 � Espazio askeen areagotzea
 � Bizikletentzako eta oinezkoentzako ibilbideen area-
gotzea

 � Konfort akustikoko guneetako enplegua

Aurreikusitako aurrekontua
 � Idazkaritza teknikoko lanetarako eta jarraipenerako 
laguntza teknikoa, kontratatzerako unean zehaztu 
beharrekoa.
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9. LERRO ESTRATEGIKOA

GIZARTE ASKOTARIKOA, BIDEZKOA ETA SOLIDARIOA

9.1. helburu operatiboa 
Balioen aldaketa sustatzea, sexuaren araberako gizarte-rolak eta estereotipoak desagerraraziz eta emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna eta erantzunkidetasuna bultzatuz.

Izena
9.1.1:  Genero ikuspegitik abiatuta zaintzaren arloan lan egiten duen pertsonalaren prestakuntza jardueren di-

seinu, plangintza, dinamizazio eta ebaluazioan.

Deskripzioa
Generoari lotuta dauden alderdietan pertsona zaintzaileen lanen eraginari buruzko azterlana egitea litzateke.

Helburu zehatzak
 � Pertsona zaintzaileek generoaren arloan duten eragina ezagutzea.

Itxaroten diren emaitzak
 � Eraginari buruzko azterlana egitea.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � Datak jarri gabe.

Ebaluazioaren adierazlea
 � Azterlanaren emaitza.

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 18.000 euro

Izena
9.1.2:  Praktika onen bilketa eta prestakuntza hirigintzako talde profesionalentzat, hirigintza eta lurraldearen ho-

bekuntzan, diseinuan eta plangintzan generoaren ikuspegia sartuz.

Deskripzioa
Hiri Adeitsuen proiektua abian jartzea.

Helburu zehatzak
 � Lurralde Adeitsuaren eraikuntza.

Itxaroten diren emaitzak
 � Prestakuntzako ekintzak egitea.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � Datak jarri gabe.

Ebaluazioaren adierazlea
 � Prestakuntzako ekintzen kopurua.
 � Prestakuntzan parte hartzen duten pertsonen kopurua.

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 20.000 euro
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2e
9.2. helburu operatiboa. 
Genero-indarkeria desagerrarazteko heztea.

Izena
9.2.1:  Emakumeen aurkako indarkeriaren ezabaketan gizartearen kontzientziatzea eta parte hartze aktiboa sus-

tatzea.

Deskripzioa
 “Tartekari Sarea” gizarte laguntzako sareen kudeaketa eta finkapena.

Helburu zehatzak
 � Gizartea hain larria den emakumeen aurkako indarkeriaren arazoari dagokionez sentiberatzen laguntzea.
 � Hori ezabatzeko gizarte zibilak duen parte hartzearen garrantzia ikustaraztea.
 � Emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzea.
 � Biktimak diren emakumeei laguntza eta abegi hori eskain ditzaketen bitarteko espezializatuekiko laguntza 
eskaintzea.

 � Emakume horiek hurbilen duten giroan integratzea eta horien gizarte parte hartzea erraztea.

Itxaroten diren emaitzak
 � Gizarte zibila emakumeen aurkako indarkeriaren ezabaketan jardutea lortzea.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � 2015

Ebaluazioaren adierazlea
 � Erakunde laguntzaileen kopurua.

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 468.700 euro
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Izena
9.2.2:  Beldur Barik programaren gaineko ezagutza zabaldu. Genero indarkeriari buruzko film laburrak eta beste 

hainbat komunikazio-baliabide. 

Deskripzioa
Emakunderekin lankidetza-hitzarmena Beldur Barik programaren gainean. Programa hori erakunde arteko pro-
grama bat da, indarkeria sexistari aurre egitea helburu duena eta gazteriari zuzenduta dagoena.

Honako hauek dira jorratzen diren jarduerak:
 � Materialak eskuragarri jarri
 � Topaketa
 � Beldur Barik lehiaketa
 � Etab.

Helburu espezifikoak
 � Euskadiko gazteria “Beldur barik” jarreraren gainean sentsibilizatu, indarkeria sexistari aurre egin, emakume-
enganako indarkeriaren aurka sentsibilizatu. 

Espero diren emaitzak
 � Gizarte zibila emakumeen aurkako indarkeriaren ezabaketan jardutea lortzea.

