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1. Sarrera eta 
Helburuak
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2020ko ekainean, Covid pandemiaren lehen olatuaren deseskalatzean, Lekunberriko
Udalaren eta El Buen Vivir-en arteko elkarrizketa hasi zen. Hasierako topaketen
ondoren, bi aldeek ikusi genuen herritarren ongizatea sustatzea bizi-kalitatea
hobetzeko funtsezko tresna zela eta herritarren ikuspegiak ezagutzeko eta adosteko
partaidetza-prozesu bat egitea hari erantzuteko tresna egokia zela.

Hainbat elkarrizketen ondoren, 2021eko otsailean Nafarroako Gobernuaren Parte-
hartze deialdira aurkeztu zen proiektua, eta horren aldeko ebazpena urte bereko
maiatzean argitaratu zen. Une horretatik aurrera, proiektua inplementatzen hasi zen,
funtsezko hiru fasetan banatuta:

• Proiektua herritarrei aurkeztea, ekainean.

• • Ongizateari buruzko sentsibilizazioa areagotzeko uztailean eta abuztuan egindako
jardueren dinamizazioa.

• Irailean eta urrian egindako tailer parte-hartzaileak.

Jatorriak

Lehen
kontaktuak

Ekaina 2020
Finantzaketarako
proiektuaren
aurkezpena

2021eko 
otsaila

Proiektuaren
aldeko
ebazpena

2021eko 
maiatza

Proiektuaren
ezarpena eta 
Ongizateko Plan 
Estrategikoaren
argitalpena

2021eko 
ekaina-urria
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Bizi garen gizarte postmaterialistan, non pertsona gehienek beren behar materialak
aseturik dituzten, gero eta garrantzi handiagoa ematen diegu bizitzako bestelako
alderdiei; hala nola gure sentimenduei, bizi-helburuei eta ongizatea eta zoriontasuna
bilatzeari. Hainbat hamarkadatan zientzia psikologiko, soziologiko eta ekonomikoetan
lan egin ondoren, zoriontasuna maila indibidual eta kolektiboan sustatzeko moduari
buruzko informazio asko dago; eta, horri esker, esplizituki helburu horretara
bideratutako esku-hartzeak diseinatu daitezke. Hau da, ongizatea ez dago zoriaren
menpe, modu proaktiboan landu dezakegu.

Ongizatea bultzatuko duten esku-hartze eraginkorrak eta egokiak sustatzeko gai diren
informazio eta tresnen eskuragarritasunaz gain, Covid delakoaren pandemiak agerian
utzi du osasun mentalaren, zainketen eta harreman pertsonalen garrantzia, eta
alderdi horiek tradizionalki ez dute merezi duten arreta jaso.

Testuingurua
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Zorionaren aldeko bultzada GIH1-en barruan kokatzen da, bereziki 3. GJHaren bidez,
osasuna eta ongizatea ditu helburu. Nazio Batuek gidatutako ahalegina dira GJHak,
gaurtik eta 2030era garapen iraunkorra sustatzeko, 2015ean onartuak, eta 193
herrialderen konpromisoa dute. Guztira, pertsonei, planetari, oparotasunari, bakeari
eta lankidetzei buruzko 17 helburu zehaztu ziren. Helburuak zatiezinak dira, hau da,
elkarrekin eta koordinatuta jorratu behar dira, elkarren artean interakzio asko
baitaude. Adibidez, osasunari eta ongizateari buruzko 3. GJHn aurrera egin nahi bada,
kutsadura murriztu (12-15 GJH) eta lan-baldintzak hobetu behar dira (8. GIH). Gero
eta ahalegin gehiago egiten ari dira gobernantza-maila guztietan GJHen bidea
ezagutarazteko eta aurrera egiteko.

1 Nazio Batuen Batzar Nagusia (2015). Garapen Jasangarriaren Helburuak
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/garapen jasangarri-objektiboak /

Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH)
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Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) Gizarte-beharren bilakaera

Gizarte-
berrikuntzaGarapen

iraunkorra

Ingurumen-
iraunkortasuna Parte hartzea Berdintasuna

Zoriontasuna
/Ongizatea

Gizartean denborak aurrera egin ahala erronka handiei aurre egin diegu, eta erronka
horiek gero eta garrantzitsuagoak izan dira. Hasiera batean, ingurumen-erronkei aurre
egiten saiatu ziren, eta, horren ondoren, garapen iraunkorraren ikuspegi zabalagoa
antolatu zen. Geroago, hainbat gai jorratu dira; hala nola parte-hartzea, berdintasuna
eta gizarte-berrikuntza. Sortzen ari den olatu berria ongizateari eta zoriontasunari
aurre egiteko bideratuta dago: batez ere osasun mentaleko arazoen ondorioei aurre
egiteko, besteak beste, estresa, antsietatea, depresioa eta suizidioak, baita
bakardadeak eragindakoak ere.
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Behar ditugun transformazioak

Einsteini "erokeria behin eta berriz gauza bera egitea da emaitza desberdinak lortzeko
esperantzan ” esaldia egokitu zaio. Horregatik, Garapen Iraunkorrerako Konponbideen
Sare ospetsuak2, Garapen Jasangarriko Helburuak lortzeko, aldaketa sakonak behar
direla onartzen du, 6 gaitan antolatuta:

1. Hezkuntza, Generoa eta Desberdintasuna

2. Osasuna, Ongizatea eta Demografia

3. Energiaren deskarbonizazioa eta Industria Jasangarria

4. Elikadura. Lurra, ura eta ozeano jasangarriak

5. Hiri eta Komunitate Iraunkorrak

6. Iraultza digitala eta garapen iraunkorra

Sei eraldaketa horiek ekintza-esparru operatibo bat ematen dute, Garapen
Jasangarriko 17 Helburuak aktibatu ahal izateko. 6 ardatzek Garapen Iraunkorreko
Helburuen arteko erlazio eta sinergia nagusiak jorratzen dituzte, eta, ikus daitekeenez,
2. helburua osasunari eta ongizateari buruzkoa da.

Espainian eta Nafarroan hainbat jarduera egiten ari dira GJHetan aurrera egiteko, eta,
aurrerapausoak eman diren arren, oraindik ere, hobetu daitezkeen alderdi asko daude.

2Garapen Iraunkorrerako Konponbideen Sarea (2019). 6 GJHak aktibatzeko funtsezko
transformazioak https://reds-sdsn.es/6-transformations



7

Osasun mentala

Uste da Espainian hiru milioi pertsona inguruk dutela depresioa diagnostikatuta, eta
horietatik % 58k bakarrik bilatzen dutela laguntza3. Beste gaixotasun mental larri
batzuk (eskizofrenia edo nahasmendu bipolarra) edo drogen edo alkoholaren
mendekotasun larriak antzekoak dira, biztanleriaren % 2, gutxienez. Gaixotasun
mentalak ondorioak eragiten ditu osasun fisikoan, depresioa edo antsietatea duten
pertsonek batez besteko bizi-itxaropena 5 urtez murrizten dutela zenbatetsita. Hori
osasun fisikoa galtzeagatik eta mutur batzuetan suizidioa eragiteagatik4 gertatzen da.
Gainera, osasun mentaleko arazoek inpaktu handiak eragiten dituzte gizartean, eta,
minaz eta sufrimenduaz gain, kostu ekonomiko handiak eragiten dituzte. Europar
Batasuneko biztanleriaren kasuan, osasun mental txarrarekin lotutako kostu guztiak,
Covid5 baino lehen, Barne Produktu Gordinaren % 4 baino gehiago zirela kalkulatzen
da.

Covid-aren pandemian, osasun mentalaren garrantzia nabarmendu da, gai hori oso
isilduta baitago gizartean. Era berean, osasun-egoerak osasun mentalean dituen
ondorio larriak agerian geratu dira, eta ondorio okerragoak izan dituzte talde
gazteetan, emakumeetan, gutxiengo etnikoetan eta osasun mentaleko arazo
prexistenteak dituztenetan. Pronostikoa da egoera hori denboran luzatzen dela.
Espainian, Osasun Mentaleko 2021-2026 Estrategia eguneratu da, eta Osasun
Mentaleko 2021-2024 Ekintza Plana abiarazi da. Nafarroan ere badago 2019-2023
Osasun Mentaleko Plana.

