
2018ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

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

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Programak, baliabideak, zerbitzuak eta prestazioak, gizarte babesik gabeko egoeran dauden haur eta nerabeen
babesa bermatzen dutenak.
Langile propioak, laguntza teknikoak eta aurrekontu kredituak.

Haurren babesgabetasun egoera larriak balioetsi eta bideratzen lagundu; haurra jatorrizko familia-unitatean bizi ahal
izateko behar diren gizarte eta hezkuntza arloko eta arlo psikosozialeko programak antolatu; eta babes gabezia
egoeran dauden haurren babesa aktibatu, familia harrera, egoitza harrera edo adopzioaren bitartez.

Haur babes gabezia egoeren balioespen eta orientazioko zerbitzua. / Egoitza harrerako zerbitzua / Familia harrerako
zerbitzua / Adopzio zerbitzua /  Esku hartze gizarte-hezkuntzazko edota psikosozialerako zerbitzua.

Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 2005eko otsailaren 18ko Legea / 2011ko azaroaren 8ko 230/2011
Dekretua, arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena / 2008ko uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua,
egoitza harrerako baliabideak arautzen dituena / 2008ko ekainaren17ko 114/2008 Dekretua, adopzioa arautzen
duena / 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa /

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko arloko legedia.

Haurrek eskubideak dituzte, eta horietako bat babes eskubidea da. Haurren Eskubideen Europako Gutunak sustatzen
du ikuspegi hori eta, halaber, garatutako araudien eta balio sozialen aldaketaren oinarrian dago. Gipuzkoako Foru
Aldundia da Gipuzkoan haurren babeserako arloan eskumena duen erakunde publikoa eta, beraz, aipatutako
eskubideak bermatu behar ditu, sentsibilizazioa sustatuz, umeen hazkuntzan arazoak dituzten familia-unitateei
laguntza eta prestakuntza emanez, eta babesgabetasun egoeran dauden umeak babestuz.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Lan egitea, Gipuzkoako Lurraldean aritzen diren beste eragile batzuekin batera, bakarrik dauden edo bakarrik
geratzeko arrisku larrian dauden Gipuzkoako haur eta nerabeek osoki garatu eta gauzatu ditzaten beren eskubideak.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, haurren babeserako arloan bere eskumenak erabiltzeko, zerbitzu sare bat eratu behar
du pixkanaka, ongizateari dagokionez galera handiak dituzten haurrak babestu ahal izateko, eta, halaber, beste
eragile batzuekin egin behar du lan haurren babes sistema antolatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Haurrak eta nerabeak / Familiak

Finalista
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2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Mapa 2015-2017

Urteko helburua: Babesik gabe dauden edo geratzeko arriskuan dauden adingabekoei ematen zaien
arreta hobetzea.

Proiektu estrategikoa:

Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzeaHelburu estrategikoa:

Haurren babesgabetasun egoeretan balorazio eta orientazio prozesua hobetzea.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/312.165.072,08 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Lan eredu berri bat diseinatzea eta
ezartzea haur eta nerabeen
babesgabeziaren balioespen eta
orientazio zerbitzuetarako, eta
kasuen koordinazioa kalitatea
hobetzeko

1.846.310,98 2018/01/01
1.1 Ekintza

2018/12/31Arrisku adierazpena erabiltzea
familiak motibatzeko eta, batez
ere, umea eta nerabea babesteko

192.933,72 2018/01/01
1.2 Ekintza

2018/12/31Formulak bilatzea hobeto
zehazteko bakarrik dauden
adingabe atzerritarren adina

125.827,38 2018/01/01
1.3 Ekintza

Egoitza harrera zerbitzuan kalitate estandarrak ezartzea.
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/3129.458.566,39 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Egoitza Harrerako programen
arreta hobetzea: kalitate
estandarrak, plazak, metodologia

22.052.154,88 2018/01/01
2.1 Ekintza

2018/12/31Arreta modu berriak definitzea
babes neurria duten
adingabeentzat.

4.418.681,43 2018/01/01
2.2 Ekintza

2018/12/31Erreferentzia teoriko frogatuen
ezarpenean eta ebidentzian

2.987.730,08 2018/01/01
2.3 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

2.000,001.900,00Kopurua 1.800,001.783,00Eskuhartze goiztiarra berrindartzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

oinarritutako tresnetan aurrera
egitea.

Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta birdimentsionatzea.
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/317.199.323,39 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Familia harrera espezializatuaren
modeloa argitzea

1.130.427,68 2018/01/01
3.1 Ekintza

2018/12/31Kaptazio gaitasuna handitzea nahi
den familia kopurua lortzeko

421.905,48 2018/01/01
3.2 Ekintza

2018/12/31Harrera familien prestaketa eta
balioespen programa berriro
formulatzea, irizpideak eta
prozesuak aniztuz (larrialdia,
arrotza, zabala).

5.646.990,23 2018/01/01
3.3 Ekintza

Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.
4. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/31292.738,38 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Adopzioaren Prestakuntzarako,
balioespenerako eta
jarraipenerako lan prozesu berriak
ezartzea.

