
2022ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

Departamentua:
0930 - Gazteria Zuzendaritza Nagusia
300 - Haur, nerabe eta gazteen sustapena

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Giza baliabideak
Baliabide materialak eta ekonomikoak.
Laguntza teknikoak
Azpiegiturak (aterpetxeen sarea, Gaztegunea).
Tresna digitalak.

Covid19ren agerpenak eragin handia izan du eta izaten jarraitzen du Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteengan. Alde
batetik, osasun-arloko murrizketek eta protokoloek eragin handia izan dute haren jarduera akademikoan. Bestetik,
gizarteratzeko eta aisialdirako aukerak eta, oro har, biztanleria-sektore horiei zuzendutako jarduera edo zerbitzu
askotarako sarbidea mugatu, eten edo zalantzan jarri dira (Gipuzkoan, 2020an, elkarteen udako hezkuntza-aisialdiko
eskaintza 55 jardueratik 21era jaitsi zen). Gainera, eragin anplifikatzailea izan du Covid19-ak pandemia baino lehen
sumatzen ziren arazoetan. Adibidez, familia askoren pobrezia funtzionaleko egoerak beren bizitza- eta ikasketa-
garapenerako baldintzatzaile argiak izaten hasi dira.
Nerabeen kasuan, egunean, batez beste, Interneten 3 orduko esposizioa dute askotan inolako gidarik gabe.
Edonolako edukietara sarbidea edukitzea aurkitzen dute (pornografia sexista, apustu-jokoak, jazarpen birtuala eta
abar) eta arazoak sortzen hasi da.
Gazteen artean, batez besteko emantzipazio-adina 29,5 urtekoa da Gipuzkoan (Europako 26 urteko batez bestekoa
baino askoz handiagoa). Adierazle honek agerian uzten du, emantzipatzeko zailtasunak oraindik ere nabarmenak
direla.
Gazte Aterpetxeen Foru Sarearen egoera erabat aldatu da pandemiaren ondorioz. Alde batetik, aisialdi hezitzailearen
sektorea ia desagertuta dago, eta, bestetik, sare osoa Covid19 krisiarekin lotutako lurraldeko premia sozial larriei
erantzutera bideratu behar izan dugu.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Laguntzea Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen heziketa prozesuari, hezkuntza ez-formalaren bitartez, haien
autonomia lortzeko eta emantzipazio prozesua aldezteko, dagozkion ekipamenduetan garatzekoak diren zerbitzuen
bitartez, beste eragile publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan, eta haur, nerabe eta gazteen hiritartasun aktiboaren
partaidetza sustatuz.

Beraien duintasuna babestu, errespetatu eta aitortzeko beharra; bere bizitza-etapaz gozatu eta gozatzea;
ingurunearekin dituzten harremanen aldetik afektua eta estimua jasotzea; pertsona gisa ezagutzea eta ingurunea
ezagutzea; erabakiak hartzea, arrazoizko arriskuak hartzea, aukeratzea, hautatzea; bizitzarako baliagarriak diren
trebetasunak, gaitasunak eta jarrerak eskuratzea eta garatzea; adieraztea eta parte hartzea; bere bizitzako
protagonista eta ingurunean eragiteko gai sentitzea; hezkuntza-sistema formalean sartzea eta aurrera egitea Bere
osasuna; etxebizitza duin bat, non kide izatearen eta nortasunaren sentimendua lortuko den; bere garaian, enplegu
duinaren bidez, lan-merkatuan parte hartuko du; bere autonomia pertsonala babestu eta sustatuko du, eta
komunitatean integratuko da; eta bere gizarte-ongizatea eta bizi-kalitatea bermatzen duten baliabideak eskuratzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak, udalak, gazte elkarteak eta aisialdi eskolak, kultur taldeak, ikastetxeak,
unibertsitatea eta herritarrak orokorrean.

