
2022ko aurrekontua

08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

231 - Gizarte ekintza
Programa:

Departamentua:
0830 - Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko 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):

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.

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.Beraz, programa hau
ezin hobeto lerratuta dago garapen jasangarriko helburu eta jomugekin, batez ere adingabeen ongizateari, justiziari
eta berdintasunari dagokienez.
Programa honek lotura sendoak ditu indarkeria matxistaren biktima diren adingabeen arretarekin, bai zuzeneko
hartzaileak direlako, bai haren eraginpean dauden familia-unitateetakoak direlako. Horregatik, programaren
erronketako bat da indar handiz lan egitea, beste eragile batzuekin koordinatuta, indarkeria horren eraginpean
egoteak dakartzan ondorio negargarriak gainditzeko.
Programa honen arreta delikatua denez, nahitaez garatu behar da, irizpide eta prozedura oso zorrotzak eta
koherenteak ezarriz, eta horrek metodologia aurreratu eta ebaluatu bat hartzera behartzen du. Covid-19ak eragindako
egungo testuinguruan, kudeaketa-metodologia aurreratuak ezartzeko premia are beharrezkoagoa da.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Lurralde Historikoan jarduten duten gainerako eragileekin elkarlanean, laguntzea babesgabezia egoera
larriko arriskuan edo babesgabezia egoeran dauden Gipuzkoako haur eta nerabeei beren eskubideak garatzen eta
gauzatzen. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuak ekintza hauek
burutzen ditu: zerbitzuak eta programak sustatzea eta garatzea, gizarte zerbitzuko ikuspegi batetik eta gizarte-
sentikortasuna bultzatzea, haurren eta nerabeen beharrak zeintzuk diren jakin dadin.

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. Horretarako,
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



2022ko aurrekontua

Programaren arau esparrua:

Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 2005eko otsailaren 18ko Legea / 2017ko maiatzaren 9ko 152/2017
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.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta
eskaintzea.

Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea erdigunean ipinita.
1. Jarduketa ildoa:

% 42,44 % 42,29 % 14,97

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3136.697.473,46 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Egoitza Harrerako programen
arreta hobetzea: kalitate
estandarrak, plazak, metodologia

27.439.128,50 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Arreta modu berriak definitzea
babes neurria duten
adingabeentzat.

5.450.998,60 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Erreferentzia teoriko frogatuen
ezarpenean eta ebidentzian
oinarritutako tresnetan aurrera
egitea.

3.693.561,50 2022/01/01
1.3 Ekintza

2022/12/31Nerabeen ahalduntzea
bultzatzea, GFAk haur, nerabe
eta gazteentzat bultzatutako

113.784,86 2022/01/01
1.4 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Jasotako gogobetetze inkestetan,
batez beste 7 puntu eskuratzea.

Kopurua >= 9,50 7,00 7,00 7,00

Babes-espedientea irekitzeko
batez-besteko adina murriztea

Kopurua <= 10,69 10,60 10,50 12,00

Babes-neurrien batez besteko
iraupena

Kopurua <= 1.695,00 1.697,00 1.700,00 1.500,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

programen eta espazioen
esparruan

Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko.
2. Jarduketa ildoa:

% 32,09 % 31,15 % 31,15

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/312.188.896,10 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Lan eredu berri bat ezartzea haur
eta nerabeen babesgabeziaren
balioespen eta orientazio
zerbitzuetarako, eta kasuen
koordinazioa kalitatea hobetzeko

1.887.194,86 2022/01/01
2.1 Ekintza

2022/12/31Formulak bilatzea hobeto
zehazteko bakarrik dauden
adingabe atzerritarren adina

178.687,30 2022/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Emakumeen aurkako indarkeria
matxistari haur eta
nerabeentzako zerbitzuetatik
ematen zaion arreta hobetzeko
lan-plana definitzea eta abian
jartzea

113.784,86 2022/01/01
2.3 Ekintza

2022/12/31Emakumeen eta gizonen
berdintasunari buruzko edukiak
eta jarduerak txertatzea haur eta
gazteentzako foru-zerbitzuetan

9.229,08 2022/01/01
2.4 Ekintza

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta
bideragarritasuna hobetzea.

