التحدي الول :ضمان الحقوق الساسية:
o
o
o
o
o
o
o
o

تغطية الحاجيات الساسية لنها جد مهمة للمضي قدما .ت ش
أن يكون لكل الشخاص الذين يعيشون في بلدية إيرينتيريا نفس الحقوق ،الواجبات والفرص بغض النظر عن موطن قدومهم أو هويتهم .أ ث ،ح ق
تقريب المطالب لمختلف الجماعات والدفاع عن الحقوق الخاصة بالمتقاعدين .ح ق
حماية القطاع الثالث من وضعيات القصاء الخطيرة والفقر ،من خلل العمال الوقائية على سبيل المثال .ح ق
أن يمنح المجتمع المساعدة للشخاص المتقدمين في السن المحتاجين لها .ح ق
مساعدة الشخاص ذوي النتماءات المختلفة لقضاء حوائجهم اليومية )التمارين المنزلية ،الترفيه العمل .(...ح ق
أن تقوم الدارة العمومية باتخاذ التدابير اللزمة للدماج المهني والجتماعي للشخاص المتواجدين في وضعية القصاء .ح ق
تسليط الضوء على التنوع الوظيفي وتجاوز عقبات المرافق العامة .ر

التحدي الثاني :القيام بتشخيص/بتحليل لمعرفة الواقع الذي نعيش فيه وكيفية التعامل معه :القيام بتشخيص كامل يمكننا من معرفة الواقع التربوي وواق\\ع المج\\الت الخ\\رى ح\\تى نتمك\\ن م\\ن
إدراك التوقعات ،النية ،أشكال الحياة ،العقبات ومشاكل المواطنين في بلدية إيرينتيريا واتخاذ التدابير وإيجاد السبل للتعامل مع كل ذلك .ح ق ،ر ،ت ش
o
o
o
o
o
o

اتخاذ تدابير خاصة وتوفير إعانات لنشطة المركز متعدد الرياضات والرياضة المدرسية ،من أجل التصدي لكل العقبات والمشاكل الجتماعية المادية .ر
تخطي المشاكل الثقافية والفرق بين الجنسين؛ التعرف على العقبات الثقافية وأخذها بعين العتبار في النشطة الرياضية .ر
توسيع نطاق العرض :الخذ بعين العتبار ثقافات أخرى ،تنويع العرض ،خلق فُرق رياضية مدرسية مختلطة وذلك بموافقة كل المراكز التربوية ...ر
تشجيع ثقافة الرياضة وذلك بتكييفها مع مختلف الثقافات .ر
التعرف على واقع السكان حتى نتمكن من التقرب منهم .ر
وضع المجلس المدرسي لخطة عمل من خلل الستنتاجات التي سيتم التوصل إليها بعد التشخيص .أن تتمكن المراكز المدرسية من التطور بشكل جماعي وم\\ترابط م\\ع اح\\ترام تن\\وع
كل واحد منها .توزيع وموازن\\ة ع\\دد التلمي\\ذ المه\اجرين عل\ى م\دارس البلدي\\ة .إدراج رياض\ات أخ\رى ف\ي الرياض\ة المدرس\\ية )الخاص\ة ب\\دول أخ\رى (...وخل\ق فُ\رق مختلط\ة عل\ى
مستوى البلدية بعد موافقة كل المراكز .ت ش

التحدي الثالث :خلق خطة شاملة وموحدة لستضافة لتوفير المعلومات والتوجيه الضروريين.
o
o
o

توحيد خطط الستضافة الخاصة بالبلدية والمدارس .ت ش
دراسة المكانيات لتنفيذ خدمات توجيه النشاط البدني لتشجيع الرياضة ا .(JFOZر
تقديم العرض الرياضي أثناء الستضافة والعمل به .ر