Eragile arduradunak
 � Berdintasunerako Zuzendaritza eta Emakumeak Ba-
besteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua (Gizarte 
Ekintza)

Gauzatzedatak
 � Urte guztian zehar, baina bereziki azaroaren 25aren 
inguruan.

Ebaluazioadierazlea
 � Parte hartzen duten udalerrien kopurua
 � Parte hartzen duten gazteen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 35.000 euro
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2e
9.3. helburu operatiboa 
Gizarte-inklusioaren alde heztea eta sentsibilizatzea.

Izena
9.3.1:  Ezintasunak dituzten pertsonen gizarte inklusioa lortzeko ekitaldiak antolatzearen beharrizanari buruz 

sentiberatzea (ONCE, FEKOOR, etab.).

Deskripzioa
 � Kirol federatua ezinduak diren pertsonentzat.
 � Langarik gabeko azoka.
 � Basauriko bilera paralinpikoa.
 � Ezinduen egunaren ospakizuna.

Helburu zehatzak
 � Gizarte inklusioa lortzeko ekitaldiak sustatzea.

Itxaroten diren emaitzak
 � Gizarte inklusioa sustatzeko era guztietako ekitaldiak laguntzea.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � Datak jarri gabe.

Ebaluazioaren adierazlea
 � Ekitaldien kopurua.

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 75.000 euro

Izena
9.3.2:  Herritarrei gizarte zerbitzuei buruzko hezkuntzako-laguntzako informazioa ematea.

Deskripzioa
 � Argitalpenak webean.
 � Call-Centerra.
 � Azterlanak eta memoriak.
 � Programa-zerbitzuak-prestazioak.

Helburu zehatzak
 � Laguntza programei buruzko informazioa ematea eta horiek zabaltzea.

Itxaroten diren emaitzak
 � Herritarrek Bizkaian laguntza egitarauei buruz duten ezagutza areagotzea.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � 2015

Ebaluazioaren adierazlea
 � Informazioaren arloko ekintzen kopurua.

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 70.000 euro
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Izena
9.3.3:  Iraunkortasunerako hezkuntzako komunikazio-tresnak egokitu 

beharrizan bereziak dituzten pertsonentzat. 

Deskripzioa
Etengabe eboluzionatzen ari diren Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek (IKT) ahalbidetu egiten dute 
informazioa igortzeko erabiltzen diren baliabideak doitzea. Aldi berean, beharrezkoa denean, egokiak irizten 
diren euskarri fisikoak erabiliko dira. Ekimen berritzaile hori garatzeak ahalbidetu egingo du komunikazio-meto-
doak eta -baliabideak gizatalde berezientzat egokitzea.

Helburu espezifikoak
 � Beharrizan bereziak (ikusmena, entzumena, arreta-arazoak…) dituzten pertsonengana hurbildu iraunkortasu-
nerako hezkuntzaren esparruko informazioa eta ekimenak.

Espero diren emaitzak
 � Komunikazio-tresnak hobetu eta iraunkortasunerako hezkuntza herritar guztiengana hurbiltzea ahalbidetu.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Gizarte Ekintza Saila

Gauzatzedatak
 � 2016-2020

Ebaluazioadierazlea
 � Egokitutako eta prestatutako euskarrien eta baliabi-
deen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 12.000 euro urtean
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2e
9.4. helburu operatiboa 
Arriskuen prebentziorako eta adinekoen eta mendekotasundunen zainketarako heztea.

Izena
9.4.1:  Zabalkuntza handiagoa ematea adineko pertsonen programei.

Deskripzioa
 � Adineko pertsonen arteko elkarteen eta boluntaren arteko jarduketa planak zabaltzea.
 � Nagusi Txartela.
 � Zerbitzu Juridikoa.
 � Prestakuntza jarduerak ZAINDUZ Programaren barruan.
 � Lehiaketa literarioa eta pintura eta argazki lehiaketa adineko pertsonentzat.
 �  Adineko Pertsonen Kontseiluari buruzko ezagutza zabaltzea adineko pertsonen parte hartzea dinamizatze-
ko-bideratzeko elementua delako.

Helburu zehatzak
 � Zahartze aktiboa sustatzea.

Itxaroten diren emaitzak
 � Lehiaketetan 80 pertsona parte hartzaile; aholkularitza juridikoan 250 pertsona parte hartzaile; Txartelari da-
gokionez, 8.000.

Erantzukizuna duten eragileak
 � Gizarte Ekintza

Egiteko datak
 � 2015

Ebaluazioaren adierazlea
 � Adineko pertsonentzat diren programetan parte har-
tuko dutenen kopurua.

