
2022ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea
Programa:

Departamentua:
0140 - Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusia
400 - Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoa

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Bizikidetza eta Giza Eskubideetako zuzendaritza. Aurrekontua. Kanpoko asistentzia teknikoak.

Diru laguntzak eta hitzarmenak.

Bizikidetzarako planak, formakuntza, jakinduria

NNBBen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eta beste Nazioarteko Hitzarmen guztiak. Eusko Jaurlaritzaren
"Plan de Paz y Convivencia". Oroimen Historikoari buruzko legea. Diru laguntzen Foru Araua.

Beharrezkoa da bakearen, giza eskubideen eta aniztasunaren kultura sendotzea, eta herritarren kultura demokratikoa
indartzea.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Giza eskubideak oinarritzat hartuta, helburu nagusia da gipuzkoarren elkarbizitza hobetzea: horretarako, hainbat
esparrutan dihardugu lanean eragile desberdinekin, bakearen eta giza eskubideen kultura sendotzen lagunduz, gure
lurraldean dagoen aniztasuna sustatuz eta diskriminazio eza funtsezko euskarritzat hartuz, eta eragile politiko eta
sozialen artean kultura demokratikoa bultzatuz.

Elkarbizitza sistemetako aurrerapenak zuzenean lotuta daude demokrazia sakontzearekin, baita herritarren eta
ordezkari instituzionalen jarrera eta portaera demokratikoarekin.

Beharraren deskribapen xehatua:

Herritar guztiak, baita Lurraldeko ordezkaritza instituzionala ere, eta bereziki gazteak.

Finalista

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Kultura demokratikoa indartzea, aniztasunean eta gizarte bidezkoago batean
oinarritutako bizikidetza hobea lortzeko, betiere Giza Eskubideen Nazioarteko
Aldarrikapenarekin koherentzia gordez.

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Ekintzak burutzea GFAren beste
departamentuekin batera,
zeharka, giza

Kopurua >= 2,00 1,00 2,00 10,00



2022ko aurrekontua

Bakearen eta giza eskubideen kultura sustatzea, dela indar politikoen artean, dela herritarren artean, gazteei arreta
berezia ipiniz.

1. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

146.000,00 2023/12/31496.581,03 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Akordio politikoa lantzeko
udaletako bizikidetza planak diruz
laguntzea.

249.090,51 2022/01/01
1.1 Ekintza

98.000,00

2023/12/31Udalen eta elkarteen
laguntzarekin, egia, justizia eta
erreparaziorako eskubideak
oinarri dituen memoria politika
bat sustatzea.

246.187,55 2022/01/01
1.2 Ekintza

48.000,00

2022/12/312.500 biztanletik beherako
udalerrietan bakea eta bizikidetza
kultura sustatzeko ekintzak
burutzea (mikroekintzak).

1.302,97 2022/01/01
1.3 Ekintza

Giza eskubideen gaineko jakintza sustatzea, sentsibilizazioa piztea eta errespetua zabaltzea, dibulgazio jarduerak,
sentsibilizazio kanpainak, bitarteko pedagogikoak, lankidetza hitzarmenak eta halakoak biltzen dituzten programen
bidez.

2. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

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

eskubideen ikuspegia txertatzeko
Gipuzkoan egiten diren politika
publikoetan

Herritarren artean kultura politiko
demokratikoa bultzatzen duten
jardueren kopurua.

Kopurua >= 3,00 1,00 3,00 12,00

I. Aniztasuneko Bizikidetza Plana
% 95ean garatzea, II. plana
idaztea eta % 50etik gora
garatzea.

Ehunekoa >= 0,00 33,00 33,00 100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

77.250,00 2023/12/31319.391,67 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Bizikidetza eta Giza Eskubideen
kulturaren sustapenerako
ikerketak eta beste lan batzuk.

187.801,35 2022/01/01
2.1 Ekintza

48.000,00

2023/12/31Giza Eskubideen ikerketa,
defentsa, sustapena eta
ezagutzarako lankidetza
hitzarmenak.

