
2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0901 - Gizarte Politiketako Zerbitzu Orokorrak
010 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 50,00 )Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

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

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

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

( % 50,00 )Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentu barneko, eta
departamentu arteko, egituren
indartzea, beti ere, berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.

 Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

 Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.

Kuantifikazioa: 51.268,58 ( % 1,21 )



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0910 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
100 - Desgaituen laguntza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

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

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

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

Kuantifikazioa: 256.454,13 ( % 0,50 )



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0910 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
110 - Adinekoen laguntza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Adineko pertsonak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ba 8. Erreferentzia gehiago eta
bultzada-gaitasun handiagoa ematea
Foru Aldundiari erantzunkidetasun
alorrean.

Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea
enpresen kontratazioan, dagokion
jarraipen sistema barne, kontziliazio
eta erantzunkidetasun esparruan
erantzukizunez aritzen diren
enpresei lehentasuna emanez.

Berdintasuneko prestakuntza
programan parte hartu duten kargu
politikoen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta.

 Langileen kudeaketaren esparruko
foru langileen ehunekoa, sexuaren
arabera banatuta, prestakuntza jaso
dutenena kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren arloan.

Kuantifikazioa: 669.726,82 ( % 0,66 )



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0920 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
200 - Plangintza eta informazio sistemak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
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.

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

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

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

Kuantifikazioa: 221.728,12 ( % 6,01 )



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

Departamentua:
0920 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
210 - Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

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

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

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

Kuantifikazioa: 74.978,89 ( % 0,48 )



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

211 - Pentsio osagarriak
Programa:

Departamentua:
0920 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Zaintzeko eskubidea bermatu laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari lehentasuna emanez

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

Or 3.10.- Laguntza Pertsonalerako
Prestazio Ekonomikoaren
eskuratzea sustatzea familia
inguruneko Zaintzetarako Prestazio
Ekonomikoaren aurrean.

Laguntza jasotzen duten Emakumeen
Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

 GUNEAn, gizarte solasaldirako
organoan, parte hartzen duten
Gipuzkoako elkarte feminista eta
emakumeen elkarte kopurua.

 Kooperatibismoa, ekintzailetza eta
auto-enplegua sustatzeko programen
genero-inpaktua (parte hartzearen
gaineko sexuaren araberako datuak)

Kuantifikazioa: 53.773.923,65 ( % 67,99 )



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

Departamentua:
0930 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia
300 - Gizarteratzea eta indarkeria matxistaren emakume biktima babesa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 70,97 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

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.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

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

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

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

Kuantifikazioa: 3.543.764,16 ( % 11,32 )



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 6,45 )

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

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.

.jbnieutgwa

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

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

( % 12,90 )

In 14. Arreta emateko foru zerbitzuetan
plangintza, jarraipen eta etengabeko
ebaluazioa egiteko mekanismo
egonkorrak hobetzea, esku-hartzea
berdintasunaren ikuspegitik egiten
dela eta emakumeak ahalduntzeko
balio duela ziurtatzeko.

In 14.1. Indarkeria sexistaren
biktimak diren emakumeei arreta
emateko foru zerbitzuen urteko
jarraipena egitea.

In 14.2. Indarkeria sexistaren
emakume biktimen seme-alabek
esku hartze planean bere beharren
berariazko balorazioa modu
sistematiko eta egituratuan jasota
izango dutela bermatzea.

In 14.4. Indarkeria matxistaren
biktimak diren emakumeei arreta
emateko zerbitzuetan ahulenak
diren taldeak eta diskriminazio
anizkoitza jasaten duten
emakumeak kontuan hartzen
dituzten neurriak hartzea, kontuan
hartuta Gipuzkoako Gizarteratze
Plana 2016-2020 Elkar-EKIN.

In 14.6. Indarkeria matxistaren
prebentzioan eta horren aurreko
sentsibilizazioan lan egiten duten
beste foru departamento eta eragile
batzuekin elkarlanean aritzea,
hauteman ditzaketen arreta-beharrei
erantzuna eman ahal izateko.