Finalista
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3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Haur, nerabe eta gazteen beharrak balioestea, jardun eremuak lehenestea, helburuak ezartzea, hautemandako
beharrei erantzuteko estrategiak planifikatzea, estrategiak garatzea zerbitzuak eskainiz eta horiek balioetsiz ezarritako
helburuen arabera.

Gazte ekipamenduen eskaintza/haur, nerabe eta gazteen zuzeneko zerbitzuen eskaintza. Lurraldeko beste eragile
batzuei laguntzea haur, nerabe eta gazteen sustapeneko politiken alde jardun dezaten.

Lurralde Historikoei buruzko Legea.
Ekainaren 25eko 170/1985 Dekretoa, neska-mutikoen eta gazteen kanpamenduen, kolonien, koloni irekien, lan-
kanpaketen eta ibilaldieerako kanpaketen jaurpidea araupetuz.
211/1993 DEKRETUA, 1993ko uztailaren 20koa, Gazteentzako Informazioa Zerbitzuen onespen ofiziala arautzen
duena.
419/1994 DEKRETUA,azaroaren 2koa, batetik, Haur eta Gazteen Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolak eta,
bestetik, Haur eta Gazteen Aisildi Ihardueretarako Begirale eta Zuzendariak Trebatzeko Ikastaroak izendapen
ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duena.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Haurren, nerabeen eta gazteen ahalduntzea, autonomia eta emantzipazioa sustatu
eta laguntzea, portaeraren alderdi sozioemozionaletan arreta berezia jarrita.

Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar
gazteek proiektu pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

1. Jarduketa ildoa:

% 22,52 % 4,08 % 12,90 % 29,52

% 4,14

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

5.000,00 2023/06/30708.458,25 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Gazteen sustapen arloan
dirulaguntzak jaso dituzten gazte
elkarteak (kopurua)

Kopurua >= 22,00 67,00 69,00 72,00

Udalekuak programaren
erabiltzaile direnen asebetetzea
(gurasoak)

Eskala 1-10 >= 0,00 8,50 8,50 8,50

Auzolanean antolatutako gazteen
proiektu diruz lagunduen kopurua
handitzea.

Kopurua >= 5,00 2,00 4,00 4,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31Euskadiko Gazte Kontseiluarekin
(EGK) lankidetza hitzarmena eta
diru-laguntza.

57.395,23 2022/01/01

2023/06/30Auzolan: Gazteen auzolanak
sustatzeko diru laguntzak

55.677,32 2022/01/01
1.2 Ekintza

5.000,00

2022/12/31TREBA Gazteak: Gazte
Ahalduntzearen eskola garatzea

184.023,66 2022/01/01
1.3 Ekintza

2022/12/31Gazte elkarteentzako baliabide
zerbitzua (Elkartegintza)

137.681,56 2022/01/01
1.4 Ekintza

2022/12/31Enplegu Azoka 29.106,92 2022/01/01
1.5 Ekintza

2022/12/31Erasmus +: Gipuzkoako Gazteak
Ekinean

53.017,58 2022/01/01
1.6 Ekintza

2022/12/31Gipuzkoako gazteen artean
etxebizitzak dituen arazoei
buruzko azterketa eta
hausnarketa.

73.880,27 2022/01/01
1.7 Ekintza

2022/12/31Proiektu partekatuak: gazteak eta
administrazioa.

38.974,35 2022/01/01
1.8 Ekintza

2022/12/31Haurrentzako, nerabeentzako,
gazteentzako eta haiekin
zerikusia duten eragileentzako
komunikazio, informazio eta
dokumentazioa helaraztea.

78.701,36 2022/01/01
1.9 Ekintza

Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-sexuala, adikzioak eta abar)
2. Jarduketa ildoa:

% 2,20 % 18,15 % 79,65

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31571.407,19 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Garapen jasangarriaren
helburuak: helburuak
Zerbitzuaren eta sektorearen
estrategian txertatzea.

34.645,03 2022/01/01
2.1 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/07/01Gipuzkoako Gazte Tour:
programa de cultura joven.

