DESKRIBAPENA

MENT@REVOLUTION lekuko eta nazioarteko gizarte partaidetzarako ekintza
sortzaileak garatzeko gazteria bultzatu nahi duen programa da. Horretarako
helburu hauen atzetik dabil:
- Biderkatzaile ondorioekin, Nazioarteko Gazte Ekimen arruntak suspertzea.
- Euskadiko gazteriaren hiritartasun aktiboa eta bereziki europarra suspertzea
- Nazioarteko testuinguruan biderkatu dezaten lekuko ekintza txikien bidez, gizarte
kohesioa indartzeko helburuarekin euskal gazteriaren tolerantzia sustatzea eta
solidaritatea indartzea.
- Teknologi berrien bidez, beste herritako eta euskal gazteen arteko elkar
ulermenean laguntzea.

1. NAZIOARTEKO GAZTE EKIMENEN GAUZATZE EPEA
URTARILA-EKAINA
Gutxienez 4 gazte eragileak beharko dira ekintza bakoitzarako. Euskal Herrian
bizi eta 16 eta 30 urteen arteko adina izan beharko dute.Adingabekoak izan ezgero,
ekimenaren legezko arduraduna 18 urtetik gorako tutorea izango da.

GAIAK
Gazteak, beren interes eta helburuen arabera, edozein arlo hauetan kokaturiko
ekimenak aurkeztu ahalko dute:

Artea eta kultura

Gizarte-Bazterketa

Ingurumena

Ondare babesketa

Gazte Informazioa

Gazte Politka

Europar Kontzienzi

Osasuna

Hirugarren adina

Arrazakeria eta xenofobia kontrakoa

Etxegabeko Pertsonak

Etorkinak

Aukera-berdintasuna

Baterako hezkuntza

Langabezia

Komunikabideak

Baserritar eta hiritar garapena

Gazteria eta kirolak

Delinkuentzia aurkako Neurriak

Gazteria eta Aisia

Drogak eta gaien gehiegikeria

2. EKINTZEN EMAITZEN EMATE-EPEA
EKAINAK 30ARTE
Ekintzen emaitzen emate-epea 2012ko Eikanak 30an bukatzen da. Egun hori
baino lehen memoria bat bidali beharko da (ondoren ematen den emaitzen laburpen
laukian), talde eragilearen ustean beharreko beste informazio guztiarekin batera,
ekintzen burutzeak egiaztatzeko.
Guztia digitalizatuta e-postaz, helbide honetara bidali beharko da:
ekimenakmentorevolution@gmail.com

PROIEKTUAREN IZENBURUA:
SORBURU
¿Zergatik?

¿Zertarako?

HELBURUAK

METODOLOGIA
¿Nola?

¿Zer?
¿Norentzat?
¿Noiz?
¿Non?
¿Norekin?
¿Zerekin?

EKINTZAK
HARTZAILEAK
DENBORA ZATIKETA
LEKUA
GIZA BALIABIDEAK
MATERIAL BALIABIDEAK

MENT@REVOLUTION Programan parte-hartzea borondatezko eta dohaineko
ekintza da, ekintzen emaitzak epe barruan ematerakoan.
KAEBNAI erakundeak jasotako dokumentazio eta ekintzen argitaratzearen
eskubideak errebatzen ditu baina ez da bideo eta/edo argazkietan agertzen diren
agingabekoei buruz erantzule. Ekintza hori aurkezten duen talde eragilearena da.Eginez
gero, onura gabe eta beti egileen izenak aipatzen egingo da argitaratzea.Naiz eta
KAEBNAI egileen eskubideak ez erreserbatu, ekintzak argitaratzeko eta erakusteko
eskubidea izango du.

