
 
2016ko KONTU OROKORRA GENEROAREKIN LOTUTAKO HELBURUEN JARRAIPENA 

 
Departamentua:  Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolak  
 
Programa: 010 Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorra  

 
2016ko Aurrekonturako helburuak  
 
Programaren helburu nagusia Departamentuak burututako programak  ziurtatu, koordinatu eta kontrolatzea da, eta halaber, Foru Diputatuak nola Zuzendaritza Nagusiek eta Zerbitzuek behar 
duten laguntza eta aholkuak ematea, baita Departamentuko administrazio eta informatika arloko sistemetan hobekuntza dakarten hainbat  jarduera bultzatzea ere. 
 

 
A) Adierazle neurgarriekin planteatutako helburuak. Balorazio kuantitatiboa 
  

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak  Adierazlea  Adierazle 
helburuak 

Adierazle 
Betetzea Balorazioa  

     

     

     

     

     

 
B) Adierazlerik gabe planteatutako helburuak. Balorazio kualitatiboa 
  
 
Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak  
 

Betetze maila  Balorazioa  

Genero irizpideak ipini diru laguntza eta kontratuetan %100  

   

   

   

 



 
2016eko KONTU OROKORRA GENEROAREKIN LOTUTAKO HELBURUEN JARRAIPENA 

 
Departamentua: Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolak  
 
Programa: 120  Euskal Arte Garaikidea 

 
2016eko Aurrekonturako helburuak  
 
Arte garaikidean oinarritutako erakusketa egitasmoa garatzen du, gaur gaurko arteari gerturaketa bat  proposatuz, horretarako bai herritar guztiei bai ikastetxeei zuzendutako jarduera 
pedagogikoa garatuz.  
 
Erakusketen programa garatzerakoan artista eta eragileen inplikazioaren bidez genero politika garatzen du. 
 
A) Adierazle neurgarriekin planteatutako helburuak. Balorazio kuantitatiboa 
 

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak  Adierazlea  Adierazle helburuak Adierazle 
Betetzea Balorazioa  

Erakusketa: Maider Lopez TOKIALDATU 

 
 

100% 

 

100%   

Erakusketa: Gipuzkoako artista berrien 2015-2016 

 

50% gizonak 

50% emakumeak 

 

29% gizonak 

71% emakumeak 
  

Erakusketa:Nagore Legarreta HYSTERON 100% emakumea 100% emakumea   

Erakusketa: Historia eta Sinkopea 100% emakumea 100% emakumea   

Beste erakusketa batzuk: DSS2016 Bake Itunak eta Lekurik
gabe, denborarik gabe, Koldo Mitxelenaren programaziotik
kanpo. 

Datorik gabe Datorik gabe   



 
 
B) Adierazlerik gabe planteatutako helburuak. Balorazio kualitatiboa 
 
 
Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak  
 

Betetze maila  Balorazioa  

Maider Lopez katalogoa %100  

Artista berriak programa katalogoa %100 
 

   

   

      
 
 
 
 



 
2016ko KONTU OROKORRA GENEROAREKIN LOTUTAKO HELBURUEN JARRAIPENA 

 
Departamentua:  Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola  
Programa 200 Gazteria  
 
2016ko aurrekontuaren helburuak  
 

• Gaztematika. Haur, nerabe eta gazte sustapeneko eragileen arteko koordinazioa hobetzea. 
• Gaztematika. Profesionalen gaitasunak hobetzea (teknikariak eta hezitzaileak, eta politikariak) eta dituzten prestakuntza premietara egokitzea.  
• Gaztematika. Haur, nerabe eta gazte sustapenean aritzen diren profesionalen prestakuntza hobetzea berdintasunari dagokionez.  
• Haur eta nerabeek udako programetan parte hartzea (Udalekuak eta Gazte Oporraldiak). 