173.622,53 2022/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Kultura Digital@ proiektua:
eskuartze birtuala Haurtxoko eta
Gaztelekuetan.

25.290,89 2022/01/01
2.3 Ekintza

2022/12/31"Hitz egiten" programa: Haur,
nerabe eta gazteen intereseko
gaien inguruko hitzaldiak eta
topaketak.

44.090,25 2022/01/01
2.4 Ekintza

2022/12/31Nerabe gazteentzako heziketa
emozional eta sexualeko podcast
pilotua sortzea.

62.921,89 2022/01/01
2.5 Ekintza

2022/12/31TREBA Gurasoak: Gurasotasun
positiboa eta ongizate
emozionala oinarri duten
hitzaldiak eskaintza bat prestatu
eta herrietan zabaldu

71.319,36 2022/01/01
2.6 Ekintza

2022/12/31Adikzio ez-kimikoak (ludopatiak)
prebenitzeko programa.

91.097,46 2022/01/01
2.7 Ekintza

2022/12/31Haurtzaroan eta nerabezaroan
sexu-indarkeria matxista
prebenitzeko eta detektatzeko
tresnak sortzea, bai espazio
komunetan, bai espazio
espezifikoetan, hala nola kirol-
eta aisialdi-espazioetan.

68.419,78 2022/01/01
2.8 Ekintza

Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki
erakundeen politika publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

3. Jarduketa ildoa:

% 2,54 % 1,43 % 46,70 % 5,21

% 3,09

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

8.000,00 2023/06/301.279.473,29 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Gipuzkoako Haurrak, Nerabeak
eta Gazteak Sustatzeko
Erakundeen arteko Sarea
(Gaztematika) kudeatzea eta
bultzatzea.

99.033,32 2022/01/01
3.1 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31Gipuzkoako udalei aholku
programa eskaini haur,
nerabe.eta gazteen sustapen
politiken inguruan.

285.244,26 2022/01/01
3.2 Ekintza

2022/12/31Gipuzkoako haur, nerabe eta
gazteen sustapen sistemaren
intraneta garatu eta hobetu
(Gaztematika Komunitatea).

39.936,05 2022/01/01
3.3 Ekintza

2022/12/31TREBA Profesionalak:Lurraldeko
teknikari eta hezitzaileen
formakuntza plana.

82.039,46 2022/01/01
3.4 Ekintza

2022/12/31GazteSare Lurraldeko datu base
propioa, kdueatu, ustiatu eta
garatu.

25.621,65 2022/01/01
3.5 Ekintza

2022/12/31Gizonen eta emakumeen arteko
berdintasuna eta haur eta
gazteen sustapen alorren arteko
elkarlana toki mailan bideratzeko
taldea

30.770,30 2022/01/01
3.6 Ekintza

2022/12/311.000 biztanletik beherako
herrientzat esku-hartze eredu
espezifiko bat garatzea, haiekin
lankidetzan.

142.737,35 2022/01/01
3.7 Ekintza

2022/12/31Haur eta Gazte Zerbitzuen
enpresa kudeatzaile eta Aisialdi
eskolekin harremana eta
koordinazioa.

6.119,46 2022/01/01
3.8 Ekintza

2022/12/31Udalek haur, nerabe eta
gazteentzako planak eta
proiektuak garatzeko
dirulaguntzak

468.044,48 2022/01/01
3.9 Ekintza

2022/12/31EHUko Gizarte Hezkuntza,
Filosofía eta Antropologia
fakultatearekin lankidetza
hitzarmena

3.329,94 2022/01/01
3.10 Ekintza

2023/06/30Pasaiako haurren parte-
hartzearen kudeaketa-eredua eta
hura lurraldeko gainerako
lurraldeetara transferitzeko
aukera aztertzeko prozesu
pilotua.

