
2021eko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea
Programa:

Departamentua:
0920 - Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia
200 - Nazioarteko Lankidetza

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Diru laguntzak hegoaldeko herrialdeetako garapen proiektuei, gizarte eraldaketarako hezkuntza proiektuei, larrialdiko
egoerei, errefuxiatuen aldeko sentsibilizazio kanpainei, eta bestelako agerpen solidarioei.

Garapenerako lankidetza hitzarmenak egitea, eta diru laguntzak eta laguntzak emateko irizpideak eta oinarriak
prestatzea. Solidaritatearen zabalkunde ekintzak egitea

Aldaketa esanguratsu bat garapen-estrategiak eta lankidetza-politikak ulertzeko orduan; izan ere, ezin dira jadanik
proposatu laguntza edo baliabideen aukerako transferentzia bezala, edo Iparra-Hegoa moduan, aitzitik, gizateria
osoak partekatzen dituen arazoen aurreko konpromiso global bezala ulertu behar dira, nahiz eta arazo horiek
askotariko adierazpenak eta eraginak izan leku batzuetan edo besteetan,

Gutxi gorabehera 71 milioi pertsona berriro muturreko pobrezian sartuko direla 2020an espero da. Familia gehiago
muturreko pobrezian sartzen diren heinean, komunitate txiroetako eta babesgabeko haurrek  askoz ere arrisku
handiagoa dute haurren lanetan, haurren ezkontzan eta haurren trafikoan parte hartzeko Izan ere, 20
urteotan,haurren lana murrizteko mundu mailan lortutako aurrerapenak lehen aldiz beheruntz joatea  litekeena da.
(2020ko Garapen lraunkorreko Helburuei buruzko txostena).Ondorioz, gizateriak aurre egin behar dien arazo larriei
heldu ahal izateko giza pobrezia eta gabetasuna, desberdintasun gero eta handiagoak, ingurumenaren
iraunkortasunik eza, indarkeria handitzea, babesa bilatzen duten pertsonen kopurua handitzea, etab., beharrezkoa da
erakundeen benetako konpromiso politiko eta finantzarioa.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

CAD (Garapenerako Laguntza Batzordea) herrialdeetako biztanleria ahulari laguntza eskaintzeko, gizartean
hezkuntza eraldatzailea sustatzeko eta larrialdi egoeran dauden herrialdeei asistentzia emateko helburuarekin, gizarte
gipuzkoarraren ahaleginak eta gaitasunak integratuko dituen lankidetza politiko solidarioa bultzatzen dugu,
sentsibilizazio ekintzen bitartez eta eragile desberdinekin elkarlana eta koordinazio lanak eginez. Beti ere, Garapen
lraunkorreko Helburuetan (GlH) eta Agenda 2030ean  eta 2019ko otsailaren 12an onartutako Garapenerako
lankidetzan jarduteko esparru Estrategikoan oinarritua.

Beharrezkoa da joera horiek leheneratzea eta elkartasunezko ideien garrantzia nahiz garapenerako lankidetza-
politiken eginkizuna berreskuratzea; eta horretarako, besteak beste, erakunde publikook horien finantzaziora
zuzendutako aurrekontu-esleipenak mantendu behar ditugu eta, ahal dela, handitu ( gure aurrekontuaren 0,7 %
helburua izanik). Baina, gainera, hori gertatzearen zain egon gabe, garapenerako lankidetzaren orientazioa
berraztertu eta eguneratu behar dugu, erronka jakin batzuei aurre egiteko, eta Gipuzkoako lankidetza publikoa duela
ia hiru hamarkada lehen urratsak egiten hasi zenean geneukan egoeraren antzik ez duen egungo testuinguruari aurre
egin ahal izateko. Gipuzkoa Coopera prorgamaren bidez,  herritarren, enpresen eta eragile guztien inplikazio
aktiboagoa lortzea, gizarte eta mundu bidezkoagoa eta solidarioagoa eraikitzeko, giza eskubideekiko eta pertsonen
duintasunarekiko errespetua erdigunean jarriz.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako gizartea, oro har. Garapenerako lankidetzako GKE.

Finalista
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Programaren arau esparrua:

eta baita intentsitate desberdinez azaldu ere.

Nazioarteko komunitatearen ahaleginak 2030 urtera arte gidatuko dituzten Garapen Iraunkorreko Helburuak onartzen
dituen NBEren 2015eko irailaren 25eko 70/1 Ebazpena eta 2019ko otsailaren 12an onartutako Garapenerako
lankidetzan jarduteko esparru Estrategikoa.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: GJHak garatzea, GFAren ahalegina indartuta nazioarteko lankidetzaren esparruan,
Gipuzkoako lankidetzarako gizartearen ahalmena sendotuta eragile berriekiko
elkarlanaren bitartez.

Lankidetzara bideratutako foru aurrekontua areagotzea, eta poliki-poliki urratsak egitea % 0,7ra iritsi arte, urteko
hazkunde progresiboekin eta osteko ekitaldietan zenbatekoa ez murrizteko konpromisoarekin.

1. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

1.511.931,81 2022/12/304.293.210,99 2021/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2021/12/31Larrialdietako laguntza-
programak abian jartzean, giza
hondamenen naturalen, sozialen
edo politikoen ondorioak
arintzeko eta hondamendi horiek
jasatzen dituzten herrien premia
gorrienei erantzuteko

393.404,92 2021/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/30Gizartea eraldatzeko hezkuntza
proiektuetarako diru laguntzak
martxan ipini

1.345.830,73 2021/01/01
1.2 Ekintza

266.951,01

2022/12/30Hegoaldeko herrialde eta herri
pobretuetako garapen
proiketuetarako diru laguntzak
martxan ipini

2.553.975,34 2021/01/01
1.3 Ekintza

1.244.980,80

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

10,004,00Kopurua 4,000,00GFAn GJHak ezartzeko ekintzen
kopurua.

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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GFA eragile aktibo bilakatzea egoera okerrenean dauden lurraldeen garapen demokratiko eta sozialeko lankidetzan.
2. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2021/12/3134.902,90 2021/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2021/12/31Errefuxiatuak gizartean onartu 34.902,90 2021/01/01
2.1 Ekintza

Politiken koherentziarako programa bat ezartzea, sail eta foru erakunde bakoitzak gure erantzukizuna eta eginkizuna
barneratzeko harreman ekonomiko bidezkoagoak sortzeari dagokionez, besteak beste, lankidetza proiektuak
garatzearen bidez, bere gaitasunak eta ezagutzak bere jarduera eremuetan erabiliz, Gipuzkoa Koopera-ren esparruan.

3. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/30395.731,10 2021/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/30GFAren eta erakunde publikoen,
bai gizartearen erakunde eta
antolakunde guztien arteko
lankidetza eta itunak bilatzea
elkartasunezko jarduerak,
programak eta proiektuak
garatzeko (Gipuzkoa Coopera)

330.385,30 2021/01/01
3.1 Ekintza

2021/12/31Garapen Politiken Koherentzia
garatu, GFAK eremu honetan
egiten duen lanaren oinarrizko
erreferentzia bezala eta aurre
egin nahi zaien erronkei
erantzuteko beharrezko ikuspegi
bezala

65.345,80 2021/01/01
3.2 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Genero-ekitatea defendatu eta sustatzea ekonomiaren, gizartearen edo politikaren alorretan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 21,74 )

Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta
Euskadin indarrean dagoen
emakumeen eta gizonen
berdintasunerako legea garatuta,
konpromiso politikoa zehaztea.

Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat
etorrita, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako politika
sustatzeko eta garatzeko GFAk
bereizten duen aurrekontua
progresiboki egokitzea.

( % 60,87 )

Ea.HO.8.2 GFAren genero
zeharkakotasunaren estrategiaren
bidez, emakumeen ahalduntzea
sustatzea.

Ea.8.2.3. GGKE eta lurraldeko
emakumeen arteko aliantzak
sortzea, ezagutzak eta esperientziak
elkar trukatuta.

( % 17,39 )

Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia
handitzea gizarte eta politika arloko
ordezkaritza eta/edo postu
publikoetan.

Ea.9.3.1. GFAren aitortza publikoko
sari, lehiaketa eta beste ekitaldi
guztietan emakumeen presentzia
handitzea, kontuan izanik lurraldeko
emakumeen aniztasuna.

Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze
postuetan emakumeen arteko
sinergiak sustatuko dituzten
ekimenak bultzatzea, kontuan izanik
lurraldeko emakumeen aniztasuna.

Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan
emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua duten edo modu aktiboan
sustatzen ari diren erakundeak
ikusarazteko laguntza ematea.

Kuantifikazioa: 934.744,13 ( % 19,79 )
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Hizkuntz eskubidea defendatu eta sustatzea, ekonomiaren, gizartearen edo politikaren alorretan

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 10,00 )472.384,50

Kategoria NolaKategoria %

( % 16,67 )1.3. Ingurune digitala Web modulu baten ezarpena (bannerra), herritarrekiko
harremanetan euskararen erabilera sustatzeko

( % 83,33 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.)
hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.



2021eko aurrekontua

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

2.361.922,50 755.965,9010-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA

Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak
murriztea.

2.361.922,50 755.965,9017-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA

Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko
Ituna biziberritzea.

Guztira 1.511.931,814.723.844,99
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2020 2021
2022 2023 2024 2025 eta

hurrengoak/
 2025 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

243.624,00 245.658,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

248.605,00 248.240,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

4.483.000,00 4.229.947,00 1.512.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1.512.000,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

4.975.229,00 4.723.845,00 1.512.000,00 1.512.000,00

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 1.512.000,004.723.845,004.975.229,00 1.512.000,00
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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

245.658,00 245.658,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

248.240,00 248.240,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4.229.946,99 1.511.931,81 5.741.878,804. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

4.723.844,99 1.511.931,81Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

6.235.776,80

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

1.511.931,81 6.235.776,80Guztira / Total 4.723.844,99


