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Ongietorria
Ongietorria ematen dizugu COworkidsen 2021-2022ko ikasturteko memoriara!
Ikasturte honetan, COworkidsek bere helburu nagusia lortu du: Iruñeko haur eta nerabe guztientzat eskuragarri egotea
kalitatezko hezkuntza ez formala bermatu eta integratzaileak, kulturartekoak eta bidezkoak diren espazioak. Horretarako,
hiriko hamalau auzoetan jarduera askotariko, ludiko eta irisgarriak antolatu ditugu arratsaldero astelehenetik ostiralera,
asteburuez eta oporraldiez gain.
Jarduera horien bidez, haurrek, nerabeek eta haien familiek pairatu ditzaketen zaurgarritasun-egoeren prebentzioa
zuzenean koordinatzen dugu, familiekin, gizarte zerbitzuekin, ikastetxeekin eta Iruñean haurren alde lan egiten duten
entitateekin jarraipen pertsonalizatua eta sare-lana bermatuz.
Halaber, haurren eta nerabeen partaidetza zeharka sustatzen dugu hiriko instituzioetan. Haurrak eta nerabeak haurren
eskubideen eta garapen jasangarrirako helburuen inguruan sentsibilizatzen ditugu, eta bermatzen dugu Iruñeko Haurren
eta Nerabeen Partaidetzarako Organoan ordezkatuta daudela.

Ikasturteak honako ezaugarri hauek izan ditu:
O

Diziplina anitzeko lantaldea indartu da, 14 Gizarte Integrazioko teknikarik, pedagogia eta psikologia alorrek, komunitate-teknikariak eta COworkidseko koordinatzaileak osatua. Lantaldeak 100 laguntzaile eta boluntario baino
gehiagoren laguntza du.

O

Hiriko 14 auzoetako jarduera-eskaintza zabaldu da, eta nabarmentzekoak dira #krispetaktiktok eta Brusela Helmuga Erasmus+ proiektua.

O

Sare-lana finkatu da gizarte zerbitzuekin, kirol federazioekin, UNICEFen Nafarroako Komitearekin, unibertsitateekin, goi-mailako irakaskuntzako eskolekin, ikastetxeekin, osasun-zentroekin, boluntariotzako erakundeekin eta
aisialdiko eta denbora libreko eskolekin. Bai eta udal-alorrekin eta Nafarroako Gobernuarekin ere.
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O

Familiei babesa eman zaie, talde-bileren bidez eta Zurekin hazten gurasotasun positiboko proiektuaren bidez.

O

Iruñeko Haur eta Nerabeen Partaidetzarako Organoa finkatu da, II. Mahaia 2021eko azaroan, III. Mahaia 2022ko
maiatzean egin eta haur-proposamenak gauzatu baitira, hala nola birziklatzeko edukiontzi txikiak instalatzea.

Jardueren memoria honen bidez gonbit egin nahi dizugu ezagutzera zenbaki horiek zertan gauzatu diren eta 2021-2022ko
ikasturtean COworkidsen parte hartu duten haurrek eta nerabeek nola gozatu duten.
Mila esker programa honen parte izateagatik,
COworkidseko taldea
eta María Caballero Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkaria.
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Auzoz auzo
Pedagogia alorrak eta COworkidseko koordinazioak hileroko programazioak
prestatu dituzte Garapen Jasangarrirako Helburuen eta Haurren Eskubideen inguruan. Gizarteratzeko lantalde teknikoak programazioak auzo bakoitzeko haurren eta nerabeen nahietara egokitzen ditu. 2021-2022ko ikasturtean honako gai
hauek landu dira zeharka: genero-berdintasuna, klima-aldaketa eta ingurumenaren babesa, kontsumo arduratsua, bakea eta elkartasuna, hiri eta komunitate
seguruak eta jasangarriak eta Ipar-Hego desberdinkerien murrizketa. Haur eta
nerabeak sentsibilizatu dira eta tokian-tokian aldaketak sortzeko ekintzak egin
dira. Erabilitako metodologien artean, nabarmentzekoak dira Design For Change
eta Ikaskuntza eta Zerbitzua. Gai horiek landu dira eskola-laguntzan eta Iruñeko
14 auzoetan egunero 16:30etik 19:00etara egin diren sormen-laborategietan.
Ezagutu, auzoz auzo, nola landu ditugun gai horiek. Jarraian, auzo bakoitzean
egindako jarduera guztien sorta txiki hautatu bat aurkeztuko dizugu hurrenkera
alfabetikoan. Gure Gizarteratzeko lantalde teknikoak kontatutako jarduerak.
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AZPILAGAÑA
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Eztabaidatzen dugu: 2030erako
helburu komuna dugu

Nagusien taldean, Iruña hiri jasangarriagoa eta
ekologikoagoa izateko moduari buruzko alderdi
garrantzitsuak eztabaidatu dira. Parte-hartzaile
txikiagoei, garapen jasangarriagoa bultzatzeko
egin zitezkeen gauzei buruzko iritzia ere eskatu
zitzaien. Eta gero plastilinazko maketetan islatu
zituzten beren ideiak.

Genero berdintasuna lantzen dugu

Haur txikienek historiako emakume nabarmenak, haien izenak eta lorpenak agertzen ziren puzzleak
margotu eta moztu zituzten. Helduenak mural bat sortzen hasi ziren eskuekin eta gizonen eta
emakumeen arteko berdintasunari lotutako desioekin, Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzeko.

Azpilagañako maketa handia

2022ko maiatzean egindako Haurren eta Nerabeen III. Mahaian, Azpilagañak ordezkari izan zituen bi haur-ordezkari eta kartoiarekin eta beste material batzuekin egindako Iruñeko maketa
handi bat. Haurrek esan zuten konpartsako erraldoiak eta buruhandiak irudikatuta egotea oso
gustukoa zutela, eta, beraz, lanari ekin genion, marraztu, moztu eta Iruñeko gure maketan jartzeko. Gustatzen zaizu?
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BUZTINTXURI
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Plastikoa arte bihurtzen dugu, artistak gara!

Bat egin genuen UNICEFek Lurraren aldeko Ligaren erronketako bat egiteko gonbidapenarekin. Honako
erronka hau dibertigarria izanen zela pentsatu genuen: “Plastikoa arte bihurtzen dugu, artistak gara!”
Erronka egiteko asteburuan etxean sortutako plastikoa ekarri genuen. Eskulturak hasi aurretik, gure
taldean bakarrik erabili genuen plastiko kopuruari buruz hausnartu genuen, baita munduan sortu
eta gure ozeanoetan amaitzen den plastiko guztiari buruz ere. Ondoren, gure zentro komunitarioan
ditugun bi maketa egin genituen: robot batzuk eta Lurraren maketa bat. Plastikoari beste erabilera bat
emanez, gure itsasoak kutsatzea saihesten dugu.

