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1.6.1

TOLOSA,
OSASUNEZ BIZITZEKOA

BIZI OHITURA OSASUNGARRIA SUSTATU AKTIBITATE FISIKOAREN BIDEZ
Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:
• Zeharkakotasun politikak indartu eta sinergiak
aprobetxatu kolektibo ezberdinekin (haur, gazte,
heldu, adineko pertsonak).
• Osasungintzarekin batera EKINTZA oso bat landu
eta martxan jarri.
• Pertsonen behar desberdinei egokitutako aktibitate
fisikoa eskaini, emakumeen parte-hartzea sustatuz.

• Asia aktiboa eta ohitura osasuntsuekin bultzatzeko
jarduera “transbersalak”.
• Espazio urbanoa “bir-konkistatu” (diseinuan,
baliabideetan erreparatuz) herritarron
aktibotasuna probokatzearen alde, eredu formala
eta egituratuetatik kanpo, norberaren iniziatiba eta
sormenari protagonismoa emanez.

Ekintzak

2017

• Mugi-Tolosaren sendotzen. Bolondresen patehartzea ugarituz, eragile ezberdinen lankidetza
sustatu eta gero
• Gipuzkoako Kirol egokituaren federakuntzarekin lankidetza ildoak jorratu, eskualdean,
desgaitasuna fisiko, psikiko edo sensoriala duten pertsonentzako instalazioak eskura jarriz
eta atenzio kualifikatua eskainiz.

2018

Betetze maila

% 75

% 50

• Mugi-Tolosaren sendotzen: laguntzaile bolondresen patehartzea ugarituz. Zentzu honetan
Orixe ikastetxearekin lankidetza lotu da, 2018-2019 ikasturtetan partehartzeko laguntzaile gisa.
Bestetik, 2018-2019 iksaturterako Maria Josefa Eguneko zentrokoek parte hartuko dutela .
Ikasturte berriaren aurreikuspenetan, oraindik zehazteko dauden zerbitzu-ekintza berriren
bat sartu nahi litzateke (bizikleta egokituen erabilera/ kalejira txarangekin.
• Gipuzkoako Kirol egokituaren federakuntzarekin lankidetza ildoak jorratu, eskualdean,
desgaitasuna fisiko, psikiko edo sensoriala duten pertsonentzako (eskolumeak- helduak)
instalazioak eskura jarriz eta atenzio kualifikatua eskainiz.Lankidetza hitzarmena gauzatzear.

% 75

% 50

1.6
1.6.2

TOLOSA,
OSASUNEZ BIZITZEKOA

PARTAIDETZAZKO KIROL JARDUEREN BIDEZ, AISIA HELBURU DUEN KIROL EREDUA ETA IBILBIDE EZ LEHIAKORRA AHALBIDERATU
Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:
• Kirol eredu desberdinak eta eskaintza desberdinak erakusteko sentsibilizazio
kanpaina egin. Kanpainetan, ez da erabiliko hizkuntza eta irudi sexistarik
dokumentu, publizitate edo beste edozein materialetan.
• Jarduera fisikoa famili giroan diseinatua, kontziliaziorako bideak jorratuz.
• Naturari begiratzen dion kirola eskaini.
• Kirol minorizatuen eskaintza areagotu.
• Emakumeei zuzendutako kirol jardueren antolaketa

• Eredu eta balio berrietara egokitzen diren erreferentziazko kirol-ikuskizun,
jarduera eta praktikak bultzatu, izaera ludikoa, hezigarria eta ez-lehiakorra
izango dutenak, eta lehentasuna eman osasunari, jarduera fisikoari eta
ingurune naturala errespetatzeari. Eta, era berean, beste balore batzuk
sustatu, besteak beste, lankidetza, taldean lan egitea, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna. )
• Helburu hauek dituzten klubak indartu (Zumardia elkartea besteak beste).
(Epe motza).

Ekintzak

2017

• Bolei ondartzaren bultzada (ferialean kokapena), hainbat helburu betez, eredu ez lehiakorra soilik,
kirolminorizatua, emakumeen presentzia. Horrekin batera iraileko txapelketari babesa areagotu dio Udalak.
• Zumardia elkarteak kudeatzen duen gunean (Pototxo) pretilaren itxitura eta plaka fotoboltaikoak argi
hornidurarentzako

2018

Betetze maila

% 75

% 50

• Bolei ondartzaren bultzada (ferialean kokapena), hainbat helburu betez, eredu ez lehiakorra
soilik, kirol minoritarioa, emakumeen presentzia. Horrekin batera iraileko txapelketari babesa
mantenduko du Udalak.
• Zumardia elkarteak kudeatzen duen gunean (Pototxo). Hitzarmena eguneratu eta diru
laguntza izenduna ahalbideratu 2019 aurrekontuetarako, 12.000€ -koa.

