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Udaleku ibiltaria euskaraz Uribe
Kostatik HARIArekin
HARIA Getxoko euskal gazte aisialdi elkarteak udaleku ibiltari bat antolatu du Uribe Kostatik, datorren abuztuaren 24tik
30era, euskaraz ulertu eta ikasi zein erabiltzeko gogoa duten
12 eta 17 urte arteko gazteentzat. Hauxe izango da HARIA
elkartearen lehen egitasmoa, COVID-19aren eraginez, uztailetik abuztura atzeratu behar izan dena. Horrekin batera, aurrerantzean, ibilaldiak, txangoak, bisitak, dinamikak, tailerrak,
kirol jarduerak, eta beste hainbat egitasmo ezberdin burutzeko asmoa dute, hizkuntz murgilketa ereduetan oinarrituz.
Udalekua Algortatik ibiltzen hasiko da, eta astebete igaroko
dute partaideek Uribe Kostari buelta ematen. Amaiera ere Algortan izango da, eta bidean hainbat herri bisitatu eta ekintza ezberdin egingo dituzte, giro euskaldunean, ondarearen
lanketa, mendizaletasuna, kultura-artekotasuna eta hainbat
baloreen lanketarekin. Gazteek janaria eramango dute etxetik
eta egunero itzuliko dira etxera
lotara.
Ekimenaren prezioa 154€koa
izango da Bizarra Lepoan elkarteko bazkideentzat eta 189koa
bazkide ez direnentzat. Izen
ematea:
https://www.hariaetenbarik.eus/izena-eman/

* Gazte Ekintzaileak 2020 Lehiaketa, Injuve erakundeak deitua,
35 urte baino gehiago ez dituzten eta eratuta dauden enpresentzako proiektu berritzaileen buru diren gazteei laguntzeko, gehienez hiru
urteko eta gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin, sustatzen diren
sektorea edozein dela ere. Hautatutako lehenengo hamar pertsonei
20.000 euroko diru-laguntza emango zaie. Eskaerak: uztailaren 16ra
arte. Argibideak: https://bit.ly/2NuAEJE
* XV. Gazte máshumano Saria, Fundación máshumano erakundeak
deitua, 14 eta 30 urte bitarteko gazteengan talentu sozialki arduratsua
sustatzeko eta babesteko. Sari honek prestakuntza, aholkularitza eta
laguntza eskaintzen ditu, laguntza-ibilbide gidatu eta mentorizatu baten
bidez. Hiru kategoria ezartzen dira (bizi-kalitatea eta pertsonen integrazioa hobetzeko proiektuak; planetarentzat ingurune osasungarriagoa,
jasangarriagoa eta oparoagoa eraikitzen laguntzen duten proiektuak;
eta gizarte-sektorea berritzera bideratutako proiektuak). Kategoria bakoitzeko 2.000€-ko lehen sariak eta sari bereziak eskuratu ahal izango
dira. Proiektuak entregatzeko epea: irailaren 30era arte, premiomashumano.com bidez. Argibide gehiago: https://bit.ly/2YzDW4V

Berrogeita hamar bat lagunek hartu zuten parte ekimenean

“Gazteak konfinamenduaren aurrean:
oraina eta geroa” galdetegiaren ondorioak
18 eta 30 urte bitarteko berrogeita hamar bat pertsonak
hartu dute parte Gazteak koninamenduaren aurrean: oraina
eta geroa galdetegian. Gazteria
Zerbitzuak haiekin kontaktua du edo izan du gazteen
proiektuei laguntzeko Wanted
programaren esparruan. Galdetegi hori koninamenduaren fasean egin zen.

