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2019ko Jarduketa plana
Sarrera

2020ko jarduketa plan-eragileak, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planean zuzendaritza baikotzak burutuko dituen jarduerak
biltzen ditu, bertan jarduera bakoitzerako aurreikusitako aurrekontua, ebaluazio-adierazleak eta helburu balioak zehazten
dira.

2020ko Jarduketa-plan eragilearen elaboraziorako, batez ere 2019. urteko jarduketa-plan eragilea hartu da kontuan, 2019.
urterako programatutako jardueren jarraitutasun maila aztertuz eta IV. Gazte Planean ezarritako lehentasunezko
ekimenetatik abiatuta 2020. urtean izango diren jarduera osagarriak zehaztuz. Halaber, 2020ko programazioak honako
elementu hauek hartu ditu kontuan:
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Eusko Jaurlaritzako beste plan 
batzuekin bat egitea eta sinergiak
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Estrategiak eta sail planak

IV. Gazte Planak Eusko Jaurlaritzaren gainerako
estrategiei eta planei dagokienez zeharkakotasun
handia du: aztertutako estrategietatik, plan eta
programetatik, 21 guztira, gazteei
zuzendutako helburu edo ekimenak

partekatzen dituzte.

Maila estrategikoan erlazio handia Helburuetan erdi-mailako
koinzidentzia

Jarduketa lerroetan edo
ekintzeta zehatzetan erlazio
baxua

2020ko Jarduketa plana
Eusko Jaurlaritzako beste plan batzuekin bat egitea eta sinergiak
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2020ko Jarduketa plana
Eusko Jaurlaritzak beste plan batzuekin bat egitea eta sinergiak

GJH eta 
2030ko 
egutegia

• Garapen Jasangarriaren Helburuak (GJH) unibertsalak
dira, hauen helburua pobreziari amaiera ematea, 
ingurumena babestea eta pertsona guztien bakea eta 
oparotasuna bermatzea da.

• IV. Gazte Plana eta 2020ko- jarduketa plan eragileak, 
garapen iraunkorreko 17 helburuetatik 11 
erantzuten ditu; horien artean nabarmentzekoak dira
bereziki kalitatezko hezkuntza, lan zintzoa eta 
hazkunde ekonomikoa, helburu eta helburu komun
ugari dituztelako.

Genero 
berdintasunaren 
estrategiarekin 

duen koherentzia

• 4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, ezartzen duen bezala bere
4. Artikuluan, euskal administrazio publikoek genero-ikuspegia hartu behar dute kontutan bere politika eta 
ekintza guztietan, desberdintasunak ezabatu eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu
orokorra adieraziz.. 

IV. Gazte Planaren Sailarteko Batzordean eta haren ordezkari teknikoan
parte hartzen du.
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Euskadiko gazteria 2019. 
Egoera eta etorkizuneko erronkak
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2020ko Jarduketa plana
Euskadiko gazteria 2019. Egoera eta etorkizuneko erronkak

Euskadiko biztanlerian gazteek duten 
pisuak behera egin du:                                                           

53% 2003-2019 artean

16-29 urte arteko gazteen

langabezia-tasa %15,5 izan da.

Tasa hori Espainiako gazteei

dagokiena baino ia 10 punto

txikiagoa da.

Gazteen batez besteko soldata

igo egin da, eta hileko 1000 

euroak gainditzen ditu ozta-ozta

Lan egiten duten 10 gaztetik 6k 
diote beren enpleguak zerikusia

duela beren prestakuntzarekin

Ugalkortasun-tasak behera egin du, 
eta lehen haurra izateko amaren 
batez besteko adina 30 urtetik gora
dago oraindik ere 

Euskadin gurasoen etxetik joateko
batez besteko adina Europako
altuenetakoen artean dago: 30 urte

Goi-mailako hezkuntzako

titulazio-tasa oso handia da

Euskadin, eta % 50etik gertu

dago 30 eta 34 urte arteko

pertsonen artean

Euskadiko gazteen herenak

hirueledunak dira

Behera egiten jarraitzen du 
Euskadin eskola-uzte

goiztiarrak: 5,4%

Gazteen % 18,3k osasun-arazo

kronikoren bat du, eta % 8,3k

antsietate- edo depresio-sintomak

izan ditu aurreko lau asteetan

15 eta 24 urteko gazteriaren

tabakoaren kontsumoak

behera egin du: 18,5%

Gora egin du, boluntariotza-

jarduerak egiten dituzten 15 eta

29 urte arteko gazteen ehunekoak

(46,2% eta 11,5%)

16 eta 29 urte arteko 
Euskadiko gazteen % 54,4 

familiaren diru-sarreretatik 
bizi dira 

Emakumeen kontrako

indarkeriaren tasa

handiagoa da. 15 eta 29 urte

arteko 1000 emakumetik

9,1ek salaketa bat jarri zuen

2018an

Gora egin dute
jasangarritasun eta

ingurumen errespetuarekin
lotutako portaerek %8
batean (2002 eta 2016
artean)