3 Acosta itsasontzia. M., Pérez Sola, V. (2020) Depresioaren eta Suizidioaren Liburu Zuria. 
Osasun mentala sustatzeko dokumentu estrategikoa. Madril, Bartzelona
https://bit.ly/3b2aWsh

4 Global Council for Happiness and Wellbeing. Global Happiness and Wellbeing Policy 
Report 2019,. http://www.happinesscouncil.org /

5 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD 
Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018
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Pertsonen potentzialaren garapena

Osasun mentaleko arazoak zaintzeaz gain, garapen pertsonalaren eremua hainbat
formatutan eta alderditan zabaltzen hasi da, erosotasun-eremu gisa ezagutzen
denetik irteteko, pertsonen potentziala garatzeko bidean aurrera egin ahal izateko.
Hau da, pertsonen potentzialaren garapena barne-hazkundetik bizitza osoagoak
lortzera bideratuta dago, eta hori ez da nahitaez ondoezaren egoera berezi baten
ondorio.

Zoriontasunaren sustapenak, pertsonei bizitza osoagoez gozatzeko aukera emateaz
gain, jokabide jasangarriagoak garatu ahal izatea ere eragiten du, eta horrek Garapen
Iraunkorreko Helburuak lortzeko bidean aurrera egitea errazten du.

6 El Buen Vivir-ek egina, Zoriontasun eta Ongizate Politiken Munduko Txostenean
oinarrituta (2019). https://www.happinesscouncil.org /

Arazoei aurre egitea Potentziala garatzea

Zoriontasunaren ikuspegia6:

Gainditzea
Osasuna
Osotasuna

Ezintasuna
Gaixotasuna
Sintomak
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Nazioartean ekimen ugari daude zoriontasuna sustatzen, hainbat bitartekoren bidez:
biztanleriaren ongizatea neurtzea eta emaitza horietan oinarritutako politikak
garatzea, aurrekontuak garatzea ikuspegi hori kontuan hartuta, ikuspegi hori duten
politikak ezartzea, prestakuntza, ikerketa eta abar. Adibideak oso tokikoak dira, hainbat
herrialdetan eta nazioartean. Informazio gehiagorako bisitatu: elbuenvivir.org

Zorionaren nazioarteko mugimendua

15
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2011ko uztailean, zorionaren mugimenduaren
historiako mugarririk garrantzitsuenetako bat
gertatu zen: Nazio Batuen Batzar Nagusiak aho
batez onartu zuen "zoriontasuna: garapenaren
ikuspegi holistiko baterantz“7 ebazpena.
Ebazpen horretan jasotzen denez,
zoriontasuna bilatzea funtsezko giza helburua
da, eta Estatu Kideei gonbita egiten die neurri
berriak egiteari ekin diezaioten, beren garapen
eta ongizate publikoen bilaketaren garrantzia
hobeto islatzeko, zoriontasuna eta ongizatea
kontuan hartuta. Halaber, gonbita egiten du
emaitzak partekatzeko eta Nazio Batuetako
estatu kideek eta nazioko eta nazioarteko
erakundeek zoriontasuna eta ongizatea
bilatzeari buruz dituzten iritziak biltzeko, eta
iritzi horiek hirurogeita zazpigarren bilkura-
aldian jakinarazteko, gaia aztertzen jarraitzeko.

Nazio Batuak eta zoriontasuna

7 Nazio Batuen Batzar Nagusia (2011): zoriontasuna Ebazpena: garapenaren ikuspegi holistiko
baterantz https://digitallibrary.un.org/record/715187/files/A_RES_65_309-ES.pdf.
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Zoriontsu izatea ez da neutroa. Zoriontasuna sustatzea prebentzio-tresna gisa uler
daiteke, nahi ez diren egoerak saihesteko (adibidez, zoriontasuna sustatzea osasun
ona prebenitzeko tresna gisa) eta desiragarriak diren zenbait prozesu katalizatzeko
palanka gisa (adibidez, elkartasuna eta erresilientzia); izan ere, pertsona
zoriontsuenek, zoriontsuenak ez direnek, honako ezaugarri hauek dituzte8:

Zoriontasuna sustatzea interes publikoko gai gisa

Erresistenteagoak dira eta 
tresna gehiago dituzte

Bizitzan hobeto egiten dute
Bizimodu osasuntsuagoak, 
osasun hobea eta bizi
itxaropen luzeagoa dute

Portaera jasangarriagoak
errazago garatu ditzakete

Harreman sozial hobeak 
garatzen dituzte

Lagungarriagoak eta 
kooperatiboagoak dira

Energetikoagoak dira eta 
errendimendu hobea
erakusten dute

Sormen eta 
berritzaileagoak dira.

Hauteskunde politikoetan
gehiago parte hartzen dute

.

Beren ikaskuntza
eraginkorragoa da

8El Buen Vivir-ek egina, hainbat iturritatik abiatuta. Informazio gehiago: elbuenvivir.org
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Nolakoak dira pertsonarik zoriontsuenak?

• Jarduera fisikoa ohitura bihurtzen dute.

• Esker ona adieraziz eroso sentitzen dira.

• Normalean, besteei laguntzen lehenak izaten dira.

• Etorkizunerako baikortasuna praktikatzen dute.

• Plazerrak dastatu eta oraina bizi dute.

• Oro har, erlijiosoak edo espiritualak dira.

• Epe luzeko helburuekin konprometituta daude

Gure zorionari buruzko xehetasunak

Zerk laguntzen digu zoriontsuagoak izaten?

Errezeta magikorik ez dagoen arren, eta pertsona bakoitzak bere bidea bilatu behar
duen arren, psikologia positibotik honako gai hauek garatzera gonbidatzen da10:

• Beste pertsona batzuekin konektatzea.

• Ikasten jarraitzea.

• Aktibo egotea, eta horrek osasun fisikoa zaintzen laguntzen digu.

• Arreta lantzea, egiten dugunari arreta jarriz.

• Besteei eman.

9Greater Good Science Centre (2018). The Science of Happiness. Keltner, D. & Simon-
Thomas, E. https://bit.ly/2RF3SLM 
10Global Action Plan (sin fecha). Goals for Good. https://bit.ly/3nz7gnn

Ikerketa batzuek pertsona zoriontsuenen ezaugarriak aztertu dituzte, eta honako
puntu hauetan taldekatu dituzte9:

Ongizaterako funtsezko alderdiak

Ongizatea eta tokiko testuinguruen errealitateak neurtzeko indize desberdinetan
kontuan hartutako alderdiak aintzat hartuta, udalerrientzako zoriontasuna
sustatzeko kontzeptu-esparru bat diseinatu dugu, aipatutako alderdiak lehenetsi
ditugun udalerrietako bakoitzerako oinarrizko zazpi punturen inguruan. Horixe da
Lekunberri Suspertu prozesua garatu dugun ongizate-eredua.

Gorputza zaintzea: osasuna sustatzea
eta bizimodu osasungarriak garatzea Osasun mentala

zaintzea: Osasun
mentala zaintzea eta 
pertsonen potentziala
bultzatzea.

Harremanak
izatea: beste
pertsona
batzuekin modu
positiboan
konektatzea

Behar materialak: Enplegu
duina eta kalitatezkoa
izatea.

Hezkuntza eta ikaskuntza: 
haurtzaroan zoriontasunerako
hezkuntza sustatzea eta bizitza
osoan ikastea.

Aisia eta 
kultura: 
kalitatezko
aisialdia eta 
kultura
proposatzea, 
zoriontasunare
n lenteak
kontuan
hartuta.

Ingurumena: gure
ingurumen-aztarna
minimizatzea eta 
naturarekiko
kontaktua sustatzea.

eta nahi ez den bakardadea
saihestea, baita beste batzuei
ematea eta laguntzea ere.
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Lekunberri Suspertu proiektuaren helburu
nagusia Lekunberriko bizilagunen bizi-kalitatea
hobetzea da, ongizatea
berreskuratzeko/hobetzeko herritarren
beharrak identifikatuko dituen partaidetza-
prozesu baten bidez. Horretarako, honako
helburu espezifiko hauek ezarri dira:

• Lekunberriko biztanleriaren ongizate-estatua
aztertzea 2021ean;

• Ongizatea hobetzeko biztanleriak
hautemandako beharrezko ekintzak
partaidetzaz identifikatzea, eta

• Lekunberriko biztanleen ongizatea hobetzeko
esku-hartze plan bat egitea.

