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Jarduera Fisikoa
eta Kirola

1. HASIERA

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren lan-eremuak lotura zuzena du 
pertsonen osasunarekin, eta Mugiment da lotura handiena duen ekimena. 

Mugiment euskal gizarte aktiboa lortzeko proiektu kolaboratibo bat da.

Jarduera fisikoa areagotzeko eta sedentarismoa murrizteko ekimenak bateratzen ditu, 
pertsona ez-aktiboak aktibo bihurtzeko neurriak lehenetsiz.

Mugimenten, parte-hartzea irekia da. Mugiment proiektuan, jarduera fisikoa sustatzearen 
alde lan egiten duten eragile guztiek parte har dezakete, Mugiment sustatzaile bihurtuta. 

Jarduera fisikorik eza eta sedentarismoa arazoak dira munduan, bai eta gure gizartean 
ere. Pertsona inaktiboak aktibo egiteko, bi ekimen nabarmendu nahi ditugu: Mugiment 
sareak eta jarduera fisikoaren inguruko orientazio zerbitzuak.

Mugiment sareak besteak beste jarduera fisikoa sustatzea helburu duten sektore arteko 
lantaldeak dira. Sare horiek tokikoak dira, eta Mugimentek presente egon behar du 
sarea osatzen duten eragileen artean.

Mugiment sareak lehentasuna dira Mugiment proiektuan. Jarduera guztiak antolatzeko 
oinarri izan daitezke. Komunitatearekin harreman zuzena duten gizarteko eremu 
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desberdinetako pertsonek pertsona ez-aktiboen errealitateari eta beharrei buruzko 
ikuspegi aberatsagoa eta osoagoa eman diezagukete.

Jarduera fisikoaren inguruko orientazio-zerbitzuak pertsona ez-aktiboei zuzendutako 
zerbitzuak dira. Bertara hurbil daitezke jarduera fisikoa egiteko behar duten aholkularitza, 
orientazioa eta laguntza jasotzeko, jarduera fisikoan aditua den pertsona baten eskutik, 
betiere, erregulartasunez egiteko ohitura hartu arte.

Informazio gehiagorako: https://mugiment.euskadi.eus 

2. 2019KO MEMORIAREN LABURPENA

Hauek izan dira 2019ko ondorio nagusiak:

• 84 sustatzailerekin elkarlanean aritu gara.

• 170.000 euroko diru-laguntza eman da jarduera fisikoaren inguruko orientazio-
zerbitzuak sortu eta garatzeko.

• Garrantzi handia eman zaio komunikazioari, eta Interneteko hainbat tresna erabili 
dira (webgunea, Twitter, buletina), koordinazio-bilerak 3 maila nagusitan garatu 
dira (EAEn, lurraldeetan, toki mailan), bideo bat sortua eta 9 prentsa-agerraldi 
antolatu dira.

• Jarduera Fisikoko orientatzaile ikastaroak antolatu dira, bi hain zuzen ere.

• 30 sare eta 29 orientazio-zerbitzu landu dira. 

Informazio gehiagorako: 

https://mugiment.euskadi.eus/enlace/programa-de-trabajo-2019/ac14-content/es/

3. 2020KO LAN-EGITARAUA

Zeharkako konpromisoez gain (berdintasuna, hizkuntza, ingurumena), honako hauek 
dira 2020rako aurreikusitakoak:

• Mugiment sustatzaile izateko baldintzak egokituko ditugu, proiektuarekin lotura 
estuagoa bilatuta.

• Komunikazioari orain arteko garrantzia ematea, oinarrizko koordinazio-tresna 
baita.

• Physically active Learning jardunaldiaren antolaketa.

• Jarduera fisikoak osasun-sisteman duen eragin ekonomikoa aztertzea.

• Global Matrix 4.0 Basque Country report card osatzea.

• Haur eta gazteen jarduera fisikoak 2020an EAEn duen egoera aztertzea.
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2018 2018 2019 2020

Diru-laguntzen deialdia 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Idazkaritza Teknikoa 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Kirol kudeatzailea 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Community manager 21.778,79 10.683,09 14.244,12

Beste komunikazio-
euskarri batzuk 17.968,50 0,00 0,00

Web orriak 17.802,13 0,00 0,00

Ikerketa taldea 0,00 0,00 16.940,00

Haurren eta nerabeen 
jarduera fisikoaren 
ikerketa

0,00 0,00 19.057,50

Guztira 407.549,42 360.683,09 400.241,62

• Jarduera Fisikoaren Euskal Agentziaren ekimenak eta Mugiment Kirol Txartela 
garatzeko baliagarriak izan daitezkeen atzerriko ereduak aztertzea, Jarduera 
Fisikoaren eta Kirolaren lege-proiektuan aurreikusitakoak.

• Idazkaritza teknikoak orientazio-sare eta zerbitzuetan laguntzeko dinamika berria 
2020an ezarri behar da. Sareetan 4 fase bereiziko dira:

1. Sortu: lan-dinamika bat adostu eta abian jarri.

2. Garatu: Sareak ekimenak sortu, horren barruko orientazio-zerbitzua.

3. Heldutasuna lortu: sarearen dinamikari eutsi behar zaio, idazkaritza tekni-
koaren lana pixkanaka eskuordetu eta udalaren esku utzi.

4. Autonomia: sare erabat automoa bihurtu.

• Koordinazio-bileretako dinamikari jarraitu.

Informazio gehiagorako:  
https://mugiment.euskadi.eus/enlace/programa-de-trabajo-2019/ac14-content/es/

4. AURREKONTUA

Ondorengo taulan, urte bakoitzeko aurrekontua dago laburbilduta:


