
Deskribapena

#100FLUENCER

Proiektu hau adinekoak berriro sare sozialekin lotzeko oinarriak ikertu, sentsibilizatu eta ezartzeko sortu da.

Proiektuak HIRU bloke nagusi ditu, eta bertan jarduera desberdinak egiten dira:
1. Zahartzeari buruzko estereotipoen azterketa sare sozialetan.
2. Zahartzeari buruz sentsibilizatzea.
3. Adinekoak IKTak emanez eta gaituz konektatzea.

· Zahartzeari lotutako etiketak eta estereotipoak eta horiek sare 
sozialetan, komunikabide digitaletan eta literatura zientifikoan 
duten bilakaera aztertzen dituen azterketa.
· Belaunaldien arteko elkarrizketen ikus-entzunezko bilduma, 
martxan dauden bizien aniztasuna ikusarazteko zahartzeak zer 
esan nahi duen azaltzen duena.
· Adinak sortutako arrakala digitala murrizten saiatu.

ADINAK 
SORTUTAKO 
ARRAKALA 

DIGITALA

Eragile parte-hartzaileak
Matia Zaleak egindako ekimena, Guuk-en kolaborazioarekin.

#100fluencers  #Ikerketa #SareSozialak 
#Estereotipoak #Bakardadea 
#AdinakSortutakoArrakalaDigitala

2.1

Ekarpen berritzaileak



Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Connectem Barcelona

Trinitat Novako laurehun etxe zaurgarrik jasoko dituzte gailu elektronikoak, kalitateko Interneterako sarbidea 
eta trebakuntza digitala. Connectem Barcelona proiektuaren lehen neurria da, auzoetan digitalki sartzeko 
proiektu pilotua, arrakala digitala murriztu nahi duena.
 
Proiektu pilotuaren bidez, akonpainamendu eta trebakuntza digitaleko programen eraginaren jarraipena eta 
ebaluazioa egin ahal izango da, sareko konexioari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Ateratzen diren 
ondorioei esker, politika digitalak definitu eta kuantifikatu ahal izango dira, hiri osoko arrakala digitala 
ezabatzeko.

· Prekarietate digitala murriztu.
· Desberdintasun ekonomikoak eragindako arrakala digitala 
murrizteko programen arrakastaren gakoak ikertu.
· Politika digitalak definitu eta kuantifikatzea.

Eragile parte-hartzaileak
Ayuntament de Barcelona

#ConnectemBarcelona  #Hezkuntza
#Ikerketa 
#ArrakalaDigitalaDesberdintasunEkonomikoagatik
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Women Who Code

Women Who Code elkarte bat da, emakumeak euren karrera profesionalak teknologiaren arloan garatzeko 
inspiratzeko sortua.

Helburu nagusia teknologiaren sektorean emakumeen presentzia handiagoa izatea da eta, horretarako, 
ikastaroak eta ekitaldiak sortzen dituzte, emakumeek arlo teknologikoan ikasi eta hazi ahal izateko eremu 
seguruak sortzeko.

· Emakumeek sektorean euren gaitasunak garatzeko gune 
seguruak sortzea.
· Emakumeek emakumeentzako sortutako elkartea.
· Presentzia mundu osoan zehar.
· Teknologian lan egiten duten emakumeen arteko loturak eta 
kolaborazioak lortzeko espazioa.

Lurraldean presentzia
“Neskak Who Code” dago Euskadin.

#WomenWhoCode #NeskakWhoCode #EspazioSeguruak 
#GeneroArrakalaDigitala
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Konekta-tu

Unibertsitateko ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan arrakala digitala gainditzen laguntzen 
diete adinekoei prestakuntza emanez. Adinekoez gain, gazteek ere jasotzen dute formakuntza bata, klaseetan 
zer egin behar duten eta nola ikasteko.

Prestakuntza doakoa da, eta talde txikitan egindako zortzi saio biltzen ditu, formakuntza pertsonalizatua izan 
dadin.

· Belaunaldien arteko esperientzia.
· Doako prestakuntza, bai adinekoentzat, bai gazteentzat.

Eragile parte-hartzaileak
Mondragon Unibertsitatea, Guuk eta Asociación de Ingeniería de 
Telecomunicación de Euskadi-rekin batera.

#KonektaTu #Formakuntza #BelaunaldiArtean 
#AdinakSortutakoArrakalaDigitala
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

BlisCare

Ericsson Innovation Award-en proiektu irabazlea. Ikuspen murriztua duten pertsonentzako hezkuntza-aukera 
berdintasuna ahalbidetzen du, edozein testu edo grafikoren gainean Braille Digitala denbora errealean sortzen 
duen tabletaren bidez.