42.574,49 2022/01/01
3.11 Ekintza

8.000,00

2022/11/30Haurren Eskubideen Nazioarteko
eguna ospatzea (Azaroak 20)

54.022,53 2022/09/01
3.12 Ekintza



2022ko aurrekontua

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Foru Aterpetxeen Sarea eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzea, irizpide sozial
eta ekonomikoen arabera

Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa
1. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/312.311.150,04 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
erreserba zerbitzua eskaini.

249.736,84 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
otordu zerbitzua eskaini.

903.327,05 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
ostatu zerbitzua eskaini.

1.158.086,15 2022/01/01
1.3 Ekintza

Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta efikaza egitea
2. Jarduketa ildoa:

% 3,84 % 53,26 % 37,91

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Foru aterpetxeen zerbitzuen
prezio publikoa ordaintzeagatik
urtean lortutako sarrerak

Euroak >= 98.692,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00

Gazte aterpeetan egindako gau
kopurua

Kopurua >= 32.959,00 48.500,00 50.000,00 51.000,00

Erabiltzaileen asebetetzea gazte
ekipamenduak erabiltzeko
esperientziari dagokionez

Eskala 1-10 >= 8,72 8,80 8,80 8,80

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31574.096,45 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Baliabide eta zerbitzuen
erosketaren kudeaketa.

432.188,22 2022/01/01
2.1 Ekintza

2022/12/31Ekipamenduen mantenuan
eragin inbertsioak eginez.

110.146,06 2022/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Foru aterpetxeen Sarea
ezagutaraztea erabiltzaile
potentzialaren artean.

3.079,94 2022/01/01
2.3 Ekintza

2022/12/31Aterpetxeen mantentze eta
hobekuntza lanak gauzatu,
jasangarritasun energetikoa
hobetzeko eta naturalizatzeko
ekintzak egitea, pixkanaka.

28.682,23 2022/01/01
2.4 Ekintza

Ikuskaritzak eta interes taldeak
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3130.377,94 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Gipuzkoako gazte-aterpetxeen
aldizkako ikuskapena.

19.453,43 2022/01/01
3.1 Ekintza

2022/12/31Tokiko eragileekin elkarlanean,
aterpetxe bakoitzean aisialdiko
jarduera osagarrien eskaintza
sortzea eta eskaintzea.

10.924,51 2022/01/01
3.2 Ekintza

Urteko helburua: Aisialdi hezitzailea berezko eskaintza eta sektorearen jarraipena.

Aisialdiaren hezitzailearen sektorea
1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Udalekuak programaren
erabiltzaile direnen asebetetzea
(gurasoak)

Eskala 1-10 >= 8,00 8,50 8,50 8,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31232.863,88 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Aisialdi Eskolak baliosteko lanak 15.869,97 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Udabizi web bilatzailea:
Gipuzkoako haur eta gazte
aisialdiaren eskaintza udan

27.636,76 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Aisialdi Eskolei diru-laguntzak:
urteko programa garatzeko eta
egitura mantentzeko.

81.119,05 2022/01/01
1.3 Ekintza

2022/12/31Udalekuak eta kanpaldiak
antolatzeko dirulaguntzak

95.119,05 2022/01/01
1.4 Ekintza

2022/12/31Haur eta gazteen alorrean
jarduten duten udalerriz gaindiko
elkarte erakundeen antolaketa
egitura mantentzeko
dirulaguntzak.

13.119,05 2022/01/01
1.5 Ekintza

Aisialdiko hezkuntza-eskaintza propioa oporraldietan (uda)
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31729.903,11 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Udalekuak (7 eta 13 urte
bitarteko haurrentzat)

533.794,71 2022/01/01
2.1 Ekintza

2022/12/31Gazte oporraldiak (14 eta 17 urte
bitarteko gazteentzako udalekuen
eskaintza)

196.108,40 2022/01/01
2.2 Ekintza

Urteko helburua: Haur eta gazteen aniztasunari arreta jartzea eta erantzutea (fisikoa, psikikoa,
sentsoriala...).

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Emandako laguntzen kopurua. Kopurua >= 0,00 2,00 3,00 4,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.
1. Jarduketa ildoa:

% 33,33 % 47,75 % 18,92

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3169.357,12 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Gipuzkoako kirol egokituko
federazioaren udalekuak.