• Beharrak ezagutzea eta, ahal den neurrian,
erantzun egokia ematea.

• Ukiezinak sustatzea (konfiantza, pertenentzia-
sentimendua, erresilientzia, harrotasuna,
etab.).

• Aukerak sortzea (identifikazioa eta
proiektuetan parte hartzea, etab.).

• Antzeko interesak dituzten beste udalerri
batzuetatik ikastea.

Lekunberri Suspertu ekimenetik espero diren helburuak
eta inpaktuak:

Hauek dira espero diren inpaktuak:
2. Metodologia
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Barne-
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Proiektuaren kudeaketa egokia, eraginkorra eta
efizientea izan zedin, proiektuaren Talde Motorea
deritzona antolatu zen, Udalaren eta El Buen Vivir-en
arteko jarduerak koordinatzeko. Talde hau 2021eko
ekainean hasi zen lanean.

1. Barne-artikulazioa

Proiektuaren eta lortutako emaitzen komunikazioa eta hedapena errazteko, webgune
bat sortu zen (https://elbuenvivir.org/lekunberrisuspertu /), informazio guztia
emateko eta Talde Motorraren eta proiektuan interesa duten herritarren artean
komunikazio-kanal bat ezartzeko. Proiekturako irudi bat eta diptiko bat ere sortu
ziren.

2. Proiektuaren webgunea sortzea
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Lekunberriko Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan
egindako topaketa parte-hartzailea. Bertan, proiektua,
helburuak, lan-faseak eta prestakuntza-pilulak
aurkeztu ziren.

3. Aurkezpen-tailerra

Gizarte-berrikuntzako proiektuen arrakastaren zati handi bat inplikatutako pertsonek
proiektua bereganatzearen mende dago. Hori dela eta, eta Lekunberriko herritarrak
ongizatearen garrantziaz sentsibilizatzeko, udan zehar, Udalaren beraren sare
sozialen bidez, hainbat proposamen argitaratu ziren, besteak beste:

4. Udako dinamizazioa

1. Zoriontasuna zer den hausnartzea.

2. Zoriontasuna zer den azaltzeko ahots-ohar bat bidaltzeko gonbita. Zorionaren soinu-
paisaia izeneko podcastean jaso ziren ekarpenak.

3. Zorionari buruzko ezagutzak neurtzeko testa.

4. Lekunberri Suspertu bideoaren argitalpena.

5. Butanen Zoriontasun Gordinaren Indizea azaldu ondoren
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Lekunberriko Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan
egindako topaketa parte-hartzailea. Bertan, proiektua,
helburuak, lan-faseak eta prestakuntza-pilulak
aurkeztu ziren.

3. Aurkezpen-tailerra

Gizarte-berrikuntzako proiektuen arrakastaren zati handi bat inplikatutako pertsonek
proiektua bereganatzearen mende dago. Hori dela eta, eta Lekunberriko herritarrak
ongizatearen garrantziaz sentsibilizatzeko, udan zehar, Udalaren beraren sare
sozialen bidez, hainbat proposamen argitaratu ziren, besteak beste:

4. Udako dinamizazioa

1. Zoriontasuna zer den hausnartzea.

2. Zoriontasuna zer den azaltzeko ahots-ohar bat bidaltzeko gonbita. Zorionaren soinu-
paisaia izeneko podcastean jaso ziren ekarpenak.

3. Zorionari buruzko ezagutzak neurtzeko testa.

4. Lekunberri Suspertu bideoaren argitalpena.

5. Butanen Zoriontasun Gordinaren Indizea azaldu ondoren

Proiektua gauzatzean, prestakuntza-jarduera berriak eskaintzeko interesa
ezagutzeko beharra eta aukera hauteman zen, hala nola ekialdeko arteekin eta
garapen pertsonalarekin lotutakoak. Ziurrenik, jarduera horiek Plazaola Kirol
Esparruaren barruan egingo zirenez, kontsulta hori azterketa zabalago baten barruan
kokatzea erabaki zen, eta, horretarako, galdetu zen ea gustura zeuden Kirol Guneak
eskaintzen zituen jarduerak eta proposamen berriarekiko interesa. Inkesta hori 10
egunez egon zen irekita abuztuan, eta galdera kuantitatibo eta kualitatiboek osatzen
zuten. Emaitzen dokumentu osoa eskuragarri dago 11 kontsultatzeko11.

Emaitzen dokumentu osoa hemen eskura daiteke: 
https://drive.google.com/file/d/1_C4u43The27R7wK7Zx3_-
nxeJeVUgikq/view?usp=sharing

11
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Tailer parte-hartzaileak. Iraila eta urria
bitartean, hiru tailer parte-hartzaile egin
ziren, Lekunberrin ongizatearen inguruan
egiten ari diren ekintzak identifikatzeko,
etorkizuna amesteko eta hobekuntza hori
gauzatzeko aukera emango diguten
jarduerak identifikatzeko. Tailerrak
topaguneak izan ziren, eta bertan zeuden
pertsona guztiak parte hartzera animatu
ziren. Tailer bakoitzean proiektuaren
egoeraren laburpen bat egin zen,
ongizateari buruzko prestakuntza-pilula
bat eskaini zen eta parte-hartze zatia
bera egin zen. Tailer horiek Udaletxeko
Osoko Bilkuren aretoan egin ziren
irailaren 28an eta urriaren 5ean eta 19an.
Bi generoetako eta adin desberdinetako
pertsonek parte hartu zuten tailerretan.

5. Tailer parte-hartzaileak (I)

Ongizateari buruzko inkesta. Irailean
ongizateari buruzko inkesta egin zen,
online formatuan eta inprimatuta, online
mundua urrun geratzen zaien
pertsonentzat. Inkesta 10 bloketan
banatuta zegoen, 42 galdera itxita.
Inkesta hori proiektuaren komunikazio-
kanalen bidez banatu zen, hau da,
Udalaren sare sozialen bidez.
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Tailer parte-hartzaileak. Iraila eta urria
bitartean, hiru tailer parte-hartzaile egin
ziren, Lekunberrin ongizatearen inguruan
egiten ari diren ekintzak identifikatzeko,
etorkizuna amesteko eta hobekuntza hori
gauzatzeko aukera emango diguten
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topaguneak izan ziren, eta bertan zeuden
pertsona guztiak parte hartzera animatu
ziren. Tailer bakoitzean proiektuaren
egoeraren laburpen bat egin zen,
ongizateari buruzko prestakuntza-pilula
bat eskaini zen eta parte-hartze zatia
bera egin zen. Tailer horiek Udaletxeko
Osoko Bilkuren aretoan egin ziren
irailaren 28an eta urriaren 5ean eta 19an.
Bi generoetako eta adin desberdinetako
pertsonek parte hartu zuten tailerretan.

5. Tailer parte-hartzaileak (I)

Ongizateari buruzko inkesta. Irailean
ongizateari buruzko inkesta egin zen,
online formatuan eta inprimatuta, online
mundua urrun geratzen zaien
pertsonentzat. Inkesta 10 bloketan
banatuta zegoen, 42 galdera itxita.
Inkesta hori proiektuaren komunikazio-
kanalen bidez banatu zen, hau da,
Udalaren sare sozialen bidez.

5. Tailer parte-hartzaileak (II)
Tailer bakoitzean espazio bat gorde zen, ongizate
pertsonalari buruzko 20 minutu inguruko
prestakuntza-pilula bat eskaintzeko. Tailer
bakoitzean jarraian adierazitako 2 edo 3 gairi buruz
hausnartu zen:

Esanahiaren
bilaketa

Botere pertsonala Mindfulness Autoezagutza

Uste eta balio pertsonalak
identifikatzea

Emozioen kudeaketa Ohitura osasungarriak

Harremanak eta nahi 
ez den bakardadeaErresilientzia Helburuak
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3. Emaitzak
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3.1.
Abian diren proiektuak

Lekunberri ingurune atsegina eta 
aktiboa da, eta prozesu honetan aintzat
hartutako zazpi ongizate-printzipioekin
bat datozen hainbat proiektu jarri dira
abian. Proiektu honen helbururako, 
proiekturik aipagarrienak hautatu dira. 
Talde eragileak identifikatu zituen, eta 
emaitzak partaidetza-prozesuaren
tailerretan partekatu ziren.
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3.1.
Abian diren proiektuak

Lekunberri ingurune atsegina eta 
aktiboa da, eta prozesu honetan aintzat
hartutako zazpi ongizate-printzipioekin
bat datozen hainbat proiektu jarri dira
abian. Proiektu honen helbururako, 
proiekturik aipagarrienak hautatu dira. 
Talde eragileak identifikatu zituen, eta 
emaitzak partaidetza-prozesuaren
tailerretan partekatu ziren.

