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I. Bizikidetza mantendu, indartu eta bultzatu.
• Bizikidetzaren oinarrizko printzipioak, Jokabide Orokorraren Araua izango dira instalazioetan eta 

jardueren garapenean, bazkide GUZTIOK harro egon gaitezen Elkarteko kide izateaz. Batasunak 
indartsuagoak eta handiagoak egiten gaitu.

• Zuzendaritza Batzordearen, langileen eta bazkideen konpromezua, instalazioak behar bezala 
erabiltzea izango da.

II. Egungo jasangarritasun ekonomikoa / finantzarioa mantendu.
• ADSJ-DKEko diruzaintza, zuzena eta egonkorra da. Instalazioak eguneratzeko ahalegin ekonomiko 

handia egin ondoren, gaur egun funts ekonomiko propio garrantzitsua daukagu.
• Aurrekontu ekonomikoen helburu nagusia jasangarritasuna izango da, baina ez dio uko egingo 

mantentze-lan orokor egoki bati eta instalazioak eguneratu edo handitzeari. 

III. Elkartearen estatutuak aztertu eta eguneratu.
• Hautagaitza honek Elkartearen estatutuak eguneratu nahi ditu, gaur egun bizi diren garai, 

erabilera eta moduetara egokitzeko (Aro digital berrira, berdintasunera, datuak babesteko 
araudietara, etab. egokitzeko).

• Era berean, 8 urteko agintaldi jarraitua nahikoa dela uste dugu.

IV. Plan estrategiko bat garatu bazkideen beharrak antzemateko eta hauei erantzuna emateko.
• Plan estrategiko horretan, instalazioen funtzionaltasunaren eta egungo erabileraren azterketa 

egingo da. 
• Bazkidearen beharrak eta asebetetze-maila kontsultatuko da.
• Bazkideen epe ertain eta luzeko beharrak zehaztu beharko ditu. Adin-piramidearen azterketa.

V. Bazkideek eskatutako obrak egingo dira. 
• Baliabide propioekin finantzatutako obra zehatzak egingo dira.
• Instalazioen funtzionaltasuna eta erabilera aztertu hauek optimizatzeko.
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VI. Ingurumenarekiko funtzionamendu arduradun bat bultzatu. (Donibane Berdea / Kirol 
Jasangarria).
• Gure elkarteak jasangarritasunaren printzipioekin konprometituta egon behar du: baliabideak 

aurreztu eta eraginkortasunez erabiltzea sustatu behar da.
• Energiaren erabilera txikiagotu, energia berriztagarrien erabilera sustatuz.
• Hondakin gutxiago sortu eta birziklatzeko eta berrerabiltzeko teknikak ezarri. Iruñeko 

Mankomunitatearekin egindako itunak.

VII. Adinekoen zahartze aktiborako ekimen proaktiboen sorrera bultzatzea.
• Barne-erakunde bat sortu, adinekoak elkarrekin jolas, kultur edo kirol jarduerak egiteko aukera 

emango duena, pertsonarekin bat datorren harmonia funtzionala izan dezaten, isolamendua 
saihesteko eta pertsonen arteko harremanak hobetzeko.

• Erakunde hori autonomoa eta independentea izango da eta berezko aurrekontua izango du, 
gainerako kirol-atalek bezala.

VIII. Protokoloak eta komunikabideak finkatu eta handitu.
• Komunikatiboak eta gardenak izatea funtsezkoa da bazkidearen poztasunerako. Kritika 

konstruktiboa eta garaipenen onarpena bultzatu behar dira.
• Gaur egun, web orri bat, Twitter kontu ofizial bat eta erreserbak kudeatzeko bazkidearen ataria 

ditugu. ALBISTEGI DIGITAL bat sortzea proposatzen da, egindako jarduerak eta ondorengoak 
zabaltzeko.

IX. Barne eta kanpo harreman instituzionalak dinamizatu. 
• Gure estatutuetan zehaztutako ataletako ordezkarien batzordea aktibatu eta sustatzea, sailen eta 

batzordearen artean kohesio handiagoa egon dadin. Atal guztiek eskubide eta betebehar berberak 
dituzte; beraz, atalen arteko bilera horiek arazo komunak konpontzen, materiala partekatzen, 
garaipenak lortzen eta abar laguntzen digute.  

• Guztiei eragin diezaieketen hobekuntzak eta araudi-proposamenak proposatu denen artean 
baloratzeko.

• Nafarroako Gobernuarekin (NKGI), Iruñeko Udalarekin eta Federazioekin kanpo-harremanak 
izateko, gure baliabideez gain, AEDONAren parte gara, besteak beste, Nafarroako erakundeen 
aurrean jarrera bateratua izateko. Nafarroatik kanpoko elkarte / klubetatik ere ikasi behar dugu, 
ACEDYR elkartearen bidez (horren parte gara baita ere).

• Irabazi asmorik gabeko proiektuetan parte hartu, hala nola, Donibane auzoko adineko 
pertsonentzako ituna, ANA, auzo elkartea, etab. 

X. Nafarroako Foru Ogasunak ADSJ-DKEa "Interes Publikoko Sozietate" gisa onar dezan lan 
egin behar dugu.
• AEDONAko hainbat klub dagoeneko hasi dira “Ondasun Publikoaren Elkartea” onartzeko 

eskaera-prozesua hau.
• Aitorpen horrek, besteak beste, Iruñeko Udalari kontribuzioa ez ordaintzea eta Ekintza Juridiko 

Dokumentatuak ordaintzetik salbuestea ekarriko luke.
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