Indarkeria matxistaren emakumezko
biktimei arreta efikaza eta
ahalduntze-arreta bermatzea.

Indarkeria matxistaren biktima diren
emakumeak babesteko, Foru
Aldundiak eman dituen zerbitzu
guztien urteko jarraipen txostenak
egitea (bai/ez).

 Indarkeria matxistaren biktima diren
emakumeen seme-alabei dagokienez,
esku-hartze planean balorazio
espezifikoa dutenen ehunekoa.

 Aipatutako zerbitzuen ebaluazio
mekanismoen ondorioz, indarkeria
matxistaren biktima diren emakumeak
babesteko zerbitzuetan sartutako
hobekuntzen kopurua.

( % 3,23 )
In 16. Koordinazio instituzionala
indartzea, Lurralde eremuan eta EAE
eremuan.

Lurralde mailako erakunde arteko
lan taldea indarkeria matxistaren
emakume biktimei arreta emateko.

Indarkeria matxistaren alorrean, EAE
mailan, egin diren bilera teknikoen eta
politikoen kopurua.

 Erakundeen arteko II. Akordioaren
jarraipena egiteko batzordearen bilera
kopurua, batzorde hori sortu ondoren.

( % 3,23 )

In 17. Emakumeen aurkako indarkeria
matxistari aurre egiteko esparruan
erreferentzia puntuak diren Euskadiko
nahiz Estatuko edota Nazioarteko
beste erakunde eta entitate batzuekin
lankidetzan aritzea.

In 17.3. Egokia bada, indarkeria
matxistari aurre egiten dioten
emakumeei foru arreta emateko
alorrean esperientzia pilotu bat
diseinatu, abian jarri eta
sistematizatzea.

Harremanetan jarritako entitateen
kopurua.



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 3,23 )

In 1. Indarkeria matxistaren emakume
biktimei arreta emateko atalei
atxikitako foru- nahiz udal-langileek
berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren inguruko berariazko
gaikuntza hobetzea.

In 1.2. Prestakuntza-ekintzako
prozesu bat abian jartzea, gizarte
larrialdietako eta indarkeria
matxistaren aurkako borrokarako
ataleko langile teknikoei zuzenduta,
emakumeei ahanduntzearen
ikuspegitik ematen zaien arreta
hobetzearren.

In 1.3. Berdintasunaren eta
indarkeria matxistaren arloan
prestakuntza plan bat abian jartzea,
emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren biktimei arreta emateko
foru zerbitzuetan lan egiten duten
langileei zuzenduta,
intersekzionalitatearen ikuspegia eta
era askotako kolektiboekin esku
hartzeko moduak gehituz.

Indarkeria matxistaren biktimak diren
emakumezkoei arreta emateko
zerbitzuetan lan egiten duten Foru
Aldundiko langileen ehunekoa,
zehazki, berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru
Aldundiak emandako 50 orduko eta
gehiagoko  prestakuntza espezifikoa
izan dutenen ehunekoa.

 Indarkeria matxistaren biktimei arreta
emateko udal zerbitzuetan lan egiten
duten udal langileen ehunekoa,
zehazki, berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru
Aldundiak emandako 15 orduko eta
gehiagoko  prestakuntza espezifikoa
izan dutenen ehunekoa.

 Indarkeria matxistaren biktimei arreta
emateko foru zerbitzuei dagokienez,
kontratatutako entitateen barruan
zuzenean lan egiten duten pertsonen
ehunekoa, zehazki, aipatutako
kontratuetako klausula sozialak betez
berdintasunaren alorrean prestakuntza
espezifikoa dutenen ehunekoa.



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0930 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia
310 - Haur eta nerabeen babesa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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

( % 25,00 )
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.

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

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa 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 13.5. "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.

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

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

Kuantifikazioa: 309.946,77 ( % 0,58 )



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 25,00 )

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.



2020ko aurrekontua

09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0940 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

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

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

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

Kuantifikazioa: 1.774.688,73 ( % 2,88 )