3.1. Abian dauden edo gauzatu diren proiektuak (I)

1. Gorputza zaintzea

• Plazaola Kirol Zentroak instalazio zabalak eta askotarikoak ditu, eta hainbat
kolektibori zuzendutako jarduera ugari eskaintzen dira bertan.

• 2019an, « Sports With Values » proiektuaren barruan, parte-hartze prozesu bat egin
zen udalerrian, kirolaren barruan balioak sustatzeko.

• Desfibriladorea maneiatzeko ikastaroa, laguntza handia jaso zuena.

2. Osasun mentala zaintzea

• Pandemia garaian laguntza psikologikoa eskaini zen, bereziki adinekoei zuzendua, 
Eguneko Zentroko psikologoaren bitartez.

• Mindfulness tailerra egin da.
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3.1. Abian dauden edo gauzatu diren proiektuak (II)

3. Harremanak

• Hiri-ingurunea eta ondorengo jarduerak babestea. 2020an "Lekunberri Jasangarri"
azterlana garatu ondoren (2021ean hiri-diagnostiko parte-hartzailea egin zen),
hainbat jarduketa egin dira hiri-ingurunea indartzeko, alde zaharra eta udalerriko
zeharbidea malgutzeko azterlana barne.

• Jubiloteka bat sortzea, dagoeneko bi talde dituena (bat 2020ko urrian hasi zen, eta
hurrengoa 2021ean aktibatu zen, aktibatzeko behar adina pertsona apuntatu
ondoren).

• Adinekoek pandemian zehar dituzten premiei erantzutea, batez ere etxetik irten ezin
zutenei, herritarren aldetik oro har eta Gurutze Gorriaren aldetik.

• Gurutze Gorriaren bidezko boluntariotza-jarduerak, elikagaien tokiko banku baten
eragiketa eta larrialdietarako sorospen-talde baten aktibazioa.

• Bigarren eskuko merkatu bat antolatzea, bizilagun guztientzat irekia, pandemiaren
ondorioz bertan behera utzi behar izan zena.

• GKEak proposatzen dituzten nazioarteko elkartasun-proiektuei laguntzea
(Ugandarekin lankidetza bat egin da eta Mozambikerekin beste bat egiteke dago).
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zutenei, herritarren aldetik oro har eta Gurutze Gorriaren aldetik.

• Gurutze Gorriaren bidezko boluntariotza-jarduerak, elikagaien tokiko banku baten
eragiketa eta larrialdietarako sorospen-talde baten aktibazioa.

• Bigarren eskuko merkatu bat antolatzea, bizilagun guztientzat irekia, pandemiaren
ondorioz bertan behera utzi behar izan zena.

• GKEak proposatzen dituzten nazioarteko elkartasun-proiektuei laguntzea
(Ugandarekin lankidetza bat egin da eta Mozambikerekin beste bat egiteke dago).

3.1. Abian dauden edo gauzatu diren proiektuak (III)

5. Behar materialak

• Lan-poltsa bat dago, LekuLanberri izenekoa, hutsik dauden eskaintzak iragartzeko
eta CV aurkezteko. Hemen eskuragarri:
https://www.lekunberri.eus/eu/lekulanberri-lan-poltsa /

• 2021eko bigarren seihilekoan, LekunberriON proiektua inplementatu da, zeinaren
bidez prestakuntza eta enplegurako plan estrategikoa egin baita enplegua
sustatzeko helburuarekin, batez ere Lekunberriko eta eskualdeko industria-
sektorearen lidergoaren bidez.

4. Hezkuntza eta ikaskuntza

• Ikastetxean zoriontasuna sustatzeko unean uneko jarduerak egin dira.

• Mitxausenea Kultur Etxeak prestakuntza-jarduera eta topaketa ugari proposatzen
ditu, irakurketa-klub gisa.
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3.1. Abian dauden edo gauzatu diren proiektuak (IV)

6. Aisia eta kultura

• Pilota-eskola, futbol-eskola eta erraldoien konpartsa daude, eta kultura-jarduerak
antolatzen dira maiz.

• Antzinako Merkatuak, herritarrek modu parte-hartzailean antolatuak eta, artisautza
azoka eskaintzeaz gain, udalerria Erdi Arora lekualdatzen dutenak.

• Topaketara gonbidatzen duten beste jarduera ludiko batzuk ere egin dira, hala nola
Pintxoaren Astea eta jaietan tortilla lehiaketak.

7. Ingurumena

• Aralar mendilerroaren oinetan, Lekunberrik ingurune pribilegiatua du, eta
azpiegitura berde handi bat garatzeko aprobetxatu du, hala nola Plazaolako bide
berdea eta naturako beste abentura- eta dibertimendu-parke batzuk, hala nola
Hirumugaparkeko edo Beigorriko bizikletak.

• Udalak Klima eta Energiaren aldeko Alkatetza Ituna sinatu du, klima-aldaketa
geldiarazten laguntzeko eta herritarrei energia-gaiei buruzko aholkularitza
eskaintzeko.
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3.2.
Ongizate-mailak

Lekunberriko biztanleriari egindako ongizate-inkesta baten bidez
aztertu ziren biztanleriaren ongizate-mailak. Inkesta hori 42 galdera
itxiz osatuta dago (beharrezkoa da lehenetsitako aukeraren bat 
aukeratzea), ongizate subjektiboari buruzko 10 dimentsiotan bilduta, 
eta alderdi soziodemografikoei buruzko beste 10 galdera. Azken
galdera ere irekia zen, egoki iritzitako iruzkinak sartzeko. Inkesta, 
anonimoa, eskuragarri egon zen. Formatu digitala eta inprimatua, eta 
Gaztelania eta euskara 2021eko irailean.

Emaitza nagusiak jarraian aurkezten
dira. Lortutako parte-hartzea ez da 
nahikoa emaitza horiek biztanleria
osoaren adierazgarri direla
adierazteko, baina modu argigarrian
erabil daitezke.



30

Ongizate-mailak

19 erantzun jaso ziren eta batez besteko balorazio orokorra 6,4 puntukoa izan zen
10eko eskala batean. Galdera bakoitza irudian agertzen den 10 dimentsioetako bati
lotuta zegoen. Bertan, Lekunberrirako batez besteko emaitzez gain, erreferentzia
gehiago izateko, El Buen Vivirrek 2020an eta 2021ean Nafarroako beste udalerri
batzuetan egindako antzeko inkestetan lortutako batez besteko emaitzak erakusten
dira. Hauek dira puntuaziorik onena lortu duten alderdiak: ongizate pertsonala eta
psikologikoa, enplegua, ekonomia eta etxebizitza, eta estimazioa eta gogobetetzea
7tik gorako notekin. Bestalde, puntuaziorik baxuenak dituzten alderdiak gobernantza,
etengabeko ikaskuntza, artea eta kultura eta denbora-balantzea dira. Ikus
daitekeenez, Lekunberriko batez besteko puntuazioa Nafarroako beste herri
batzuetan lortutakoaren antzekoa da.
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Inkestan jasotako galderetako bat da: imajinatu 10 mailako eskailera bat. Goiko maila
10 bat bada, eta beheko maila 0 bat bada, zein eskailera-mailatan sentitzen zara, une
honetan? Galdera horren emaitzak hurrengo irudian agertzen dira: pertsona batek
bere bizitza eteten du eta bik gainditze justua ematen diote, 5eko balorazioarekin.
Beste muturrean, bi pertsonak 10eko puntuazioa eman zuten. Puntuaziorik ohikoena
zortzi izan zen, 6 erantzunekin.
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• Lanean ari bazara, zein da zure enpleguarekiko gogobetetze orokorra? (8,2)