توفير الموارد الضرورية )المعلومات( .طلب اللتزام في المقابل )تعلم اللغة للستفادة من فرص أكثر ،إلخ( .ت ش

o

التحدي الرابع :فتح الفاق ومواقف المجتمع:
ضمان ازدواجية التجاه لهذا النفتاح .م
كسر العقبات ،الخوف ،الحكام المسبقة ،الصور النمطية ،السلوكيات الخاطئة والشاعات )من خلل التكوين والتوعية( .أ ث ،م ،ت ش ،ح ق
الوعي بتنوع الهويات والنظر إلى الشخاص كأناس عاديين دون تصنيفهم باعتبارهم ينتمون لمجموعة أو جالية ما .أ ث ،ح ق
الخذ بعين العتبار تنوع الفاق )الختلف ،المساواة .(...م
التعريف بحالت الخطر والكره مع مختلف ممثلي البلديات وتوضيح الحدود التي ل يجب تجاوزها .ف م
التعامل مع وسائل التصال .أ ث

o
o
o
o
o
o

التحدي الخامس :ضمان التنوع في الجمعيات وأنشطة إيرينتيريا بالعمل على كل جوانبها وبالعتماد على الموارد الكافية .جذب كل السكان من مختل\\ف الوط\\ان إل\\ى المب\\ادرات والجمعي\\ات
وتشجيع الباقي على المشاركة في نشاطات جمعيات أخرى يشكلها أشخاص من أوطان أخرى .ضمان ازدواجية التجاه .أ ث ،ب ،ح ق ،ف م
o
o
o
o

العمل على الهوية من خلل كافة الجوانب على مستوى البلدية وتوفير الوسائل اللزمة لممثلي البلديات للقيام بنفس الشيء .أ ث ،ف م
عند الشروع في العمل يجب جمع الجمعيات على أساس اهتماماتها/دورها وليس على أساس مجالها ،تجمعها ،أصلها أو جاليتها .ف م
ضمان اختلط الطفال )الولد والبنات( في المدارس وتفادي التفرقة والعزل القائم على أساس الجنسية .ت ش
تطبيق آفاق التنوع في برامج البلديات :التعرف على الفنون ومشاركتها بين الجنسين ،الدب والموسيقى .ح ق

التحدي السادس :التعريف بالقيمة اليجابية للتنوع.
o
o
o

المحافظة على الصورة اليجابية للتنوع في خطاباتنا .ف م
الغلبية هي التي يجب عليها دمج القلية ،دون استيعابها ،مع الخذ بعين العتبار الهوية الخاصة والخصوصيات الذاتية .ت ش
خلق شبكة مواطنة لتعزيز الحترام المتبادل ،لكي نتحد من خلل كل م\ا نتش\ارك في\ه وللمطالب\\ة بك\ل حاجياتن\\ا :خل\ق وس\\يلة بديل\\ة للتواص\ل عل\ى الص\فحات اللكتروني\\ة ،نش\ر أخب\ار
إيجابية في الشوارع والقيام بالدعاية اليجابية .ح ق

التحدي السابع :خلق أماكن لللتقاء وتشارك الفضاءات من أجل نسج العلقات ،التعارف وتعزيز التعاون والتعايش .ت ش ،ب ،م ،ح ق
o
o
o
o

توفير فضاءات خاصة تمكن كل الشخاص من العمل على ثقافته .ب
يعرف كل شخص بثقافته ويشاركها مع الثقافات الخرى .ب
أن ف
العمل على التربية غير الرسمية ومع السر )من خلل جمعيات أمهات وآباء التلميذ  ،AMPASالنشطة الترفيهية .(...ت ش
نسج علقات واسعة الفاق بين الشخاص .ح ق

ملحظات:
أ ث :أنشطة ثقافية
ر :رياضة
م :مساواة
ح ق :الحقوق الساسية والمشاركة .الجلسة المفتوحة.
ب :اللغة الباسكية ،الثقافة والحتفالت.
ت ش :التربية والشباب.
ف م :فضاء المواطنين )البلدية(