Gure emozioez eta sentimenduez hitz egiten dugu

Hainbat irudi sortu genituen, besteak beste, Mr. Potato atsegin bat, eta belar-haziak jarri genizkion
buruan eta... oso dibertigarria izan zen arratsalde batean haurrak irribarre handi batekin etorri zirenean ‘Mr. Potatori ilea hazi zaio!’ esanez.
Beste sorkuntza batzuek, hala nola txotxongilo txikiak, giltzatakoak eta ileko gomak borlekin eta koloretako gatz-poteak, lagundu diete haurrei haien emozioak ezagutu eta adierazten, lagunekin aisialdiko uneak partekatzen, eta dituzten zailtasunez eta ametsez hitz egiten.
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ALDE ZAHARRA
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Haurrendako udal-bizikletak:
proposamen jasangarri bat

Hiri garbiagoen aldeko apustuan, haur
batzuek pentsatu genuen ideia ona
litzatekeela Udalak haurren tamainako
bizikletak ere gure eskura jartzea.
Proposamen hori udal ordezkariei helarazi genien Iruñeko Haur eta Nerabeen III. Mahaian. Proposamen horrekin
batera, Sormen-laborategian egin genituen bizikleta batzuk
eraman genituen Mahaira. Begira zein politak!

Alde zaharreko flora aztertzen dugu

Gure ohar-koadernoa egitea erabaki genuen, materialak erabilita eta eva goma, artile, folio eta abarrekin apainduta. Koaderno horrek gure auzoko landareen erregistroa apuntatzeko balio izan digu.
Behin amaituta, Alde Zaharra osatzen duten lorategi eta parkeen ibilbidea egin genuen, landare horiek non dauden azalduta.

Kabia

Parte-hartzaile guztion artean fabrikatu genuen mahai-joko bat da. Bakoitzak
bere fitxa egin zuen plastilinaz eta, txandaka, dadoa
jaurti eta laukietan aurrera egiten zuen. Idatzitako
probaren bat zuen laukiren batean eroriz gero,
hura gauzatu behar zuen. Aitzitik, hutsik zegoen
lauki batean eroriz gero, proba berri bat asmatu
behar zuen: adibidez, gauzaren bat kontatzea (gustuko toki bat, janari gogokoena, pasadizo dibertigarriren bat) edo ekintzaren bat gauzatzea (kanta
bat abestea, etab.).
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ZABALGUNEA
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

COworkids albistegiak

Bizileku, jolastoki eta ikasleku dugun auzoa sakon ezagutu nahi izan genuen. Agian ezagutzen ez
genituen txokoetan barna ibili eta ikertu zein GKEk duten egoitza Zabalgunean.
Erreportari bihurtzea erabaki genuen hori guztia ikertzeko eta gure telebistan horren berri emateko.
Horretarako telebista eta mikrofonoak fabrikatu behar genituen. Gure espazioa telebista-plato bihurtu zen eta gu geu, erreportari ausart.
Azkenean Oxfam Intermónen dendara eta Munduko Medikuen bulegoetara joan ginen, eta haien lanaz galdetu genuen.
Oso gauza interesgarriak kontatu zizkiguten!

Dena begiratzen den kristalaren araberakoa da

Dena begiratzen den kristalaren araberakoa dela diote, eta munduari beste ikuspegi batetik so egitea
erabaki genuen.
Horretarako, kolore desberdinetako plastikoekin betaurrekoak egin genituen, gogoeta egiteko asmoz, izan ere, gauzak ez dira beti norberak ikusten dituen bezalakoak, eta ikuspuntua aldatzen
duzunean desberdin ikusten dira. Horrek guztiak lagundu zigun elkar gehiago ezagutzen, taldearen
barruan batzuen eta besteen arteko desberdintasunak ezabatzen, eta munduan ikusten ditugun
desberdintasunak murrizten.
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ERMITAGAÑA-MENDEBALDEA
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Argiak limoiekin

Esperimentu bat egin genuen
ikusteko eta erakusteko energia alternatiboa sor dezakegula hainbat materialekin. Kasu
honetan zirkuitu elektriko bat
egitea proposatu genuen, bonbilla bat limoiekin pizteko.
Jardueraren xedea zen klima-aldaketaren kontra
borrokatzeko urrats txikiak eman daitezkeela kontzientziatzea. Talde osoa liluratuta geratu zen!

Hitz magikoen txokoa

“Mila esker”, “Sentitzen dut”, “Maite zaitut”, “Mesedez”... Hitz horiek entzutea asko gustatzen zaigu, baina batzuetan horiek esatea ahazten zaigu. Oso hitz garrantzitsuak dira gure osasun mentala
zaintzeko. Hortaz, elkarlanean, zentro komunitarioko txoko bat apaindu genuen horiek ez ahazteko
ikasturte osoan zehar.

Hiriaren maketa

Auzoan barna zenbait behaketa-irteera egin ondoren, erabaki genuen auzoan gure arreta gehien
erakarri zuten gauzak kartoizko maketa batean islatuta uztea. Auzoaren egitura, zerbitzuak, aisialdieta merkataritza-tokiak, hiri bateko eraikin adierazgarrienak... Iruñeko Haur eta Nerabeen III. Mahaira eraman genuen.
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ETXABAKOITZ
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Poza nire auzoarentzat

Hala deitzen da Etxabakoitzeko parte-hartzaileok Haur eta Nerabeen III. Mahaira aurkeztu genuen proiektua. Hura
egiteko paseo bat eman genuen auzoan
barna eta aldatu nahiko genituzkeen hainbat gauza pentsatu genituen. Begiratu, ikusi, ideiak partekatu
eta ados jarri ginen. Talde-lan horretatik ideia ugari sortu ziren,
baina bi aurkeztu genituen abesti baten bidez: Gure zentro komunitarioaren azpian zakarrontzi bat jartzea; izan ere, dagoen
bakarra errepidearen ondoan dago eta arriskutsua da guztiontzat. Auzoari kolorea eta poza ematea, adinekoendako zentroaren aurreko aldean jartzeko lore gehiago eskatuz, eta guk
geuk, koloretako loreak landatuz zentro komunitarioan.

Misioa: giza eskubideak

Espazio-ontzi batean gaude eta tripulatzaileak gara. Haurren eskubideak zaintzearekin zerikusia duten zenbait misio ditugu. Misio hau gure artean dauden iruzurti batzuen eraginez kaltetu daiteke, haien misioa gu espaziora bidali eta gure
misioa ez amaitzea baita. Tripulazioak ebatzi beharreko misioak dituen mapa bat dut. Misio horiei guztiei esker haurren
eskubideak ezagutuko ditugu, gozatu eta barre egiten dugun bitartean.

