
 

LAN TALDEAREN BILERA 
DATA: 2022-12-20  BILERA ZENBAKIA: 5 

ORDUA ETA LEKUA: 17:30tan Itsasondoko Udalean 

PARTEHARTZAILEAK: Bihotza, Maider, Jone eta Erkuden. 

 
 EGINDAKO LANAREN LABURPENA 
 
LANDUTAKO GAI ORDENA 

 
AURREKONTUAK 

Familia eskuartzea -> 15.000€ 
Gizarte larrialdiak -> 5.000€ 
Etxez-etxeko laguntza -> 4.000€ (beharrezkoak) + 4.000€ (erabiltzaile posibleak) 
Jubilatuen ekintzak (urtarrila - maiatza / urria - abendua)-> 2.000€ (jubilatuen kuotak 
+ diru laguntzak) 
- 
Farapi 2023-2027 estrategia lanketa -> 20.000€ 
Martxoak 8-> 500€ 
Harrera eguna -> 200€ 
Panelen mantenua -> 1.000€ 
Herriko ekintzetan integrazirako (udalekuak, martxoak 8ko bazkaria, eskola 
amaierako bazkaria, festetako paella edo hamburgesa…) -> 2.500€ 
Azaroak 25 -> 200€ 

 
JUBILATUEKIN EKINTZAK 
Egutegia adostu:  

1. Momentuz asteazkenetan dugu jarrita egutegian baina Laharreko hezitzailearen arabera 
baliteke aldatzea eguna. 

 
Kuotak:  
Jubilatuei bi aukera planteatu zaizkie:  

1. 5€/hilabeteko pertsonako -> guztira 40€ (8 hilabete) edo, gehiegi iruditzen bazaie jubilatu 
elkartetik aportazio bat egin dezakete eta tailerrak “dohan” eskaini.  

2. Diru laguntzak: Adinberrirekin %50 finantzatzeko aukera 
 
Azalpen bilera:  

1. Urtarrilaren 4ean, 16:30tan egingo da jubilatuekin bilera 2023rako dagoen asmoaz hitz 
egiteko. Tailerren hasiera urtarrilaren 11an izango da. 

 



 

2023 URTEKO PLANGINTZAREN ANTOLAKETA; LAN BANAKETA 
BIHOTZA 

• Eskuartzea 
• Gizarte larrialdiak 
• Etxez-etxeko laguntza 
• Jubilatuekin bilerak -> hilean behin bilduko da. 
• Integrazioa (martxak 8, udalekuak, harrera eguna …) 

 
LAN TALDEA 

• Farapi -> Ongizateko lan-taldea iznago da motorra Farapiko kideekin batera. 
• Martxoak 8, elkarretaratzea -> emakume taldean planteatuko da. 
• Ekainak 14, Harrera Eguna -> Ongizate taldetik antolatuko da eta aurten ekimenean 

indar gehiago jartzea proposatzen da (herritar gehiago gonbidatzea …) Herri kohesioa 
izanik 2023ko erronka, ekimen potentea izan daitekela uste bait da. Jubilatu 
elkarteari eskainiko zaio meriendaren ardura hartu dezaten. 

• Azaroak 25, hitzaldia + elkarretaratzea -> emakume taldean planteatuko da. 
• Jostailu azoka -> Ongizate taldetik antolatuko da. 
• Panelak -> Ongizate taldetik joango gara berritzen. 
 

ONGIZATE TALDEA SENDOTZEKO ESTRATEGIAK 
• Ongizateko taldean izenen zerrenda bat planteatuko dugu eta urtarrilean edo otsailean bilera 

bat egitea proposatzen da denekin, 2023ko erronkak azaldu eta aktiboki konpromezua 
hartuko duen norbait balego, taldean sartzeko. 

 
EH BILDUTIK PROPOSAMENAK 

  Abendua  
Talde bakoitzak programa izan daitekeena zirriborratzea eta urtarrileko bilerak prestatzea.  

• Helburua zehaztea  
• Proiektu izarra (lehentasunez jorratuko den gaia)  
• 3 azpi-proiektu (garrantzia izango dutenak)  
• Nola egingo dugun (dirua, baliabideak, denborak...)  

 
Urtarrila 
Talde bakoitzeko bilera ireki bat egitea programa ixten joateko:  

• Ingurumena -> urtarrilak 23 (astelehena) 18:00tan 
• Herri Bizitza (kultura + gazteria) -> urtarrilak 25 (astelehena) 18:00tan 
• Ongizatea -> urtarrilak 27 (ostirala) 18:30tan 
• Energia eta etxebizitza -> urtarrilak 28 (larunbata) 11:00tan 

 



 

BESTELAKOAK 
• Gazteria foroan ongizateak presentzia edukitzea eskatu dute. 
• Izarkom-ekoei egitekoa zen eskaria argitu. 
• Elikagai bankutik egiten den urte banaketan (martxoa eta urrian), garestiak diren 

osagai/elikagaiak banatzeko proposamena (olioa, higienerako osagaiak…) 
 

ETXEKO- LANAK / ARDURAK NOIZKO? ZEINEK? 
Laharrekoei 2023ko aurrekontu zehatza eskatu (urtarrila-
maiatza / iraila-abendua) 

Lehen bait lehen Bihotza 

Hirigintza taldera mataderoko konponketak egiteko eskatu 
lehen bait lehen. 

Urtarrilerako Bihotza 

Aiorari 2022an egitekoak geratu ziren lanen zerrenda 
pasazteko eskatu 

Lehen bait lehen Maider 

Ongizate taldera sartu daitezkeen izenen zerrenda osatu  Urtarrilerako Denok 
   
HURRENGO BILERA 
Urtarrileko bilera: 
 
GAI ORDENA JUBILATUEKIN (urtarrilak 4 - 16:30 jubilatu elkartean) 

• 2023ko ekintzak 
• Kuotak 

 
GAI ORDENA ONGIZATEAN (urtarrilak 9 - 17:30 udaletxean) 

• Herri Programa osatzen hasi 
• Ongizatera erakartzeko jendearekin bilera antolatu 

 
GAI ORDENA ONGIZATE + FARAPI (urtarrilak 19 - 18:30 udaletxean) 

• 2023-2028 lanketaren antolaketa 
 
GAI ORDENA BATZARRA (urtarrilak 27 - 18:30 kulturgunean) 

• Herri Programa 
 
 
 
 
 
 
 