• Baduzu pertsonarik gai pertsonalak eztabaidatzeko? (8,3)

• Zein maiztasunekin duzu harreman zuzena naturarekin? (8,4)

• Konturatzen naiz eta gauza txikiak balioesteko gai naiz bizitzan. (8,6)

• Arazoren bat izanez gero, laguntza emango dizun norbait izango duzu? (8,8)

• Zein maiztasunekin parte hartzen duzu ikastaroren batean (eskulanak, 
beste jarduera artistiko, kirol edo kultur jarduera batzuk eta abar barne)? 
(2,6)

• Zein maiztasunekin inplikatzen zara karitatezko erakundeen eta GKEen
boluntariotza-jardueretan? (3,0)

• Zein maiztasunekin parte hartzen duzu klub, elkarte edo elkarte baten 
jarduera sozialen batean (formala edo informala)? (3,4)

• Oro har, nola hartzen duzu garden gobernua bere maila guztietan, enpresa
pribatua eta gizarte zibileko erakundeak? (4,1)

• Oro har, nola uste duzu ustelak direla enpresa pribatua eta gizarte zibileko
erakundeak? (4,1)

Puntuazio txikiena duten alderdiak

Puntuazio handieneko eta txikieneko alderdiak

Atal honetan puntuazio handieneko eta txikieneko alderdien emaitzak aurkeztuko
ditugu. Lehenengo laukiak puntuazio txikiena duten alderdiak aurkezten ditu,
inkestaren jatorrizko galdera egin zen bezala formulatuta eta parentesi artean
lortutako batez besteko emaitzak sartuta. Bigarren laukiak puntuazio handiena duten
alderdien emaitzak aurkezten ditu.

Puntuazio handiena duten alderdiak
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boluntariotza-jardueretan? (3,0)

• Zein maiztasunekin parte hartzen duzu klub, elkarte edo elkarte baten 
jarduera sozialen batean (formala edo informala)? (3,4)

• Oro har, nola hartzen duzu garden gobernua bere maila guztietan, enpresa
pribatua eta gizarte zibileko erakundeak? (4,1)

• Oro har, nola uste duzu ustelak direla enpresa pribatua eta gizarte zibileko
erakundeak? (4,1)

Puntuazio txikiena duten alderdiak

Puntuazio handieneko eta txikieneko alderdiak

Atal honetan puntuazio handieneko eta txikieneko alderdien emaitzak aurkeztuko
ditugu. Lehenengo laukiak puntuazio txikiena duten alderdiak aurkezten ditu,
inkestaren jatorrizko galdera egin zen bezala formulatuta eta parentesi artean
lortutako batez besteko emaitzak sartuta. Bigarren laukiak puntuazio handiena duten
alderdien emaitzak aurkezten ditu.

Puntuazio handiena duten alderdiak

3.3.
Udalerriaren ikuspegia

Lehenengo tailerrean, parte-hartzaileek udalerria bere
ongizate handienaren adierazpenean nola irudikatzen zuten
hausnartzera gonbidatu zen. Ideia horiek jarraian jasotzen
dira.
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• Jardueretan herriaren lankidetzari
eusten saiatzea.

• Bakardadea eta autoestimua lantzea.

• Zonak orekatzea eta oinezkoentzako
gune gehiago egotea.

• Ikuspegi irekia izatea, zuzenean
eragiten ez badigu ere.

• Herri bat izatea, herritar guztiei eta 
pertsona desberdinei egokitua eta 
egokitua.

• Komunikazioa eta garraio publikoa
hobetzea, arinagoa izan dadin.

• Ingurunea zaintzea eta ez suntsitzea.

• Publikoa heztea eta errespetatzea, 
batez ere garbitasunari dagokionez.

• Mendekotasun edo premia 
handiena duten pertsonekiko
sentsibilizazio handiagoa
garatzea.

• Elkartasuna sustatzea.

• Pertsona bakoitzak bere
erantzukizunak bete ditzala, 
azken egoera gutako bakoitzaren
araberakoa baita.

• Belaunaldien arteko tailerrak
egitea, adin desberdinei begira.

• Udala, itsasgarri gisa, hainbat
pertsona batu daitezen.

• Adin ertaineko pertsonei
zuzendutako tailerrak egitea.

40
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3.4.
Ongizatea hobetzeko jarduerak

Atal honetan, parte-hartzaileen eta 
laguntza teknikoaren artean
partaidetza-prozesuan identifikatutako
ekintzak garatzen dira. Prozesuko tailer
guztietan jarduerak identifikatu ziren, 
eta azken tailerrean sistematizatu eta 
aurkeztu ziren. Atal honetan zerrenda
osoa jasotzen da.
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Osasuna funtsezkoa da ongizaterako; horregatik, osasuna indartzea proposatzen da.
Horretarako, urtero kanpaina bat antola daiteke, hilero gai jakin bat jorratzeko eta
esparru horren babesean hainbat jarduera mota garatzeko, hala nola osasunaren
astea, Minbiziaren Aurkako Munduko Eguna (otsailak 7), Osasunaren Munduko Eguna
(apirilak 7) edo Osasun Mentalaren Munduko Eguna (urriak 10). Era berean, hainbat
gairi buruzko tailerrak egin daitezke, hala nola ohitura osasungarriei buruzkoak edo
hainbat kanpainari buruzkoak (digitalak edo paperezkoak), bizimodu osasungarriari
buruzko aholkuekin. Programazio zehatzak lortu nahi diren lehentasun eta
helburuetara egokitu beharko luke.

1.1. Osasuna sustatzeko jarduera zehatzak

1. Gorputza zaintzea
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helburuetara egokitu beharko luke.

1.1. Osasuna sustatzeko jarduera zehatzak

1. Gorputza zaintzea

Jarduera fisikoaren sustapena osasuna sustatzeko eta sedentarismoaren ondorio
kaltegarriak saihesteko egiten da, hori baita gure garaiko arrisku handienetako bat.
Ariketa fisikoa aktibatzeko modua faktore soziokulturalen araberakoa izango da, eta
faktore horiek kontuan hartu beharko dira jarduerak diseinatzerakoan. Adibide
inspiratzaileak aurkitzen ditugu, adibidez, mankomunitateak eskualdean ariketa fisikoa
modu proaktiboan sustatzeko asmoz abian jarritako «Sakana eskualde aktiboa»12

proiektuan. Era berean, zahartze osasungarriko estrategietan jarduera fisikoa
sustatzeko proposamen ugari aurkitzen ditugu.

1.3. Jarduera fisikoa sustatzea

1.2. Osasuna Prebenitzeko eta Sustatzeko Estrategia garatzea

Osasuna prebenitzeko eta sustatzeko estrategia horrek osasun fisikoa zein mentala
har ditzake kontuan. Nafarroako Osasun Sistema aitzindaria eta aitortua da Estatuan.
Eskualdeko gobernuak hainbat estrategia garatzen ditu herritarren osasuna zaintzeko
eta hobetzeko. Beste baliabide eta tresna askoren artean, Pazienteen
Eskola/Adinekoen Eskola/Guraso Eskola abiarazi dira. Osasuna sustatzeko estrategia
bat garatzearen helburua da herritarren osasun-egoeran sakontzea eta jarduerak
sustatzea, udal-eskumenen barruan, hautemandako beharrei erantzuteko ekintzak
garatzeko. Jarduera hori alienatu eta Hiri Osasungarrien Espainiako Sarearen
ahaleginetatik ikas liteke.

12Sakanako Mankomunitatea (datarik gabe). Sakanako eskualde aktiboa. http://sakana-
mank.eus/eu/kirolak/sakana-eskualde-aktiboa /
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Plazaolako Kirol Zentroan 2021eko abuztuan eskainitako jarduerei buruzko
gogobetetze-inkestaren emaitzek erakusten dutenez, Plazaolako Kirol Gunearen
barruan prestakuntza-eskaintza handitzeko interesa egon liteke. Honako jarduera
hauetarako izan zuen interesik handiena:

• Dantza garaikidea/Hip hop

• Aikido

• Biodantza/Sormen-mugimendua

• Garapen pertsonaleko ikastaroak, osasun mentalaren zaintzari buruzko
kapituluan espezifikoki aztertuko ditugunak.