Bizitzak salbatzen

Hiru talde osatu genituen: Gurutze Gorria, DYA eta Suhiltzaileak, eta hainbat larrialdi-dei artatu behar
izan zituzten. Planteatu ziren hiru larrialdi-egoerak honako hauek izan ziren: “Mendizale bat erreskatatzea”, “Sute batera joatea” eta “harrapaketa batean laguntza ematea”. Imajinatu zeinen zaila izan
daitekeen istripua izan duena ohatilan eramatea, oztopoz betetako zirkuitu batean zehar!
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ITURRAMA
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Hautsontziak plaza eta parkeetan

Ikasturte honetan Design For Change (DFC) metodologia erabili dugu. Haren helburua da neska,
mutil eta nerabeei haien ideiak praktikara eramateko aukera ematea, mundua aldatu dezaten haien
ingurunetik bertatik.
Auzoko superagente gisa egindako ikerketa baten ostean, biziki atentzioa eman zigun lurrean aurkitu
genuen zigarro-punta kopuruak. Hortaz, hurrengo fasera igaro ginen: gure eskura zegoen konponbideren bat aurkitzea. Hautsontzi-prototipo batzuk eraiki genituen, baita gure ideia azaltzen zuten informazio-kartelak
ere. Horiek fabrikatu ondoren, parkera eraman genituen eta sinbolikoki jarri genituen. Baina gure proposamena Haur eta
Nerabeen Mahaira ere eraman genuen, ordezkari politikoek gure ideia gauzatu dezaten.

Gure etxerako bidea

Nork daki noiz izan dezakegun intzidentzia txikiren bat? Eta ez badakigu gure familiaren telefonoa?
Funtsezkoa iruditu zitzaigun haurrek bizi diren kalea eta aitaren edo amaren telefonoa ikastea, badaezpada, gorabeheraren bat gertatuko balitzaie. Giltzatakoak egin genituen etxetxo baten moldearekin eta telefono baten moldearekin; molde horiekin eva gomarekin modeloa egin zuten, eta etxetxoaren barruan jarri zuten bizi diren kalea, eta telefonoan, harremanetarako zenbakia. Horrela, haien
segurtasuna eta autonomia bilatzen ditugu.

Bide segurtasunaren ginkana

2030 Agendaren 3.6 helburuak errepideak dituen arriskuei buruz sentsibilizatzen gaitu. Bide segurtasunari buruzko bi saio egin genituen. Lehenengoan, kotxeak fabrikatu genituen kartoiz eta kolore
askorekin, eta, bigarrenean, bide segurtasunaren gaiari aplikatzeko erabili genituen. Horrez gain, sentsibilizatzeko bideo bat ikusi genuen. Gero, haien sormenari esker sortutako materialekin zirkuitu bat
prestatu genuen eta bide segurtasuneko eguneroko hainbat egoera landu genituen eskolako patioan.

Gure jarduera guztiak egunero bete izan dugun
NABIGAZIO-EGUNKARI batean jaso ditugu!
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LEZKAIRU
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Elkartrukea down sindromearen elkartearekin

Nafarroako Down Sindromearen Elkarteko profesionalekin harremanetan jarri ginen, egoitza Lezkairun baitute. Down Sindromearen elkartean neska, mutil eta nerabeekin gizarte-gaitasunak lantzen
dituzte, eta interesgarria iruditu zitzaigun haiekin gutun batzuk elkartrukatzea honako hauek kontatzen: izena, adina, zer izan nahi duten nagusitan, haien buruen marrazkiak, zer gustatzen zaien egitea
aisialdian, zer ez zaien gustatzen, animaliarik gustukoena, kolorerik gustukoena, nora bidaiatu nahi
duten... Gero topaketa bat antolatu genuen aurrez aurre elkar ezagutzeko.

Robotak: bakea lortzeko osagaiak

2250. urtea zen, eta planeta
urrun batean bizi ziren estralurtarrak elkarren artean etengabe
gerran zebiltzan, ez zuten elkar
errespetatzen eta oso bortitzak
ziren. Halako batean robot polit eta dibertigarri batzuk
agertu ziren, bertako biztanle estralurtarrak lasaitzera
zetozenak. Horregatik, bakeari buruzko errezeta bat
ekartzen zieten, non robot bakoitzak osagai bat jarriko zuen hori lortzeko. Guztion artean eraiki genituen
bakearen robotak!

Manifestazioa egin dugu

Design For Change (DFC) metodologia landu dugu: sentitu, imajinatu, jardun, partekatu eta ebaluatu. Hortaz, gure auzoan barna ibili eta nahi genuena imajinatu eta gero, denon artean premiazko
behar bat antzeman genuen: auzoko biztanleak kontzientziatzea auzoa garbi mantentzearen beharraz, zakurren gorotzik gabe. Horretarako, zentro komunitarioaren inguruetan manifestazio bat egitea bururatu zitzaigun, eta auzotarrekin hitz egiten joatea. Ez zikintzearen garrantzia islatzen duen
pankarta batekin atera ginen kalera.
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MENDILLORRI
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Cocoaurius birusaren kontrako txertoa

Birus bat agertu da, gizarteko indarkeriaren eragilea dena. Haren izen zientifikoa biolentabirus da, baina
guk COCOAURIUS izena eman nahi izan genion. Forma eman genion eta munstro itxuraz marraztu
genuen: krokodilo eta dinosaurioaren arteko nahasketa bat.
Halako arrisku baten aurrean birusaren kontrako txerto bat sortu behar zen, eta gure laborategian txerto
bat prestatzen hasi ginen. Proposamen asko sortu ziren birusaren aurrean immunizatzeko, hala nola
maitasuna, enpatia, laguntasuna, elkartasuna, errespetua, elkarrizketa...

Genero berdintasuna lantzen dugu

Interesatzen zaizkigun gaiei buruzko batzarrak eta eguneroko eztabaidak egin genituen, bereziki
genero berdintasunari buruzkoak. Une berezi bat martxoaren 8a izan zen. Informazioa bildu genuen hari buruz: noiztik ospatzen den, zer gertakari historikoren ondorioz eta zergatik ospatzen den
Emakumearen nazioarteko eguna. Gero emakumeari buruzko hainbat leloren atzean zeuden mezuak deskodifikatu genituen. Une dibertigarria izan zen, kontzentrazioa, hausnarketa, okerrak eta
barreak eragin zizkiguna.

Zenbat dakigu garapen jasangarrirako helburuei buruz?

GJHei eta giza eskubideei buruz dakiguna eztabaidatu eta
partekatu genuen. Horren ondoren, GJH batzuk irakurri
genituen, GJH bakoitzaren helburuak ezagutzeko. Jarraian,
13. GJH (ingurumena), 8. GJH (lan duina) eta 10. GJH (desberdintasunak murriztea) landu genituen: kandela batzuk
apaindu genituen kristalezko poteak berrerabiliz, eta poltsak apaindu genituen, munduko herrialde askotako lan duinaz hitz eginez.
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MILAGROSA
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Baratze- eta lorezaintza-lantegia

Auzoko familiekin egindako sare-lanaren ondorioz, 3
eta 6 urte bitarteko haurrek ikasi zuten landare mota
desberdinak ereiten eta landatzen eta behar dituzten
zainketak ezagutzen. Ekimen hau 6 eta 12 urte bitarteko haurrekin gauzatu dugun proiektu batetik sortu
zen: Baratze bertikal bat sortu genuen zentro komunitariorako, Milagrosako
ordezkariok Iruñeko Haur eta Nerabeen Mahaian eskatu genuen lorategi bertikalen eredu baten antzera.