23.119,05 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Aniztasunaren eremuko
elkarteentzako laguntzak.

13.119,05 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31IKERTZE: Desgaitasun aitortua
duten gazteak prestakuntza- eta
lan-bizitzan sartzea, ikus-
entzunezko prestakuntza
teknikoaren bidez (Cecadi)

11.559,51 2022/01/01
1.3 Ekintza

2022/12/31Gipuzkoako Gurutze Gorria 21.559,51 2022/01/01
1.4 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Haurtzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa, definizioz, balioen eta aginduen esperimentazioaren eta barneratzearen
bidezko ikaskuntzak ezaugarritzen dituen bizitzako etapak dira, baita generoarenak ere.
Bestalde, jakina da komunikabideek, publizitateak, ingurune digitalak eta, oro har, kontsumo-gizarteak eragin handia
dutela haiengan; izan ere, kontsumo-gizarteak kontuan hartzen ditu, kontsumitzaile potentzial gisa, eta, horretarako,
sarritan, beren helburuetarako balio duen edozein estrategia erabiltzen du, bestelako kontsideraziorik gabe.
Beraz, ezinbestekoa da eragin toxiko hori nolabait konpentsatuko duten inguruneak eta erreferentziak sortzea, eta,
ahal den neurrian, balio eta ikuspegi sexistak eta berdintasunezkoak ez direnak kudeatzen ikastea; izan ere,
denborarekin, balio eta ikuspegi horiek desegokiak ez diren egoeretan hondatzen dira eta gizarteko egiturazko
desberdintasuna iraunarazten dute.
Gure zuzendaritzarentzat, lan hori modu bikoitzean egin behar da: esplizituki, berdintasunaren aldeko ekintza eta
jarrera esplizituen bidez, eta baita ere genero-ikuspegia zeharka txertatu behar da gure ekintza osoan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 3,55 )

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.

( % 85,41 )

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.

( % 7,10 )

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

I.14.3.4. Ikus-entzunezko materialak
diseinatuta, Gipuzkoan indarkeriari
aurrea hartzeko programa bat
abiaraztea, gazteei zuzendua.

( % 3,94 )
I.HO.16.1. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistaren arloan foru eta
toki politikak lerrokatzea.

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

Kuantifikazioa: 601.857,61 ( % 9,23 )

( % 9,23 )Ordainketa kredituak: 600.707,61

( % 8,85 )Datozen urteetako gastuak: 1.150,00



2022ko aurrekontua

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Prestigiozko hainbat iturrik azpimarratzen dute, maila akademikoan haurren eta gazteen hizkuntza-gaitasunak
mantentzen eta hobetzen jarraitzeaz gain, beharrezkoa dela, halaber, eremu ez-formalean, hau da, horiek modu
askeagoan eta autonomoagoan garatzen diren uneetan, nerabeen eta gazteen euskararen erabilera sakontzea eta
sendotzea.
Haurrak, nerabeak eta gazteak sustatzeko zerbitzuek, berez, hezkuntza ez-formalaren esparruan egiten dute lan, eta,
beraz, eremu pribilegiatuan egiten dute lan, euskararen benetako erabilera sustatzeko.
Horregatik, gure eremuan haurren eta gazteen hizkuntza-eskubideak zorrotz errespetatzearen alde lan egiteaz gain,
erronka horri modu natural eta transbertsalean heltzen laguntzen duten estrategiak eta planteamenduak dituzten
inguruneak sortzen dihardugu, euskarari buruzko elementu emozionalak, esperientziazkoak eta afektiboak oinarri
hartuta.
Hala, euskara sustatzeko ikuspegia honako hauek osatzen dute: erakundeentzako, aisialdiko eskolentzako eta
erakundeentzako diru-laguntzen lerroak, sare sozialetako eta Interneteko komunikazio-politikak, Gaztematika sareko
Haurtxokoen eta Gaztelekuen esku-hartzeak, Udalekuak eta Gazte Oporraldiak bezalako udako programek, euskara
sustatzeko "Beatbiteroak" programa espezifikoek eta, oro har, kultura sustatzeko beste batzuek (GipuzkoanGazte
tour), aipatutako estrategiak txertatzen dituzte beraien planteamenduetan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 10,97 )715.282,38

