
2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0801 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak
010 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Genero ikuspegiaren ezarpena sustatzea helburu hauek dituzten arloetan: Herritarrei egokitutako informazioa ematea
Departamentuaren eskumeneko eremuen inguruan.

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:

Jarraibide orokorrak prestatzea, genero-ikuspegiaz baliatuta informazio nuragarria sortu eta erabiltzeko.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3124.238,25 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31GFAko kudeaketa sistemetan
(zerbitzuen kartak, ISO 9001,
ISO 14001, prozesuen
araberako kudeaketa
sistemak, etab.) genero
adierazleak txertatzea

9.695,30 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/12/29Herritarrentzako zertbitzuen
erabileari

14.542,95 2017/01/02
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

60,0068,00Ehunekoa 68,0070,00Departamentuko arreta-zerbitzuen
erabilearen portzentajea generoaren
ikuspegitik

15,0010,00Kopurua 10,008,00Eguneratzeke dauden prozesuak
aztertzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

buruzko estatistikak lortzea,
generoaren ikuspegitik



2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0810 - Mendekotasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
100 - Desgaituen laguntza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Zaintzeko eskubidea antolatzeko eta gozatzeko aurrerapausuak egitea, bizitzazikloaren egoera desberdinetan
zainketa egokiak jasotzea eta, elkar mendekotasunean oinarrituta, zainketak ematea edo ez ematea erabakitzeko
eskubidea barne

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab�)

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:

Aztertzea nola egituratuta dauden gaur egun pertsona mendekoei zuzendutako iraupen laburreko arreta-sistemak, eta,
behar izanez gero, sistema horiek birbideratzeko neurriak hartzea

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31182,95 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Aldi baterako prestazioaren
eskaeran, zaintzaileari
buruzko datuetan, sexua
gehitzea, eta datu hori
programaren analisirako datu
osagarri bezala gehitzea.

182,95 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

EzEzBai/Ez EzEzAldi baterako prestazioaren
eskaeran, zaintzaileari buruzko
datuetan, sexua gehitzea.

EzEzBai/Ez EzEzBizimodu Independentea
programaren araudi berria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bizitza independentearen programa bermatu eta mantentzea
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31182,95 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Dekretu zehatz batekin
arautzea Bizitza
Independentearen programa,
bertan antzematen diren
hobekuntza proposamenak
gehituz, besteak beste,
generoaren ikuspegia.

Bai182,95 2017/01/01
2.1 Ekintza

Genero ikuspegitik hartuta, adingabeekin familian eskuhartzeko programetan hobetzea zaintzaren banaketa etxe
barruan negoziatzeko tresnak

3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31182,95 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Estaldura handitzea
desgaitasuna duten
pertsonentzat.

182,95 2017/01/01
3.1 Ekintza

Esku hartzeko esparrua:

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

Urteko helburua: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen ardurapean neurri
handiagoan edo txikiagoan dauden senideen autonomia-maila handitzea

Indarkeria matxistaren adierazpen zuzenen aurkako borrokan

Lerro estrategikoa:

Indarkeria matxistako egoerei aurre egiten dieten emakumeen ardurapean dauden pertsonei baliabideetan sartzeko
lehentasuna ematea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31182,95 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Plaza-eskaintza egokia
bermatzea indarkeria
matxistari aurre egiten dioten
emakumeen ardurapean
dauden

182,95 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

2,002,00Kopurua 2,002,00Desgaitasun arloan SFUSaren
bidez bideratu ahal daitezkeen
zentro kopurua

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

pertsonen premiak kontuan
hartuta.



2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0810 - Mendekotasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
110 - Adinekoen laguntza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Programa honen hartzaileak dira, bereziki, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak. Adineko pertsona
guztien % 14 dira gutxi gorabehera (143.980 pertsonatik 20.289).