1.4. Plazaolaren barruan jarduerak zabaltzea

Motordunak ez diren garraiobideetan garraioa sustatzeko, azpiegitura egokia izan
behar da, eta haren erabilera sustatu. Udalerriaren zati batzuetan bizikleta-erreiak
daude, eta jarduerak egiten ari dira oinezkoentzako gunea sustatzeko eta herriko
zeharbidea ibilgailu mota desberdinen erabilera malguko gune batera egokitzeko.
Mugikortasun jasangarria sustatzen hasteko, komunikazio-kanpaina bat egin daiteke,
eta pertsonek baliabide horiek ez erabiltzeko dituzten beharrak/oztopoak aztertu.

1.5. Udalerrian oinez eta bizikletaz joateko sustapena
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behar da, eta haren erabilera sustatu. Udalerriaren zati batzuetan bizikleta-erreiak
daude, eta jarduerak egiten ari dira oinezkoentzako gunea sustatzeko eta herriko
zeharbidea ibilgailu mota desberdinen erabilera malguko gune batera egokitzeko.
Mugikortasun jasangarria sustatzen hasteko, komunikazio-kanpaina bat egin daiteke,
eta pertsonek baliabide horiek ez erabiltzeko dituzten beharrak/oztopoak aztertu.

1.5. Udalerrian oinez eta bizikletaz joateko sustapena

1.6. Elikadura osasungarria sustatzea

Elikadura funtsezkoa da osasunerako, eta, gure bizitzako beste alderdi askotan
bezala, ez diogu behar besteko arreta eskaintzen. Elikadura osasungarria sustatzeko,
estrategia ugari proposa daitezke: herritarrei, oro har, eta jatetxe-establezimenduei
eta elikadura-zerbitzu jakin batzuk eskaintzen dituzten beste leku batzuei
(ikastetxeko jantoki-zerbitzua, polikiroldegiko vending-makina eskaintza
osasungarriagoa duen beste batekin aldatuz, Plazaolako Kirol Gunearen inkestan
adierazi zen bezala) informazioa ematea, elikadura-arloko espezialistaren bat
kontsultatzea erraztuz.

Alderdi hori gorputzaren zaintzaren barruan sartu da, baina zeharkako alderdia ere
izan daiteke. Gai horri intentsitate-maila desberdinekin hel dakioke, eta Nafarroako
hainbat udalerri egiten ari diren lanetik ikas daiteke, hala nola Arangurengo Udala,
zaintzaren, erantzukidetasunaren eta kontziliazioaren aldeko tokiko itun bat egin baita,
eta Aranguren Ibarreko emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. Ekintza Plana.
Nafarroako Gobernuak laguntza eskaintzen die toki entitateei horri dagokionez,
adibidez, Kontziliazioaren aldeko Toki Itunetarako laguntzen bidez.

1.7. Berdintasuna eta zaintzak sustatzeko jarduerak
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Lan-ildo hori hainbat jardueraren bidez ezar liteke, hala nola hitzaldiak eta tailerrak,
orain arte oso estigmatizatuta eta isilduta egon den osasun mentalari buruzko
sentsibilizazioa ahalbidetzeko. Espainian, zirkulazio-istripuetan baino hiru aldiz
pertsona gehiago hiltzen dira urtero bere buruaz beste eginda. Gainera, ikusi genuen
bezala, osasun mentala Garapen Iraunkorraren Helburuen barruan kontuan hartzen
den alderdietako bat da. Arazo ohikoenetako batzuk tratatu daitezke, hala nola
depresioa, antsietatea, estresa eta lan-gatazkak.

2.1. Osasun mentalari buruzko sentsibilizazioa

2. Osasun mentala zaintzea
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Lan-ildo hori hainbat jardueraren bidez ezar liteke, hala nola hitzaldiak eta tailerrak,
orain arte oso estigmatizatuta eta isilduta egon den osasun mentalari buruzko
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2.1. Osasun mentalari buruzko sentsibilizazioa

2. Osasun mentala zaintzea

2.2. Laguntza psikologikoa

Ekintza honen helburua da laguntza psikologikoko zerbitzu bat eskaintzea premia izan
dezaketen pertsonei, alde batera utzita beharra pandemiaren beraren edo bizitzako
egoera zailen ondorioz sortu den. Jarduera hori kolektibo jakin batzuentzat (haurrak,
gazteak, helduak, etab.) lehenetsi liteke, eta hainbat modutan antolatu, adibidez,
udalak langileak kontratatuz edo kanpoko laguntzaileen zerbitzuak erabiliz. Beste toki-
erakunde batzuek eskaintzen dute zerbitzu hori. Aranguren Ibarrean, adibidez, 35
urtetik beherakoei laguntza psikologikoa eskaintzen zaie.

Jakina da udalerrian pertsona batzuek meditazioa egiten dutela aldizka, eta inoiz
saiatu dira tailerrak egiten. Praktika erregularra sustatzeko, mindfulness talde bat
sortzea proposatzen da, normalean praktikatuko duena.

2.3. Mindfulness/meditazio talde erregularra
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2.4. Garapen pertsonaleko prestakuntza

Lehen esan bezala, garapen pertsonaleko ikastaroak egitea izan zen Plazaola Kirol
Guneari buruz 2021eko abuztuan egindako gogobetetzeari eta interesei buruzko
inkestaren bidez identifikatutako jardueretako bat. Horri erantzuteko, garapen
pertsonalarekin lotutako hainbat gai landuko dituen prestakuntza bat egitea
proposatzen da, hala nola ongizate emozionala adimen emozionalaren bidez,
komunikazioa ondo bizitzeko eta harreman onez gozatzeko tresna gisa, erresilientzia
lantzea eta estresa eta antsietatea maneiatzea. Tailerren edukia eta antolaketa
lehenesten diren kolektiboen beharretara egokituko dira.

Tailer edo ikastaroen bidez, beste tailer/mintegi batzuk proposa daitezke gai
espezifikoei buruz, hala nola heriotza, dolua, maskulinitate berriak, zaintzak, gizalegea
eta abar, herritarren sentsibilitate eta kezkei erantzuna emanez joan daitezen.

2.5. Ongizaterako garrantzitsuak diren beste gai batzuei buruzko
sentsibilizazioa
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espezifikoei buruz, hala nola heriotza, dolua, maskulinitate berriak, zaintzak, gizalegea
eta abar, herritarren sentsibilitate eta kezkei erantzuna emanez joan daitezen.

2.5. Ongizaterako garrantzitsuak diren beste gai batzuei buruzko
sentsibilizazioa

Azken bi urteetan 200 pertsona berri inguru iritsi dira Lekunberrira bizitzera.
Horregatik, harrera-prozesu bat egitea proposatzen da, pertsona berriei ongietorria
emateko, udalerrian eskuragarri dauden zerbitzuak ezagutarazteko eta harrera
sentiarazteko. Inspirazio gisa, Urnietaan13 antzeko helburuekin egindako aurkezpen-
ekitalditik ikas daiteke.

3.1 Egoiliar berriei harrera egitea

3. Harremanak

13 Urnietako Udala (2021). Urnietara azken hilabeteetan iritsitako bizilagunei ongietorria
emateko ekitaldia. www.urnieta.eus
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3.2. Nahi ez den bakardadeari erantzutea

Nahi gabeko bakardadea da ongizaterako arriskurik handienetako bat. Nahi gabeko
bakardadeak adinekoei eragin diezaieke, baina gazteek ere jasan ditzakete egoera
horiek. Gai hori kontuan hartzea, azterketa bat egitea eta egokitzat jotzen diren
neurriak proposatzea proposatzen da. Esperientzia hauetatik ikas daiteke: Nafarroan
bakarrik bizi diren adinekoen bakardade-pertzepzioari buruzko azterlana14 eta
argitaratu berri den Gaztelako eta Leongo Bakardade Ez Desiratuaren eta Gizarte
Isolamenduaren aurkako Plan Estrategikoa15.

Pertsonen arteko loturak sendotzeko eta harreman-beharrei erantzuteko asmoz,
topaketa-jarduerak sustatzea proposatzen da, hala nola belaunaldien arteko jakintzak
trukatzeko tailerrak edo kultura-tailerrak. Dagoeneko ezarrita dagoen Pintxo Astearen
ildotik, lehiaketak ere antola daitezke (ahal bada, lehiarik gabekoak), topaketa
sustatzeko, hala nola argazkigintza, pintura, mahai-lehiaketak, rol-jokoak, bideojokoak
eta abar, eta bigarren eskuko merkatuak berreskuratzeko.