% 100

% 50

1.6
1.6.3

TOLOSA,
OSASUNEZ BIZITZEKOA

TOLOSAKO KIROL ELKARTEEN EGITURA SENDOTU ETA MONITOREAK FORMATU EREDU BERRIETAN ETA BALOREETAN
Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:
• Kirol elkarteekin diru-laguntzen hausnarketa prozesu bat ireki, behar
eta balore berrietara egokitzeko asmoarekin.
• Monitoreen formakuntza etengabea baloreetan, berdintasunean eta
euskaran. Aldundiarekin elkarlanerako guneak jorratuz.
• Eskola kirola eraldatze bidean jarri eragile guztien konpromisuarekin
helburu, arau eta ekintza mailan. Diru laguntza ugaritzea ezinbestekoa
da, duintasuna eta sinesgarritasuna eman nahi bazaio. Era berean,

antolatzen diren jardueretan gazteen garapen integrala sustatu,
sexuaren araberako estereotipoak eta rolak saihesteko mekanismoak
martxan jarriz.
• Kluben eredu lehiakorra eta kirol praktika egituratuak ez ezik, naturan
kokatutako kirol eta jarduera fisiko ez lehiakorra sustatzen duten klub
ereduen sustapena hauspotu.

Ekintzak

2017

• Hezkidetza proiektua eskola kirolera zabaldu, koordinatzaileekin partekatuz egungo diagnosia eta
lan ildo berriak beraiekin adostuz.

2018

• Hezkidetza proiektua eskola kirolera ez ezik kirol klubetara, aisialdi taldeetara... zabaltzeko ahalegina
egin da. Eskola kiroleko koordinatzaileekin partekatuz egungo diagnosia eta lan ildo berriak beraiekin
adostu dira eta begiraleen formakuntza saioetan txertatu da.
Horretaz gain, Aldundiak eskainitako eskola kiroleko monitoreen formakuntza egiten animatu
daitezen, Udalak begirale bakoitzeko %50 kostea asumitzeko konpromisua du.
Bestetik 1.300€ partida gorde du Udalak, Tolosako eskola kiroleko monitoreen formakuntza ohiko
saioak eman ahal izateko.

Betetze maila

% 100

% 50

• Hezkuntza mahaia osatzeko lehen urratsak eman dira: ikastetxeetatik at, eragile bezala identifikatu
dira, kirol klubak, guraso elkarteak.
• Kirol klubekin lankidetza hitzarmenak sendotzearen alde, Udalak traineruaren proiektua babestu du.
Tolosa C.F eta TAK elkartearekin lankidetza hitzarmena adostu da.

% 100

% 50

1.6
1.6.4

TOLOSA,
OSASUNEZ BIZITZEKOA

KIROL INSTALAKUNTZAK ETA EKIPAMENDUAK INDARTU ESKAINTZA ZABALTZEKO ETA EGOKITZEKO
Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:
• Kirol instalakuntzen kudeaketa eredua: egoeraren diagnosia, eredu ezberdinen balorazioa.
• Kirol jardueren deszentralizazioa. Ekipamenduetatik kalera atera, bisibilitatea emateko (gizarte aktiboarekin
lotuta, lehenengo lerroa).
• Ibaiaren erabilera ezberdinak uztartzeko erabakiak hartu eta espazioen ordenazioa ahalbideratu.
• Eskualde mailako osagarritasuna landu.

Ekintzak

2017

2018

Betetze maila

• Usabalen: desgaitasuna duten pertsonentzako garabia-grua (bai igerilekuan baita aldagela batean
ere ). Usabalgo aparkelekuan, irrisgarritasuna hobetzeko aktuazioa (udan). Torno, rampa berria eta
bizikleteroen instalakuntza, kiroldegiko solariun gunean (udaberria).
Kantxe-Tolosa.com aplikazioa abian jarri da, kirol agenda eragileek oso dezaten, gardentasuna eta
informazioa herritar orori erraztuz.
Tolosa Lantzenek finantzaitu.

% 100

• Usabalen: kanpoko igerilekuan, jolas eta asiazko elementu berri bat instalatu da haur eta
gaztetxoentzako (20.000€)

% 100

• Usabalgo 3. fasea burutzeko, Udalak Pump-trackeko pista bat proiektatuko du, 2018ko Tolosaltzen-eko
bileretatik lekukoa jasoz. Peoiektua herri eragileekin batera landuko da datozen hilabeteetan. Usagalgo
aisia gunearen hazkundea dakar egitasmo honek, bertako baliabide eta guneko orografia aprobetxatuz.
2019-an gauzatzea aurreikusten da.

% 50

• Uzturpen: hornidura berrien artean porteri berriak eta boleiko ekipamendu osoa. Horrekin batera
boleiko zelaia markatuko da, neska seniorren 2. maila nazionaleko taldeak jokatu dezan.
• Kantxa-tolosa.com aplikazioaren erabilera iraunkortu da, kirol agenda osatzeko baliogarria.
Gardentasuna eta informazioa herritar orori errazten dion erreminta.

% 100

% 25