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Adineko pertsonak

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:

Aztertzea nola egituratuta dauden gaur egun pertsona mendekoei zuzendutako iraupen laburreko arreta-sistemak, eta,
behar izanez gero, sistema horiek birbideratzeko neurriak hartzea

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31181,72 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Aldi baterako prestazioaren
eskaeran, zaintzaileari
buruzko datuetan, sexua
gehitzea, eta datu hori
programaren analisirako datu
osagarri bezala gehitzea.

181,72 2017/01/01
1.1 Ekintza

Asteburuko eguneko zentroen zerbitzua hedatzea
2. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

EzEzBai/Ez EzEzAldi baterako prestazioaren
eskaeran, zaintzaileari buruzko
datuetan, sexua gehitzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31174.288,00 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Adineko pertsonen
asteburuko egonaldietarako
zentroetan estaldura
gehitzea.

174.288,00 2017/01/01
2.1 Ekintza

Esku hartzeko esparrua:

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

Urteko helburua: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen ardurapean neurri
handiagoan edo txikiagoan dauden senideen autonomia-maila handitzea

Indarkeria matxistaren adierazpen zuzenen aurkako borrokan

Lerro estrategikoa:

Indarkeria matxistako egoerei aurre egiten dieten emakumeen ardurapean dauden pertsonei baliabideetan sartzeko
lehentasuna ematea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31181,72 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Plaza-eskaintza egokia
bermatzea indarkeria
matxistari aurre egiten dioten
emakumeen ardurapean
dauden pertsonen premiak
kontuan hartuta.

181,72 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

2,002,00Kopurua 2,002,00Desgaitasun arloan SFUSaren
bidez bideratu ahal daitezkeen
zentro kopurua

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
200 - Plangintza eta informazio sistemak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Zerbitzu eta prestazioen eskaera eta arretaren eboluzioaren informazioa izatea, genero ikuspegitik

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:

Komunikazioaren euskarri guztiak berraztertzea, haien edukiek berdintasunean eragin positiboa izatea lortzeko.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3144.555,90 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Beti, sexuaren arabera
banatzea hainbat datu
iturrietan: 2014-2017 Mapan,
"Eskaintza eta Jarduera"
dokumentuan eta  Behagiren
adierazle aurreratuetan

44.555,90 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

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

Departamentua:
0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
210 - Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Desgaitasuna edo mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzak familia ingurunean jarraitu ahal izateko,
etxeak eta egoitza zentroak egokitzeko finantzaketa eta gizarte ekimena sustatzeko dirulaguntzak

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Ingurune iraunkorra

Urteko helburua: Baldintza egokiak sortzen laguntzea, hiri- eta landa-inguruneak,
harremanetakoak eta ingurumenak bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetu
dezaten

Hiri- eta landa-ingurunea, harremanetarako ingurunea eta ingurumena

Lerro estrategikoa:

GFAren eraikinak egokitzea, mugikortasun murriztua duten pertsonak horietara iritsi ahal izango direla ziurtatzeko.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

754.000,00 2018/12/31846.900,20 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2018/12/31Irisgarritasun eta egokitze
obren finantziazioa

846.900,20 2017/01/01
1.1 Ekintza

754.000,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

30,008,00Kopurua 8,005,00Giza zerbitzuetan finantziatutako
egokitze proeiktu kopurua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

211 - Pentsio osagarriak
Programa:

Departamentua:
0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Zaintzeko eskubidea bermatu laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari lehentasuna emanez

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:

Genero joerako egokitasuneko irizpideak ezartzea, pertsona zaindua kontuan hartzen duten prestazioetara sarbidea
izateko

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3123.359,24 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Zerbitzu eta prestazioak
baliatzeko arautegiak
berrikusi

11.679,62 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

30,0029,00Ehunekoa 27,0023,20Zer proportziotan handitu diren
laguntza pertsonalerako prestazio
ekonomikoaren onuradunak,
menpetasun prestazioen
onuradunen kopuru osoaren aldean

100,00100,00Ehunekoa 50,000,00Prestazio eta zerbitzuak baliatzeko
arautegiaren berrikusketa

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31Artatutako pertsonen
prestazio eta zerbitzuetan
baliatzeko arautegia
berrikusterakoan generoaren
inguruko egokitasun
irizpideak zehaztu,
zaintzaileen egoera kontuan
hartuta.