Bizikidetzaren horma-irudia

Bizikidetza baketsua funtsezkoa da denontzako ingurune seguru eta osasungarria mantentzeko. Bizikidetza baketsuak gozatzeko eta primeran pasatzeko aukera ematen digu jarduerak egin bitartean.
Gure arauak zituen horma-irudi bat egin genuen, non gure ekintzen ondorioak azaltzen baikenituen,
elkarrizketan oinarrituta. Espontaneoki bideo baten ekoizpena sortu zen, eta parte-hartzaileetako
batek filmatu zuen.

El mochuelo

Milagrosa auzoarekin –lehen “El Mochuelo”
izenekoa– zerikusia duen istorio bat diseinatu
eta landu genuen, eta kalera irten ginen auzoari buruzko gauza gehiago ikertzeko. Gauza
asko aurkitu genituen! Taldeko haurrek modu
librean osatu zuten istorioa, egin genituen jardueren bidez.

25

COWORKIDS
MEMORIA 2021-2022

ARROTXAPEA
PERSONAS PARTICIPANTES POR ACTIVIDADES DE LUNES A VIERNES:
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ZER EGITEN DUGU?

Auzoko agente sekretuak
gara

Egun batean dena aldatu zuen gutun
misteriotsu bat jaso genuen zentro
komunitarioan: “Kaixo, agente sekretu izateko hautatua izan zara. Entrenamendu bat egin beharko duzu espioi-karneta lortzeko.
Entrenamendua gainditu ondoren, misio sekretu batzuk
egiteko deituko zaituzte auzoan dauden arazo batzuk
konpontzen laguntzeko”. Ginkana bat diseinatu genuen,
eta bertan, proba batzuk gaindituta, super-espioien txartelak gordetzen zituen kutxaren giltzak eskuratu behar
zituzten.
Egin behar zuten lehenengo misioa auzoan barna ibiltzea zen, ikerketa-koadernoak eskuan, eta bertan planteatzen genizkien gaiei erreparatzea. Adibidez, kaleak ongi argiztatuta dauden, bidegorriak dauden, berdeguneak eta haurrendako
jolasguneak dauden... Bigarren misioa trebezia-zirkuitu bat osatzea zen.
Bete behar zuten azken misioa komiki bat sortzea zen, non superagente batek ingurunean antzematen zuen arazoren bat
konpontzen laguntzen baitzuen.

Bakea ala gerra?

Ginkana bat egin genuen taldea bitan banatuta: batzuk bakezaleak ziren, planeta osoan bakea nagusi izateaz arduratzen zirenak, eta gainerakoak gerrillariak ziren, eta bakezaleei bake hori lortzen
lagundu behar zieten, Herrialdean gailentzen ari zen diktadura militarraren aurka borrokatuz.
Horretarako, gatazka batean apurtutako mapa berriz osatu behar zuten, erronka batzuk gaindituz.
Mapa horretan leku batzuk urdinez edo berdez markatuta agertzen ziren, egokitutako bandoaren
arabera, eta bertara joan eta haien bandoarekin zerikusia zuen argazki bat aurkitu behar zuten.
Argazki guztiak batzean, kartulina batean itsatsi zituzten, Bakeari edo Gerrari zegokiena. Ondoren, parte-hartzaile bakoitzak argazki bat aukeratu behar zuen eta esan zer gustatzen zitzaion gehien edo zer sentiarazten zion.
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SANDUZELAI
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Habia-kutxak eraikitzea

Paseoan atera ginen hegaztiak nola bizi diren ikertzera. Haurren harridurarako txorientzako janlekuak
aurkitu zituzten, baina ez hotzetik eta euritik gordetzeko lekurik. Txorientzako etxetxoen maketa bat
egin genuen: Botilak ebaki genituen erdian zulo bat utziz, gero botila kolore biziz margotu genuen
barrutik, euriarekin edo haizearekin askatu ez dadin. Eva gomazko tira bat jarri genuen zuloan, txoriak
hor jartzen direnean botilako plastikoarekin minik har ez zezaten. Habia-etxeak eta Iruñeko Udalaren jarduerak ikertu genituen, hiriko hainbat tokitan jartzeko.

Ozeanoetako bizitza
ezagutu genuen

Jarduera honen bidez, klima-aldaketak uretan dituen ondorioez
eta osasunean duen garrantziaz
kontzientziatu nahi izan genuen,
baita itsasora irits daitezkeen hondakinen kudeaketan dugun erantzukizunaz ere. Horretarako, aluminioz egindako itsas animaliak maketa batean jarriko
genituen. Alde batean, itsasoko zaborrik aurkitu gabe
jarri genituen, eta, bestean, itsasoan pilatzen diren
plastikoz inguratuta. Esaldi gogoetatsu bat idatzi
genuen, itsasoetan gertatzen ari denari buruz hitz
egindakoaren ondorio gisa.

Auzoko erreportariak

Telebista saio bateko erreportari
bihurtu ginen. Gure helburua jendeak auzoari buruz zuen iritzia
biltzea zen, eta jakitea zerk eragiten zien beldurra edo segurtasunik eza. Elkarrizketa guztiekin
bideo bat egin genuen eta gero
barre-algarak egin genituen hura
ikusten.
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DONIBANE
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Memoria-jokoa garapen jasangarrirako
helburuekin

Lehenik eta behin karta-joko bat egin genuen Garapen
Jasangarrirako Helburuen 17 irudiekin. Bien bitartean,
horiek hobeto ezagutzen genituen eta bakoitzaren
esanahia aipatzen genuen. Behin amaituta hainbat
partida jokatu genituen gure memoria probatzeko, irudi-bikote desberdinak elkartuz.

Itxi begiak, pentsatu bakean. Zer ikusten duzu?

Erlaxazioa praktikatu genuen jarduera honekin eta beste batzuekin. Kasu honetan, neska-mutilek
begiak itxi behar zituzten, denbora-tarte bat hartu, bakean pentsatu eta burutik zer gauza pasatzen
zitzaizkien ikusi. Oso oroitzapen eta emozio errealak dira, modu naturalean datozenak eta pertsona
bakoitzaren bizipenei buruzko informazio asko ematen dutenak. Anonimoa izan zedin eta era guztietako emozioak adierazi ahal izateko koloretako post-it indibidualak erabili genituen, mugarik gabe.
Gero taldeko teknikari arduradunak bildu zituen post-it horiek norenak ziren jakin ez zedin.

Erupzioan dagoen sumendi bat egin genuen

La Palma uharteko sumendiaren erupzioa izan zen asteetan zehar, auzo guztiok gure elkartasuna
adierazi genuen COworkidsen jardueren bidez. Askariak Kanarietako bananak izan ziren, eta hainbat
jarduera egin ziren erupzioaren ondorioak ezagutzeko. Donibaneren kasuan, sumendi bat eratzea
izan zen gehien gozatu zuten jardueretako bat. Haiek beraiek pentsatu, diseinatu eta egin zuten
maketa osoa. Oso pozik zeuden pintura eta materialak erabiltzen eta erreakzio kimikoekin esperimentatzen. Asko gustatu zitzaigun nola gozatzen zuten ikustea, eta aldi berean La Palmako errealitateari buruz kontzientzia hartu zuten.
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TXANTREA
PARTE-HARTZAILE KOPURUA ASTELEHENETIK OSTIRALERA BITARTEKO JARDUERAKO:
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ZER EGITEN DUGU?