On eta o! line funtzionatzeko gai den produktu ekonomikoki irisgarria da.

***Oraindik garatzen ari da.

· Ikuspen murriztua duten pertsonentzako edozein edukitarako 
irisgarritasuna.
· Braillea denbora errealean sortzea.
· Ekonomikoki eskuragarria den produktua.

Eragile parte-hartzaileak
Ericsson, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University (India)

#BlisCare #ProduktuDiseinua 
#EzgaitasunarenArrakalaDigitala
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Guía para la Alfabetización Mediática

Herritarren alfabetatze mediatikorako gida, urratsak, aholkuak, tresnak eta ingurune digitalean erabiltzen den 
hiztegiaren azalpena dituena.

Herritarren segurtasunerako alfabetatzea azpimarratzen du, eta, beraz, gezurrak nola identifikatu azaltzen du 
(informazio faltsua, Bots, etab.). Interneten nabigatzean.

· Modu bisualean, errazean eta intuitiboan azaltzen den 
informazioa.
· Gidako informazioa ulertzeak edonori segurtasunez nabigatzeko 
aukera ematen die.

Eragile parte-hartzaileak
Digital Future Society

#GuiaparalaAlfabetizaciónMediática #Segurtasuna 
#Desinformazioa  #HezkuntzarenArrakalaDigitala
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QR kodigoaren bidez gidan sartzea 
gomendatzen dugu.
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

CirCoLab

CirCoLab Espainiako gurpildun lehen laborategi digitala da, eta haren helburua arrakala digitala murriztea da  
hezkuntza berritzaileko ekimen baten bidez.

Hezkuntza-esperientzia errepidean jarri zen 90 eguneko bidaian, adin guztietako 5.000 parte-hartzaileri 
teknologiak erakutsiz 39 hiritan. Maker mugimendua Espainiako hiri- eta landa-guneetara eramateko, baterako 
diseinuko estrategiak aplikatu zitzaizkion ekimen osoari, hasi UX diseinutik eta programaziotik, branding-era, 
produktuaren diseinura, produkziora eta komunikaziora.

· Ezagutza teknologikoan arrakala digitala murriztea.
· Hezkuntza-esperientzia berritzailea.
· Bai hiriguneetara, bai landa-inguruneetara, belaunaldien arteko 
laborategia eraman.

HEZKUNTZAREN 
ARRAKALA 

DIGITALA

Eragile parte-hartzaileak
Estudio Bananaren proiektua BQ-rentzat.

#CirCoLab #LaborategiDigitala #Gurpilduna 
#HezkuntzarenArrakalaDigitala 
#ArrakalaDigitalaLurraldeagatik 
#AdinakSortutakoArrakalaDigitala
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Aportazio berritzaileak

Deskribapena

Bizilabe

Aisialdirako guneetan dagoen 10-19 urteko gazteentzako ikerketa-zentroa da. Proiektu eta esperimentuak modu 
autonomoan egiten dituzte, nahiz eta horretarako beharrezko laguntza duten.

Helburu nagusia da gaztetatik zientziarekiko eta teknologiarekiko grina piztea eta abentura zientifikoetarako 
inspirazioa sortzea.

Aurrez aurreko tailer eta ekitaldiez gain, gazteek etxetik esperimentuak egiteko erronkak ere argitaratzen dituzte, 
zientzia euskal etxeetara hurbilduz.

· Gazteentzako ikerketa zentroak.
· Zientzia eta teknologiak hurbiltzeko esperimentazioa.

Eragile parte-hartzaileak
Elhuyarren proiektua. Kolaboratzaileak: Tolosaldea, Elgoibarko 
Udala, Laudioko Udala, Ermuako Udala, Soraluzeko Udala, Nerbioi 
Ibaizabal Gaztedi, Bilbaoko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko 
Jaurlaritza.

#Bizilabe #IkerketaZentroak #GazteaketaTeknologia 
#Niretxeanesperimentuak #Elhuyar 
#HezkuntzarenArrakalaDigitala
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Bridging the Rural Gap

Landa-eremuetako emakumeentzako ezagutza eta gaitasun digital berriak garatzeko programa, 
ekintzailetzarako eta enplegugarritasunerako aukerak areagotzeko, landa-eremuko arrakala digitalaren eta 
genero-arrakala digitalaren aurka borrokatuz.

