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Donostia Lagunkoia. 2017 Udal Konpromezuak

ARDATZA Zk EKIMEN
OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE

LIDERATZAILE
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 Txomineneko komunitate-ekipamenduko lursailerako proiektua idazteko programa partaidetzaren bidez definitzea

2 Adinekoen partehartzea bultzatzea Arkitektura Eskolan Sagueseko zabalgunerako lantzen ari diren ausnarketetan Koordinazioa DL

3 Donostia Lagunkoiak Irisgarritasuna Hobetzeko Plana egiteko lantalde batean parte hartzea

4 Zabor-edukiontziei buruzko azterlana adineko pertsonekin kontrastatzea Mugikortasuna, DL Koordinazioa

5 Garraio bertikala: hiri-eskalako garraio bertikaleko plana landu eta idaztea, desnibel handiko aldeetan batetik bestera errazago joan ahal izateko Mugikortasuna Hirigintza, Mantenu eta Hiri Zerbitzuak

6 Aieten, Morlans pasealekuaren eta Pio Barojaren arteko igogailuak egitea, eta Altzan, Larratxo eta Lauaizeta pasealekuen artekoak Mugikortasuna DL Koordinazioa

7 Mugikortasuna Udaltzaingoa, DL Koordinazioa

8 Dbusen “Laguntzaileak” kanpaina egitea, adinekoen eta gazteen arteko elkartasuna eta kontzientziazioa bultzatzeko Dbus Mugikortasuna

9 Dbuseko gidarientzako prestakuntza-kanpaina egitea, segurtasunaren eta giza harremanen gainekoa Dbus Mugikortasuna

10 Autobusen barruko seinaleak (eranskailuak) aztertu eta diseinatzea Dbus Mugikortasuna

11 Uliako taxibusa erdialderaino joatea Dbus Mugikortasuna

12 Adinekoak bizi diren etxebizitzak dituzten eraikinetan igogailuak jartzea sustatzeko plan bat egitea Etxegintza

13 Fomento Etxegintza

14 Adinekoentzako etxebizitza-ereduei buruzko jardunaldi bat antolatzea

15 Lagunkoiagoak izateko prozesuan dauden adineko erretiratuen elkarteetan Ltaldeak martxan jartzeko laguntza eta sostengua ematea Gizarte Ekintza

16 Gizarte Ekintza Osakidetza

17 Farmazia Lagunkoia proiektua sustatzea eta farmazien eta lehen mailako arreta soziosanitarioaren arteko loturak bultzatzea, auzo-mailan sarean eta elkarlanean aritzeko Osakidetza

18 Gizarte Ekintza Udaltzaingoa, Osakidetza

19 Lapurretak eta maulak prebenitzeko hitzaldiak ematea auzoetan Udaltzaingoa Ertzaintza

20 Udaltzaingoko agenteekiko hausnarketa eta laguntasun-ezaugarrien identifikazioa sustatzen dituzten ekintzak egitea Udaltzaingoa Gizarte Ekintza, DL Koordinazioa

21 Donostia Lagunkoia hirian lan egiten duten banketxeei aurkeztea eta hurbileko ingurunean laguntasun-prozesuei ekiteko prest dauden aztertzea Fomento Gizarte Ekintza, DL Koordinazioa

22 Fomento DL Koordinazioa

23 Dkultura DL Koordinazioa

24 Hurbileko kirol teknikarien eta komunitateko beste kideen arteko interakzioa indartzea Dkirola

25 Eusko Jaurlaritzako Osasuna Sailak erorikoei aurre egiteko sustatzen dituen lantegiekin elkarlanean jarraitzea Gizarte Ekintza

26 Mendeko pertsonez arduratzen diren zaintzaile profesionalekin zainketa lagunkoien ezaugarriei buruz gogoeta egiteko esparruak sortzea erraztea Gizarte Ekintza Udaltzaingoa, Farmazia, Osasuna, ...

