
2020ko aurrekontua

05 - PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0501 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
010 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Zerbitzu honetan Kontratazio eta diru laguntzen espedienteak prestatzen dira, eta bertan genero berdintasun legediak
agintzen dituen klausulak sartzen ditugu

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

Kuantifikazioa: 18.336,45 ( % 2,19 )



2020ko aurrekontua

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 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epai-
mahaietan, etabar.

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.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.



2020ko aurrekontua

05 - PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

439 - Beste jarduketa sektorial batzuk
Programa:

Departamentua:
0501 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
020 - Proiektu Estrategikoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua
sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

Kuantifikazioa: 7.900,00 ( % 0,11 )



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta
dinamizatzea enpresa erantzunkideak
sortzeko, on-line ekintzak nahiz
presentziazkoak dituztenak

Ba 1.1. Enpresa erantzunkideen sare
bat sortzea, enpresa-sarean
prestakuntza, informazioa eta
praktika egokiak dinamizatzeko, bai
presentziazko topaketak eginez, bai
on-line euskarri dokumentala eta
informatiboa eskainiz
(erreferentziak, lege esparrua,
laguntzak, prestakuntza, laguntza
eta aholkularitza, etab.)

Ba 1.2. Kontziliazioaren kontzeptua
txertatzea enpresa-proiektu berrien
diseinu prozesuetan (TXEKIN), atal
espezifiko bat sortuta eta enpresa
motaren arabera
(autoenplegua/mikroenpresa eta
NEBTs. TXEKINTEK).

Ba 1.3. Antolatzea in situ praktika
egokien kontrasteko Study Trips-ak,
erantzunkidetasun politikak
egiaztatuta dituzten enpresetara
bideratuak, nazioarte esparruko
antzeko erreferentziak lehen eskutik
ezagutu ditzaten.

Ba 1.5. Enpresentzako prestakuntza
antolatzea (eraginkortasuna,
elkarlanerako tresnak, Cloud...),
langileen behar sozial eta familia
beharrekin  malguak eta
begirunetsuak diren lan ereduak
sartzeko baliagarriak diren tresna
eta plataformetan trebetasuna lortze
aldera.

Ba 1.7. "Kudeabide" programan
erantzunkidetasuna eta kontziliazioa
sartzea,  programa horretan parte
hartzen duten enpresek
kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren esparruan
neurriak txertatzeko baldintza
sartuta.