3.3. Topaketarako jarduerak sustatzea

14 Nafarroako Gurutze Gorria (2021). Nafarroan bakarrik bizi diren adinekoen bakardade-
pertzepzioari buruzko azterlana. https://bit.ly/2YGxPOE

15 Gaztela eta Leongo Gobernua (2021). Gaztela eta Leongo Bakardade Ez Desiratuaren eta 
Gizarte Isolamenduaren aurkako Plan Estrategikoa. https://bit.ly/3mNAq1I
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3.4. Kalitatezko Internet eta alfabetatze digitala

Proposamen honen helburua da herritar guztiek kalitatezko interneterako sarbidea
izatea eta alfabetatze digitala sustatzea, adin guztietako pertsonek bitarteko digitalak
eta Internet ondo erabil ditzaten, komunikatzeko aukera emango dien sare eta
plataformetara sarbidea izan dezaten.

"Denbora-bankuak" pertsona partikularrek beren denbora beste pertsona batzuekin
trukatzeko mekanismoak dira, transakzio ekonomikorik behar izan gabe. Adibidez,
bizikletak konpontzen trebea den pertsona batek behar duen beste bati lagun
diezaioke, esfortzua zuzenean itzuli beharrik gabe; aitzitik, denbora-bankuko beste
pertsona bati laguntza eskainiz egin dezake. Denbora-bankuek pertsonen
trebetasunak balioestea, gizarte-harremanak sendotzea eta kostu ekonomikoak
saihestea ahalbidetzen dute. Elkarlaneko ekonomia sustatzeko proposamena da,
etxeekin – Airbnb bezalako plataformen bidez – Edo autoekin – Blablacar estiloko
plataformekin – Egiten den bezala. Nafarroan azken urteetan denbora banku
ezberdinak proposatu ziren.

Elkartasun-sareei eustea (haurrak zaintzea, adinekoekin egotea, etab.) denbora-
bankuaren zati bat izan daiteke, edo kanpoko zerbait. Parte-hartzaileen borondatezko
denbora-ekarpenaren bidez funtziona dezakete.

3.5. Denbora-bankuak eta elkartasun-sareak
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Elkartasuna modu askotara adieraz daiteke, eta asko esaten du elkartasuna
praktikatzen duten pertsona/komunitateei buruz. Elkartasunaren kultura hainbat
modutan susta daiteke, hala nola GKEek eskaintzen dituzten proposamenen bidez
sentsibilizatzea edo egoera ahulean dauden kolektiboekiko (tokikoak, eskualdekoak,
nazionalak edo nazioartekoak) proiektu solidarioei laguntzea. Azken kasu horretan,
Udalak, adibidez, 0 lerroak bultza ditzake (udalak komunitateak ematen duen diru bera
jartzen du), eta herriko jendeak ekimenen bat aurkez dezan gonbidatzen du.

3.6. Elkartasunaren kultura indartzea
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Elkartasuna modu askotara adieraz daiteke, eta asko esaten du elkartasuna
praktikatzen duten pertsona/komunitateei buruz. Elkartasunaren kultura hainbat
modutan susta daiteke, hala nola GKEek eskaintzen dituzten proposamenen bidez
sentsibilizatzea edo egoera ahulean dauden kolektiboekiko (tokikoak, eskualdekoak,
nazionalak edo nazioartekoak) proiektu solidarioei laguntzea. Azken kasu horretan,
Udalak, adibidez, 0 lerroak bultza ditzake (udalak komunitateak ematen duen diru bera
jartzen du), eta herriko jendeak ekimenen bat aurkez dezan gonbidatzen du.

3.6. Elkartasunaren kultura indartzea

Gurasotasun positiboa gurasoen portaerari dagokio, haurraren interes gorenean
oinarrituta; izan ere, haurrak zaindu egiten du, bere gaitasunak garatzen ditu, ez da
indarkeriazkoa, eta errekonozimendua eta orientazioa eskaintzen ditu, mugak ezartzea
barne. Gero eta erakunde gehiago ari dira horren garrantziaz ohartzen eta horren
inguruko jarduerak sustatzen, hala nola ikastetxeetan tailerrak egitea eta gurasoen
artean elkarri laguntzeko taldeak ezartzea. Lekunberrin praktika hori sustatzeko, beste
leku batzuetako esperientziatik ikas liteke, hala nola Iruñetik, gurasotasun positiboko
taldeak bultzatzen baitira, gurasoei estrategia pertsonal, emozional eta hezitzaileei
buruzko prestakuntza eskaintzen dietenak.

4.1. Gurasotasun positiborako prestakuntza sustatzea

4. Hezkuntza
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4.2. Eskolan zorionerako hezkuntza sustatzea

Zorionerako ikuspegia txertatzea eskolako hezkuntza-proiektuan, eta horren barruan,
mindfulnessa, kudeaketa emozionala, inplikazioa, harreman positiboak, autoestimua,
esanahia, lorpena, autoezagutza eta erabakiak hartzea, besteak beste, aintzat hartzea.
Hezkuntzaren ikuspegi hori testuinguru jakin batzuetan sustatzen ari da, hala nola
Espainian ere agertzen diren Wake up SchoolsPlazaola Kirol Gunean eskainitako kirol-
jarduerekiko gogobetetzeari eta jarduera berriekiko interesari buruz egindako
ebaluazioaren jarraipen gisa, Mitxausenea Kultur Etxeak gaur egun proposatzen duen
kultura- eta prestakuntza-eskaintzari buruz herritarrek duten pertzepzioa ebaluatzea
proposatzen da, gogobetetze-inkesta baten bidez. Kontsulta honen emaitzekin ekintza
zehatzak proposa litezke. direlakoetan.

Plazaola Kirol Gunean eskainitako kirol-jarduerekiko gogobetetzeari eta jarduera
berriekiko interesari buruz egindako ebaluazioaren jarraipen gisa, Mitxausenea Kultur
Etxeak gaur egun proposatzen duen kultura- eta prestakuntza-eskaintzari buruz
herritarrek duten pertzepzioa ebaluatzea proposatzen da, gogobetetze-inkesta baten
bidez. Kontsulta honen emaitzekin ekintza zehatzak proposa litezke.

4.3. Egungo prestakuntza-eskaintzarekiko gogobetetasuna ebaluatzea

16 Wake up Schools (datarik gabe): https://www.wakeupschools.es/ 
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Gaur egungo proiektuei buruzko atalean adierazi zen bezala, Lekunberrirako
(LekunberriON) Prestakuntza eta Enplegu Plan Estrategiko bat egin da, eskualdean
eragina duena, eta produkzio-sektorea indartzea du helburu, batez ere industria-
sektorea, enplegua sortzeko eta hurbileko enplegua bultzatzeko palanka gisa. Hori
dela eta, alderdi horri dagokionez proposatutako ekintzak lanean ongizatearen
garrantziari eta hura baldintzatzen duten faktoreei buruzko sentsibilizazioan
oinarritzen dira. Gai hori oso garrantzitsua da, ikusi baita pertsonak zoriontsuenak
diren enpresetan produktibitateak, batez beste, % 10 egiten duela gora, eta eragin
positiboa duela enpresaren emaitzen kontuan.

5.1. Laneko ongizateari buruzko sentsibilizazioa

5. Behar materialak
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Udalerriaren nortasunean eta pertenentzia-sentimenduan sakontzen duten esku-hartze
bereziak egitea da kontua. Intsignia proiektuak kirol- eta elkartasun-erronka gisa defini
daitezke, eta, horien bidez, hainbat helburu ezar daitezke: komunitatea sortzea eta kirola,
kultura eta elkartasuna sustatzea. Adibide bat dago Sos del Rey Catolicoko Tejida Dorrean.
Esku-hartze horretan, modu kolektiboan egindako kakorratzezko oihalez estali zen Sos del
Rey Catolicoko Omenaldiaren Dorrea, eta udalerriko pertsona askok parte hartu zuten17.