Planetak arazoak ditu? Heldu da gure superplaneta!

Jakitun gara klima-aldaketaren ondorioak murrizteko neurriak hartzea beharrezkoa dela. Arduradun
politikoei eta enpresei dagokie eskala handiko neurriak hartzea, baina gure gertuko ingurunean ere
lagundu dezakegu. Horregatik, gure Sormen-laborategia egun batzuez komikiak ekoizteko estudio
bihurtu zen, Planeta salbatzeko hainbat abenturen protagonista izanen zen gure super-heroiari bizitza emateko.

Auzoaren beharrei buruzko eztabaidak

Taldea bitan banatu genuen eta eztabaidaren arauak azaldu genizkien: txandak errespetatzea, oihukatu gabe hitz egitea, argudioak ematea eta monosilaboak erabili gabe erantzutea... Talde batek Txantrean antzemandako beharrei buruz hitz egiten zuen, auzoan barna hainbat irteera egin
ondoren, eta besteak hobetu zitekeenaz hitz egiten zuen. Minutu batzuk eman zitzaizkien ideiak
antolatzeko eta argudioak baliatuz eztabaidatu ahal izateko. Erantzunen txandan, talde batek hitz
egin bitartean besteari bururatu zitzaizkion ideiak kontatzen ahal zituen. Amaieran azken ondorio batzuk atera ziren. Nerabeentzako skate-park bat sortzeko proposamena Iruñeko Haur eta Nerabeen Mahaira eraman zen.

Prestatzaileen prestatzailea

Asteroko xake jarduerako partaideetako batzuk Sormen-laborategira ere joan ziren. Sormeneko
gainerako haurrengan piztutako interesa ikusita, lantegi batzuk antolatu genituen, non xakearen
oinarrizko printzipioak azaltzen baitziren. Jarduerako begiraleak 12 urteko neska bat eta 14 urteko
mutil bat izan ziren. Adin txikiagoko kideek ere parte hartu zuten azkenean, aurrez eskuratutako
ezagutzak partekatuz.
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Hiria eraikitzen
Eskola-laguntza eta Sormen-laborategiaz gain, auzo bakoitzean hiri osoari irekita dauden kirol eta kultur jarduerak eta
jarduera teknologikoak egiten dira. Horrela, Iruñeko familiek askotariko jarduerak aurkitu ditzakete hainbat ordutegitan
eskura.

SASKIBALOIA
INTERESEKO DATUAK:
- 225 haur eta nerabe saskibaloian aritu dira COworkidsekin
- Astero entrenatzen duten 15 talde
- Auzoen arteko 2 topaketa
Gure ustez, kirola bultzatzea funtsezkoa da haur eta nerabeen ongizate fisiko eta emozionalerako, egunerokoan aztura
osasungarriak sortze aldera. Saskibaloia sustatzen dugu enpatia eta talde-lana bultzatzeko, parekoen arteko elkartasuna
garatzeko eta komunikazio-trebetasunak hobetzeko bide gisa. Nafarroako Saskibaloi Federazioaren laguntzarekin, astean
behin lan egiten da Iruñeko auzo bakoitzean (auzo batzuetan astean bitan). Halaber, auzoen arteko topaketak antolatzen
ditugu, integrazioa eta trukea sustatzeko. Maiatzean eta ekainean auzoen arteko bi topaketa egin dira: bata Arrotxapean
eta bestea Milagrosan.

XAKEA
INTERESEKO DATUAK:
- 136 haur eta nerabe xakean aritu dira COworkidsekin
- Astero entrenatzen duten 14 talde
- Auzoen arteko 1 topaketa
Xakea nabarmendu nahi dugu, haur eta nerabeengan erantzukizun-zentzua eta erabakiak hartzeko, arazoak konpontzeko
eta planifikatzeko gaitasuna sustatzen duen kirol eta hezkuntza-tresna gisa. Nafarroako Xake Federazioaren laguntzarekin,
xakea lantzen dugu astean behin auzo bakoitzean. Ekainean auzoen arteko COworkids xake-txapelketa egin zen Alde
Zaharrean.
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PILOTA
INTERESEKO DATUAK:
- 26 haur eta nerabe pilotan aritu dira COworkidsekin
- 2 talde: Alde Zaharra eta Iturrama
- Auzoen arteko 1 topaketa
Nafarroako Pilota Federazioarekin elkarlanean, neska-mutilek gure
nafar tradizioetan errotuen dauden kiroletako bat ezagutu ahal izan
dute. 26 neska-mutil aritu dira astero pilotan eta modalitate ezberdinak ezagutu dituzte Iruñeko toki enblematikoetan, hala nola Labrit
pilotalekuan eta López pilotalekuan.

FUTBOLA ETA ARETO-FUTBOLA
INTERESEKO DATUAK:
- 85 haur eta nerabe futbolean aritu dira COworkidsekin
- 4 talde: 2 futbol talde (Lezkairu eta Arrotxapea) eta areto-futboleko 2 talde (Milagrosa eta Etxabakoitz)
- Auzoen arteko 2 partida
COworkidsek aisialdi askotarikoa sustatzen du, eta ezin genuen bazter utzi gehien egiten den eskaeretariko bat: futbola.
Hainbat auzotako neska-mutilen interesei erantzunez, futbol-talde mistoak sortzen joan dira, COworkidsek sustatuta,
Nafarroako Futbol Federazioarekin elkarlanean. Bi futbol-taldeek Lezkairun eta Arrotxapean entrenatzen dute. Areto-futboleko bi taldeek Etxabakoitzen eta Milagrosan. Horrez gain, ekainean bi partida antolatu genituen lau talde horien artean.

ZUMBA
INTERESEKO DATUAK:
- 32 haur eta nerabe zunban aritu dira COworkidsekin
- 2 talde: Buztintxuri eta Sanduzelai
Zumbak funtsezko elementuak ditu haurren eta nerabeen garapenerako, hala nola mugimendu-koordinazioa, erritmoa, autoestimua, memoria, sormena, talde-lana eta hori guztia bere musika gogokoenarekin.
Jarduera hau COworkidsen jardueretan txertatu da 21-22ko ikasturtean,
eta hainbat haur-talderen eta haien familien eskaritik sortu da, jakin badakitelako sedentarismotik ihes egin behar dela eta haurtzaroan ohitura
osasungarriak hartu behar direla. Sanduzelain eta Buztintxurin egin da.
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3D DISEINUA
INTERESEKO DATUAK:
- 37 haur eta nerabe 3d diseinuan aritu dira COworkidsekin
- 2 talde: Ermitagaña-Mendebaldea eta Donibane
COworkidsen programazioa STEM hezkuntzarekin lerrokatuta dago. 3D diseinua txertatu dugu, diziplina arteko ikaskuntza eta talde-lana sustatzen dituelako eta sormena areagotzen duelako. Praktikaren bidez ikasteak eta diseinuen
benetako emaitza ikusteak haurrak interes handia agertzea
eta motibatuta sentitzea eragin du. Gainerako kasuetan
bezala, doakoa da, eta kasu honetan, ordenagailuak eskura
jartzen zaizkie.