85.226,94 2022/01/01
2.2 Ekintza

29.250,00

2022/12/31Giza Eskubideetarako eta
Bakerako Baliabide
Pedagogikoen Gunea martxan
jartzekoerakundeen arteko
koordinazioa.

46.363,38 2022/01/01
2.3 Ekintza

Kultura demokratikoko programa, herritarren artean balio demokratikoak indartzeko, eta gizarte kritiko eta
konprometituago bat eraikitzeko, bereziki sustatuta elkarrizketaren kultura, eztabaidaren balioa eta desberdinen arteko
adostasunetara iristeko ahalmena.

3. Jarduketa ildoa:

% 87,34

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31157.960,44 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Kultura politiko demokratikoa
sustatzea.

101.354,48 2022/01/01
3.1 Ekintza

2022/12/31Gazteriari zuzendutako
proiektuak mantendu eta
sendotzea, eta jarduera berriak
diseinatu eta burutzea.

36.605,96 2022/01/01
3.2 Ekintza

2022/12/31Gizarte irekiaren balio
demokratikoen kanpaina

20.000,00 2022/01/01
3.3 Ekintza

Gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta bizikidetza, edozer dela ere jatorria, hizkuntza,
kultura, sexu orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala.

4. Jarduketa ildoa:

% 66,00 % 34,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

10.000,00 2023/12/31420.202,85 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Aniztasuneko Bizikidetzako II
Foru Planaren idazketa eta
garapena.

95.960,79 2022/01/01
4.1 Ekintza

2022/12/31Elkarteekin batera aniztasuneko
bizikidetza sustatzea, eta beraiek
bultzatutako giza eskubideetako
eta kultura demokratikoko
jarduerak babestea,
diskriminaziorik gabeko lurraldea
lortzeko asmoz.

179.748,26 2022/01/01
4.2 Ekintza

2023/12/31Udalekin batera aniztasuneko
bizikidetza sustatzea.

111.872,34 2022/01/01
4.3 Ekintza

10.000,00

2022/12/31Diskriminazio eza eta bizikidetza
sustatzeko jarduera berriak
diseinatzea, bereziki gazteen
artean.

32.621,46 2022/01/01
4.4 Ekintza



2022ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Bizikidetza eta giza eskubideen arloko politikak eta emakume eta gizonen berdintasunerako politikak erlazionatuta
daude eta bereziki lotuta ere, izan ere, askotan, eragiten  dituzten kolektiboak berdinak baitira. Horregatik,
beharrezkoa da, bi politika horien arteko diseinuan eta gauzatzean koordinazioa egotea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 25,00 )

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.

( % 25,00 )

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.

( % 25,00 )

Ea.HO.7.2. Gizartea jabearaztea eta
sentsibilizatzea emakumeen parte
hartzea nagusi den guneen eta lanen
ongizate kolektibo eta sozialaren
garrantziaz.

Ea.7.2.2. Diktaduraz geroztik giza
eskubideak lortzen eta finkatzen
lagundu duten gipuzkoar
emakumeen historiak eta ibilbideak
ikertzeko eta jasotzeko azterlana
egitea, kultura demokratiko
integratzaileagoa bultzatzeko.

( % 8,25 )

Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa
sustatzea kultur ekitaldi eta
proposamen guztietan (artistikoak, jai
girokoak, oroitzapenezkoak, kirol
arlokoak eta euskararen hizkuntza
normalizazioaren esparruan egiten
direnak).

Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak
abiaraztea emakumeen parte hartzea
eta erabaki hartzeak emendatzeko
nola jai guneetan hala arte, literatura
eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.

( % 8,25 )

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

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

Kuantifikazioa: 126.254,16 ( % 7,76 )

( % 8,85 )Ordainketa kredituak: 123.329,16

( % 1,25 )Datozen urteetako gastuak: 2.925,00



2022ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 8,50 )

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

I.14.1.5. Gipuzkoan sexualki eta
laboralki esplotatzeko emakume eta
nesken Salerosketaren errealitateari
buruzko txosten bat egitea.