Zenbatetsi den aurrekontua
 � 110.000 euro
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10. LERRO ESTRATEGIKOA

NOLA JO ONGIZATEKO GIZARTE BATERANTZ

10.1. helburu operatiboa 
Ekosistemen zerbitzu, ekonomia berde, gizarte-berrikuntza eta garapen iraunkorrezko ezagutza handitzea.

Izena
10.1.1:  Informazio- eta prestakuntza-programa, honako alderdi hauek eskaintzen dituzten aukerei buruzkoa: 

ekosistemetako zerbitzuen eta ekonomia berdearen ikuspuntuak, berrikuntza sozialak eta iraunkorta-
sunaren ikuspegi integralak.

Deskripzioa
Informazioak, prestakuntza-jardunaldiak eta topaketak prestatuko dira, ekosistemetako zerbitzuen eta ekono-
mia berdearen arteko loturari buruzkoak izango direnak. Ekonomia berdeaz hitz egitean, naturaren erabilera 
arduratsuaz ari gara (ekoberrikuntza, ekodiseinua, enplegu berdea, erosketa eta kontratazio berdea), betiere 
iraunkortasunaren ikuspegi integral batetik begiratuta.

Helburu espezifikoak
 � Ekosistemetako zerbitzuen, ekonomia berdearen eta gizartearen ongizatearen artean dagoen harremana eza-
gutarazi eta hari buruzko prestakuntza eman, iraunkortasunera bidean aurrerapausoak ematen dituen gara-
pen iraunkorreko prozesu baten barruan.

Espero diren emaitzak
 �  “Gizartearen ongizaterako ekosistemetako zerbitzuak” deritzon kontzeptuaren mezua hedatu sektore pro-
fesionaletan, eta trebakuntza eman mezu hori berrikuntza berdearen ikuspegi berri batean sustatu dezaten.

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Garapen iraunkorrari eta ingurumenaren gaineko 
hezkuntzari buruzko UNESCOren katedra (UPV/EHU)

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Prestatutako pertsonen kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 6.000 euro urtean



2. ERANSKINA: Ekimen berritzaileen fitxak 73

2e
10.2. helburu operatiboa 
Iraunkortasunerako hezkuntzan eta heziketan tresna didaktikoak izan daitezkeen kontzeptuak, metodologiak eta 
baliabideak sustatzea.

Izena
10.2.1:  Hezkuntza-metodologia berriekin esperimentatu eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiekin 

-IKT- (Internet, teknologia mugikorra) eta sare bidezko lanarekin uztartu, iraunkortasunerako hezkun tza-
sistema berriak bultzatzeko asmoz.

Deskripzioa
Helburua honako hau da: ikertu, diseinatu eta praktikara eraman iraunkortasunerako hezkuntzako modelo eta 
teknika berritzaileak, bai hezkuntza- eta gizarte-arloko ikuspegi eta metodologia berrien esparruan (“Haurren 
hiria”, “Hiri adimentsuak”, “SlowCities”, “Hiri atseginak”, “Konfiantzaren pedagogia”, “Ikaskuntza-Zerbitzua”… ), 
bai informazioa hedatzea laguntzen duten tresnen esparruan zein Interneten eta sare sozialetan komunikatzea 
eta parte-hartzea ahalbidetzen duten baliabideen esparruan ere. 

Helburu espezifikoak
 � Egiteko modu berriak, metodologiak eta ikaskuntza uztartu, IKTekin izandako esperientzian oinarrituta.
 � IHE 2020 egitasmoaren jardueretara ikuspegi eta baliabide berritzaile horiek gaineratu.

Espero diren emaitzak
 � Aurrerapausoak eman hezkuntza-metodologia berritzaileak atxikitzeko prozesuan, baita helburu horretarako 
erabiltzen diren tresnekin ere.

 � Erakargarrienak diren hizkuntzak, euskarriak, programa informatikoak eta elektronikoak erabili (bereziki hau-
rrentzat, nerabeentzat eta gazteentzat erakargarrienak direnak).

Eragile arduradunak
 � Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Eragile laguntzaileak
 � Ingurugela
 � LANTIK

Gauzatzedatak
 � IHE 2020 egitasmoaren indarraldia

Ebaluazioadierazlea
 � Esperientzien kopurua

Aurreikusitako aurrekontua
 � 6.000 euro