ANTZERKIA
INTERESEKO DATUAK:
- 52 haur eta nerabe antzerkia egiten aritu dira COworkidsekin
- 4 talde: Azpilagaña, Zabalgunea, Txantrea eta Mendillorri
Antzerki-jardueran garrantzitsuena ez dira estreinaldi-egunak izan, beti magiaz beteak, baizik eta egindako bidea. Presarik
gabe, pazientziaz, hasieran eskuraezinak ziruditen lorpenak erdietsi dira, eta konfiantzaz bete dituzte haurrak eta nerabeak, entseguz entsegu, bere burua hobetuko baitute, Azpilagañan, Zabalgunean, Txantrean eta Mendillorrin.

ASKARI OSASUNGARRIAK
INTERESEKO DATUAK:
- 21.284 askari osasungarri eman dira 2021eko irailetik 2022ko ekainera
- Egunero 260 askari banatu dira 14 auzoetan
Arratsaldero, astelehenetik ostegunera, 17:45ean, COworkidsen jardueretara doazen haurrek askari osasungarrian parte
hartzen dute. Espazio horretan, zeharka, sentsibilizatzen dugu elikadura askotarikoaren eta osasungarriaren garrantziaz,
hurbileko produktuekin. Askaria doan da, eta arratsaldero ematen da nutrizionista batek landutako menu batekin bat.
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#KRISPETAKTIKTOKEKIN
INTERESEKO DATUAK:
- 40 nerabek parte artu dute #krispetaktiktokekin jardueran
- 4 auzotan egin da: Milagrosa, Iturrama, Txantrea eta Mendillorri
#KrispetakTikTokekin eskaintza ludiko-sortzaile berritzailea izan da. Bertan, TikToken
bideoak sortuz, Iruñeko nerabeak animatu dira ingurumenaren kontserbazioaren eta
klima-aldaketaren aurkako jarrera arduratsuagoa hartzera. 13 eta 17 urte arteko nerabeei zuzendua, jarduera honek TikTok baliatu du ikasteko eta elkarlanerako tresna
gisa. Parte-hartzaileek egun bakoitzean Ecozine jaialdiko film labur bat ikusi zuten,
Ingurumen Hezkuntzako Museoak identifikatuta eta ondoren dinamizatuta, krispeta
artean.

COWORKIDS LARUNBATAK!
INTERESEKO DATUAK:
- 207 haur eta nerabek parte hartu dute coworkids larunbatak! Jardueretan, zeinetan 380 izen-emate baino gehiago egon baitira
- 34 jarduera: piraguismoa, magia, ginkanak, rubiken kuboa, hip-hopa, street dancea…
Iruñeko Gaztediaren Etxearekin elkarlanean, larunbatero, 12:00etatik 13:15era, hiriko auzo guztietara hainbat jarduera eraman ditugu, hala nola dantzak, magia edo Rubiken kuboan trebatzen hasteko jarduerak. Gainera, eguraldi ona iristearekin
batera, piraguismoa COworkidsera itzuli da, eta larunbatero leku guztiak bete dira.

37

COWORKIDS
MEMORIA 2021-2022

Hiri-kanpaldiak
EGUBERRIAK
“Oporretan zabalik!” Hori izan zen COworkidsen Gabonetako programazioaren leloa. 4 hiri-kanpaldi, kirol anitzeko 4 jardunaldi, zaldiko-maldiko bat eta estalitako karpa, puzgarriekin eta eskulanetarako txoko batekin uztartu zituen.
Guztira 1473 haur joan ziren Askatasun plazan zegoen Eguberrietako karpara, eta egunero 3000 bisita baino gehiago erregistratu
ziren. Zaldiko-maldikoak 3500 bisita izan zituen. Horrez gain, 120 leku zituzten 4 hiri-kanpaldi egin ziren Buztintxuriko
haur-eskolan, Cardenal Ilundain ikastetxe publikoan, Ermitagaña ikastetxe publikoan eta Iturrama ikastetxe publikoan.
Abenduaren 27tik 30era, halaber, 120 leku zituzten kirol anitzeko 4 jardunaldi egin ziren Etxabakoitzen, Milagrosan,
Sanduzelain eta Txantrean.

ASTE SANTUA
Aste Santuko kanpaldiak, Jolasean ulertzen dugu elkar, haur eta nerabeek
duten jolaserako eskubidea izan zuen ardatz. Apirilaren 19tik 22ra bitartean
egin zen Arantzadiko kirolgunean, eta parte hartu zuten 130 haur eta nerabeek eskulanak, magia, uretako jolasak, frontoiko jolasak, puzgarriak eta
mozorro-festa egin zituzten. COworkidseko Gizarteratzeko lantalde teknikoak, oraingoan, Nafarroako Pilota, Futbol, Igeriketa, Xake eta Padel Federazioen laguntza izan zuen.

38

COWORKIDS
MEMORIA 2021-2022

UDA

ABUZTUAK ABUZTUAK

1 5 8 12
etik

era

tik

ra

17:00 - 20:00
SAN BARTOLOME GOTORLEKUA

COWORKIDS-EK AURKEZTEN DU

MUSIKA JOKOAK IHES-GELA
MAGIA LAND ARTA ASKARIAK
PIRAGUISMOA INGURUMENAREN
ZAINTZARAKO LANTEGIAK

ETA ASKOZ GEHIAGO! IZEN-EMATEA DOAN DA
010 telefonora deituta, ekainaren 1etik 10era
13 eta 17 urteko nerabeendako (2005 eta 2009 urteetan jaioak)

www.coworkidspamplona.es

Zenbat kolore, hainbat gustu izan zen COworkidsen
proposamena 2022ko udarako. 980 leku guztira, 3 eta
17 urte bitartekoendako 8 kanpalditarako, ekainaren
27tik abuztuaren 19ra bitarteko proposamenekin. Gustu
guztietarako eskaintza. Iturrama ikastetxe publikoko eta
Cardenal Ilundain ikastetxe publikoko hiri-kanpaldi tradizionalei beste hainbat motatako kanpaldiak gehitu zizkien
COworkidsek, hala nola kirol anitzekoak, igerilekuetakoak,
ingelesezko murgiltze-kanpaldiak eta Iparralderantz
kanpaldi berritzaileak, hondartzara eta Frantziako Donejakue bidera eguneko txango eta ibilaldiekin.

Informazio gehiago
coworkids@pamplona.es
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Haur eta nerabeen partaidetza
Haurtzaroaren Hiri Adiskide garen aldetik –UNICEFek bultzatutako ekimena–, Iruñeak bere
egiten du Haurren Eskubideen Hitzarmenaren xedapenak betetzeko betebeharra. Eta ekintzak egiten ditu eskubide horiek bultzatu, babestu eta indartzeko.
Horregatik, 2021-2022ko ikasturtean, Haur eta Nerabeen bi Mahai egiteaz gain, Iruñeko haur
eta nerabeek diseinatu, sustatu eta bozkatutako bi ekintza abiatu dira.