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Hurbildu programaren koordinazio
eta egiaztapen ekintzetan,
gutxienez, behin parte hartzen
duten udaletako 18 urtetik
beherako biztanleen ehunekoa

Ehunekoa >= 48,31 60,00 70,00 100,00

Haurren babeserako
jakinarazpenen batez besteko

Kopurua <= 10,27 10,38 10,35 9,00
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Erakundeen arteko lankidetza indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.
1. Jarduketa ildoa:

% 40,00 % 40,00 % 20,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31589.686,26 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Bi sistemen koordinazioa
hobetzea haurren babesgabezia
egoerei heltzeko.

288.934,09 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Beste sistema lankide batzuekiko
harremanak sendotzea eta
egituratzea, haur eta nerabeen
babesgabezia egoerak hobeto
atzemateko eta artatzeko.

300.752,17 2022/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

adina murriztea

Artatutako pertsona desberdinen
ehunekoa, populazioari
dagokionez.

Ehunekoa = 3,89 4,07 4,08 4,12

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Babesgabetasun arrisku larrian dauden haur eta nerabeak babestea, kalitatezko
irizpideekin

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

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Urtean irekitako haurren
babeserako espediente kopurua

Kopurua <= 1.956,00 2.275,00 2.250,00 2.200,00

Familia harreran irekitako kasuen
ehunekoa, harrera guztiei
dagokienez

Ehunekoa >= 45,63 45,00 48,00 60,00

Familian esku hartzeko
programaren baten barne dauden
haurren kopurua

Kopurua <= 1.455,00 1.415,00 1.425,00 1.200,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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% 37,56 % 36,79 % 25,65

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/317.326.943,52 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Familia harrera espezializatuaren
modeloa bultzatzea

1.153.081,80 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Kaptazio gaitasuna handitzea
nahi den familia kopurua lortzeko

478.963,65 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Harrera familien prestaketa eta
balioespen programa berriro
formulatzea, irizpideak eta
prozesuak aniztuz (larrialdia,
arrotza, zabala).

5.694.898,07 2022/01/01
1.3 Ekintza

Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.
2. Jarduketa ildoa:

% 34,00 % 33,00 % 33,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31434.756,30 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Adopzioaren Prestakuntzarako,
balioespenerako eta
jarraipenerako lan prozesu
berriak ezartzea.

434.756,30 2022/01/01
2.1 Ekintza

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

% 34,00 % 33,00 % 33,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/316.439.022,08 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Trebatu, Bideratu eta Garatu
programak ebaluatzea eta berriz
definitzea: prozesuak

6.030.659,78 2022/01/01
3.1 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

ezartzea, esku-hartzeak
estandarizatzea eta
eraginkortasuna ebaluatzea.

2022/12/31Ebidentzian oinarritutako modelo
berria ezartzeko aurrera egitea,
programa fokalizatu eta
zehatzagoekin

408.362,30 2022/01/01
3.2 Ekintza

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

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31273.401,30 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Inklusio Zerbitzuarekin batera,
bizitza heldurako ibilbide
programa bat egitea.

273.401,30 2022/01/01
4.1 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Haurren eta nerabeen eskubideen ikuspegitik, gure jardunak ezin du genero-azterketa alde batera utzi, ulertzeko
genero-rolen eraikuntza kulturalak eta sozialak nola eragiten duen haien bizitzetan, bereziki ahulenetan, eta haurrak
eta nerabeak bizitzako une guztietan babesteko estrategia espezifikoak lantzeko, aukera-berdintasuna eta
ahalduntzea sustatuz. Helburua da aitortzea genero-rolek arrisku eta ahultasun desberdinak eragiten dizkietela
haurrei, eta haien premiak eta erabakiak desberdinak izan daitezkeela, haien trebetasunak, ezagutzak eta
erantzuteko estrategiak bezalaxe.
Aintzatespen horrek, programa honen bidez, sozializazio-ereduak zaintzera garamatza, diskriminaziorik eta
indarkeriarik gabeko ahalduntze- eta garapen pertsonaleko prozesuak ahalbidetu eta indartuko dituztenak. Programa,
baliabide eta profesional guztiek programazio/esku-hartze/ebaluazio ziklo osoan genero-inplikazioak kontuan hartzea
eskatzen digu, adingabeen protagonismoa bermatuz. Horregatik, ezinbestekoa da begirada genero-
desberdintasunetan eta -estereotipoetan jartzea, genero-desberdintasun errepikari mota guztien detekzio goiztiarrean
sakonduz, gure esku-hartzearen bidez ekitatearen, justiziaren eta genero-berdintasunaren ikuspegitik inpaktu
mesedegarria lortzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 8,23 )