27 Gizarte Ekintza

28 1. graduko mendekotasuna duten pertsonentzako bizitoki sozialen zorroa garatzeko udal eskumenen barruan dauden aukerak sailen artean aztertzea sustatzea Gizarte Ekintza Etxegintza

29 Gizarte Ekintza Lege Aholkularitza

30 Ahultasun-egoeran daudenei laguntzeko lan boluntarioa bultatzen duten hiriko ekimenak koordinatzen eta/edo elkarri lotzen laguntzea Nagusilan, Hurkoa, Adinkide, ...

31 DL Koordinazioa

32 DL Koordinazioa

33 Gizarte Ekintza Udaltzaingoa, Osakidetza, ertzaintza

34 Udal departamentu guztiak

35 DL Koordinazioa

36 Haurtxoko eta gaztelekuetan belaunaldi desberdinak elkartzeko bidea ematen duten programak garatzea Gazteria y +55

37 Estrategia

38 Elikagaiak xahutzearen kontrako programa bat diseinatu eta martxan jartzeko orduan adinekoen ezagutzak eta esperientzia kontuan hartzea Ingurumena DL Koordinazioa, cristina enea,

Besteak

39 DL Koordinazioa

40 Euskararen Aholkularitza Batzordean gogoeta egitea biztanleriaren zahartzeak euskara sustatzeko eta normalizatzeko politikei dakarzkien erronkei buruz Euskera Koordinazioa DL

41 Estrategia Koordinazioa DL

42 lehendakaritza Udal departamentu guztiak

43 UIZ

44

45 Komunikazio-ekitzak egitea, ekimenak ezagutarazteko (Lagunkoiaren web orria, komunikabideak, urriaren 1a…) DL Koordinazioa .

Udal Beste
Departamentuak/

Agenteak

1. Espazio
publikoa eta

mugikortasuna

Proiektu eta obrak +
Part.

Kultura, Gizarte Ekintza, Kirolak,
Gazteria, Lehendakaritza, Musika
Eskola, Fomento, Mugikortasuna
Arkitektura Eskola, Proietu eta Obrak,
Mugikortasuna, ...

Hiri Mantenu eta
Zerbitzuak

Mugikortasuna, Gizarte Ekintzal,
Turismoa, Onde, Elkartu, DL
Koordinazioa

Hiri Mantenu eta
Zerbitzuak

Komunikazio-neurria:  bi jardunaldi egingo dira, “Kalea aztertu eta hiria asmatu” izenburupean. Haietan, mugikortasunari lotutako parametro batzuk aztertuko dira, bai eta parametro
horiek hirian nola kudeatzen diren ere. Bidearen erabiltzaileen jokabideei ere erreparatuko zaie. Jardunaldi horietatik ateratzen diren ondorioetako batzuetan oinarrituta,
Partaidetzako Diseinuaren bitartez, bide-segurtasunaren arloko komunikazio-kanpaina bat egingo da, adinekoei zuzendua.

2. Bizitza
osorako

etxebizitza

Adinekoen elkarteei laguntza-baliabideen berri ematea. Horretarako, adinekoak etxean bizi-kalitate handiagoz bizitzeko aukera ematea helburu duten produktuek zer beharretarako
balio duten eta nola eskuratu daitezkeen jakinarazten duten zabalpen-euskarriak erabiliko dira.

Alkatetza+
Koordinazioa DL

Etxegintza, Gizarte Ekintza, Hirigintza,
Gazteria

3. Zaintzen duen
komunitate bat

DL Koordinazioa, APTES, Gurutze
Gorriko Solidaritza Ataria, ...

Ahultasun handiko egoerez, trataera desegokiez eta arriskuez ohartarazten duten adierazleei buruzko lantalde bat sortzea, lehen mailako osasun-arretako protokolo
soziosanitarioaren barruan

Colegio de
Farmacéuticos
/Gizarte Ekintzal

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen arloan eta babesik gabe dauden adingabekoen arloan lanean denbora daramaten taldeen antzeko lantalde bat sortu eta sustatzea,
hainbat gaitan trebatzeko: ahultasun-egoerak eta tratu desegokiak hautemateko adierazleak, kasuak gainbegiratzea eta jarduera-protokoloak