Programaren helburu nagusiak honako hauek dira: emakumeak ahalduntzeko entrenamendu-estrategia bat 
definitzea, ekintzailetza bultzatzeko gaitasun teknologikoak hobetuz; landa-eremuetako emakumeei egokitutako 
irakaskuntza sortzea; emakumeen arteko lankidetzak sustatzeko emakume langileen sarea sendotzea; eta, 
azkenik, hezkuntza-prozesu egokia bermatuko duen plataforma birtuala sortzea.

· Emakumeek eta emakumeentzat sortutako ikastaroak eta 
hitzaldiak.
· Emakumeen jabekuntza.
· Arrakala digitala eta landatarra konpontzeko bultzada.
· Emakumeentzako gune seguruak sortzea.

GENERO 
ARRAKALA 

DIGITALA

Eragile parte-hartzaileak
Erasmus+, Wide, Afammer, Ramblys, InterMediaKT, Emphasys, 
National Scientific Research Institute for Labour and Social 
Protection,  Ce.F.A.S.

#BridgingtheRuralGap #EmakumeenJabekuntza 
#EspazioSeguruak #ArrakalaDigitalaLurraldeagatik 
#GeneroArrakalaDigitala
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Onaro

Oñatiko telekomunikazio-operadorea da Onaro, eta udalerriko landa-eremuak lotzeko beharretik sortu da 
udalerritik eta udalerrirako.

Banda zabalik ez duten Oñatiko eremuak lotzen ditu Onaroak, bezeroari arreta emateko zerbitzu hurbil eta 
fidagarria eskaintzen dute eta, azkenik, udalerriaren beharrak entzuten dituzte, tokiko hornitzaileekin elkarlanean.

· Lotura udalerriko eremu guztietan.
· Zuzeneko bezeroarentzako zerbitzua.
· Segurtasuna bezeroentzat.
· Udalerritik atzemandako beharrak.
· Udalerriari egokitutako zerbitzua.

#Onaro #Oñati #GuztiontzakoLotura #ZerbitzuLokala 
#UdalerritikUdalerrirako #ArrakalaDigitalaLurraldeagatik
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Aportaciones innovadoras

Deskribapena

Ehkom

Ehkom irabazi asmorik gabeko kooperatiba integrala da, lankidetza publiko-komunitarioan oinarrituta Euskal 
Herrian telekomunikazio-sare irekiak eratzeko eta kudeatzeko jaio dena. Gure asmoa herritarrak, erakunde 
publikoak eta bestelako eragile komunitarioak inter-konektatzea da, berauen arteko elkarlana sustatuz eta 
baliabideak eta zerbitzu teknologikoak partehartzaile guztien artean partekatuz.

Bere helburuak, besteak beste, hauek dira: telekomunikazioen arloan subiranotasuna lortzeko urratsak ematea, 
euskal herritarrei azpiegitura propioak emanez; herritarrek komunikazio-azpiegitura bat izateko duten eskubidea 
babestea, maila sozioekonomikoa edo kokapen geografikoa edozein dela ere; ezagutzak eta iritziak askatasunez 
trukatzea eta adierazpen-askatasuna sustatzea; etab.

· Denentzako konexioa.
· Ekonomikoki irisgarria den konexioa.
· Subiranotasuna telekomunikazioen alorrean.
· Adierazpen-askatasuna bermatzea.
· Teknologia-estandar irekien sorrera eta erabilera sustatzea.
· Lankidetzarako plataformak sortu eta bultzatzea.

#Ehkom #DenentzakoKonexioa #Subiranotasuna 
#EstandarIrekiak #ArrakalaDigitalaLurraldeagatik

5.3

Eragile parte-hartzaileak
Udalbiltza, Izarkom, Hiritik AT
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Every1online

Potentzia handiko eta distantzia luzeko irratiak hiri bateko auzo bakoitzeko “dorre errepikatzaileetara” 
konektatzen dira, behar duten guztiei konexio erraz eta segurua eskaintzeko. Hortik aurrera, seinalea 
parte-hartzaile bakoitzaren etxean edo etxetik kanpo jarritako irrati txiki batek ematen eta jasotzen du.

· Konexio ekonomikoki irisgarria.
· Konexio segurua.
· Denentzako konexioa.
· Berrikuntza teknologikoa.

Agentes que intervienen

#Every1online #KonexioIrisgarria #KonexioSegurua 
#PotentziaHandikoIrratiak 
#ArrakalaDigitalaDesberdintasunEkonomikoagatik
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QR kodigoaren bidez gutunean sartzea 
gomendatzen dugu.

Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Carta de Derechos Digitales

Eskubide Digitalen Gutuna Espainiako Gobernuak sortutako printzipio- eta eskubide-multzoa da. Etorkizuneko 
araudi-proiektuak eta politika publikoen garapena gidatuko ditu, eremu digital berrietan banakako eta taldeko 
eskubideen babesa bermatzeko.

· Eskubide digitalak arautzeko lehen urratsa.
· Errealitate digital bidezkoagoa bultzatu.
· Herritarren eskubideak beharrizan berrietara egokitu.
· Askatasun-, berdintasun-, partaidetza-, lan- eta 
enpresa-ingurunearen eskubideak eta, azkenik, ingurune 
espezifikoetako eskubide digitalak landu.

Eragile parte-hartzaileak
Espainiako Gobernuak

#EskubideDigitalenGutuna #AskatasunEskubideak 
#BerdintasunEskubideak #PartaidetzaEskubideak 
#LanEskubideak #Segurtasuna

7.1
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Contract for the web

#ContractofortheWeb #EkintzaPlana #PlanGlobala 
#HerritarrenAhalduntzea #Gobernua #Enpresak 
#Herritarrak #Estrategia #Eskubideak

7.1

ESKUBIDEAK

Ekarpen berritzaileak

Deskribapena
Ekintza-plan globala, gure on line mundua segurua eta guztiontzat ahalduntzailea izan dadin.
Gobernuarentzat, konpainia pribatuentzat eta, azkenik, herritarrentzat bete beharreko printzipioak proposatzen 
dira:

· Balio handiko ekintza-plana.
· Estrategia global bat perspektiba 
ezberdinekin.

Gobernua Enpresak Herritarrak

QR kodigoaren bidez ekintza-planean sartzea 
gomendatzen dugu.



Deskribapena

Digital divide and inequalities: stories for change

Dauden arrakala digitalak bistaratzeko argazki-lehiaketa.

#StoriesforChange #DigitalFutureSociety #Argazkilaritza 
#Errealitatea #Ikusgarritasuna

8.1

IKUSGARRITASUNA

Adinak sortutako arrakalaren irabazlea. Genero arrakalaren irabazlea.

Desberdintasun ekonomikoak sortutako arrakalaren irabazlea Lurraldeagatik sortutako arrakalaren irabazlea.

Ekarpen berritzaileak
· Arrakala digitalaren arazoak bistaratzea.
· Argazkiaren atzeko istoriak.



Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Museu de la Desigualtat Digital

Desberdintasun digitalari buruzko museoa, herritarrak arte-hizkuntzaren bidez sentsibilizatzeko.

· Arte-hizkuntzak erabiltzea Arrakala Digitala eta horrek herrita-
rrei nola eragiten dien ikusteko.

Eragile parte-hartzaileak
Ayuntament de Barcelona

#MuseudelaDesigualtatDigital #Artea #Kritika 
#Ikusgarritasuna

8.2

IKUSGARRITASUNA

Piedra de Rosetta 2.0 Inframundo digital Trofeo al cierre de la brecha

La Frustración



Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Wikiemakumeok

WikiEmakumeok Wikipedian erreferente diren emakumeen, emakume editoreen eta genero-ikuspegia duten 
edukien presentzia eskasaren ondorioz sortutako ekimena da. Edukia sortzen lan egiteaz gain, haien asmoa 
(jarraian azalduko duguna) bultzatzeko prestakuntza-espazioak ere eskaintzen dituzte.

Horrela, ekimenaren asmoa Wikipediako edizioaren gakoak ezagutzea da; emakume erreferenteak, haien 
jarduera, ibilbidea, lanak eta abar ezagutzea; Wikipedian horiek ikusaraztea, haien biografia sortuz, 
erreferentziekin osatuz edota beste hizkuntza batzuetatik itzuliz; Wikipedian emakume editoreen kopurua 
handitzea eta emakumeei eta genero-ikuspegiari buruz editatzen duten pertsonen kopurua handitzea.

· Emakumeek eta emakumeei buruzko edukiak sortzea.
· Emakumeen ahalduntzea eduki digitala sortzeko.
· Erreferenteak diren emakumeek Interneten duten presentziari 
egindako ekarpena.
· Interneten genero-ikuspegia duten edukiei ekarpenak egitea.

Eragile parte-hartzaileak
Hainbat udalerrietako emakumeen elkarteak, etab.

