
gizarte arloko
topaketak

aurkezpena
Jardunaldi hau Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza 
Sailak antolatu du, Gizarte Ekintzaren topaketen barruan, 
honako helburu honekin: hainbat adinetako pertsonen 
arteko topaketa- eta lankidetza-programak sustatzen 
di tuen gida bat aur keztea.  Gizarte g isa,  gero eta 
konplexuagoak diren erronkei aurre egin behar diegu, 
eta hor rek behar r izanei modu sol idar ioago batean 
erantzuteko aukera ematen diguten est rategietan 
pentsatzera behartzen gaitu. Programa horiek gizarte 
kohesionatuago eta integratzaileago bat lortzeko bitarteko 
onak dira, haien bidez adin guztietako gizarte bat sustatu 
nahi baita. Jardunaldia, bereziki, honako hauentzat da: 

• Hezkuntza sistemako arduradun eta profesionalentzat;
• H i rugar ren sektoreko arduradun,  profes ional  eta 

boluntarioentzat; 
• P o l i t i k a r i e n t z a t  e t a  A d m i n i s t r a z i o  P u b l i k o k o 

profesionalentzat;
• Belaunaldi arteko programak egiteko inspirazio eta 

mot ibaz io bi la dabi l tzan pertsona zein erakunde 
guztientzat.

izena emateko orria

Abizenak: ________________________________________

Izena: ____________________________________________

Erakundea: ______________________________________

Kargua: __________________________________________

Helbidea: ________________________________________

P.K.: ______________________________________________

Herria: ___________________________________________

Telefonoa: _______________________________________

Sakelekoa: _______________________________________

E-maila:__________________________________________

IZEN EMATEA DOAN DA; plaza erreserbatu behar da, eta 

horretarako ondoko bitartekoak erabil daitezke:

• www.bizkaia.net web-aren bitartez

• Posta elektronikoa: topaketak@bizkaia.net

• Telefonoa: 900 220 002 (Goizez)

____________ (e)n, 2015eko martxoaren _________ (e)(a)n.

egitaraua
09:15 h:  Akreditazioak.
09:30 h:  Jardunaldiaren erakunde-hasierako ekitaldia. 
 Bizkaiko Foru Aldundia.
09:45 h:  Hitzaldia: “Belaunaldien arteko gizarte    
 baterantz”. 

• Vitalija Gaucaite andrea. Nazio Batuen 
Europarako Batzorde Ekonomikoko Biztanle 
Arloko zuzendaria.   

10:45 h: Atsedenaldia - kafea.
11:15 h: “Belaunaldien arteko gizarte baterantz: nola 
 sustatu adin guztietarako programak” gida   
 aurkeztea.

• Aurkezlea: Sergio Murillo jauna (Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Saila).

• Parte-hartzaileak: Iñigo Vidaurrázaga (Gizardatz); 
Miren Maite Alonso (Euskadiko Eskola Kontseilua); 
Álvaro Mosquera (Aspaldiko fundazioa); Natxo 
Arnaiz (Bolunta).

12:00 h:  Esperientziak ezagutzeko mahaiak.
• Dinamizatzaileak: Sabin Ipiña (Bizkaiko 

Adinekoen Kontseilua); Iñaki Artaza 
(Zahartzaroa); Luis Miguel Porto (AISI-HEZI 
fundazioa).

• Esperientziak: Hartu Emanak Elkartea, Karmengo 
Ama Ikastetxea eta Gugaz-Güeñeseko Udala.

13:15 h:  Jardunaldiaren amaiera-ekitaldia.

Adin guztientzako Bizkaia:  
Nola sustatu belaunaldien 

arteko programak

gizarte arloko
topaketak

27. jardunaldia

Adin guztientzako Bizkaia: 
Nola sustatu belaunaldien  

arteko programak

EUSKALDUNA  
JAUREGIA  

E Aretoa

9:15etan
2015eko martxoaren 18an

www.bizkaia.net


