2011-2012 IKASTURTEA

ARDURADUNA: KIMETZ EMAKUMEEN ELKARTEA
PARTAIDEAK: BERDINTASUN ARLOA - GOIERRIKO GOIZTIRI AEK JAKINTZA IKASTOLA - KIMETZ EMAKUME ELKARTEA - OIANGUREN INSTITUTUA

DATA: AZAROAREN 25A
HELBURUAK:
Herritarrak indarkeri egoeraren berri jabetzea, onargarria ez dela ohartarazi eta
jarrera berriak barneratzea.

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA:
Emakumearen Kontrako Indarkeriaren Nazioarteko eguna dela eta, emakumeen
jasandako indarkeria salatzea.

BALIABIDEAK:
Plaza Nagusia, soinua, prestakuntza lana (Elkarte ezberdinen laguntza izan da
Plaza Nagusian “Giza Kateari” harrera prestatzeko). Pankartak, kartelak…

BALORAZIOA:
Oso positiboki baloratzen dugu. Lehenengo deialdia izateko jaso dugun erantzuna
oso ona izan da.
Oso pozik geunden hainbeste jende bilduta ikusi genuenean. Bertsolariak ere oso
ondo egon ziren gaiaz bertsoak botatzen.
Udalari eskertu nahi diogu udaltzaingoaren laguntza “Giza Katea” ibilbide guztian
zehar Plaza Nagusira iristeko arazorik izan ez zezan laguntzeagatik.
Inplikazio izugarria izan zen, Jakintza Ikastolatik eta Oianguren Institututik batez
ere. Gizarte mailan genero ikuspegia txertatzen joateko honelako sentiberatze
ekintzak oso positiboak izaten dira.

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
Ez da guztia positiboa, ekintzaren antolatzaile gisa pixka bat gaizki sentitzen
garela aitortu behar dugu, izan ere, komunikabide batzuetan ez baitzen Kimetz
Elkartea ekintzaren antolatzaile gisa izendatzen, beste batzuei antolapen papera
esleituz. Hau hobetu egin daiteke hurrengo deialdietarako.

OHARRAK
Mila esker gizarte osoari, eta bereziki Jakintza Ikastola, Oianguren Institutua eta
AEKri, jasotako laguntzagatik.

2012-2013 IKASTURTEA

ARDURADUNA: KIMETZ EMAKUMEEN ELKARTEA
PARTAIDEAK: OIANGUREN INSTITUTUA_- JAKINTZA IKASTOLA – GOIZTIRI
AEK- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA ETA BERDINTASUN SAILA
Nori zuzentzen zaio: ORDIZIAR GUZTIEEI
Hartzailearen adina: Denetik egon da

DATA: AZAROAREN 23A
BALIABIDEAK:
Elkarteen lana plaza Nagusia prestatzeko giza kateari harrera egiteko
Ekintza prestatzeko lanak.
Soinu ekipo batekin kontatu dugu. Gai honekin arazoak eduki genituen baina
Larizen laguntza lortu genuen.
Ekonomikoak: dirulaguntza.

BALORAZIOA:
Positiboki baloratzen dugu. Partizipazio aldetik gutxi gora-bera iaz bezala izan
dela, esan behar dugu. beti nahi dugu jende gehiago ikustea, lan gehiago egin
beharko dugu hori lortzeko.
Bertsolariak eta partaideen esaldiak oso ondo egon ziren.
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
Partizipazioa hobetzeko lan gehiago egitea..

OHARRAK
Mila esker denoi eta bereziki Oianguren Institutua-Jakintza Ikastola- Goiztiri AEKGoierriko Bertso Eskola- Berdintsaun Saila(teknikaria) eta Larizi denon
laguntzagatik

2013-2014 IKASTURTEA

ARDURADUNA: KIMETZ EMAKUMEEN ELKARTEA
PARTAIDEAK: KIMETZ EMAKUME ELKARTEA - OIANGUREN INSTITUTUA_JAKINTZA IKASTOLA – GOIZTIRI AEK- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA BERDINTASUN SAILA - HERRITARRAK
Nori zuzentzen zaio: ORDIZIAR GUZTIEEI
Hartzailearen adina: Haurrak, nerabeak, gazteak, helduak eta nagusiak.

DATA: AZAROAREN 25A
HELBURUAK:
•
•

Giza katearen bidez, emakumeenganako indarkeria salatzea.
Emakumeen eskubide berdintasuna aldarrikatzea.

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA:
Emakumearen Kontrako Indarkeriaren Nazioarteko egunaren barnean,
emakumeek jasandako indarkeria salatzeko giza katea antolatzen da, Altamiratik
hasi eta plazaraino.