15 eta 29 urte arteko

pertsonen aisialdiko

jarduera nagusiek lotura

dute teknologia berriekin

Gora egin du lagunekin
euskara erabiltzen duten

15 eta 29 urte arteko
euskaldunen kopuruak,
%353an kokatzen delarik tasa
hau

Gazteen Euskal Behatokiak 2019. urteko Euskadiko gazteriaren egoerari buruzko diagnostiko bat egin du, eta horren ondorio batzuk azpimarratzen
dira jarraian:
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2020ko Jarduketa plana
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2020ko Jarduketa plana
Datu orokorrak

Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak, 2020ko jarduketa-plan eragilea 232 ekintza biltzen ditu. Jarduera hauek burutzeko 308.854.000 €-

ko aurrekontua aurreikusi da.

Hurrengo taula honetan, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak, 2020. urtean, ardatz estrategiko bakoitzean burutuko dituen ekintza kopurua

eta aurrekontua sailkatzen dira:
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2020ko Jarduketa plana
Datu orokorrak

Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planaren jarduera arloetara jaitsi ezkero, 2020. urteko plan eragilea honela zehazten da:
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2020ko Jarduketa plana
Ardatzak, arloak, helburuak, ildoak eta lehentasunezko ekimenak

1. Ardatza: Emantzipazioa eta autonomia

Enplegua

Helburu estrategikoa Jarduketa lerroa

Gerturatze eta abiadura
handiagoa hezkuntza-
eta lan- arloaren
trantsituan

Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egoitzea

Prestakuntza-sistema dualaren garapen integrala

Kalitate oneko enplegua
duen gazte gehiago

Lehenengo lan-esperientziak ematea

Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea

Gazteen enplegu-aukerak hobetzea

Enplegagarritasun-baldintzak hobetzera bideratutako gaikuntza

Gizarte- eta lan-arloko informazioa eta orientazioa

Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore
estrategikoetan

Aktibaziorako prestakuntza

Gazteriaren lan-balditzak
hobetzea

Informazioa eta komunikazioa

Ezbeharren kopurua murriztea

Gazte ekintzaile gehiago

Bokazio ekintzailea sustatzea

Ekintzaileen ekimenak babestea

Ekintzailetza eta gizarte-ekonomia

Baztertuta geratzeko
arriskuan dauden
gazteak laneratzea

Prestakuntza / gaikuntza hobetzea

Orientazio eta laguntza espezifikoa

9 lehentasunezko

ekimen

18
lehentasunezko

ekimen

3 lehentasunezko

ekimen

11 
lehentasunezko

ekimen

2 lehentasunezko

ekimen

2019ko 

programatutako

ekintzak

Erantzuna ematen

zaien

lehentasunezko

ekimen kopurua

10 ekintza

38 ekintza

3 ekintza

20 ekintza

5 ekintza
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2019ko Jarduketa plana
Ardatzak, arloak, helburuak, ildoak eta lehentasunezko ekimenak

1. Ardatza: Emantzipazioa eta autonomia

Etxebizitza

Helburu estrategikoa Jarduketa lerroa

Etxebizitza bat
eskuratzeko aukera
gehiago gazte-
kolektiboarentzat

Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea

Hezkuntza

Helburu estrategikoa Jarduketa lerroa

Balioetan oinarritutako
hezkuntza

Bakea eta bizikidetza

Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren
prebentzioa

Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza

Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen
erlazioa

Euskal gazte eleaniztun
gehiago

Hezkuntzaren eremu formalean euskara sustatu eta indartzea

Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, 
mundura gehiago irekitzeko oinarri gisa

Aukera-berdintasuna
hezkuntza-sisteman

Erraztasunak ematea ikasketetan sartzeko, mantentzeko eta 
horiek amietzeko, batez ere, derrigorrezko eskolaldiaren
ondorengoetan

Eskola Inklusiboa

Gezte ikertzaile gehiago
Hasierako etapetatik bokazioak sustatzea

Gazte ikertzaile eta teknologoentzako laguntza

3 lehentasunezko

ekimen

12
lehentasunezko

ekimen

5 lehentasunezko

ekimen

3 lehentasunezko

ekimen

6 ekintza

32 ekintza

6 ekintza

5 ekintza

10 
lehentasunezko

ekimen

10 ekintza

2019ko 

programatutako

ekintzak

Erantzuna ematen

zaien

lehentasunezko

ekimen kopurua
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2. Ardatza: Ongizatea eta bizitza osasungarria

2020ko Jarduketa plana
Ardatzak, arloak, helburuak, ildoak eta lehentasunezko ekimenak