6.1. Esku-hartze bereziak

6. Aisia eta kultura

17 EuropaPress (2018) Ehun Dorrea. https://bit.ly/3g0az3Z
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17 EuropaPress (2018) Ehun Dorrea. https://bit.ly/3g0az3Z

6.2. Lekunberriko balioen identifikazioa

Lekunberriko balioak identifikatzea eta udalerriko balio-karta batera eramatea,
erakunde, kolektibo, enpresa, pertsona eta udal guztiek jaso dezaten. Adibide gisa,
“Bilbo, Balioen Hiria”18 proiektu enblematikoa dugu. Ekimen horretan, Bilboko Udalak
proposatu zuen hiriaren balioak identifikatzea eta enpresak eta erakundeak batu
daitezkeen balio-kartara bidaltzea. Proiektuak eragin handiagoa izan zezan, balioak
aitortzeko sari bat sortu zen. Proiektu hori Iruñean erantzun zen, irismen
txikiagoarekin, “Pamplona Querida/Iruña Maitia”19 proiektuaren bidez.

18 Bilboko Udala (datarik gabe). Bilbao, Ciudad de Valores. https://balioenhiria.bilbao.eus/eu /

19 Bizi Ona (2020). Pamplona Querida/Iruña Maitia. https://elbuenvivir.org/pamplona-maitia /
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Kontsumo arduratsuari buruzko sentsibilizazio-jarduerak egin daitezke, naturarekin
bakean bizitzeko estiloak nola garatu irakasteko eta Garapen Iraunkorraren
Helburuekin lerrokatzeko. Hona hemen sar daitezkeen gaietako batzuk: "R" en hierarkia
(gure kontsumoa murriztea, berrerabiltzea, konpontzea, leheneratzea, berriz
diseinatzea, birziklatzea eta berreskuratzea) eta kontsumo ekologiko eta hurbilekoa
nola egin. Ikastaroak herritar guztiei, eskola-komunitateari edo udalerriko
establezimenduei zuzenduta egon litezke.

7.1. Kontsumo kontzientea, ekologikoa eta gertukoa sustatzea

7. Ingurumena
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7. Ingurumena

7.2. Erosketa publiko arduratsua sustatzea

Erosketa publiko arduratsua administrazio publikoak eskura dituen estrategietako bat
da, berak kontsumitzen dituen produktu eta zerbitzuak gizarte- eta ingurumen-
erantzukizuneko irizpide jakin batzuetara egokitu daitezen sustatzeko. Horrela,
administrazioak sektore edo erakunde jakin batzuk bultzatu eta lagundu ditzake,
negozio-bolumen handiagoa sortzen baitie. Horri buruzko informazio asko dago web-
orri honetan: kontratazio publiko arduratsua20. Erosketa publiko arduratsuaren
sustapenean lortutako esperientzia inguruko beste eragile batzuetara eraman liteke
(enpresak, saltokiak eta jarduera ekonomikoa duten beste erakunde batzuk),
hornikuntza jasangarriagoak eta ingurumen-aztarna txikiagokoak egin ahal izan
ditzaten.

Kutsadura, edozein motatakoa dela ere: akustikoa, argia, hondakin solidoak, plastikoak,
etab. Ongizatearen kalterako da. Proposamen honen helburua da edozein motatako
kutsadura-iturriak aztertzea eta ingurunera gehien egokitzen diren konponbideak
bilatzea, ahalik eta gutxien izan daitezen.

7.3. Kutsadura-iturrien azterketa eta iturri horiek minimizatzeko neurriak

20 Kontratazio publiko arduratsua (datarik gabe): 
https://contratacionpublicaresponsable.org /
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7.4. Naturarekiko kontaktua

Ingurune eta paisaia pribilegiatu eta irisgarriak dituen landa-ingurune batean egon
arren, ekintza honen helburua da talde guztiak naturarekin harremanetan egotea,
horrek ongizateari dakarzkion onurengatik. Pertsonek naturarekin duten harremana
hobetzea ahalbidetuko luketen hainbat ekintza mota proposa litezke, hala nola naturan
bertan ematen diren jardueren bidez (basoko bainuak, naturako dantza, ekologiari
buruzko ikastaroak, sendabelarrak, etab.).
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Ekintzek biztanleriaren ongizatean izango dituzten ondorioak aurreratu ahal izateko,
ekintzak diseinatzean eta erabakiak hartzean ongizaterako garrantzitsuak diren
alderdiak kontuan hartzen lagunduko duen prozedura edo tresna bat garatzea
proposatzen da. Tresna horren bidez, jarduera batzuek ongizatean izan dezaketen
eraginari aurrea har dakioke, eta, horrela, ebaluazio sakonagoa egin eta erabakiak
hobeto hartu.

A. Erabakiak hartzean ongizatea txertatzea

Zeharkako gaiak
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Udalak garapen jasangarria sustatzen duten toki-erakundeen sareren batekin bat
egiteko aukera baloratzea, hala nola Espainiako Hiri Osasungarrien Sarea edo
Bizikletaren aldeko Hirien Sarea edo CittaSlow, bizi-kalitatearen aldeko udalerrien
sarea. Bat egiten duen sarearen tipologiaren arabera, atxikipena ere garrantzitsua izan
daiteke aldi berean hainbat gaitarako: osasuna, ingurumena, etab. Lehen urratsa
sarean lan egitea eta beste udalerri batzuekin esperientziak partekatzea izango
litzateke, ongizatean lan eginez.

B. Garapen Iraunkorraren eta Ongizatearen Sareetan sartzea/ziurtatzea

Herritarren ongizatea online edo paperezko galdetegi anonimoen bidez monitorizatzen
da. Galdera itxiak dituen inkesta da, kuantitatiboa, eta parte-hartzaileek 0tik 10era
ebaluatu behar dute. Informazio horrekin, bizilagunen ongizatearen ahuleziak eta
indarguneak ikus daitezke. Emaitzetan oinarrituta, indarguneak indartzen eta ahuleziei
aurre egiten lagunduko duten neurriak proposa daitezke. Jarduera hori adierazgarria
izan dadin, beharrezkoa da biztanleria mobilizatzea, lagin esanguratsu bat lortzeko eta,
beraz, biztanleriaren benetako egoera islatzeko.

C. Biztanleriaren ongizatea monitorizatzea
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Udalak garapen jasangarria sustatzen duten toki-erakundeen sareren batekin bat
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aurre egiten lagunduko duten neurriak proposa daitezke. Jarduera hori adierazgarria
izan dadin, beharrezkoa da biztanleria mobilizatzea, lagin esanguratsu bat lortzeko eta,
beraz, biztanleriaren benetako egoera islatzeko.

C. Biztanleriaren ongizatea monitorizatzea

Lekunberriko Udalak, komunikazioaren garrantziaz jabetuta, ahalegin handia egin du
herritarrekiko komunikazio-bideak indartzeko, batez ere komunikabide digitalen bidez,
hala nola sare sozialen bidez. Partaidetza-prozesuan ikusi denez, bitarteko horren
bidez ez da herritar guztiengana iristen, eta, beraz, komunikabideak berrikustea eta
kolektibo jakin batzuek behar bezala informatuta egoteko eta herrian sartuta
sentitzeko izan ditzaketen beharrak aztertzea proposatzen da. Paperezko bitartekoen
erabilera azter liteke.

D. Herritarrekiko komunikazioa hobetzea
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4. Hurrengo urratsak
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Dokumentu honek esparru ikuspegia proposatu du, Lekunberriko biztanleriaren
ongizatea hobetzeko landu daitezkeen lan eta jarduera ildo batzuk identifikatuz.
Helburu hori kontuan hartuta, hurrengo urratsa inplementatzen has daitezkeen
jarduerei lehentasuna ematea da. Horretarako, finantzaketa-deialdi posibleak ere
identifikatu behar dira, jardueren definizio zehatzarekin batera, baita espero diren
helburuak, ezarpenaren arduradunak, aurrekontua eta inplementazio-datak ere.

Jarduerei lehentasuna ematerakoan, gai horrekiko sentikorrenak diren
kolektiboentzat interesgarriak izan daitezkeen jarduera kopuru mugatu bat hautatzea
gomendatzen da. Egokiena litzateke lantalde bat finkatzea, Udalari jarduerak ezartzen
laguntzeko, beste gai batzuetarako dagoen bezala. Jarduerak aukeratzerakoan,
helburu hori lortzen gehien lagun dezaketenei eman dakieke lehentasuna.
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