11.679,62 2017/01/01
1.2 Ekintza

Lehentasuna ematea laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari, ingurunean zaintzezko prestazio ekonomikoaren
aurretik

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3123.359,24 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Mendekotasunaren
prestaziorako arautegi berria
onartu, lehentasuna emanez
laguntza pertsonaleko
prestazio ekonomikoari,
familia ingurunean zaintzeko
prestazio ekonomikoaren
aldean

23.359,24 2017/01/01
2.1 Ekintza

Esku hartzeko esparrua:

Zainketa duinak eta guztientzat

Urteko helburua: Zainketen sektorean, lan-baldintza duinak sortzen laguntzea

Zainketa profesionalaren baldintzak

Lerro estrategikoa:

Eragitea laguntza pertsonaleko enpresen kontratazio baldintzetan, laguntzaile pertsonalen lan baldintzak bermatuak
izan daitezen

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3111.679,62 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Laguntzaile pertsonalek
dittuzten titulazioei buruzko
gogoeta taldean parte
hartzea.

11.679,62 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

70,0040,00Ehunekoa 20,000,00Laguntza pertsonaleko zenbat
enpresak berrikusten dituzten
kontratazio baldintzak laguntzaile
pertsonal gisa jarduten duten
pertsonen lan-eskubideak
bermatzeko

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Ziurtatzea laguntzaile pertsonalei behar bezala ordaintzen zaiela
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3123.359,24 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Laguntzaile pertsonalen lan
baldintzei buruzko
hausnarketa lan baldintza
bermatuen sorreran aurrera
egin ahal izateko.

23.359,24 2017/01/01
2.1 Ekintza



2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

Departamentua:
0830 - Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
300 - Gizarteratzea eta indarkeria matxistaren emakume biktima babesa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeentzako laguntza, bere ahalduntzea eta autonomia sustatuz, bere
segurtasuna bermatuz

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab�)

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

Urteko helburua: Pentsamendu feministaren joera guztien ekarpenak gehitzea indarkeria
matxistaren inguruko foru-politikak antolatzeko orduan, eta indarkeria
horren oinarriei buruzko hausnarketa sakona sustatzea

Begirada zabaltzea

Lerro estrategikoa:

Indarkeria matxistako egoeratik irteteko sistema judiziala erabili duten emakumeei laguntzeko mekanismoak aztertzeko
prozesu partehartzaile bat sortzea, eta bereziki kontuan hartzea emakume migratzaileen egoera eta ezegonkortasun-
egoeran dauden emakumeak.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3113.065,73 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Arrats Elkarteak hitzaldiak
ematea gizarte eta zuzenbide
esparruan gero eta gehiago
sortzen diren beharren
inguruan.

13.065,73 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

100,00100,00Ehunekoa 100,00100,00Urtean zehar proposatutako
ekintzak gauzatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

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

2017/12/312.408.258,46 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Indarkeria matxista jasaten
duten bizitza kalitatea
hobetzea, bere jabetasuna
sustatuz.

2.408.258,46 2017/01/01
1.1 Ekintza

Baliabideak berraztertu eta indartzea, diskriminazio aniztuneko edo gizarte-bazterkeriako egoeran dauden emakumeen
beharrei erantzun diezaieten (adibidez, itzulpena, arkitektura-oztopoak kentzea, zeinumintzairaren interpretazioa,�).

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3148.335,32 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Bazterkeria arrikuan dauden
pertsonentzako programeei
genero ikuspegia aplikatzea.