Kategoria NolaKategoria %

( % 3,33 )1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak 1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak

( % 6,67 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-
oharrak eta paper-gauzak

1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak

( % 6,67 )1.3. Ingurune digitala 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia

( % 6,67 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.1.1. Idatzizko harremanak

2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

( % 16,67 )
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko
harremanak

2.2.3.  Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

Euskarazko Kultur jarduerak antolatzea

Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean
harremanak izateko aukera emango zaie.

Hiritarren parte-hartze saioak euskaraz

( % 6,67 )3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia 3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 500,00

714.782,38 ( % 10,98 )

( % 3,85 )
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Kategoria NolaKategoria %

( % 6,67 )3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala
3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.

3.2.2. Lan-bileretako idatziak

3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak

( % 3,33 )3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala
3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak

3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak

( % 3,33 )3.4. Baliabide informatikoak 3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua

3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera

( % 3,33 )4.1. Pertsonen kudeaketa 4.1.1. Pertsonen kudeaketa

( % 13,33 )5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko
enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.

Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera
orekatua bermatuko da.

Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak
txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

Harremanak eta euskarriak euskaraz garatuko dira

( % 16,67 )6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-
sistema orokorrean integratzea

Hizkuntza berdintasunaren aldeko politikak eta irizpideak
zabaltzea

Departamentuen zereginetan hizkuntza irizpidea txertatzea eta
lantzea

( % 6,67 )
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta
PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen
kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko
harremanen kudeaketan eta produktuen edo
zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea

Prestakuntza ekimenak euskaraz garatzea

Programetarako dirulaguntzak
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Eskubideen subjektu diren aldetik, haurrek, nerabeek eta gazteek eskubidea dute bizitza publikoan eta sozialean
aktiboki parte hartzeko, bereziki gehien eragiten dieten alderdietan. Baina parte-hartze hori eraginkorra eta
kalitatezkoa izan dadin, beharrezkoa da partaidetzaren kultura sortzea, bai haurren, nerabeen eta gazteen artean, bai
helduen munduan eta haien botere-egituretan.
Gure erakundean, haur, nerabe eta gazteek parte hartzeko kultura hori ikas dezaten sustatzen dugu, eta erakundeek
eta, oro har, gizarteak parte hartzeko eskubide hori benetan aitortzearen alde egiten dugu.

249.309,47 ( % 3,82 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

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

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 10.500,00

238.809,47 ( % 3,67 )

( % 80,77 )
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GJH

2020-2021 ikasturtean Gipuzkoangazte webgunean Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda atala sortu genuen
Jasangarritasunean hezten izenarekin. Gaztematikaren baitan garapen jasangarriaren gaiari heltzeko abiapuntua
zehaztu da bertan, zehazki Garapen Jasangarrirako Hezkuntza eta haurrak, nerabeak eta gazteak erdigunean jarriz.
Ekintza honen baitan, 2030 Agendako 4. helburura gerturatuko gara, zehazki Jasangarritasunerako Hezkuntzara (4.7
helburu zehatza) , 2030 Agendako helburuak lortzeko funtsezko baliabide gisa

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 73,29 )4.778.635,76

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

23.119,053-OSASUNA ETA ONGIZATEA

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta
ongizatea sustatzea.

3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi
kalitatea hobetzea.

23.119,05Helbubura

Jarduketa ildoak

23.119,05Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.

237.779,31 1.250,004-KALITATEZKO HEZKUNTZA

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa
bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren
ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea,
besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako
hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta
indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren
eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren
bitartez.

