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NAZIO BATUEN XEDE-KODEA

SD EIBARREN EKINTZA

1.1 Muturreko pobrezia desagertzea

• Piurako Eskolari laguntzea, Perun, Egoaizia GKE eibartarraren bitartez.
• Elikagai-bankuen kanpainekin bat egitea.

1.2 Pobrezia-egoeran bizi diren pertsonen kopurua murriztea

• Piurako Eskolari laguntzea, Perun, Egoaizia GKE eibartarraren bitartez.
• Elikagai-bankuen kanpainekin bat egitea.
• Gurutze Gorriaren kanpainekin bat egitea.

1.4 Pobrezia-egoeran bizi diren pertsonek gainerakoen eskubide berberak
izan ditzaten bermatzea

• Piurako Eskolari laguntzea, Perun, Egoaizia GKE eibartarraren bitartez.
• Elikagai-bankuen kanpainekin bat egitea.
• Gurutze Gorriaren kanpainekin bat egitea.

2.1 Pobrezia- eta zaurgarritasun-egoeran bizi diren pertsonek (batez ere urte
batetik beherako haurrek) urte osoan zehar elikadura osasuntsua, nutritiboa eta
nahikoa eskuragarri izan dezaten bermatzea

• Elikagai-bankuen kanpainekin bat egitea.
• Zaporeak erakundearen kanpainekin bat egitea, nazioarteko errefuxiatu
kanpamentuetako elikaduraren alde.

3.4 Osasun mentala eta ongizatea bultzatzea

• Egokitutako futboleko taldea.
• Udako campusa.
• Futbol eskola.

4.1 Ume guztiek lehen eta bigarren hezkuntza bukatzen dutela bermatzea

• Haustura digitalari buruzko proiektua, Euskaltelekin eta Gurutze Gorriarekin elkarlanean,
konektibitatea eta konektatzeko gailuak eskaintzeko Eibarren, konﬁnamendu-aldian, gizarte-bazterketa
jasateko arriskuan dauden familiei, haien seme-alabek eskolako online klaseak jarraitzeko gai izan daitezen.

4.3 Guztientzako goi-mailako kalitatezko hezkuntza profesionala bermatzea,
unibertsitateko hezkuntza barne

• Cruz Irasuegi bekak, nazioarteko enpresetan praktikak egiteko.
• Robotikako ikastaroak.

4.4 Lana izateko, lanpostu duina eskuratzeko eta ekintzailetzan jarduteko beharrezko
gaitasunak dituzten gazteen eta helduen kopurua nabarmen handitzea.

• Cruz Irasuegi bekak, nazioarteko enpresetan praktikak egiteko.

4.a Ikaskuntza-esparru seguruak eraikitzea eta egokitzea, indarkeriarik gabe, barneratzaileak
eta eraginkorrak, bizitza osorako ikaskuntza-esparruak kontuan hartuz.

• Gure Balioak proiektua.

5.1 Emakume eta neska guztientzako diskriminazio-modu ororekin amaitzea

• Berdintasun-plana.
• Kode etikoa.

5.2 Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria-modu oro ezabatzea

• Berdintasun-plana.
• Kode etikoa.

5.5 Emakumeen erabateko parte hartze eraginkorra eta aukera-berdintasuna bermatzea

• Emakumezkoen futbolaren garapena.
• Aukera-berdintasuna hautaketa-prozesuetan.

6.4 Baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra areagotzea sektore guztietan

• Etorkizuneko kirol-hiriaren Kudeaketa hidrikorako proiektua.

ENERGIA
ESKURAGARRI ETA
EZ-KUTSATZAILEA

7.2 Energia berriztagarrien proportzioa handitzea

• Tribuna Nagusiaren gainean jarritako eguzki-plakak.

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

8.3 Lanpostu duinen sorkuntza, ekintzailetza, sormena eta berrikuntza bultzatzea

• Lanbide Heziketako ABIAN azokan parte hartzea.