Osasuna 

Helburu estrategikoa Jarduketa lerroa

Gazteen osasun mentala
eta emozionala hobetzea

Aisialdiko jarduera osasungarriak sustatzea

Arreta eta prebentzioa antsietate- eta depresio-
egoeretarako

Haurren gehiegizko pisua
eta obesitatea murriztea

Elikadura osasungarria sustatzea

Gazteen artean jarduera eta ariketa fisikoa sustatzea

Gazteei sexu-bizitza
osasungarria izaten
laguntzea

Heziketa afektiboa eta sexuala

Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea

Gazteen portaera
arriskutsuak edota
adikzioak (sustantziarekin
edo gabe) prebenitzea

Tabako eta alkoholaren kontsumoa murriztea

Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko
sentsibilizazioa eta prebentzioa
Trafiko-istripuen inguruko sentsibilizazioa ata 
prebentzioa

2 lehentasunezko

ekimen

1 lehentasunezko

ekimen

3 ekintza

7 ekintza

5 ekintza

7 lehentasunezko

ekimen
19 ekintza

3 lehentasunezko

ekimen

2019ko 

programatutako

ekintzak

Erantzuna ematen

zaien

lehentasunezko

ekimen kopurua
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3. Ardatza: Berdintasuna eta gizarteratzea

2020ko Jarduketa plana
Ardatzak, arloak, helburuak, ildoak eta lehentasunezko ekimenak

Gizarte-ekintza eta berdintasuna

Helburu estrategikoa Jarduketa lerroa

Baztertuta geratzeko
arrisku-egoerak
prebenitzea

Oinarrizko beharrak estaltzea

Nortasun desberdinen
arteko berdintasunean
aurrera egitea

Berdintasuna etxean eta familian (kontziliazio
erantzunkidea)

Kolektiboen arteko berdintasuna

Emakumeen aurkako
indarkeria errotik kentzea

Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia)

Arreta integrala

Tratu txar mota barriak
prebenitzea

Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa
eta arreta

Eskolako jazarpenaren (bulling eta ziberbulling) 
detekzioa, prebentzioa eta arreta

6 Lehentasunezko

ekimen

10
lehentasunezko

ekimen

4 ekintza

8 ekintza

10 ekintza

2 lehentasunezko

ekimen
4 ekintza

1 lehentasunezko

ekimen

2019ko 

programatutako

ekintzak

Erantzuna ematen

zaien

lehentasunezko

ekimen kopurua
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4. Ardatza: Gizarte- partaidetza eta -konpromisoa

2020ko Jarduketa plana
Ardatzak, arloak, helburuak, ildoak eta lehentasunezko ekimenak

KontsumoaPartaidetza

Helburu estrategikoa Jarduketa lerroa

Komunikazioa, partaidetza
eta elkarren ezagutza
bultzatzea

Gazte asoziazionismoaren ekimenak babestea

Gazte-boluntariotzaren bultzada

Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak

EGKren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko koordinazioa eta 
lankidetza

Kontsumo arduratsua
egiten duen gazte gehiago

Baliabideen kontsumo eta erabilera jasangarria egiteko
heziketa eta prestakuntza

Komunikazio mota berrietara egokitutako tresna 
teknologikoaren garapena

7 Lehentasunezko

ekimen

4 ekintza

12 ekintza

1 Lehentasunezko

ekimen

2019ko 

programatutako

ekintzak

Erantzuna ematen

zaien

lehentasunezko

ekimen kopurua
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5. Ardatza: Sozializazioa

2020ko Jarduketa plana
Ardatzak, arloak, helburuak, ildoak eta lehentasunezko ekimenak

Kultura Aisialdia Kirola

Helburu estrategikoa Jarduketa lerroa

Kulturaren kontsumoa
bultzatzea eta gazteei
zuzendutako zein gazteek
sortutako kultura-jarduerak
garatzeko interesa 
indartzea

Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea

Teknologiaren bidez kultura eskuratzeko modu berriak

Irakurtzeko ohitura sustatzea

Kirola maila guztietan
sustatzea

Kirola sustatzea

Kiroleko talentu gazteak aintzat hartzea

Aisialdiko eremuetan
euskeraren erabilera
sustatzea

Aisialdiko eremuetan euskeraren erabilera bultzatzea
8 ekintza

7 ekintza

5 ekintza

5 lehentasunezko

ekimen

6 lehentasunezko

ekimen

5 lehentasunezko

ekimen

2019ko 

programatutako

ekintzak

Erantzuna ematen

zaien

lehentasunezko

ekimen kopurua
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2020ko Jarduketa plana
Berrikuntzak urteko programazioan

Jarduera berriak ardatzaren arabera

Ekintza 
kopurua

Emantzipazioa eta autonomia 24

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak 1

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzak 1

Unibertsitateko beka orokorra, ezgaitasunentzako beka eta Bikaintasun Akademikoko beka 1