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.

( % 29,59 )

Ek.HO.10.2. Bizitzaren esparru
guztietan emakumeei eta gizonei
esleitzen zaizkien rol eta estereotipoen
hausturan aurrera egitea.

Ek.10.2.1.Haur eta gazteentzako foru
zerbitzuetan emakumeen eta
gizonen berdintasunari buruzko
eduki eta jarduerak sartzea.

( % 20,47 )

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

Ea.8.2.4. Neska nerabeen
ahalduntzea sustatzea GFAk
sustatutako haur, nerabe eta
gazteentzako programen eta guneen
esparruan.

( % 17,59 )

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.14.2.3. Haurtzaroan eta
nerabezaroan sexu-indarkeria
matxista prebenitzeko eta
detektatzeko tresnak sortzea, bai
espazio komunetan, bai espazio
espezifikoetan, hala nola kirol- eta
aisialdi-espazioetan.

Kuantifikazioa: 1.339.011,07 ( % 2,48 )

( % 2,48 )Ordainketa kredituak: 1.339.011,07

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 2,94 )

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.

( % 21,18 )

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.
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

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.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 3,14 )1.690.936,41

Kategoria NolaKategoria %

( % 33,14 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.

Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara
zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz
bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko
hurratsak emango dira.

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

Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako
hitzarmenetan

Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar
bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko
du.

Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da

Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira

Neurria: Bidaltzea komunikazioen % 100 zergadunek hautatutako
hizkuntzan. Tresna: Komunikazio idatzien eta elektronikoen
bidalketaren azterketa eta planifikazioa. Egiaztagarria:
Inplikatutako zerbitzuek jarraipena eginez.

Neurria: Euskarazko bertsioa eta bertsio elebiduna prestatzea
zergadunentzako agirien eredu eguneratuetan. Tresna:
Zerbitzuek ereduak aztertzea. Egiaztagarria: Zerbitzuek jarraipena
eginez.

Datuen babeserako idatzitako euskarrien egokitzapena bi
hizkuntzetan

( % 33,00 )3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala
3.2.2. Lan-bileretako idatziak

3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak

Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

1.690.936,41 ( % 3,14 )

( % 0,00 )
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Kategoria NolaKategoria %

( % 33,86 )3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala
3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak

3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak

3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak

Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren misioa gizarte-kohesioarekin eta aukera-berdintasunarekin lotuta dago. Beren eskubideak arriskuan
ikus ditzaketen eta zaurgarritasun-egoeran dauden haur eta nerabeekin lan egiten dugu. Haurrak gizartearen zati
garrantzitsu bat dira, eta bistaratzea eta protagonismoa behar dituzte.
Gainera, etorkizunean zailtasunak izan ditzakete gizarte-kohesioan, herritar gisa aktiboki parte hartzeko orduan.
Kontuan izan behar da haurrak eta nerabeak ez direla helduen ekintzen hartzaile pasiboak, eragile aktiboak direla,
beren garapenaren protagonistak, eta, ondorioz, beharrezkoa dela adingabe batek aktiboki parte hartzea bere
garapenaren eraikuntzan.

