
2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza

Programa:

Departamentua:

0810 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia

100 - Desgaituen laguntza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 11,60 )

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.

( % 31,60 )

Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea
GFAk sustatzen duen
mendekotasunaren eta
desgaitasunaren arretako ereduan.

Ek.13.2.2. Foru baliabide eta
zerbitzuak kudeatzen dituzten
enpresa esleipendunen langileek
berdintasun alorrean oinarrizko
prestakuntza edo prestakuntza
espezializatua (arduren araberakoa)
izateko neurriak sustatzea.

( % 26,80 )

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: 271.137,46 ( % 0,51 )



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 30,00 )

I.HO.14.2. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari nola heltzen zaion
hobeto ezagutzea, indarkeria egoera
horiek berariaz erantzuten ez dituzten
foru zerbitzu eta baliabideetatik."

V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako
eta/edo desgaitasunak dauzkaten
pertsonentzako egoitzetan eta
eguneko zentroetan indarkeria
matxista prebenitzeko eta tratatzeko
protokoloa lantzea eta
ezagutaraztea.



2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza

Programa:

Departamentua:

0810 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia

110 - Adinekoen laguntza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 14,50 )

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.

( % 39,50 )

Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea
GFAk sustatzen duen
mendekotasunaren eta
desgaitasunaren arretako ereduan.

Ek.13.2.2. Foru baliabide eta
zerbitzuak kudeatzen dituzten
enpresa esleipendunen langileek
berdintasun alorrean oinarrizko
prestakuntza edo prestakuntza
espezializatua (arduren araberakoa)
izateko neurriak sustatzea.

( % 33,50 )

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: 554.831,28 ( % 0,50 )



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 12,50 )

I.HO.14.2. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari nola heltzen zaion
hobeto ezagutzea, indarkeria egoera
horiek berariaz erantzuten ez dituzten
foru zerbitzu eta baliabideetatik."

V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako
eta/edo desgaitasunak dauzkaten
pertsonentzako egoitzetan eta
eguneko zentroetan indarkeria
matxista prebenitzeko eta tratatzeko
protokoloa lantzea eta
ezagutaraztea.



2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra

Programa:

Departamentua:

0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu

200 - Plangintza eta informazio sistemak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

Kuantifikazioa: 0,51 ( % 0,00 )



2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena

Programa:

Departamentua:

0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu

210 - Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Gizarte Zerbitzuetako zentroak egokitzeko finantzaketa eta gizarte ekimena sustatzeko dirulaguntzak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea
GFAk sustatzen duen
mendekotasunaren eta
desgaitasunaren arretako ereduan.

Ek.13.2.2. Foru baliabide eta
zerbitzuak kudeatzen dituzten
enpresa esleipendunen langileek
berdintasun alorrean oinarrizko
prestakuntza edo prestakuntza
espezializatua (arduren araberakoa)
izateko neurriak sustatzea.

Kuantifikazioa: 36.028,43 ( % 0,25 )



2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

211 - Pentsio osagarriak

Programa:

Departamentua:

0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu

220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Gipuzkoan 28.000 persona dira mendekotasuna aitortua dutenak. Beste zerbitzuen artean, prestazioen bidez
zaintzeko eskubidea bermatu behar zaie, eta hori egin laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari lehentasuna
emanez

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea
GFAk sustatzen duen
mendekotasunaren eta
desgaitasunaren arretako ereduan.

Ek.13.2.1. Genero berdintasunerako
politikek arreta eredu berrian
(Gizarte Politiken Proiektu Gidari
Estrategikoa, 2020-2023) duten
eraginaren ebaluazioa egitea.

Kuantifikazioa: 6.549,21 ( % 0,01 )



2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena

Programa:

Departamentua:

0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia

300 - Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arreta

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Emakumeen  eta  gizonen  Berdintasunerako  III.  Foru  Planak  ezartzen duen bezala, jarraipena eman   nahi   da
Gipuzkoako   Foru   Aldundiak   historikoki   egin   duen   lan   ibilbide   handiari emakumeak eta neskak indarkeria
matxistarik gabeko bizitzak izan ditzaten ahalbidetzeko. Lan hori,   betiere   beste   erakundeekin   elkarlanean
bideratu   dena,   azkartu   egin   da   Covid-19ak sorrarazitako  egoeran  zehar,  eta  kontuan  hartu  da  indarkeria
mota  horri  aurre  egiten  dieten emakume   eta   neska   askoren   zaurgarritasun   handiagoa   isolamenduaren   eta
bakardadearen ondorioz  bizi  duten  eta  bizi  izan  duten  egoeran.

Kontuan hartuta artatutako emakume askoren problematikan hautematen den intersekzionalitatea, helburu horiek
kontuan hartzen dira sareko zerbitzu guztiak kudeatzean.

Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktimen Arretako Zerbitzuak emakumeen ahalduntzea eta
autonomia sustatzen du, horrela, emakumeen segurtasuna bermatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

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

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 2,86 )

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.

( % 62,86 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

( % 2,86 )
Ek.HO.12.2. Gipuzkoan txirotasunaren
feminizazioa murrizten jarraitzea.

Ek.12.2.2. Elkar-rekin Lanean foru
programaren esparruan, gizarte
bazterketan bizi diren edo egoera
horretan egoteko arriskua duten
emakumeak gizarteratzeko bideak
lantzea, kontuan izanik aurre egin
beharreko generoko egiturazko
desberdintasunak.

Kuantifikazioa: 4.430.331,18 ( % 12,76 )



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 2,86 )

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.