#Wikiemakumeok #Wikipedia #Formakuntza #Elkarlana 
#GeneroArrakalaDigitala
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Ekarpen berritzaileak

Deskribapena

Las violencias de género en línea

Lan hau Pikara Magazineren apustua da, sarean ere indarkeriak desagerrarazteko, bere esperientziatik abiatuta. 
Emakumeen eskubideen ikuspegitik, funtsezkoa da bermatzea Internet, esponentzialki hazten ari den eragina 
duen espazio publiko berri gisa ulertuta, leku segurua, indarkeriarik gabekoa eta emakume eta neska 
guztientzako gaitasun-emailea izatea.

Ildo horretan, Pikarak hainbat estrategia eta proiektu gauzatu ditu: 1. Espainiako Estatuko egoera 
monitorizatzeko txosten bat egitea; 2. Monografiko bat paperean argitaratzea; 3. Gaiari lotutako edukiak 
webgunean argitaratzea eta 3. Indarkeria mota horiek jasan dituzten aktibisten testigantzak argitaratzea eta 
biltzea.

· Emakumeek eta emakumeei buruzko edukiak sortzea.
· Emakumeen ahalduntzea eduki digitala sortzeko.
· Erreferenteak diren emakumeek Interneten duten presentziari 
egindako ekarpena.
· Interneten genero-ikuspegia duten edukiei ekarpenak egitea.

Eragile parte-hartzaileak
Pikara Magazine

#Violenciadegeneroenlinea #errealitateakikusarazi 
#GeneroArrakalaDigitala
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Deskribapena

SDA - Servicios Digitales de Aragón

Aragoiko Gobernuaren zerbitzu publikoen diseinuaren erdigunean herritarren beharrak jartzeko lan egiten duen 
erakundea.

Gaur egun martxan dagoen erakundea da, baina bere sorrera erronkaren planteamendutik sortu zen: nola 
berdiseina genitzake Aragoiko Gobernuaren zerbitzu eta tresna digitalak, erabiltzaileak ardatz dituzten 
diseinu-tekniken bidez? Erronka horri erantzuteko, diziplina anitzeko talde bat sortu zen, zerbitzuen diseinuko eta 
beste diziplina batzuetako profesionalak barne hartzen zituena, baina baita erakundeko profesionalak ere. 
Gainera, prozesuan zehar hainbat workshop egin ziren herritarrekin eta administrazioarekin.

· Ikuspegi sistemikoa eta holistikoa.
· Zerbitzu Diseinuko metodologiak aplikatzea.
· Herritarrak eta haien beharrak zerbitzu publikoen diseinuan 
txertatzea.
· Kanal aniztasuna.
· Bidelaguntza.
· Kapa digitala eta analogikoa paraleloan lantzea.

Eragile parte-hartzaileak
Gobierno de Aragón, Fractal, etc.

#ServiciosDigitalesDeAragón #ZerbitzuDiseinua 
#HerritarrenBeharrak #IkuspegiSistemikoa
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Deskribapena

Government Digital Service - UK

Government Digital Service Erresuma Batuko gobernuaren zerbitzu bat da, eta bere helburua da gobernuari 
batzen, konfiantzaz jokatzen eta erabiltzaileen beharrei erantzuten lagunduko dieten plataformak, produktuak 
eta zerbitzuak eskaintzea.

Erresuma Batuko gobernuarentzat egiten duten lanaz gain, ekarpen metodologiko eta tresna-ekarpen zabala 
egiten dute, toolkitetatik hasi eta honako diseinu-printzipio hauek idazteraino: 1. Pertsonen premiekin hasi; 2. 
Gutxiago egin; 3. Datuekin diseinatu; 4. Gogor lan egin, sinpletasunera iristeko; 5. Iteratu. Eta gero berriz iteratu; 
6. Hau pertsona guztientzat da; 7. Testuingurua ulertu; 8. Zerbitzu digitalak eraiki, ez web orriak; 9. Koherentea 
da, ez uniformea, eta 10. Irekian egiten du lan: gauzak hobeak izatea eragiten du.

· Perspektiba sistemikoa eta holistikoa.
· Zerbitzuak diseinatzeko metodologiak aplikatzea.
· Herritarrak eta haien beharrak zerbitzu publikoen diseinuan 
sartzea.
· Kapa digitala eta geruza analogikoa paraleloan lantzea.
· Ekarpen metodologiko handia, diseinu-printzipioak.

Eragile parte-hartzaileak
Erresuma Batuko gobernua, etab.

#GovernmentDigitalServiceUK #ZerbitzuDiseinua 
#HerritarrenBeharrak #IkuspegiSistemikoa
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