 
A) Adierazle neurgarrien bidez ezarritako helburuak. Balioespen kuantitatiboa  

Jarritako helburuekin zerikusia duten ekintzak  Adierazlea 
 

Adierazleen helburua 
 

Adierazleen gauzatzea 
 

Balioespena 
Valoración 

Udal teknikarien partaidetza sustatzea antolatzen diren 
foroetan  

Foro teknikoetan 
parte hartzen duten 
teknikariak  

Gizonak: % 20 
Emakumeak: % 80 

Gizonak: % 25 
Emakumeak: % 75 

Gizon eta emakumeen arteko oreko nahiko egonkorra 
da azken urteotan s. 

Prestakuntza ekintzen diseinua eta abiaraztea  
Prestakuntza 
ekintzetako parte 
hartzaileak  

Gizonak: % 20  
Emakumeak:% 80 

Gizonak % 20 
Emakumeak:% 80 

2016an zehar, arlo honetan, ez dira abian jarri 
prestakuntza ekintza  

Ko-hezkuntzako Planaren garapena  
Prestakuntza 
ekintzetako parte 
hartzaileak  

Gizonak:% 20 
Emakumeak: % 80 

Gizonak: % 23,88 
Emakumeak: % 76,12 

Teknikariak 12 (11 emakume eta gizon 1)  
Hezitzaileak: 55 (40 emakume eta 15 gizon)  
Orokorrean, gure jardueretan emakumeen partaidetza 
handiagoa da  

Nerabeentzako erakargarriak izan daitezkeen programak 
prestatzea (14-17 urte).  

Programan parte 
hartu duten 
nerabeak  

Mutilak:% 35 
Neskak:% 65 

Mutilak:% 37,27 
Neskak:% 62,73 

Mutilak: 120 
Neskak: 202 

Haurrentzako erakargarriak izan daitezkeen programak 
prestatzea (7-13 urte)  

Programan parte 
hartu duten neska-
mutilak  

Mutilak:% 45 
Neskak:% 55 

Mutilak: % 47,53 
Neskak:% 52,47 

Mutilak: 504 
Neskak: 556 

 
B) Adierazle neurgarririk gabe ezarritako helburuak. Balioespen kualitatiboa  

Jarritako helburuekin zerikusia duten ekintzak  Betetze maila  Balioespena / Valoración 

Aterpetxeetan generoaren ikuspegia txertatzeko, behar 
beharrezkoa da erabiltzaileen datuak kontuan hartzea . 
Horretarako, ezinbestekoa da aldaketak egitea, bai erreserben 
gaur egungo kudeaketan, eta baita, erreserbak kudeatzeko 
aplikazioetan ere; era horretan, erabiltzaileen datuen inguruko 
emaitzak errazago eta automatikoki lortuko genituzke, eta 
halaber, aterpetxeen kudeaketaren aurrekontuan genero 
ikuspegia hobeto aplikatuko litzateke. 

% 100 

 

 
 
 



 
2016ko KONTU OROKORRA GENEROAREKIN LOTUTAKO HELBURUEN JARRAIPENA 

 
Departamentua: Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola 
Programa: 210 Kirolaren sustapena  

 
2016ko aurrekontuaren helburuak  
 
Gipuzkoako herritarrei eskaintzea, haien behar, interes eta helburuei egokituta, jarduera fisikoa eta kirola egiteko ibilbideak gizarte gipuzkoarraren garapenaren araberako kalitate mailarekin /  

A) Adierazle neurgarrien bidez ezarritako helburuak. Baloratze kuantitatiboa.  

Jarritako helburuekin zerikusia duten ekintzak  Adierazlea 
I 

Adierazleen 
helburua 

 

Adierazleen 
gauzatzea 

 

Balorazioa 
 

 
 
 
 
Jarduera fisikoa eta kirola 0 eta 18 urte artean: Ikasleek 
bereganatzea jarduera fisikoa eta kirola  egiteko ohitura batzuk, 
eta ohitura horiek heldutasunean iraunkorrak izatea  

Jarduera fisikoa 
eta kirola 0 eta 18 

urteen artean: 
Ikasleek 

bereganatzea 
jarduera fisikoa 

eta kirola  egiteko 
ohitura batzuk, 

eta ohitura horiek 
heldutasunean 

iraunkorrak izatea. 
 

 
 
 
 

% 50 

 
 
 
 

% 46,50 

 
 
 
 
Jarduera maila parekatzetik gertu dago, baina ez da 
aurreikusitako helburura gerturatzen.  