151.642,71 1.250,00Helbubura

Jarduketa ildoak

106.377,34 1.250,00Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

12.584,38Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

32.681,00Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

4.4X - Bizitza osoko ikaskuntza sustatzea, bermatzeko pertsona
guztiek eskuratzen dituztela norberaren errealizaziorako, herritartasun
aktiborako, gizarte kohesiorako eta ikaskuntzaren gizarteko
enplegagarritasunerako beharrezkoak diren funtsezko gaitasunak.

86.136,60Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

53.017,58Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

33.119,02Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.

122.154,165-GENERO BERDINTASUNA

Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak
ahalduntzea.

5.2 - Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak ezabatzea, baita
eremu publiko eta pribatuan gertatzen direnak ere, salerosketa eta
sexu esplotazioa eta beste esplotazio mota batzuk barne.

35.272,20Helbubura

Jarduketa ildoak

35.272,20Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien
ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea
eta indartzea, maila guztietan.

86.881,96Helbubura

Jarduketa ildoak

68.419,78Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

18.462,18Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

22.029,217-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA

Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea
guztiontzat.

7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea. 22.029,21Helbubura

Jarduketa ildoak

22.029,21Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

29.106,928-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria,
enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume
eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten
pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina
jasotzeko aukera ere.

29.106,92Helbubura

Jarduketa ildoak
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

29.106,92Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

92.011,8310-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA

Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak
murriztea.

10.2 - Pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa
bultzatzea eta sustatzea, edozein dela ere haien adina, sexua,
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo
beste edozein egoera.

92.011,83Helbubura

Jarduketa ildoak

92.011,83Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

3.881.454,55 2.500,0011-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK

Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta
jasangarriak izatea lortzea.

11.X3 - Gipuzkoako kultura mugimendua sustatzea. 41.955,14Helbubura

Jarduketa ildoak

41.955,14Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

11.X4 - Haurren, nerabeen eta gazteen ahalduntzea, autonomia eta
emantzipazioa sustatu eta laguntzea, portaeraren alderdi
sozioemozionaletan arreta berezia jarrita.

3.839.499,41 2.500,00Helbubura

Jarduketa ildoak

2.311.150,04Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa

305.750,93Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

208.120,46 2.500,00Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

413.175,69Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

601.302,29Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

297.887,2016-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

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

16.02 - Tratu txarrei, esplotazioari, salerosketari eta indarkeria eta
tortura mota guztiei amaiera ematea.

27.011,26Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

27.011,26Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

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

230.745,62Helbubura

Jarduketa ildoak

217.634,08Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

13.111,54Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta
adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.

27.011,26Helbubura

Jarduketa ildoak

27.011,26Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

16.X1 - Adiskidetzeko, bizikidetza hobetzeko eta demokrazian
sakontzeko mekanismoak abian jartzea.

13.119,05Helbubura

Jarduketa ildoak

13.119,05Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.

68.093,53 1.250,0017-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.

68.093,53 1.250,00Helbubura

Jarduketa ildoak

28.268,14 1.250,00Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

39.825,39Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

Guztira 5.000,004.773.635,76
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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

3.009.505,00 3.159.456,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

2.584.527,00 2.517.888,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

696.250,00 748.850,00 13.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

13.000,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

6.290.282,00 6.426.194,00 13.000,00 13.000,00

62.000,00 80.889,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

62.000,00 80.889,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 13.000,006.507.083,006.352.282,00 13.000,00
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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

882.917,12 2.276.538,90 882.917,12 2.276.538,901. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.167.571,61 1.350.320,64 1.167.571,61 1.350.320,642. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

508.850,00 240.000,00 13.000,00 521.850,00 240.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

2.559.338,73 13.000,003.866.859,54Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.572.338,73 3.866.859,54

80.889,00 80.889,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

80.889,0080.889,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

13.000,003.947.748,54 3.947.748,542.572.338,73Guztira / Total 2.559.338,73
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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

437.500,00 437.500,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

437.500,00 437.500,00

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 437.500,00437.500,00