Merkataritza Lagunkoia merkatariei eta haien elkarteei aurkeztea. Ekimena bultzatzeko eta, adinekoen parte-hartzeaz, hurbileko merkataritza martxan jartzeko prozesua aktibatzeko
prest eta interesatuta dauden aztertzea
Hausnarketa egitea, kultur etxeetako arduradunekin, biztanleriaren zahartzeak hurbileko kultur ekipamenduen sareari dakarzkion erronkei buruz, horri aurre egiteko estrategiak
identifikatzea eta adinekoekin kontrastatzea

Gizarte Ekintza, Ingurumena-Osasuna,
Osakidetza
Kirola, Osasuna, Udaltzaingoa,
Osakidetza

Adineko erretiratuen elkarteek (zahar etxeak) beren jarduerarako erabiltzen dituzten lokaletan irisgarritasun, ebakuazio eta jarduera arauak ez betetzeak dakartzan arazoei irtenbidea
emateko sailen arteko neurriak elkarri lotzeko lanean aurrerapausoak ematea:  adinekoen elkarteei Udalak utzitako lokalek bete behar dituzten oinarrizko baldintzak hobetzeko plana.
Horrek aukera emango liguke, bestalde, ahul eta 1. gradukoentzako eguneko arreta-zerbitzuak (goizaldiak) kokatzeko hurbileko lokal gehiago izateko.

Hirigintza, Proiektu eta Obrak, Lege
Aholkularitza

Zorroaren zerbitzuak erregulatzen dituzten arauen aldaketa: zorroaren arabera egokitzea, irizpideak malgutzea, koordainketa-baldintzak hobetzea, inguruan baldintza duinetan iraun
ahal izateko eta prezio publikoak onartzea, ekitatea hobetzeko.  Ahultasun-egoeran dauden adinekoentzako zerbitzu eta laguntzen lagunkoitasuna hobetzea.

Gizarte Ekintza+ DL
Koordinazioa

Zahartze aktiboa sustatzen eta bakartze-egoerak prebenitzen laguntzen duten udal ekimen, zerbitzu, programa eta/edo jardueretan hurbileko ikuspegiak sustatzea: Tipi Tapa, Piztu,
Kirol Txartela +65, Kirol Ekintza +65, +55 kultur etxeetan eta Musika Eskolan, Hiri Baratzak, Osasuna Sustatzeko programa…

Gizarte Ekintza, Kirolak, Kultura,
Musika eskola, Ingurumena,

4. Bizi ziklo berri
baterako

transizioa eta
adinaren

kudeaketa

Bizitzaren ziklo berrira igarotzen laguntzeko programak elkarri lotzea eta/edo koordinatzea (Kultur Etxeetako, San Telmo Museoko, Musika Eskolako, Gizarte Ekintzako +  55
programak; Donostia Kirolako + 65,  Tipi Tapa,  adinekoentzako euskara-ikastaroak, Hiri-ibilaldiak...)

Gizarte Ekintza, Kultura, Kirola,
Ingurumena, Euskera,

Udal langileen plantillaren zahartzeak eta haiek ordezkatuko dituzten langile berriak biltzeak berekin dakartzaten erronkei heltzeko neurriak Giza Baliabideen Plan Estrategikoan
kontuan hartzea: zuzendaritzek hurrengo erretiro-hartzeak identifikatzea eta hortik etorriko diren beharrak aztertzea: ordezkatu beharreko langileak erretiroa hartu baino hilabete
batzuk lehenago langile berria kontratatzea, jarduera pixkana-pixkana uzteko bidea ematen duten programak diseinatzea…
Udal mailan gogoeta egitea politika, programa eta zerbitzuetan  belaunaldi arteko ikuspegian oinarritutako hurbilketa koherente eta partekatua egitea ahalbidetuko duen esparrua
definitzeko

Pertsonen
Zuzendaritza

E2020DSS Estrategiako Ekintza Planaren barruan, gazteriaren arloa lantzeko sortuko den taldean egin beharreko hausnarketan eta ekintzetan belaunaldien arteko ikuspegia
bultzatzea

Kirola, Gizarte ekintza, Kultura,
Gazteria, Berdintasuna, Lankidetza,
Hezkuntza, Partaidetza, Ingurumena,
Euskera, Estrategia,…