BALIABIDEAK:
Elkarteen lana: Giza kateari harrera emateko Plaza Nagusia eta soinu ekipoa
prestatzea.
Ekonomikoa: Kimetz arduratu da.

BALORAZIOA:
Orokorrean balorazio ona egin da.
Soinua egokia izan da, nahiz eta gunearen arabera esaldiak ez diren ondo ulertu
megafoniaren erruz.
Esaldiak irakurtzerakoan partizipazioa handia izan da, eta bertsolariak ere oso
ondo aritu dira
Gizartearen partizipazioa ere handia izan da.

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
Hurrengo urterako partizipazioa handitu nahi dugu: Goierri Eskola, Unibertsitatea
eta Udaleko langileriari.

OHARRAK
Jakintza ikastolak egindako bideoaren lotura:
http://www.youtube.com/watch?v=tznv3lYs1b4
Esaldia esan ondoren txalotzea ondo egongo zen.
MILA ESKER DENORI!

2014-2015 IKASTURTEA

ARDURADUNA: KIMETZ EMAKUMEEN ELKARTEA
PARTAIDEAK:
Partaideen kopurua:__300____ Gizonezkoak %_45____

Emakumezkoak %_55___

Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) Nerabeak(13-18) Gazteak( 19-40)
Helduak(40-60) Nagusiak(+60)

DATA: AZAROAREN 21A
HELBURUAK:
Emakume asko eta asko pairatzen ari den errealitatea ikusaraztea, gizarte
horretaz jabetu dadin eta konpromisoak hartu ditzan emakumeenganako
indarkeriarekin amaitzeko behingoz.
Landuko diren balioak: elkartasuna, justizia, enpatia, auzolana, berdintasuna
errespetua...

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA:
Ordizia Hiri-Hezitzailea Testuinguruan: Emakumeenganako Indarkeria
Deuseztatzeko Giza Katea (Kimetz elkartea, Oianguren Institutua, Jakintza
Ikastola, Goiztiri AEK-K Goierriko Bertso Eskolak, Ordizia Kolore, Ordiziako
Garagunea Zentroa eta Berdintasun Saila) antolatu dugu.
Plazan elkartu gara denok eta ekintza ezberdinak izan ditugu: Bertsoak, abestiak,
esaldiak... denak gaiarekin lotuta.

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilerak,
burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den):
1. bilera Barretxen: talde bakoitzak bere esparruan egin beharreko lanak banatu
genituen eta egitaraua zirriborratu.
Hortik aurrerako komunikazioa e-mail bidezkoa izan da.
2. bilera Barretxen: egindakoaren balorazio egiteko eta memoriarako datuak
jasotzeko. Bertaratu ezin izan zutenek e-mailez egin zituzten euren ekarpenak.
Kimetzek behin-behineko memoria idazteko konpromisoa hartu du eta behin
idatzi ondoren gainontzeko eragileei bidaltzekotan, behin ekarpenak jasota behin
betiko memoria aurkezteko hiri hezitzaileko teknikariari.

BALIABIDEAK:
Elkarteen lana: Antolaketa, programak banatu, informazio komunikabideetan
zabaldu, eta giza kateari plazan harrera emateko antolaketa.
Beste elkarteen lana: bere ekintzak prestatu.
Soinu ekipoa: jarri ziguten (Jon Soraluze).
Ekonomikoa: Kimetz , Gizarte heziketa eta berdintasun saila arduratzen dira

BALORAZIOA:
Orokorrean balorazioa ona izanda: bai parte hartze aldetik (beste urteetan baino
ordiziar gehiagok parte hartu du), eta baita plazako ekitaldia baloratzerakoan ere
(oso txukuna eta parte hartzailea). Oro har, asko gustatu zaigu guztioi eta
emandako mezuak ondo bideratutakoak izan dira (helburu nagusiarekin bat).
Edozein kasutan, positiboa iruditzen zaigu ekimen hau gure artean gaia lantzeko
eta eztabaidatzeko aitzakia suertatzen zaigulako.
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
Soinua: Harremana zuzenagoa izan behar dugu Jon Soraluzerekin. Aurrez jakin
behar dugu guk eta baita berak ere zenbat mikrofono beharko diren, kable
gabekoak ala hankadunak, plazan nola kokatuko garen... Baina oro har, soinu
aldetik aurreko urteetan baino hobea.
Gure arteko komunikazioa hobetu behar dugu.
Plaza antolaketa findu.

OHARRAK
Pegatinetan sinboloa bakarrik jarri (eta ez gaztelania eta euskarazko esaldiak)