Kanpo harremanen arloko gazteak prestatzeko bekak 1

“Gizonok esan eta egin” kanpaina 1

30 urtetik beherakoen enplegurako prestakuntzara edota prestakuntzara itzultzeko kontratua 1

"Euskadiko Gazteria eta enplegua 2017 "argitalpenaren zabalkundea 1

"Gazteen emantzipazioa Euskadin 2017" lanaren ikerketa 1

Etxebizitza librerako sarbide-adierazleak egitea 2018. urteari dagozkion erosketaren edo alokairuaren bidez, eta txostena idatzi eta 
zabaldu, "Egoitza emantzipazioaren kostua Euskadin 2018". 1

Lan-munduan sartzeko azterketa - Lanbide Heziketa eta Unibertsitateak 1

Prestakuntza baxuko gazteen prestakuntza 2018-2021 1

"Gazte nerabeekin berdintasunari buruzko gaiak landu "gaiari buruzko prestakuntza 1

Gaztenpresa, aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua enpresa-ekimenetara 1

Kontratazio modalitateei buruzko gida, gazteei zuzendutako laguntza espezifikoak eta bereziki emakume gazteei. 1

Laneratzeko proiektu bereziak langile okupatu eta langabeentzat, enplegua eskuratzeko zailtasunak dituzten langabeentzat edo
lanpostura sartzeko zailtasunak dituzten langabetuentzat 1

Enplegua eta gazteria EAEn 2019 "ikerketaren landa-lana egitea 1

Euskadiko gazteriaren emantzipazioa 2019 "ikerketaren landa-lana egitea. 1

15 eta 29 urte bitarteko Euskadiko gazteen lagin adierazgarri bati telefono bidezko lana egitea, "Aurrera Begira: 2019 gazteen
itxaropenen adierazleak" ikerketaren oinarri gisa. 1

Irakaskuntzarako bitartekarien sarea 1

Aurrera Begira: 2018 gazteen itxaropenen adierazleak "ikerketa idaztea eta zabaltzea. 1

Diru-laguntza izenduna EHUri, Emakumeen eta Gizonen Berdintasuneko Masterraren Berezko Titulua egiteko: berdintasun
agenteak 1

Gobernu Irekirako, Gardentasunerako eta Herritarren Partaidetzarako espezializazio beka bat Interneten eta Kazetaritza Digitalean 1

Alokairua ordaintzeko Gaztelagun programa. Partekatutako pisuen eta belaunaldien arteko bizikidetza sustatzeko programa 
berriak, eta parke publikoko etxebizitzen gaineko errenten bidez errehabilitatzeko programa pilotuak garatzea 1

Behe maila duten gazteentzako prestakuntza 2018-2021 1
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2020ko Jarduketa plana
Berrikuntzak urteko programazioan

Jarduera berriak ardatzaren arabera
Ekintza
kopurua

Ongizatea eta bizitza osasungarria 4

Gazteen artean sare sozialen erabilerari buruzko azterketa; azterketa aztertu, idatzi, argitaratu eta zabaltzea. 1

Substantziarik gabeko menpekotasunak prebenitzeari buruzko prestakuntza: on line jokoak eta kirol apustuak " 1

Prestakuntza sexualei buruzko prestakuntza 1

Sare sozialei eta gazteei buruzko prestakuntza 1

Berdintasuna eta gizarteratzea 9

3.0 formazio "erotikoa: zibersexua, sexting eta intimitatearen pornografizazioa nerabezaroan" ikastaroa 1

Gizarte-arloko jarduerak sustatzea gizarte-esku-hartzearen arloan 1

Indarkeria matxistari buruzko prestakuntza. Prebentzio estrategiak gazteekin 1

Familia eta lan bizitza uztartzeagatik familiei emandako laguntza lerroa 1

Laguntza espezifikoen lerroa, ikasketak egiteko eta ETEetan erantzunkidetasunezko bateragarritasun-programak ezartzeko
laguntza. 1

Afektibitate- eta sexu-dibertsitaterako prestakuntza eta familia eta genero aniztasunerako sentsibilizazio programa, Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat. 1

Erantzunkidetasuna partekatzeko enpresetan praktika onen programa pilotua 1

Telefono bidezko arreta-zerbitzu espezializatua 24 orduz genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat 1

Ezgaitasuna duten pertsonen kontratazio mugagabearen diru-laguntza enpresa arruntean 1

Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 2

Prestakuntza ikastaroa "Europako Elkartasunaren Kidegoa" 1

"Gazteen adierazleak 2019" ikerketa egitea eta zabaltzea. Euskadiko gazteen panoramika "(estatistika-eragiketa ofiziala) 1

Sozializazioa 1

Goi-mailako kirolari gazteei laguntzeko programa 1

Guztira 40
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