Etxebizitza
libreak
alokatzeko
laguntzak
Eusko Jaurlaritzak laguntzak
deitu ditu etxebizitza libreak
alokatzeko, Covid-19ren osasun-krisiak eragindako egoera ekonomiko eta sozialei aurre egiteko, 18 urtetik gorako
pertsonei edo emantzipatuei
zuzenduta. Euskal Autonomia Erkidegoan urtebetez bizi
izana egiaztatu beharko da,
etenik gabe eta laguntza eskatu aurretik, eta bizikidetzaunitatearen gehieneko ondarea (dirua, tituluak, baloreak,
ibilgailuak...) ezin da 50.000
€-tik gorakoa izan. Eskaerak
entregatzeko epea: irailaren
30era arte. Harremanetarako:
Alokabide (tel.: 944 044 798).
Argibide gehiago: https://bit.
ly/2VBHRfN

Ondorio nagusien artean,
egiaztatu da ez dela “konfinamendu bat” egon, “konfinamendu asko” baizik, oso desberdinak pertsona bakoitzaren
zirkunstantzia bakarren ara
bera eta ingurune hurbilean
gertatu diren, gertatzen ari
diren eta gertatuko diren
gauzekiko kezka partekatzen
da (pobretzea, murrizketak
gastu publikoetan, tokiko
merkataritzaren egoera…).
Kezka sortzen dute komunitatea partekatzen dugun
pertsonen egoerak, kultura
eta hura sustatzera bideratutako aurrekontu publikoak,
emantzipatzeko zailtasunak,
adinekoen egoerak edo botere publikoen erabakiak hartzeko prozesuak birzentralizatzeko moduak. Halaber,
“agerian geratu da gizakiak eragin handia duela planetan eta
planetaren
hauskortasunean,
desinformazioaren eta globalizazioaren beraren arriskuak,
egoerari aurre egiteko erabilitako gerra-hizkera eta logika arbuiatzea, benetan garrantzitsua
dena zaintzearen garrantzia edo
politikarien jokabide tamalgarria”. Horixe da galdetegiaren ondorioetan aipatzen
dena.
Administrazioarentzako pro-

posamenei dagokienez, bat
nabarmendu behar da: botere
publikoek ez dezatela jardun
gazteei bizkarra emanez, ez
ditzatela gazteak ahaztu, entzun diezaietela, galde diezaietela, eta gazteek aktiboki
parte har dezatela gizarte- eta
ekonomia-ehuna berreraikitzen. Halaber, teknologien
erabilera positibo eta berritzaileetan sakontzea proposatzen da, ondo funtzionatzen
ari zena egiteari utzi gabe,
lan egiteko modu berriak aztertzea, baliabideak erraztea,
alokairuari laguntzea, enplegua sortzen duten sektoreak
aktibatzea eta espazio publikoen erabilera maximizatzea.
Erantzunak 50 pertsona inguruk eman zituzten. Pertsona horiek galdera-sorta
beteta bidali zuten, eta ekainaren 9an egindako lan-saio
telematiko bati edukia eman
zioten.
Udaleko Gazteria Zerbitzuak
maiatzean abiarazi zuen
ekimen hau, gazteek koninamendu-egoera nola bizi
zuten ezagutzeko, hausnarketak partekatzeko gune bat
sortzeko eta errealitate berriari aurre egiteko gako batzuk aurkitzeko.

Kontuan hartu
beharrekoa,
Interrailen
bidaiatuz gero
Herrialde askoren mugak itxi
eta Covid-19gatik nazioarteko
bidaiak amaitu ondoren, Europa poliki-poliki irekitzen hasi
da. Hori dela eta, Europarako
hurrengo bidaiak planiikatzeko orduan, zenbait alderdi hartu behar dira kontuan.
Gazteen artean gehien erabiltzen den aukeretako bat Interrail da. Web orrialde honetan,
https://bit.ly/3fUA97Y,
jarraibide orokor batzuk biltzen
dira ahalik eta modurik seguruenean bidaiatzen laguntzeko, bai eta bidaia garrantzitsuari buruzko informazioa
ere, herrialde batetik bestera
bidaiatzeko.

Gaztelekuak eta Gazte Informazio
Bulegoa berriro zabalik
Algortako eta Romoko Gaztelekuek eta Gazte Informazio Bulegoak
beren ohiko jarduera berreskuratu dute. Edukiera % 60ra murriztuko
da; beraz, Algortako Gaztelekuan 25 pertsona eta Romoko Gaztelekuan 15 baino ezin izango dira egon aldi berean. Gazte Informazio
Bulegoak banan-banan hartuko ditu erabiltzaileak, eta ez da beharrezkoa izango aurretiko hitzordua kontsultaren bat egitera joateko.