( % 2,86 )

I.HO.14.1. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari buruzko ikerketa
eta informazioa biltzeko sistemak eta
datuak komunikatzeko eta
ezagutarazteko bideak hobetzea.

I.14.1.2. GFAk arreta emandako
emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren kasuei buruzko
informazio homogeneoa biltzeko
sistema diseinatzea.

I.14.1.3. Foru zerbitzuek emakumeen
aurkako indarkeria matxistaren
biktimei emandako arretaren
gaineko urteko jarraipen sistema
hobetzea.

I.14.1.4. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari emandako
arretaren emaitzak sistematikoki
jasotzea eta aldizka ezagutaraztea
GFAren programa, baliabide eta
zerbitzuetatik.

( % 2,86 )

I.HO.14.3. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistarekiko arbuio
soziala handitzea, indarkeria mota hori
eragiten duten generoko
desberdintasunak daudela ulertuta.

I.14.3.2. Egindako kalteari erantzun
publikoa emateko eta erreparazio
kolektiboa gauzatzeko eskubidea
sustatzea, indarkeria matxista
jasaten duten emakumeak berriz ere
biktima izan daitezen saihesturik.

( % 2,86 )

I.HO.14.4. GFAren zerbitzu eta
baliabideetatik ahalbidetzea
emakumeen aurkako indarkeria
matxistari arreta espezializatua ematea

I.14.4.2. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistaren biktimei
arreta espezifikoa ematen ez dieten
foru zerbitzuetako langileei
berdintasunaren arloko formakuntza
espezializatua ematea, fokua haurrei
eta nerabeei zuzendutako
zerbitzuetan jarririk.

( % 11,43 )

I.HO.15.1. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari arreta emateko
foru zerbitzuen irismena eta kalitatea
handitzea.

I.15.1.1. Indarkeria matxistaren
emakume biktimentzat arreta
psikosozial eta soziojuridikoko
zerbitzua diseinatzea eta abian
jartzea.

I.15.1.2. 2019an egindako
ebaluazioaren emaitzak aintzat
harturik, emakumeen aurkako
indarkeria matxistari arreta
espezifikoa emateko baliabideak eta
zerbitzuak progresiboki egokitzea.

Indarkeria matxistaren biktimei
arreta ematea, ahalduntzearen
ikuspegitik.

( % 2,86 )

I.HO.15.2. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari arreta emateko
eredua beste foru baliabideetara,
espezifikoki indarkeriaren arlokoak ez
direnetara, zabaltzea.

I.15.2.1. Indarkeria matxistaren
arloko foru lan guneak egokitzea,
gai horri erantzuteko zerbitzu
guztiak lan gune horietan bil
daitezen, eta horrenbestez,
biktimekiko arreta modu integralean
eta koordinatuan bideratu ahal izan
dadin.



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 5,71 )
I.HO.16.1. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistaren arloan foru eta
toki politikak lerrokatzea.

I.16.1.1. GFAn indarkeria
matxistaren arloan ari diren
departamentuen arteko koordinazio
guneak indartzea.

I.16.1.2. Lurralde mailako
koordinazio gune bat sortzea
GFAren eta emakumeen aurkako
indarkeria matxista jasaten duten
emakumeei harrera hobea egiteko
Erakundeen Arteko II. Akordioan
parte hartu zuten udalez gaindiko
arreta zerbitzuen artean.

I.16.1.3. GFAk eta toki erakundeek
emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren aurrean jarduteko
moduak koordinatzeko partekatzen
dituzten guneak sendotzea.



2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza

Programa:

Departamentua:

0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia

310 - Haur eta nerabeen babesa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 25,00 )

I.HO.14.1. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari buruzko ikerketa
eta informazioa biltzeko sistemak eta
datuak komunikatzeko eta
ezagutarazteko bideak hobetzea.

I.14.1.4. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari emandako
arretaren emaitzak sistematikoki
jasotzea eta aldizka ezagutaraztea
GFAren programa, baliabide eta
zerbitzuetatik.

( % 25,00 )

I.HO.14.4. GFAren zerbitzu eta
baliabideetatik ahalbidetzea
emakumeen aurkako indarkeria
matxistari arreta espezializatua ematea

I.14.4.2. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistaren biktimei
arreta espezifikoa ematen ez dieten
foru zerbitzuetako langileei
berdintasunaren arloko formakuntza
espezializatua ematea, fokua haurrei
eta nerabeei zuzendutako
zerbitzuetan jarririk.

( % 50,00 )

I.HO.15.2. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari arreta emateko
eredua beste foru baliabideetara,
espezifikoki indarkeriaren arlokoak ez
direnetara, zabaltzea.

I.15.2.2. Haurrei eta nerabeei
zuzendutako zerbitzuetatik,
emakumeen aurkako indarkeria
matxistarekiko arreta hobetzeko lan
plan bat zehaztea eta abian jartzea.

Kuantifikazioa: 210.971,59 ( % 0,40 )



2021eko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza

Programa:

Departamentua:

0840 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia

400 - Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea
GFAk sustatzen duen
mendekotasunaren eta
desgaitasunaren arretako ereduan.

Ek.13.2.2. Foru baliabide eta
zerbitzuak kudeatzen dituzten
enpresa esleipendunen langileek
berdintasun alorrean oinarrizko
prestakuntza edo prestakuntza
espezializatua (arduren araberakoa)
izateko neurriak sustatzea.

Kuantifikazioa: 27.288,89 ( % 0,04 )




