
DESBERDINTASUN
SOZIOEKONOMIKOEI ETA GENERO-
DESBERDINTASUNEI ERANTZUTEKO
PROGRAMA

HELBURUA: herritar behartsuenen artean kirola egiten
laguntzea eta sustatzea.

1. EKINTZA: Udako jardueretara sartzeko paseak eta
Martiket kirol-guneko baliabideak erabiltzea gizarte-
bazterkeria jasateko arriskuan dauden familientzat.

2. EKINTZA: Baliabide ekonomikorik ez duten familiak udal
kirol eskoletan parte hartzea.

3. EKINTZA: Egoera sozioekonomiko txarrean dauden
familietako adingabeentzako uretako jardueretarako
sarbidea (igeriketa ikastaroak).

ATARRABIA
SASOIKO

VILLAVA EN
FORMA

BIZTANLERIA
OROKORRARENTZAKO
JARDUERA-PROGRAMA

HELBURUA: bizitza osasuntsua eta
zahartze aktiboa sustatzeko tresnak
ematea.

4. EKINTZA: "Ludoteka" ezartzeko
azterlana, familia bateragarri egitea eta
jarduera fisikoa egitea errazteko.

5. EKINTZA: 60 urtetik gorakoentzako
jarduera fisikoa (gimnasia eta igeriketa).

ARRISKU, GAIXOTASUN ETA
DESGAITASUN EGOERAN
DAUDEN PERTSONENTZAKO
JARDUERA-PROGRAMA

HELBURUA: gaixoen edo desgaituen osasuna
hobetzeko programatutako ariketa fisikoaren
onurei heltzea.

6. Ekintza: "Ariketa fisiko-ko errezeta", osasun-
zentrotik bideratuta.

7. Ekintza: "Etxeko Osasun Aktiboa", ADACENen
laguntzarekin, mendeko pertsonak tratatzeko.

8. Ekintza: Desgaitasunen bat duten
pertsonentzako udal kirol instalazioetarako
sarbidea.

SARE LOKALA
Tokiko sareak proiektu osoa dinamizatzen du eta
honako hauek osatzen dute:

Udalaren Kirol Zerbitzua

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

Atarrabiako Osasun Zentroa

"Kirol Martiket 2015" enpresa

publikoa

Berdintasun Zerbitzua

Gazteria Zerbitzua

Euskara Zerbitzua

San Andres Erretiratuen

Elkartea

villavakiroldeportes@villava.es @villavakirol



EKINTZA1.

3. EKINTZA

¿ZERTAN
DATZA?

Baldintzak: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren
erabiltzaileak izatea eta baldintzak betetzea.

Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden
familietako 3 eta 15 urte bitarteko pertsonak udal
kirol-instalazioetara sartzeko udako paseak diruz
laguntzen dira.

Baldintzak: oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren

erabiltzaile izatea, Haurtzaroa eta Familia

programa.

Udal kirol eskoletara sartzeko diru-laguntzak

ematen zaizkie 4 eta 15 urte bitarteko haurrei,

baldin eta haien familiak egoera sozioekonomiko

txarrean badaude.

2. EKINTZA

Baldintzak: oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren
erabiltzaile izatea, Haurtzaroa eta Familia
programa.

Udalaren kirol-instalazioetatik eskaintzen diren

uretako jardueretarako (igeriketa-ikastaroak)

sarbidea diruz laguntzen da, gizarte-bazterkeria

jasateko arriskuan dauden familietako 15 urtetik

beherakoentzat.

4. EKINTZA

Baldintzak: Udal kirol instalazioetako

abonatuak izatea.

Martiket Kirol Gunean haur-ludoteka bat sortzeko

azterlana, ohitura osasungarriak, jarduera fisikoa

eta kirola sustatzeko, familia bateragarri egin

ahal izateko eta aisialdia errazteko.



7. EKINTZA

5. EKINTZA

6. EKINTZA

HITZARMENAK ETA
LAGUNTZAK

Atarrabiako Osasun Zentroa, "Jarduera Fisikoaren

eta Osasunaren Tokiko Proiektua" sustatzeko

konpromisoa hartzen duena.

ADACEN elkartea, "Osasun aktiboa etxeetan"

ekintza garatzeko.

Lantalde oso eta diziplina anitzekoa osatzeko, bi

lankidetza-hitzarmen ditugu Atarrabiako Udala eta bi

entitate hauen artean:

Gainera, proiektu hau jarduera fisikoko eta osasuneko tokiko proiektuak

sustatzeko Nafarroako erakundeentzako diru-laguntzen deialdira

aurkezten da.

8. EKINTZA

Igeriketa.

Mantentze-gimnasia.
Baldintzak: 60 urtetik gorakoa izatea.

Jarduera fisikoa 60 urtetik gorakoentzat:

Baldintzak: osasun-zentrotik bideratu izana.

Hipertentsioa, EPOC, II. motako diabetesa,

obesitatea edo minbizia duten pazienteen

gaixotasunak eta arrisku-faktoreak tratatzeko

 elementu gisa programatutako ariketa fisikoa.

Baldintzak: desgaitasun bat egiaztatzen duen

ziurtagiri ofiziala edukitzea.

Martiket kirol-guneak % 33ko edo hortik gorako

desgaitasuna duten pertsonei sarbidea errazten

die. Horretarako, deskontu bat aplikatzen da

eskuragarri dauden tarifa guztietan.

Baldintzak: mendekoa izatea eta osasun-

zentrotik edo SSBBtik bideratu izana.

ADACENek, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekin

batera, beren etxeetatik atera ezin diren mendeko

pertsonek osasunera bideratutako jarduera

fisikoko programa bati heltzeko aukera ematen du.

Fisioterapeuta bat da etxeetara joaten dena.