8.5 Pertsona guztientzako lan duina lortzea, eta balio berdina duten lanetan
ordainsari berdina jasotzen dutela bermatzea

• Berdintasun-plana.
• Aukera-berdintasuna hautaketa-prozesuetan.

8.6 Lanik ez duten edo ikasketarik egiten ez duten gazteen proportzioa murriztea

• Cruz Irasuegi bekak, nazioarteko enpresetan praktikak egiteko.

8.8 Laneko eskubideak babestea eta arriskurik gabeko lan-esparru seguruak bultzatzea

• Laneko arriskuen prebentzioa.

8.9 Lanpostuak sortuko dituen eta tokiko kultura eta produktuak bultzatuko dituen
turismo jasangarria sustatzea

• Eibarko antzerki jardunaldiak babestea.
• Eibarko kirol-klubei laguntza ematea.
• Tokiko kultura-erakundeei euskararen erabilera bultzatzeko laguntza ematea.

9.1 Azpiegitura ﬁdagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea

• Etorkizuneko kirol-hiria.

9. 4 Industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak modu
eraginkorragoan erabiliz eta teknologia garbiak bultzatuz

• Etorkizuneko Ingurumen-plana.

10.2 Pertsona guztien inklusio soziala, ekonomikoa eta politikoa sustatzea

• Egokitutako futboleko taldea.
• Desgaitasuna duten pertsonak kontratatzea.

10.3 Aukera-berdintasuna bermatzea

• Berdintasun-plana.
• Aukera-berdintasuna hautaketa-prozesuetan.

11.1 Pertsona guztiek oinarrizko etxebizitza eta zerbitzu egoki, seguru eta
merkeetarako sarbidea dutela bermatzea

• Eibarko Arragueta kaleko eraikuntza bat 2019ko azaroan behera etortzeagatik kalteak
pairatu zituzten pertsonei ostatu emateko laguntza.

11.3 Hirigintza inklusiboa, partizipatiboa eta jasangarria areagotzea

• Ipuruako Anexoaren gunea hobetzeko lanak.
• Etorkizuneko kirol-hiria.

11.4 Ondare kulturala eta naturala babestea

• Eibarko antzerki jardunaldiak babestea.
• Euskararen plana.

12. 5 Sortutako hondakinak nabarmen murriztea birziklatzearen eta
berrerabileraren bitartez

• Ipuruako estadioaren birziklatze-sistema.

12.6 Erakundeetan jardunbide jasangarriak erabiltzea eta jasangarritasunari
buruzko informazioa argitaratzea

• Jasangarritasunari buruzko memoriaren aurkezpena.

13.2 Klima-aldaketari buruzko neurriak hartzea

• Etorkizuneko Ingurumen-plana.

N/A

N/A

N/A

N/A

16.2 Umeen esplotazioarekin eta salerosketarekin bukatzea eta umeen kontrako tratu
txarrak eta indarkeria- edo tortura-modu ororekin amaitzea.

• Gure Balioak

16.5 Eroskeriako eta ustelkeriako modu oro murriztea.

• Ustelkeriaren eta eroskeriaren aurkako protokoloa.

16.6 Beren kontuak azaltzen dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan

• Gardentasun Legea.

16.7 Maila guztietan erabaki inklusiboak, partizipatiboak eta ordezkagarriak hartzen
direla bermatzea

• Akziodunen Batzar Nagusia.

17.17 Eragile publikoekin, publiko-pribatuekin eta gizarte zibilekoekin itun
eraginkorrak sortzea

• Akordioak eskualdeko unibertsitate publiko zein pribatuekin, win-win harreman bat sortzeko:
SD Eibarko lantaldeak ikastaroetan parte hartzen du eta ikastaroak eta maisu-klaseak
ematen dira Ipuruako estadioan.
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• Itunak eskualdeko erakunde nagusiekin.