292.738,38 2018/01/01
4.1 Ekintza

Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.
5. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/316.471.932,61 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Trebatu, Bideratu eta Garatu
programak ebaluatzea eta berriz
definitzea: prozesuak ezartzea,
esku-hartzeak estandarizatzea eta
eraginkortasuna ebaluatzea.

6.112.495,48 2018/01/01
5.1 Ekintza

2018/12/31Ebidentzian oinarritutako modelo
berria ezartzeko urrats

359.437,13 2018/01/01
5.2 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

berriak ematea, programa
fokalizatu eta zehatzagoekin

Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.
6. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/31142.627,76 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Inklusio Zerbitzuarekin batera,
bizitza heldurako ibilbide programa
bat egitea.

142.627,76 2018/01/01
6.1 Ekintza

Urteko helburua: Beste erakundeekin kolaboratzea Gizarte Zerbitzuen Legea garatzeko.

Proiektu estrategikoa:

Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzeaHelburu estrategikoa:

Udalekin.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/31221.932,81 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Udalekin batera, Deustuko
prozesuaren ondoren, Haurren
Babes Zerbitzua ikusgarri egiten
lan egitea.

221.932,81 2018/01/01
1.1 Ekintza

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin.
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/31190.210,79 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Bi sistemen koordinazioa hobetzea
haurren babesgabezia egoerei
heltzeko.

190.210,79 2018/01/01
2.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

90,0070,00Ehunekoa 60,0050,00Euskadiko 2016-2019 Plan
Estrategikoa gauzatzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bestelako erakundeekin.
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/31190.210,79 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Beste sistema lankide batzuekiko
harremanak sendotzea eta
egituratzea, haur eta nerabeen
babesgabezia egoerak hobeto
atzemateko eta artatzeko.

190.210,79 2018/01/01
3.1 Ekintza
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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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 33,33 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

( % 50,00 )

In 13. Foru esparruan barne
koordinazioa hobetu eta indartzea,
indarkeria matxistaren emakume
biktimei ahalduntzeko arreta
eraginkorra bermatzearren.

In 13.3. Haurren babesgabeziaren
balorazioetan indarkeria sexista
hautemateko protokoloak indartzea.

In 13.4. Haurren eta Nerabeen
Babeserako Zerbitzuen (HBSA
bereziki) eta Gizarte Larrialdiko eta
Indarkeria Matxistaren Emakume
Biktimen Arretako Atalaren artean
batera esku hartzeko prozedurak
indartzea.

In 13.5. �Balora� tresna egokitzeko
proposamena egitea Eusko
Jaurlaritzari, kontuan hartuta,
batetik, GFAren esparru
kontzeptuala eta terminología, eta,
bestetik, emakume biktimen seme-
alabak genero indarkeriaren
biktimatzat hartzeko egin diren lege
aldaketak.

Haurren eta nerabeen babeseko
zerbitzuak eta indarkeria matxistaren
biktima diren emakumeak babesteko
eta gizarteratzeko atalak batera esku
hartutako kasuen igoera.

 Indarkeria matxistaren biktima diren
emakumeak babesteko eta
gizarteratzeko atalak eta Haurren eta
Nerabeen Babeseko Zerbitzuak modu
koordinatuan lan egin duten kasuen
kopurua.

( % 16,67 )

In 4. Emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren fenomenoaren ezagutzan
aurrera egitea, gertatzen den esparru
guztietan eta adierazten den forma
guztietan.

In 4.3. Haurren babeseko foru
zerbitzuek artatzen dituzten haur eta
nerabeengan indarkeriak duen
eraginari buruzko diagnostikoa
egitea.

Indarkeria sexistaren fenomenoa
hobeto ezagutzeko egin diren azterketa
eta analisi kopurua.

Kuantifikazioa: 297.268,37 ( % 0,64 )
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Herritarren hizkuntza eskubideen erabilera erabat bermatzea, bereziki programa honetan artatzen dituzten
adingabeen eta horien familiakoena, baita eragile eta sistema kolaboratzaile guztiena ere.
Horrek esan nahi du euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa artikulatu behar dela programa honetan
zabaldutako ekintza guztietan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 2,27 )1.052.562,94

Kategoria NolaKategoria %

( % 83,33 )
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko  harremana idatziz
zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan

Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa
eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko
urratsak emango dira.

( % 16,67 )5.1. Administrazioa Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal
txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2017 2018
2019 2020 2021 2022 eta

hurrengoak/
 2022 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)

Guztira /
Total

1.653.924,00 1.680.038,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

29.963.836,00 30.524.845,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

12.773.849,00 14.127.732,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

44.391.609,00 46.332.615,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 46.332.615,0044.391.609,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

1.680.038,00 1.680.038,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

30.524.845,00 30.524.845,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

14.127.732,00 14.127.732,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

46.332.615,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

46.332.615,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

46.332.615,00Guztira / Total 46.332.615,00
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2017 2018 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total