GARAPEN JASANGARRIRAKO
HELBURUEN HORMA-IRUDIA
2021eko urriaren 15ean, ostiralarekin, Garapen Jasangarrirako Helburuen zuhaitza zuen horma-irudia inauguratu zen, 2021eko Aste
Santuko COworkids kanpaldian hamar neska-mutilek sortutako
ideiaren ondoriozko emaitza. Kanpaldi hartan izan ziren 130 haurrek Iruña hobetzeko 13 ideia landu zituzten. Horien artean lau
hautatu zituen hainbat Alorretako udal-teknikariek, UNICEFen Nafarroako Batzordeko ordezkariek eta Nafarroako Rural Kutxakoek
eratutako kanpo epaimahai batek. Azken erakunde horrek 2.000
euroko ekarpena egin zuen COworkidsen parte hartzen duten 308
haurren boto gehien jaso zituzten bi proposamenak garatzeko.
Hautatu ziren bi proposamenak izan ziren horma-irudia eta birziklatzeko edukiontzi txikiak, haurren altuerara eta haiek dekoratuak.
Horma-irudia paratu aurretik, COworkidsen jardueretan parte hartzen duten 140 haurrek baino gehiagok Iruñeko auzo guztietako
kokapenak hautatu zituzten hura jartzeko. COworkidsen diziplina
anitzeko lantaldeak proposamen guztiak bildu eta kokapenak baloratu zituen. Orduan erabaki zen, Ermitagañako COworkids taldeak
hala proposatuta, Ermitagañako zentro komunitarioan, jarduerak
egiten dituzten lekuan, paratzea horma-irudiaren irudikapena. Horma-irudiak zuhaitz bat irudikatzen du, eta haren adarretan Garapen
Jasangarrirako Helburuak (GJH) zintzilik daude, haurrek eskuekin
egindako koloretako hostoekin
Inaugurazioan, DJ Alex Muguiroren musikaz girotuta, haurrek haien aztarnak utzi ahal izan zituzten, Maria Caballero Gizarte Zerbitzuetako, Gizarte Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkariarenekin, Javier Martínez Lasa Nafarroako Rural
Kutxako Gizarte Ekintzako Alorreko zuzendariarenekin eta Eduardo Fernández Nafarroako Ikasketa eta Zerbitzu Sarearen
ordezkariarenekin batera.
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BIRZIKLATZEKO EDUKIONTZI TXIKIAK

GJHen horma-irudiarekin batera hautatutako bigarren proposamena haurren
altueran zeuden birziklatzeko edukiontziak instalatzea zen. Kasu honetan, Haur
eta Nerabeen I. Mahaian eskatutako
kokapena Arrotxapeko Carbonilla zentro
komunitarioa izan zen. Birziklatzearen
Mundu Egunarekin bat eginez, maiatzaren 17an, Maria Caballero Gizarte Zerbitzuetako, Gizarte Ekintzako eta Kiroleko
zinegotzi ordezkariak inauguratu zituen,
COworkidseko haurren zenbait talderekin eta COworkids-taldearekin batera.
Edukiontzi berri horiek, txikiagoak txikienek erraz erabili ahal izateko, Sanduzelaiko COworkids-taldeak diseinatu
zituen. Hiriko auzo bakoitzak edukiontzi
txikien diseinu bana aurkeztu zuen, eta
Sanduzelaikoa hautatu zen, originalena
eta bideragarriena zelako.
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IRUÑEKO HAURREN ETA NERABEEN PARTAIDETZARAKO ORGANOA
IRUÑEKO HAUR ETA NERABEEN II. MAHAIA – 2021EKO AZAROAREN 16A
Bigarren mahaia azaroan bildu zen, azaroaren 20an, Haurren Eskubideen Nazioarteko Egunaren karietara. Gai nagusia
ingurugiroaren zaintza izan zen, Glasgow-eko goi-bilerarekin bat eginez. Maria Caballero Gizarte Zerbitzuetako, Gizarte
Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkaria izan zen Mahaiaren buru, eta bertan 2021eko maiatzean egin zen Haur eta
Nerabeen I. Mahaian jasotako 40 proposamenak aztertu ziren. Ondoren, 8 eta 15 urte bitarteko 26 neska-mutil, haien
auzoetako ordezkari gisa hautatuak, aurkeztu zituzten haien ingurumen-proposamenak eta interes sozialak. Haurren ordezkarien parte-hartzeetan Estatuko Haur eta Nerabeentzako Partaidetza Kontseilurako bi hautagaitza aurkeztu ziren,
Donibane auzoko ordezkarienak. Azkenik, udal-ordezkariek azaldu zituzten jasangarritasunaren arloan Udala gauzatzen
ari den jarduketak.
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IRUÑEKO HAUR ETA NERABEEN III. MAHAIA – 2022KO MAIATZAREN 26A

Hirugarren Mahaiak hainbat proposamen eta iradokizuni heldu zien,
Iruña hiri adiskidetsuago, jasangarriago eta seguruagoa egite aldera,
Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat. Proposamen guztien artean nabarmentzen dira Iturramako parke batean zakarrontzien gainean zigarro-puntendako hautsontziak jartzea, autobus-geltokietatik gertu komun bat jartzea villavesa-gidariendako, zakurrendako
eremu berriak sortzea hiriko hainbat puntutan eta Etxabakoitzeko
hainbat tokitan loreak landatzea. Mahaia eztabaida batekin itxi zen,
non haurren ordezkariek galderak egin zizkieten organoko gainerako
kideei. Saioa Arma Aretoan egin zen, eta hiri jasangarria irudikatzen
zuten eta haurrek COworkidsen egindako14 auzoetako maketen
erakusketa batekin dekoratuta zegoen.
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Brusela helmuga: Erasmus+ proiektua

