
2017ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0101 - Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritza
010 - Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Politika publikoetan beharrezkoa da genero ikuspegia txertatzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda

Kudeaketa-eredua eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Berdintasunaren printzipioa kontratazio publikoan eta dirulaguntzetan  sartzea (berdintasunari  buruzko klausulak)
orokortzea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/319.829,28 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Kontratazioetan genero
ikuspegia sartzen jarraitu.

4.914,64 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/12/31Idatzietan genero ikuspegia
gainbegiratzen jarraitu.

4.914,64 2017/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

100,00100,00Ehunekoa 100,00100,00Berdintasun klausulak dituzten
kontratazio espedienteak eta diru
laguntza lerroak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

912 - Gobernu organoak
Programa:

Departamentua:
0110 - Diputatu Nagusiaren Kabinetea
100 - Diputatu Nagusiaren Kabinetea

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Foru Aldundiaren gobernuaren ekintzan generoaren ikuspegiaren ezarrera lidertzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta
egiturazkoak sortzea

Politika publikoak eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/2979.788,00 2017/01/02Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/29Berdintasun Planaren
exekuzioaren kontrola

79.788,00 2017/01/02
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

95,0080,00Ehunekoa 65,0058,00Emakumeen eta gizonen
Berdintasunerako II. Foru Planaren
gauzatze mailan aurrera egitea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

912 - Gobernu organoak
Programa:

Departamentua:
0120 - Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritza Nagusia
200 - Aldundiaren Kudeaketa Estrategia

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Genero berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoen diseinu eta
kudeaketaren arduradunek, berauen ekintza eremuetan genero ezberdintasunak gutxitzeko beharra barneratu behar
dutela. Horregatik du bere tokia Diputatu Nagusiaren Kabinetean Berdintasunerako Organoak. Kudeaketa
Estrategiako Zuzendaritzaren xedeetako bat Diputatu Nagusiari gobernuaren ekimenean laguntzea den aldetik,
ekintza plangintza guztiei ikuspegi estrategiko eta koordinatu bat emanez, berdintasunerako politikak sustatzeko
programaren gaitasuna garrantzi handikoa da, politika publikoetan genero osagaia indartu eta lehenestea dakarten
ardatz eta orientabideak finkatu ditzakelako.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta
egiturazkoak sortzea

Politika publikoak eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/311.829,64 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31EBAren zehaztapenean eta
garapenean generoaren
ikuspegia txertatu.

914,82 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/12/31Gipuzkoako Plan
Estrategikoaren
zehaztapenean eta
garapenean generoaren

914,82 2017/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

4,002,00Kopurua 1,001,00Gipuzkoako Plan Estrategikoko
genero eraginari buruzko ebaluazio
txostenak

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

ikuspegia txertatu.

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda

Kudeaketa-eredua eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Kide anitzeko organo iraunkorretan edo egoeraren araberakoetan parte-hartzea eta ordezkaritza orekatuak eta
berdintasunaren alorrean espezializatuak egongo direla bermatzea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31914,82 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Gipuzkoa Taldean
programaren barruan sortzen
diren lan taldeek oreka
bermatzen dute generoaren
ikuspegitik.

914,82 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

4,004,00Kopurua 4,000,00Partaidetza orekatua duten talde
kopurua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

Esku hartzeko esparrua:

Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia

Urteko helburua: Ezegonkortasun eta bazterketako egoeran dauden pertsonen kopurua
murrizten laguntzea, genero-alderdiei arreta berezia emanda

Baliabideak eskuratzea

Lerro estrategikoa:

GFAra transferi daitezkeen eta beste erakunde batzuek egin dituzten lanbaldintza duin eta ez diskriminatzaileen
inguruko jardunbide egokiak identifikatzea eta aztertzea.

1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

30,0020,00Kopurua 10,000,00Etorkizuna Eraikiz esparruan
berdintasun planak onartzen
dituzten enpresen kopurua

1.500,001.000,00Kopurua 500,000,00Etorkizuna Eraikiz programaren
barruan lan eta familia bizitza
bateratzeko politiketara bildutako
pertsonen kopurua

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3153.666,82 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Etorkizuna Eraikiz
programaren barruan honako
esperientzia pilotua jarriko da
abian: "Genero berdintasuna
lantokietan. Kontziliazioa eta
genero berdintasuna
sustatzea enpresetan."