48.335,32 2017/01/01
2.1 Ekintza

Informazio argia, osoa eta emakumeen jabekuntza bultzatzen duena hedatzea indarkeria matxistaren alorreko
baliabideei buruz, aniztasuna kontuan hartuta eta erabakiak hartzea erraztuta.

3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31277,93 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Indarkeria matxistaren
biktimak diren emakumeei
bigarren mailako arreta
emateko programei buruzko
komunikazio plan bat
garatzea, emakumeen
ahalduntzera bideratutako

277,93 2017/01/01
3.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

100,00100,00Ehunekoa 100,00100,00Urtean zehar proposatutako
ekintzak gauzatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

eredu zehatzari jarraituta.



2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0830 - Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
310 - Haur eta nerabeen babesa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Babesgabeko haur eta nerabeen zaintza familia harrerari lehentasuna emanez. eta familia eta gizarte- hezkuntzan
esku hartzea arrisku egoerak azaleratzeko eta prebenitzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Haurrak eta nerabeak

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:

Genero ikuspegitik hartuta, adingabeekin familian eskuhartzeko programetan hobetzea zaintzaren banaketa etxe
barruan negoziatzeko tresnak

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3152.908,76 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Haurren eta Nerabeen
Babeseko Zerbitzuak
kudeatzen dituen familia
esku-hartze programak
aztertzea, banaketa orekatua
nola lantzen ari den
ezagutzeko.

48.341,48 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/12/31Familia unitateko adingabeen
zaintzen banaketa
orekaturako

4.567,28 2017/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

EzEzBai/Ez EzEzFamilia harrera eredu berria
onartzea

EzEzBai/Ez EzEzEgoitza harrerako esparru programa
argitaratzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

tresnak ezartzea.

Babesik gabe dauden adingabeentzako heziketa programetan sartzea generoaren araberako zainketen eginkizun
estereotipoak gainditzeko ekintzak, eta, bereziki, saiatzea emakumeak subjektu agintedun bezala aitortuak izan
daitezen.

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3177.644,07 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Familia esku-hartze programa
guztietan jardunbide egokiak
ezartzea, adingabeen
zainketa lanean banaketa
orekatua lortze aldera.

11.803,22 2017/01/01
2.1 Ekintza

2016/10/04Egoitza harrerako Programa
Markoa aztertzea, egoitzetan
emakumeen autoritatearen
onarpena nola lantzen ari den
identifikatzeko.

35.589,09 2017/01/01
2.2 Ekintza

2017/12/31Egoitza harrerako programa
guztietan emakumeak
autoritate subjektu gisa
onartzeko praktika egokiak
abian jartzea.

10.674,66 2017/01/01
2.3 Ekintza

2017/12/31Adingabeekin egiten diren
jarduera guztietan, genero
estereotipoak puskatzearekin
zerikusia duten gaiak sartzea.

19.577,10 2017/01/01
2.4 Ekintza



2017ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0840 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Programa honen helburua da, bereziki, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonentzako eta desgaitasuna
duten pertsonentzako zentroen kudeaketaren efizientzia hobetzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Zainketa duinak eta guztientzat

Urteko helburua: Zainketen sektorean, lan-baldintza duinak sortzen laguntzea

Zainketa profesionalaren baldintzak

Lerro estrategikoa:

Aztertzea zer hobekuntza sar daitezkeen adinekoen laguntzako eta esku-hartze sozialeko hitzarmen kolektiboan
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31765.904,51 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Lan baldintzetan hobekuntzak
eragindako foru ekarpenaren
gehiketa

765.904,51 2017/01/01
1.1 Ekintza

Definitzea zer zerbitzu ereduk hobetzen dituzten gutxieneko pertsonalaren ratioak, eta, behar izanez gero, ratio
horietara iristeko aldaketak baimendu eta gauzatzea

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31212.162,81 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

10,005,00Ehunekoa 5,002,00Foru ekarpenaren urteko aldaketa

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31Efizientzia hobetzeko
ekintzak

212.162,81 2017/01/01
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