E2020DSS Estrategiako Ekintza Plana lantzeko prozesuan sortzen diren lan-arloetan “pertsona adituen”-pertsona erretiratuen/aurretik erretiratuen parte-hartzea sustatzen duten
mekanismoak bultzatzea

Sektorez sektoreko aholkularitza batzordeetan eta Gizarte Kontseiluan Donostia Lagunkoia aurkeztea, ekimena ezagutu eta interakzioa posible den aztertzeko  

Euskera, Ingurumena, Mugikortasuna,
Berdintasuna, Gizarte Ekintza, Kirola,
Lankidetza, Fomento, Estrategia

Hiriaren erronka demografikoari heltzeko hausnarketa estrategikoko prozesuetan parte hartzea, garrantzi handiko alderdiak jorratuz: jaiotza-tasa sustatzeko ekimenak; plantillen
zahartzeari erantzuteko, lanak malgutu eta egokitzeko mekanismoak…
Herritarrentzako Arreta Zerbitzu Integrala ezartzeko Plana-Udalinfo onartzea eta martxan jartzea. Plan horri esker, lehen mailako tramitazio eta informazioari (herritarren eskariaren
%85) arreta-bulegoan, telefonoz nahiz telematikoki emango zaio irtenbidea
Udalaren web orri berrirako egiten diren erabilgarritasun-testetan adin-tarte desberdinetako pertsonak kontuan hartzea, eta arreta berezia jartzea adinekoen taldean, web orria
erabiltzen erraza den edo ez aztertzeko
Hiriaren Behatokiko sistema definitzeko eta eraikitzeko prozesuan Donostia Lagunkoia ikuspegia kontuan izatea. Behatokiak jorratzen dituen azterketa-eremuetan, batez ere DL
ardatzekin bat etor daitezkeenak identifikatzea; garrantzi handiko adierazleak ere identifikatzea, eta gauzatzen diren ekimenen eragina neurtzeko balio duten aginte-koadroak egitea

Udal Informazio
Unitatea ( UMI)

Koordinazioa DL, Fomento,
Unibertsitatea
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Donostia Lagunkoia. 2017 Udal Konpromezuak

ARDATZA Zk EKIMEN
OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE

LIDERATZAILE
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 Txomineneko komunitate-ekipamenduko lursailerako proiektua idazteko programa partaidetzaren bidez definitzea

2 Adinekoen partehartzea bultzatzea Arkitektura Eskolan Sagueseko zabalgunerako lantzen ari diren ausnarketetan Koordinazioa DL

3 Donostia Lagunkoiak Irisgarritasuna Hobetzeko Plana egiteko lantalde batean parte hartzea

4 Zabor-edukiontziei buruzko azterlana adineko pertsonekin kontrastatzea Mugikortasuna, DL Koordinazioa

5 Garraio bertikala: hiri-eskalako garraio bertikaleko plana landu eta idaztea, desnibel handiko aldeetan batetik bestera errazago joan ahal izateko Mugikortasuna Hirigintza, Mantenu eta Hiri Zerbitzuak

6 Aieten, Morlans pasealekuaren eta Pio Barojaren arteko igogailuak egitea, eta Altzan, Larratxo eta Lauaizeta pasealekuen artekoak Mugikortasuna DL Koordinazioa

7 Mugikortasuna Udaltzaingoa, DL Koordinazioa

8 Dbusen “Laguntzaileak” kanpaina egitea, adinekoen eta gazteen arteko elkartasuna eta kontzientziazioa bultzatzeko Dbus Mugikortasuna

9 Dbuseko gidarientzako prestakuntza-kanpaina egitea, segurtasunaren eta giza harremanen gainekoa Dbus Mugikortasuna

10 Autobusen barruko seinaleak (eranskailuak) aztertu eta diseinatzea Dbus Mugikortasuna

11 Uliako taxibusa erdialderaino joatea Dbus Mugikortasuna

12 Adinekoak bizi diren etxebizitzak dituzten eraikinetan igogailuak jartzea sustatzeko plan bat egitea Etxegintza

13 Fomento Etxegintza

14 Adinekoentzako etxebizitza-ereduei buruzko jardunaldi bat antolatzea

15 Lagunkoiagoak izateko prozesuan dauden adineko erretiratuen elkarteetan Ltaldeak martxan jartzeko laguntza eta sostengua ematea Gizarte Ekintza