53.666,82 2017/01/01
1.1 Ekintza



2017ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

912 - Gobernu organoak
Programa:

Departamentua:
0130 - Komunikazio Zuzendaritza Nagusia
300 - Komunikazioa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Komunikazioko Zuzendaritzaren helburu nagusia da Aldundia herritarrengana hurbiltzea, hauen perzepzioa hobetuz
eta eguneratuz,  eta sendotzea barne komunikazioa eta Batzar Nagusiekikoa, gardentasunean aurrera pausuak
emanez eta langileen inplikazioa areagotuz. Lan honetan ezinbestekoa da genero berdintasunaren ikuspegia
txertatzea ekintza guztietan. Ezin da barne edo kanpoko komunikaziorako dokumenturik sortu ikuspegi hau txertatu
ez bada lehenago. Bestalde, legealdi honetan indarkeri matxistari aurre egitea lehentasunetako bat izanik, arlo
horretan, sentsibilizazio ekintzak aurrera eraman nahi dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Zainketa duinak eta guztientzat

Urteko helburua: Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausoak egitea,
bizitza-zikloaren egoera desberdinetan zainketa egokiak jasotzea eta,
elkar mendekotasunean oinarrituta, zainketak ematea edo ez ematea
erabakitzeko eskubidea barne

Zainketarako eskubidea

Lerro estrategikoa:

GFAren barneko nahiz kanpoko komunikazioan beharbada gertatzen ari den feminitatearen eta zainketen identifikazioa
generoikuspegitik berraztertzea eta aldatzea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/314.006,38 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Komunikazio kanpainetan
generoaren ikuspegia
sartzea.

4.006,38 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

5,003,00Kopurua 3,000,00Barne eta kanpoko komunikazioko
datu iturriak, ehuneko ehun
sexuaren araberako banatzearekin

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Esku hartzeko esparrua:

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

Urteko helburua: Indarkeria matxistaren adierazpen kultural eta sinbolikoen aurrean,
gizartearen eta erakundeen arbuioa handitzea

Indarkeria matxistaren zeharkako adierazpenen aurkako borrokan

Lerro estrategikoa:

Indarkeria matxistak gorputzetan atxikitzeko moduen aurrean (elikadura-nahasmenduak, nerabeen aurkako indarkeria,
LGBT,�) sentikortzeko ekintzak egitea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/314.006,38 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Sentsibilizazio ekintzak
gauzatzea.

4.006,38 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

4,001,00Kopurua 1,000,00Gauzatutako sentsibilizazio ekintza
kopurua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea
Programa:

Departamentua:
0140 - Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
400 - Bizikidetza eta Giza Eskubideak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Bizikidetza eta giza eskubideen arloko politikak eta emakume eta gizonen berdintasunerako politikak erlazionatuta
daude eta bereziki lotuta ere, izan ere, askotan, eragiten  dituzten kolektiboak berdinak baitira. Horregatik,
beharrezkoa da, bi politika horien arteko diseinuan eta gauzatzean koordinazioa egotea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Emakume-sareak eta jardun feministak

Urteko helburua: Balioen aldaketa sustatzea eta emakumeek zein ordena
heteropatriarkalaren urratzaileek gizartean eta politikan parte hartzea
eragozten duten aurreiritziei aurka egitea

Emakumeek gizartean eta politikan parte hartzeko baldintzak hobetzea

Lerro estrategikoa:

Sentikortzeko ekintzak burutzea, genero-eginkizunek eta estereotipoek egungo antolaketa sozioekonomikoaren
ereduan daukaten garrantziaz jabetze aldera.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/313.025,24 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Lan ildo honetatik sortu
daitezkeen proiektuak diruz
laguntzea.

1.512,62 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/12/312017-2019 Aniztasunean
Bizikidetzarako Planean
txertatzea lan ildo hau.

1.512,62 2017/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

3,001,00Kopurua 0,000,00Garatutako proiektu kopurua

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Esku hartzeko esparrua:

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

Urteko helburua: Indarkeria matxistaren adierazpen kultural eta sinbolikoen aurrean,
gizartearen eta erakundeen arbuioa handitzea

Indarkeria matxistaren zeharkako adierazpenen aurkako borrokan

Lerro estrategikoa:

Gatazka konpontzeko erakunde arteko prozesu bat diseinatu eta abian jartzea sustatzea.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/316.050,54 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Abiatutako bitartekaritza
lanari jarraipena eman.

5.042,11 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/06/30Udalak sartu Bitartekaritza
Batzordean.