 
 
 
 
Elkartegintza: Gipuzkoako federazioak sustatu eta 
modernizatzea, eta Gipuzkoako kirol klubei laguntzea beren 
gizarte presentzia eta kirol errendimendua hobetu ditzaten /  

Elkartegintza: 
Gipuzkoako 
federazioak 
sustatu eta 

modernizatzea, 
eta Gipuzkoako 

kirol klubei 
laguntzea, beren 
gizarte presentzia 

eta kirol 
errendimendua 
hobetu ditzaten. 

 

% 25 % 19,23 

 
 
 
 
Elkarteen eta federazioen arloan desberdintasuna oso 
adierazgarria da epaileei (% 10,15), teknikariei (% 5,94) eta, 
bereziki, federazio eta klubetako zuzendaritza karguei 
dagokienez. Azken horien kasuan, lurralde federazioetako 
lehendakari karguetan emakumeak % 8,7 dira, eta 
klubetakoetan % 13,89 dira /  

 
Goi maila: Laguntza ematea Gipuzkoako taldeek eta 
banakako kirolariek kirol lehiaketa garrantzitsuenetan parte har 
dezaten, eta, modu horretan, Gipuzkoako errendimendu kirola 
sustatzea. 

Goi maila 
Laguntza ematea 

Gipuzkoako 
taldeek eta 
banakako 

kirolariek kirol 
lehiaketa 

garrantzitsuenetan 

% 50 % 59,10 

 
Talde mistoei dagokien % 1,69 gehituz gero, aurreikusitako 
helburua ia-ia lortu dela esan daiteke. /  



 
parte har 

dezaten, eta, 
modu horretan, 

Gipuzkoako 
errendimendu 

kirola sustatzea. 
 

 
B) Adierazle neurgarririk gabe ezarritako helburuak.  
Jarritako helburuekin zerikusia duten ekintzak /  Betetze maila 

 
Balorazioa 

   

 



 
2016ko KONTU OROKORRA GENEROAREKIN LOTUTAKO HELBURUEN JARRAIPENA 

 
Departamentua:  02 Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamendua 
 
Programa: 400 GARAPENERAKO LANKIDETZA  
 
 
2016ko Aurrekonturako helburuak  
 

2. FORU DIPUTATUARI LAGUNTZEA GARAPENERAKO LANKIDETZAKO POLITIKA INKLUSIBOA, PARTIZIPATIBOA ETA KRITIKOA DEFINITZEN. 
2.1. Analizatzea generoaren ikuspegitik zer eragin duten garapenerako lankidetzako politikan hartzen diren erabakiek. 
2.2. Giza eskubideak babestea, oro har, eta, bereziki, ahultasun handiko egoeran dauden kolektiboak: errefuxiatuak, LGTBI, indarkeriaren biktima diren emakumeak, abandonu egoeran 
dauden adingabeak… 

 
 
 
 
A) Adierazle neurgarriekin planteatutako helburuak. Balorazio kuantitatiboa 
  

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak  Adierazlea  Adierazle 
helburuak 

Adierazle 
Betetzea Balorazioa  

2.1. Analizatzea generoaren ikuspegitik zer eragin duten 
garapenerako lankidetzako politikan hartzen diren 
erabakiek. 

 

Aurrekontuaren 
% emakueen 
eskubideen 

babesan 
bideratua 

60 77,3 
Denera 21 proiektu onartu dira emakumeen eskubideen babesan 
bideratuak. 
 

2.2. Giza eskubideak babestea, oro har, eta, bereziki, 
ahultasun handiko egoeran dauden kolektiboak: 
errefuxiatuak, LGTBI, indarkeriaren biktima diren 
emakumeak, abandonu egoeran dauden adingabeak… 

 

Proiektu 
kopurua 14 25 

Denera 25proiektu onartu dira ahultasun handiko egoeran 
dauden kolektiboak babesan bideratuak. 
 

 
B) Adierazlerik gabe planteatutako helburuak. Balorazio kualitatiboa 
  
 
Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak  
 

Betetze maila  Balorazioa  

   

   

   

   

 