16 Gizarte Ekintza Osakidetza

17 Farmazia Lagunkoia proiektua sustatzea eta farmazien eta lehen mailako arreta soziosanitarioaren arteko loturak bultzatzea, auzo-mailan sarean eta elkarlanean aritzeko Osakidetza

18 Gizarte Ekintza Udaltzaingoa, Osakidetza

19 Lapurretak eta maulak prebenitzeko hitzaldiak ematea auzoetan Udaltzaingoa Ertzaintza

20 Udaltzaingoko agenteekiko hausnarketa eta laguntasun-ezaugarrien identifikazioa sustatzen dituzten ekintzak egitea Udaltzaingoa Gizarte Ekintza, DL Koordinazioa

21 Donostia Lagunkoia hirian lan egiten duten banketxeei aurkeztea eta hurbileko ingurunean laguntasun-prozesuei ekiteko prest dauden aztertzea Fomento Gizarte Ekintza, DL Koordinazioa

22 Fomento DL Koordinazioa

23 Dkultura DL Koordinazioa

24 Hurbileko kirol teknikarien eta komunitateko beste kideen arteko interakzioa indartzea Dkirola

25 Eusko Jaurlaritzako Osasuna Sailak erorikoei aurre egiteko sustatzen dituen lantegiekin elkarlanean jarraitzea Gizarte Ekintza

26 Mendeko pertsonez arduratzen diren zaintzaile profesionalekin zainketa lagunkoien ezaugarriei buruz gogoeta egiteko esparruak sortzea erraztea Gizarte Ekintza Udaltzaingoa, Farmazia, Osasuna, ...

27 Gizarte Ekintza

28 1. graduko mendekotasuna duten pertsonentzako bizitoki sozialen zorroa garatzeko udal eskumenen barruan dauden aukerak sailen artean aztertzea sustatzea Gizarte Ekintza Etxegintza

29 Gizarte Ekintza Lege Aholkularitza

30 Ahultasun-egoeran daudenei laguntzeko lan boluntarioa bultatzen duten hiriko ekimenak koordinatzen eta/edo elkarri lotzen laguntzea Nagusilan, Hurkoa, Adinkide, ...

31 DL Koordinazioa

32 DL Koordinazioa

33 Gizarte Ekintza Udaltzaingoa, Osakidetza, ertzaintza

34 Udal departamentu guztiak

35 DL Koordinazioa

36 Haurtxoko eta gaztelekuetan belaunaldi desberdinak elkartzeko bidea ematen duten programak garatzea Gazteria y +55

37 Estrategia

38 Elikagaiak xahutzearen kontrako programa bat diseinatu eta martxan jartzeko orduan adinekoen ezagutzak eta esperientzia kontuan hartzea Ingurumena DL Koordinazioa, cristina enea,

Besteak

39 DL Koordinazioa

40 Euskararen Aholkularitza Batzordean gogoeta egitea biztanleriaren zahartzeak euskara sustatzeko eta normalizatzeko politikei dakarzkien erronkei buruz Euskera Koordinazioa DL

41 Estrategia Koordinazioa DL

42 lehendakaritza Udal departamentu guztiak

43 UIZ

44

45 Komunikazio-ekitzak egitea, ekimenak ezagutarazteko (Lagunkoiaren web orria, komunikabideak, urriaren 1a…) DL Koordinazioa .

Udal Beste
Departamentuak/

Agenteak

1. Espazio
publikoa eta

mugikortasuna

Proiektu eta obrak +
Part.

Kultura, Gizarte Ekintza, Kirolak,
Gazteria, Lehendakaritza, Musika
Eskola, Fomento, Mugikortasuna
Arkitektura Eskola, Proietu eta Obrak,
Mugikortasuna, ...