1.008,43 2017/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

7,002,00Kopurua 2,000,00Zenbat lan-saio garatu diren

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

335 - Euskara
Programa:

Departamentua:
0150 - Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusia
500 - Hizkuntza Berdintasuna

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

	Euskararen erabilera soziala sustatu eta hedatzeko zereginetan ari diren elkarte, enpresa eta udalei bitartekoak
ematea da diru laguntza programaren helburu orokorra.
	Jasotzaileak dira: enpresak % 30; elkarteak % 51,7; udalak % 18; pertsonak % 0,3.
	Diputatuen Kontseiluak onartzeko, aldez aurreko txosten bat egingo dugu, 2012az geroztik egin izan dugun moduan,
genero trataeraren ikuspegiaz. Araubide orokorrean, 4/2005 Legeak ezartzen dituen debekuak eta irizpideak
jarraituko ditugu; berariazko araubidean, genero berdintasunaren ikuspegia ongi landua izatea balioetsiko dugu, diru
laguntza mota guztietan. Horrez gain, diru laguntzaren gaiak hala eskatzen duen guztietan, eskaerak baztertzeko
arrazoien artean ipiniko dugu ikuspegi sexista bat agertzen duten proiektuak diru laguntzetatik kanpo uzteko.
Diru laguntzen programak aurrekontu osoaren % 67 egiten du (, kapitulua alde batera utzita).

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda

Kudeaketa-eredua eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Berdintasunaren printzipioa kontratazio publikoan eta dirulaguntzetan  sartzea (berdintasunari  buruzko klausulak)
orokortzea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2.635,66 2018/12/3117.148,39 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2018/12/31Baldintza agirietan eta diru
laguntzen oinarrietan
berdintasun klausulak
sartzea.

17.148,39 2017/01/01
1.1 Ekintza

2.635,66

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

100,00100,00Kopurua 100,00100,00Eskaera kopurua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea

Programa:

Departamentua:

0160 - Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa

600 - Berdintasuna

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Berdintasunerako organoak zeharkako izaera du. Bere jarduera esparru esklusiboa da, emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren esparruan foru politikak bultzatzea. Organoari dagokio: berdintasunerako foru politikak bultzatu,
koordinatu, jarraitu eta ebaluatzea, udal mailan, berdintasunerako politikak sustatzeko neurriak ezartzea, Lurraldean
sare eta praktika feministak indartzeko baldintzak sortzen laguntzea, indarkeria matxistaren aurkako foru politikak
koordinatu, jarraitu eta ebaluatzea, herritarrak sentsibilizatzea eta gainerako euskal herri administrazioekin
solaskidetza eta koordinazioa bermatzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda

Kudeaketa-eredua eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Proposatutako aldaketak nola ezartzen diren kontrolatzeko eta horren segimendua eta ebaluazioa egiteko
mekanismoak zehaztea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31275.139,50 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31II. Berdintasuneko Foru
Planean eta 2/2015 Foru
Arauan jasotako helburu eta
proiektuen garapenerako
sustapen eta jarraipena.

275.139,50 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

95,0080,00Ehunekoa 65,0058,00Emakumeen eta gizonen
Berdintasunerako II. Foru Planaren
gauzatze mailan aurrera egitea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Genero-ikuspegia langileen kudeaketan sartzea.

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31279.139,50 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Etorkizuna Eraikiz: igualdad
de oportunidades en la
empresa y conciliación.

143.046,50 2017/01/01
2.1 Ekintza

2017/12/31Kontziliaziorako Foru Plana. 136.093,00 2017/01/01
2.2 Ekintza

Berariazko edo arlokako prestakuntza, Berdintasunerako II. Planaren ildo estrategiko bakoitzaren edukiei lotuta.

3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31143.046,50 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Gipuzkoa Jakitun:
diagnostikoa - formakuntza
plana - froga pilotoa.

143.046,50 2017/01/01
3.1 Ekintza

Esku hartzeko esparrua:

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

Urteko helburua: Indarkeria matxistaren alorrean, osoko arreta ematen duten foru-zerbitzu
eta -baliabideen eraginkortasuna hobetzea, aurre egin behar dioten
emakumeen banakako eta taldeko jabekuntzaren ikuspegitik

Indarkeria matxistaren adierazpen zuzenen aurkako borrokan

Lerro estrategikoa:

Indarkeria matxistari aurre egiten dieten emakumeei zuzendutako foru-baliabideak erabilita, jabekuntzaren ikuspegitik
kudeatzen diren arreta-zerbitzuei buruzko azterketa egitea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31146.093,00 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Indarkeri Matxistaren aurkako
Foru Plan onartu

146.093,00 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

1,001,00Kopurua 0,000,00Indarkeria matxistako biktimei arreta
emateko lurralde mailako
koordinazio sistema bat adostea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

eta bertan aurreikusitako
ekintzak garatu.
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