2022ko aurrekontua

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Bizikidetza eta giza eskubideen arloko politikak, erakunde honetatik ematen ari diren hizkuntza berdintasuneko
politikak kontuan izan behar dituzte, eta, besteak beste lortu behar dute azken hauek elementu aglutinatzailea  izatea
egingo diren prozesu guztietan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 0,22 )3.594,97

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-
sistema orokorrean integratzea

6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako
ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta
horren ebaluazioa

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

3.594,97 ( % 0,26 )

( % 0,00 )



2022ko aurrekontua

GJH

Garapen Jasangarriko Helburuak aztertu ondoren, aurrekontu programa honen  1. jarduketa ildoak -Bakearen eta
giza eskubideen kultura sustatzea- 2. jarduketa ildoak -Giza eskubideen gaineko jakintza sustatzea, sentzibilizazioa
piztea eta errespetua zabaltzea-; 3. jarduketa ildoak -Kultura demokratikoko programa, eta azkenik, 4. jarduketa
ildoak -gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta bizikidetza, edozer dela ere jatorria,
hizkuntza, kultura eta sexu orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala- 16. GJHbakea, justizia eta
instituzio sendoak hartzen ditu aintzat.

Aipaturiko, 2. jarduketa ildoa eta 4. jarduketa ildoek berriz, 10. GJH Desberdinatsunak murriztea hartzen dute aintzat.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 98,77 )1.607.385,99

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

437.029,72 45.225,0010-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.

138.666,94 3.300,00Helbubura

Jarduketa ildoak

138.666,94 3.300,00Gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta
bizikidetza, edozer dela ere jatorria, hizkuntza, kultura, sexu
orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala.

10.3 -  Aukera berdintasuna bermatzea eta emaitzen arteko
desberdintasuna murriztea.

298.362,78 41.925,00Helbubura

Jarduketa ildoak

159.695,84 38.625,00Giza eskubideen gaineko jakintza sustatzea, sentsibilizazioa piztea eta
errespetua zabaltzea, dibulgazio jarduerak, sentsibilizazio kanpainak,
bitarteko pedagogikoak, lankidetza hitzarmenak eta halakoak biltzen
dituzten programen bidez.

138.666,94 3.300,00Gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta
bizikidetza, edozer dela ere jatorria, hizkuntza, kultura, sexu
orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala.

937.106,27 188.025,0016-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.X1 - Adiskidetzeko, bizikidetza hobetzeko eta demokrazian
sakontzeko mekanismoak abian jartzea.

937.106,27 188.025,00Helbubura

Jarduketa ildoak

496.581,03 146.000,00Bakearen eta giza eskubideen kultura sustatzea, dela indar politikoen
artean, dela herritarren artean, gazteei arreta berezia ipiniz.
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

159.695,84 38.625,00Giza eskubideen gaineko jakintza sustatzea, sentsibilizazioa piztea eta
errespetua zabaltzea, dibulgazio jarduerak, sentsibilizazio kanpainak,
bitarteko pedagogikoak, lankidetza hitzarmenak eta halakoak biltzen
dituzten programen bidez.

137.960,44Kultura demokratikoko programa, herritarren artean balio
demokratikoak indartzeko, eta gizarte kritiko eta konprometituago bat
eraikitzeko, bereziki sustatuta elkarrizketaren kultura, eztabaidaren
balioa eta desberdinen arteko adostasunetara iristeko ahalmena.

142.868,97 3.400,00Gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta
bizikidetza, edozer dela ere jatorria, hizkuntza, kultura, sexu
orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala.

Guztira 233.250,001.374.135,99



2022ko aurrekontua /
 Presupuesto 2022

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

150.975,00 155.116,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

484.270,00 415.870,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

619.750,00 823.150,00 233.250,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

233.250,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.254.995,00 1.394.136,00 233.250,00 233.250,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

15.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

15.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 233.250,001.394.136,001.269.995,00 233.250,00
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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

155.115,99 155.115,991. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

415.870,00 415.870,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

823.150,00 233.250,00 1.056.400,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

1.394.135,99 233.250,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.627.385,99

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

233.250,00 1.627.385,99Guztira / Total 1.394.135,99