Astebete Bruselan, ekainaren 26tik uztailaren 1era. Horra Europako
Batzordearen Erasmus + programan astero, otsailaz geroztik, parte
hartu izan duten 50 gazteetako 4k lortu zuten saria.
Astez aste, Iruñeko 50 gazte lanean aritu izan dira Europako instituzioak ezagutzeko Milagrosan eta Iturraman, onlineko jarraipen-saioetan parte hartzeaz gain.
COworkidsek Europako Batzordearen finantzazioa lortu zuen Erasmus + programaren bidez, Iruñeko Nerabeen Partaidetza Organoa proiektuarekin 13 eta 17 urte arteko nerabeei prestakuntza emateko hainbat gairi buruz, hala nola Europako ingurumen-politika, genero-berdintasuna eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin edo gazteriarekin zerikusia duten Europako politikak.
Maiatzaren 12an Iruñeko alkateak harrera egin zien nerabe horien ordezkari batzuei Udaletxean. Alkatearen harrera-ekitaldian, Erasmus + proiektuaren eta COworkisen barruan izandako esperientzia partekatu ahal izan zuten Udalbatzarekin.
Lau nerabeak honela aukeratu ziren: ekainaren 1ean kanpoko
epaimahai baten aurrean Bruselako agintariei eginen zieten
galdera, ideia edo iradokizun bat aurkeztu zuten, 3 minutuz,
aurreko hilabeteetan landu zuten elkarrizketa-gai baten inguruan. Epaimahaikideak izan ziren Nafarroako Gazteriaren
Institutuko Europako Gazteriako Programetako Raquel Ezquerra, Equipo Europa Navarra elkarteko Carmen Pérez, Nafarroako Medicus Mundiko eta Nafarroako GGKEen Koordinakundeko Montxo Oroz, Innovactoras elkarteko Maicu Díaz
de Terán, Iruñeko Ingurumen Hezkuntzako Museoko María
Martín eta Nafarroako Gobernuko Kanpo Zuzendaritza Nagusiko Koordinazio eta Sustapeneko ataleko buru Isabel Macías. Epaimahaiaren balorazioari prozesuaren aurretik egindako
balorazio tekniko bat gehitu zitzaion, zeinak kontuan hartzen baitzituen etengabeko motibazioa, gizarte-sentsibilitatea,
parte-hartze aktiboa eta talde-lana, beste adierazle batzuen artean.
Miguel Arizcuren (17), Steven Morocho (16), Alexia Cilveti
(15) eta Daniel Arzoz (17) izan ziren hautatutako nerabeak
ekainaren 26tik uztailaren 1era Bruselara joateko Europako
Batzordeari esker. Fernando Aranguren Iruñeko Udaleko
Gazteriako zinegotzi bereziak bilera bat izan zuen ekainaren
7an haiekin eta Celia Pinedo COworkids udal-programaren
koordinatzailearekin eta Alicia Clavería Iturramako COworkidseko gizarteratzeko teknikariarekin, haiek izan baitziren
bidaian lagundu zietenak.
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Bidaia antolatzeko Nafarroako Gobernuko Kanpo Zuzendaritza Nagusiaren
laguntza izan genuen, zehazki, Nafarroako Gobernuak Bruselan duen Ordezkaritzarena.
Bidaian nerabeek Bruselako tokirik enblematikoenak bisitatu zituzten: Grand
Place, Mont des Arts, Mini Europe eta Atomium. Baina, batez ere, Europako
instituzioetako langileekin egindako bilerez jositako agenda izan zuten.
Lehenengo egunean topaketa informal bat izan zuten
Europako Batzordean lan egiten duten bi gazterekin:
Joao Vargas Mota, Ekonomia eta Finantza Gaietarako
Zuzendaritza Nagusiko (DG ECFIN) ekonomista eta
analista, eta José González de Chaves, Europako Batzordeko Merkataritzako Zuzendaritza Nagusiko (DG
COM) teknikaria.
Bigarren egunean, Europako Parlamentua eta Eskualdeen Batzordea bisitatzeaz gain, bilera izan zuten Pilar Durán Espainiak
EBren aurrean duen Ordezkaritza Iraunkorreko sailburu autonomikoarekin eta Eskualdeen Batzordeko Policy Officer Santiago
Mondragónekin.

Bidaiaren hirugarren egunean, Nafarroako Gobernuak Bruselan duen Ordezkaritzako talde
osoarekin bildu ziren. Horrez gain, bi ponentzia
izan zituzten: bata, Nekazaritzako Zuzendaritza
Nagusiko María Gaforena, NPEri, landa-garapenari eta landa-eremuetako arazo edo aukerei buruzkoa; eta bestea, Hezkuntza, Gazteria,
Kirol eta Kulturako Zuzendaritza Nagusiko José
Manuel Fernández Arroyorena, Erasmus eta
Erasmus Green programei buruzkoa.

Itzultzean, lau nerabe horiek konpromisoa dute haien adineko gazte gehiago motibatzeko Europako halako proiektuetan parte har dezaten eta Udalarekin engaiatuta
dauden nerabeen sare bat ehuntzen jarrai dezaten.
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Sare-lana
Gure egunerokoan, lehenetsi egiten dugu adingabearen interes gorena, eta udal-ekintzen bidez Iruñeko haurren eta nerabeen eskubideak babestea bultzatzen dugu. Helburu horiek lortzeko, funtsezkoa da COworkidsen sarean lan egitea.
Sare-lanak berekin dakar haur eta nerabeen inguru hurbileko gizarte-eragile guztiek sendotze prozesu batean parte hartzea, laguntzea eta ardurak partekatzea, taldekide guztien ongizate egokia eta bizi-baldintzen hobekuntza lortze aldera.
Horretarako, COworkidsen hainbat komunikazio-, partaidetza- eta lankidetza-bide finkatu ditugu inplikatutako hainbat
gizarte-eragileren artean: gizarte-zerbitzuak, ikastetxeak, osasun-zentroak eta Iruñeko haurren sareetako beste profesional batzuk, boluntarioen eta prestakuntza-praktiken entitateak, familiak, Udalaren Alorrak, Nafarroako Gobernuko Herritarren Partaidetzarako Atala eta Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza Nagusia, UNICEFen Nafarroako Batzordea eta
finantzaketa-eragileak, hala nola Espainiako Gobernuaren Ordezkaritza Drogei buruzko Plan Nazionalerako, Nafarroako
Gazteriaren Institutua eta Gazteriaren Institutu Nazionala.

Nola egiten dugu lan sarean eragile horiekin?
o Aldian aldiko bilerak egiten ditugu COworkidseko Gizarteratzeko lantalde teknikoaren eta auzo-unitateetako, ikastetxeetako, osasun-zentroetako eta HAURREN SAREETAKO bestelako profesionalen artean jarduketak koordinatze aldera. Haurren banakako segimenduan oinarritutako bilerak dira, COworkidsen PREBENTZIO-PROTOKOLOAREKIN
bat.
o Talde-bilerak eta/edo bakarkakoak FAMILIEKIN programari buruzko informazioa partekatzeko eta ORIENTAZIO PSIKOLOGIKO PUNTUALA emateko Familien parte-hartzea sustatzea Udalaren gurasotasun positiboari buruzko programan: Zurekin hazten.
o HAUR ETA NERABEEN I. UDAL-PLANaren jarraipena, Alorren arteko elkarlanaren bidez.
o Hileroko jarraipena COworkidseko koordinatzaileen eta UNICEFEN NAFARROAKO BATZORDEAREN artean, Iruñeak
Haurtzaroaren Hiri Adiskide izateagatik dituen betebeharrak betetzen direla bermatzeko.
o PRESTAKUNTZA ETA ARRETA EMATEA BOLUNTARIOEI ETA PRAKTIKETAN DAUDENEI 2021-2022ko ikasturtean boluntarioei emandako prestakuntza Haurren Eskubideei eta haurrekin dabiltzan boluntarioen balioei buruzkoa
izan da. Lankidetza mantentzen dugu honako hauekin: Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Nafarroako Unibertsitatea,
Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala, Nafarroako Eskola Politeknikoa, Nafarroako Hezitzaile Eskola, aisialdi eta denbora libreko eskolak, esaterako, Urtxintxa, eta Navarra + Voluntaria boluntarioen plataforma.

Eta zu ere, jarduera-memoria hau irakurtzen ari zaren hori, COworkidsen presente zauden hori, sare honen parte zara,
eta zurekin haurren ikuspegia aintzat hartzen duen hiri bat eraikitzen jarraituko dugu, arian-arian, haurren eta nerabeen
iritziekin bat berriz diseinatuko dena.

ESKER MILA!
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