Hiri Mantenu eta
Zerbitzuak

Mugikortasuna, Gizarte Ekintzal,
Turismoa, Onde, Elkartu, DL
Koordinazioa

Hiri Mantenu eta
Zerbitzuak

Komunikazio-neurria:  bi jardunaldi egingo dira, “Kalea aztertu eta hiria asmatu” izenburupean. Haietan, mugikortasunari lotutako parametro batzuk aztertuko dira, bai eta parametro
horiek hirian nola kudeatzen diren ere. Bidearen erabiltzaileen jokabideei ere erreparatuko zaie. Jardunaldi horietatik ateratzen diren ondorioetako batzuetan oinarrituta,
Partaidetzako Diseinuaren bitartez, bide-segurtasunaren arloko komunikazio-kanpaina bat egingo da, adinekoei zuzendua.

2. Bizitza
osorako

etxebizitza

Adinekoen elkarteei laguntza-baliabideen berri ematea. Horretarako, adinekoak etxean bizi-kalitate handiagoz bizitzeko aukera ematea helburu duten produktuek zer beharretarako
balio duten eta nola eskuratu daitezkeen jakinarazten duten zabalpen-euskarriak erabiliko dira.

Alkatetza+
Koordinazioa DL

Etxegintza, Gizarte Ekintza, Hirigintza,
Gazteria

3. Zaintzen duen
komunitate bat

DL Koordinazioa, APTES, Gurutze
Gorriko Solidaritza Ataria, ...

Ahultasun handiko egoerez, trataera desegokiez eta arriskuez ohartarazten duten adierazleei buruzko lantalde bat sortzea, lehen mailako osasun-arretako protokolo
soziosanitarioaren barruan

Colegio de
Farmacéuticos
/Gizarte Ekintzal

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen arloan eta babesik gabe dauden adingabekoen arloan lanean denbora daramaten taldeen antzeko lantalde bat sortu eta sustatzea,
hainbat gaitan trebatzeko: ahultasun-egoerak eta tratu desegokiak hautemateko adierazleak, kasuak gainbegiratzea eta jarduera-protokoloak

Merkataritza Lagunkoia merkatariei eta haien elkarteei aurkeztea. Ekimena bultzatzeko eta, adinekoen parte-hartzeaz, hurbileko merkataritza martxan jartzeko prozesua aktibatzeko
prest eta interesatuta dauden aztertzea
Hausnarketa egitea, kultur etxeetako arduradunekin, biztanleriaren zahartzeak hurbileko kultur ekipamenduen sareari dakarzkion erronkei buruz, horri aurre egiteko estrategiak
identifikatzea eta adinekoekin kontrastatzea

Gizarte Ekintza, Ingurumena-Osasuna,
Osakidetza
Kirola, Osasuna, Udaltzaingoa,
Osakidetza

Adineko erretiratuen elkarteek (zahar etxeak) beren jarduerarako erabiltzen dituzten lokaletan irisgarritasun, ebakuazio eta jarduera arauak ez betetzeak dakartzan arazoei irtenbidea
emateko sailen arteko neurriak elkarri lotzeko lanean aurrerapausoak ematea:  adinekoen elkarteei Udalak utzitako lokalek bete behar dituzten oinarrizko baldintzak hobetzeko plana.
Horrek aukera emango liguke, bestalde, ahul eta 1. gradukoentzako eguneko arreta-zerbitzuak (goizaldiak) kokatzeko hurbileko lokal gehiago izateko.

Hirigintza, Proiektu eta Obrak, Lege
Aholkularitza

Zorroaren zerbitzuak erregulatzen dituzten arauen aldaketa: zorroaren arabera egokitzea, irizpideak malgutzea, koordainketa-baldintzak hobetzea, inguruan baldintza duinetan iraun
ahal izateko eta prezio publikoak onartzea, ekitatea hobetzeko.  Ahultasun-egoeran dauden adinekoentzako zerbitzu eta laguntzen lagunkoitasuna hobetzea.