3. MENT@REVOLUTION 2012 EKIMENAREN HAUTAKETA.
UZTAILAN ZEHAR
Jasotako ekintza guztien artean, uztailan zehar aukeztutako MENT@REVOLUTION
ekimena aukeratzea egingo da.Balioztatean objetibitatea eta berdintasuna bermatzeko;
Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzatik kanpoko BALIOZTATZAILE
BATZORDE MISTO bat osatuko da.
Ekimena aukeratzeko irizpide hauek jarraituko dira:
1. Aukeratutako Gaia: Eragile talderako eta beren errealitatearen parterako bat
datorrena eta interesgarria.
2. Ekintzaile izaera: arazo bat identifikatzen, aldatzen saiatu, komunitatearentzako
aukera batean prozesu hau bihurtzen eta martxan jartzeko beharrezko
bailabideak antolatzen dituen ekimena.
3. Sormena: Identifikazio, azalpen edo errealitate edo arazo baten konponketa,
nabarmen eran eta heratzun original baten bidez.
4. Ekintzaren helburuak: argi eta egin daitekeena izan beharko da. Eragile taldea
lortu nahi duena izango da.
5. Programa honen planarekin lotura: Ekintzan azaldutako helburuak
MENT@REVOLUTIONeko azalpenarekin bat ados egon beharko dira.
6. Ideiaren jatorria: Gazte eragileen taldean nola sortzen da ideia.
7. Metodologia: Gazte ekimenean erabilitako lan metodoak.
8. Prestakuntza: Ekintza aurreko prozesu guztiaren lanketa. Adingutxiko talde bat
izanez, tutore bat taldea legezko ordezkari gisa lagunduko du bakarrik, ekimena
gazte talde bakarrik sortu eta egin beharko duelako.
9. IKT erabilketa: Ekimenean Informazio eta Komunikazio Teknologien erabilketa.
10. Nazioarteko Dimentsioa: Ekimenean, bezte kulturenganako euskal gazeten
sentsibilizazio positiboa handitzen badu; beste kultur eta inguru ezberdineko
gazteen arteko elkarizketa eta kulturarteko topaketak eragiten baditu;
aurreiritziak, arrazakeria eta baztertzeketara eraman dezakeen edozein jarrera
aurreikusten eta borrokatzen badu; aniztazunaren ulermena eta tolerantzia
sustatzen badu; eta gazteen europar hiritartasun sentimendua indartzen eta
Europako orainean eta etorkizunean eginkizuneko parte direla ulertzeko
laguntzen baditu, balioztatuko dira.
11. Gazte partaidetza: Ekintzan gazte eragileen eta/edo besteen partehartzea.
12. Beste agenteen parte hartzea: Ekintzan beste lekuko agenteen parte hartzea.
13. Sare lana: Lekuko eta nazioarteko mailetan sare lanerako ekimenaren gaitasuna.

14. Experientzi trukaketa: gazte eragile taldearen eta/edo beste herrietako gazte
taldeen arteko experientzien trukaketa aintzat hartuko da.
15. Eragina: ekintzaren ondorioak lekuko komunitatean eta lekuko, eskualde, nazio
eta nazioarteko mailetan ondorio positiboak.
16. Biderkatzaile ondorioa: Ekimenaren ekintzako partaide zuzenetik kanpoko beste
hartzaileei iristeko ahalmena.
17. Ebaluaketa: Talde eragilearen prozesu guztiaren balioztatzea, hasierako ideiatik
gazte ekimenako azken ondorioetara.
18. Interrail bidaian ekimenaren zabaltzea: egindako ekintzaren optimizazioa
proposatzen delako, orain eskala handian; aukeratutako gazte ekimenaren eragile
taldea, interrail bidai baten bidez, ekimenaren zabaltzea garatuko du.
19. Ikuspena: MENT@REVOLUTION nola sustatuko den proposamena eta Eusko
Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritza laguntzaren ikuspena.
20. Autogestio ahalmena: gazte eragile taldeak nola bilatu, lortu eta gestionatu
dituzten ekintza egiteko diru, material eta giza baliabideak aintzar hartuko da.
Atal bakoitza 5 puntu gehienez onartu dezake, puntuaketa gorena 100 puntu izanez.
4. MENT@REVOLUTION 2012 EKIMENAREN IRAGARPENA
UZTAILAREN BUKAERA
Uztailaren hilabete bukaeran, gazte ekimena aukeratu eta gero, aukeratutako gazte
eragile taldea giza-sareen bidez agerian adieraziko da.
5. EKIMENAREN EMAITZAK ZABALTZEKO INTERRAIL BIDAIA
ABUZTUA-IRAILA
Abuztu eta Iraila hilabeteetan zehar, eta gehienez 22 eguneko aldi batean,
aukeratutako ekimenaren gazte taldeak interrail bidai bat egingo du, ekintzaren
ondorioak zabaltzeko.MENT@REVOLUTION programak, (txartel erosketen eguna
baino lehen)30 urte baino gutxiago duten 4 gazteentzat lau interrail txartelei buruz
arduratuko da.
Aldi honetan, bere gazte ekimenan hasieran aurkeztutako zabalaketa, ondorioen
uztiapen eta biderketa loturiko alderdiak praktikan jartzeko aukera izango dute gazte
taldeak.
6. AURKEZTUTAKO EKINTZEN ZABALKETA ETA BIDAI-BLOGA
IRAILA ETA URRIA
Bidaian zehar, talde eragileak gizarte-sareetan informazioa jarriko du, beraiek
helburu horretarako egindako Facebook horri edo blog baten bidez. Han emandako
informazioei buruz KAEBNAIk ez da erantzule.