108.988,34 ( % 0,20 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA 7.  Bestelako partaidetza prozesuak

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

108.988,34 ( % 0,20 )

( % 0,00 )
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GJH

Haurrak eskubideen subjektu dira. 1989an Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa argitaratu zenetik, pixkanaka,
adingabea eskubideen subjektu delako ideia ezarri da, eta ez soilik babesaren xede. Haurrak eta nerabeak garapen
bidean dauden subjektutzat hartu behar dira, eboluzio-etapa bakoitzean ezaugarri espezifikoak dituztenak eta,
ondorioz, behar espezifikoak dituztenak. Haurrak babesteko sistema baten azken helburua izan behar da, gizarte
osoarekin batera, komunitatearekin batera, haur edo nerabe orori ingurune seguru eta babesle bat ematea, maitatua
eta errespetatua izan dadin eta bere ahalmen osoa garatu ahal izan dezan.
Ikuspuntu horretatik, programa honek gizarte-kohesioari eta aukera-berdintasunari laguntzen dio.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 99,61 )53.713.380,22

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

21.737.251,581-POBREZIA DESAGERRARAZTEA

Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

1.3X3 - Haurren arreta goiztiarreko premiei erantzutea. 21.737.251,58Helbubura

Jarduketa ildoak

2.752.288,07Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta
birdimentsionatzea.

147.817,14Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.

2.189.267,51Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.

136.700,65Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.

15.572.903,77Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea
erdigunean ipinita.

702.399,93Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta
artatzeko.

235.874,50Erakundeen arteko lankidetza indartzea, bereziki udalekin eta Eusko
Jaurlaritzarekin.

21.536.396,0110-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA

Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak
murriztea.

10.2X2 - Gizarte larrialdiko, babesgabetasuneko eta ezintasuneko
egoeretan dauden pertsonei laguntzea.

21.536.396,01Helbubura

Jarduketa ildoak

2.695.339,09Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta
birdimentsionatzea.

143.469,58Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.

2.124.877,29Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

136.700,65Heldutasun garaira iristeko trantsizio prozesu egoki bat definitzea.

15.518.393,79Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea
erdigunean ipinita.

681.741,11Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta
artatzeko.

235.874,50Erakundeen arteko lankidetza indartzea, bereziki udalekin eta Eusko
Jaurlaritzarekin.

10.321.795,3816-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea,
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta
inklusiboak sortzea maila guztietan.

16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak
sortzea maila guztietan.

10.321.795,38Helbubura

Jarduketa ildoak

1.879.316,36Famili Harrera zerbitzuaren eskaintza dibertsifikatu eta
birdimentsionatzea.

143.469,58Adopzioari arreta emateko zerbitzuak birformulatzea.

2.124.877,29Eskuhartzerako programen eskaintza egituratu eta ebaluatzea.

5.492.391,04Egoitzetako arreta eredu berri bat ezartzea, pertsonen bizi kalitatea
erdigunean ipinita.

681.741,11Plan berri bat diseinatzea, haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta
artatzeko.

117.937,2517-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA

Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko
Ituna biziberritzea.

17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza
eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko
estrategiak eta esperientzia baliatuz.

117.937,25Helbubura

Jarduketa ildoak

117.937,25Erakundeen arteko lankidetza indartzea, bereziki udalekin eta Eusko
Jaurlaritzarekin.

Guztira 53.713.380,22
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

2.152.913,00 2.416.954,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

33.246.644,00 33.744.380,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

17.034.273,00 17.788.845,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

52.433.830,00 53.950.179,00

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 53.950.179,0052.433.830,00
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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

1.272.248,34 1.144.705,66 1.272.248,34 1.144.705,661. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

23.509.421,48 10.234.958,54 23.509.421,48 10.234.958,542. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

14.694.386,00 3.094.459,00 14.694.386,00 3.094.459,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

39.476.055,82 14.474.123,20Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

39.476.055,82 14.474.123,20

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

14.474.123,20 14.474.123,2039.476.055,82Guztira / Total 39.476.055,82
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2021 2022 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

10.000,00 5.000,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

556.657,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

10.000,00 561.657,00

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 561.657,0010.000,00