Gizarte Ekintza+ DL
Koordinazioa

Zahartze aktiboa sustatzen eta bakartze-egoerak prebenitzen laguntzen duten udal ekimen, zerbitzu, programa eta/edo jardueretan hurbileko ikuspegiak sustatzea: Tipi Tapa, Piztu,
Kirol Txartela +65, Kirol Ekintza +65, +55 kultur etxeetan eta Musika Eskolan, Hiri Baratzak, Osasuna Sustatzeko programa…

Gizarte Ekintza, Kirolak, Kultura,
Musika eskola, Ingurumena,

4. Bizi ziklo berri
baterako

transizioa eta
adinaren

kudeaketa

Bizitzaren ziklo berrira igarotzen laguntzeko programak elkarri lotzea eta/edo koordinatzea (Kultur Etxeetako, San Telmo Museoko, Musika Eskolako, Gizarte Ekintzako +  55
programak; Donostia Kirolako + 65,  Tipi Tapa,  adinekoentzako euskara-ikastaroak, Hiri-ibilaldiak...)

Gizarte Ekintza, Kultura, Kirola,
Ingurumena, Euskera,

Udal langileen plantillaren zahartzeak eta haiek ordezkatuko dituzten langile berriak biltzeak berekin dakartzaten erronkei heltzeko neurriak Giza Baliabideen Plan Estrategikoan
kontuan hartzea: zuzendaritzek hurrengo erretiro-hartzeak identifikatzea eta hortik etorriko diren beharrak aztertzea: ordezkatu beharreko langileak erretiroa hartu baino hilabete
batzuk lehenago langile berria kontratatzea, jarduera pixkana-pixkana uzteko bidea ematen duten programak diseinatzea…
Udal mailan gogoeta egitea politika, programa eta zerbitzuetan  belaunaldi arteko ikuspegian oinarritutako hurbilketa koherente eta partekatua egitea ahalbidetuko duen esparrua
definitzeko

Pertsonen
Zuzendaritza

E2020DSS Estrategiako Ekintza Planaren barruan, gazteriaren arloa lantzeko sortuko den taldean egin beharreko hausnarketan eta ekintzetan belaunaldien arteko ikuspegia
bultzatzea

Kirola, Gizarte ekintza, Kultura,
Gazteria, Berdintasuna, Lankidetza,
Hezkuntza, Partaidetza, Ingurumena,
Euskera, Estrategia,…

E2020DSS Estrategiako Ekintza Plana lantzeko prozesuan sortzen diren lan-arloetan “pertsona adituen”-pertsona erretiratuen/aurretik erretiratuen parte-hartzea sustatzen duten
mekanismoak bultzatzea

Sektorez sektoreko aholkularitza batzordeetan eta Gizarte Kontseiluan Donostia Lagunkoia aurkeztea, ekimena ezagutu eta interakzioa posible den aztertzeko  

Euskera, Ingurumena, Mugikortasuna,
Berdintasuna, Gizarte Ekintza, Kirola,
Lankidetza, Fomento, Estrategia

Hiriaren erronka demografikoari heltzeko hausnarketa estrategikoko prozesuetan parte hartzea, garrantzi handiko alderdiak jorratuz: jaiotza-tasa sustatzeko ekimenak; plantillen
zahartzeari erantzuteko, lanak malgutu eta egokitzeko mekanismoak…
Herritarrentzako Arreta Zerbitzu Integrala ezartzeko Plana-Udalinfo onartzea eta martxan jartzea. Plan horri esker, lehen mailako tramitazio eta informazioari (herritarren eskariaren
%85) arreta-bulegoan, telefonoz nahiz telematikoki emango zaio irtenbidea
Udalaren web orri berrirako egiten diren erabilgarritasun-testetan adin-tarte desberdinetako pertsonak kontuan hartzea, eta arreta berezia jartzea adinekoen taldean, web orria
erabiltzen erraza den edo ez aztertzeko
Hiriaren Behatokiko sistema definitzeko eta eraikitzeko prozesuan Donostia Lagunkoia ikuspegia kontuan izatea. Behatokiak jorratzen dituen azterketa-eremuetan, batez ere DL
ardatzekin bat etor daitezkeenak identifikatzea; garrantzi handiko adierazleak ere identifikatzea, eta gauzatzen diren ekimenen eragina neurtzeko balio duten aginte-koadroak egitea

Udal Informazio
Unitatea ( UMI)

Koordinazioa DL, Fomento,
Unibertsitatea
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