
2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea
Programa:

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

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

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

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

Gutxi gorabehera 71 milioi pertsona berriro muturreko pobrezian sartuko direla 2022an espero da. Familia gehiago
muturreko pobrezian sartzen diren heinean, komunitate txiroetako eta babesgabeko haurrek  askoz ere arrisku
handiagoa dute haurren lanetan, haurren ezkontzan eta haurren trafikoan parte hartzeko Izan ere, 20
urteotan,haurren lana murrizteko mundu mailan lortutako aurrerapenak lehen aldiz beheruntz joatea  litekeena da.
Ondorioz, gizateriak aurre egin behar dien arazo larriei heldu ahal izateko giza pobrezia eta gabetasuna,
desberdintasun gero eta handiagoak, ingurumenaren iraunkortasunik eza, indarkeria handitzea, babesa bilatzen duten
pertsonen kopurua handitzea, etab., beharrezkoa da erakundeen benetako konpromiso politiko eta finantzarioa.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

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

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

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako gizartea, oro har. Garapenerako lankidetzako GKE.

Finalista



2023ko aurrekontua

Programaren arau esparrua:

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

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

1. Jarduketa ildoa:

% 49,82 % 0,34 % 49,82

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

1.799.825,00 2024/12/314.612.457,01 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Larrialdietako laguntza-
programak abian jartzean, giza
hondamenen naturalen, sozialen
edo politikoen ondorioak
arintzeko eta hondamendi horiek
jasatzen dituzten herrien premia
gorrienei erantzuteko

22.064,05 2023/01/01
1.1 Ekintza

2024/12/31Gizartea eraldatzeko hezkuntza
proiektuetarako diru laguntzak
martxan ipini

1.079.543,90 2023/01/01
1.2 Ekintza

490.447,50

2024/12/31Hegoaldeko herrialde eta herri
pobretuetako garapen
proiketuetarako diru laguntzak
martxan ipini

3.510.005,59 2023/01/01
1.3 Ekintza

1.309.377,50

2023/12/31Programaren diru laguntzen edo
kontratoen mapa lingustikoa
osatu

843,47 2023/01/01
1.4 Ekintza

GFA eragile aktibo bilakatzea egoera okerrenean dauden lurraldeen garapen demokratiko eta sozialeko lankidetzan.
2. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

GFAn GJHak ezartzeko ekintzen
kopurua.

Kopurua >= 5,00 4,00 4,00 10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2023ko aurrekontua

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/3137.258,85 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Errefuxiatuak gizartean onartu 37.258,85 2023/01/01
2.1 Ekintza

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

3. Jarduketa ildoa:

% 13,90 % 86,10

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31502.795,25 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/30GFAren eta erakunde publikoen,
bai gizartearen erakunde eta
antolakunde guztien arteko
lankidetza eta itunak bilatzea
elkartasunezko jarduerak,
programak eta proiektuak
garatzeko (Gipuzkoa Coopera)

432.916,75 2023/01/01
3.1 Ekintza

2023/12/31Garapen Politiken Koherentzia
garatu, GFAK eremu honetan
egiten duen lanaren oinarrizko
erreferentzia bezala eta aurre
egin nahi zaien erronkei
erantzuteko beharrezko ikuspegi
bezala

69.878,50 2023/01/01
3.2 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

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

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 1.788.808,84 ( % 25,73 )

( % 27,73 )Ordainketa kredituak: 1.428.843,84

( % 20,00 )Datozen urteetako gastuak: 359.965,00
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

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

Beharraren deskribapen xehatua:

Kategoria Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza Bulegoan

Bulegoan

Bulegoan

Buegoan

Bulegoan

3.- Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruko laneko komunikazioak Foru Aldundian ekintzak

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak
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GJH

Erakundeek aliantza eraginkorrak ezartzea sustatu eta sustatu beharko lukete esparru publikoan, publiko-pribatuan
eta gizarte zibilean, aliantzetatik baliabideak lortzeko esperientzia eta estrategiak aprobetxatuz eta garapen bidean
dauden herrialdeek garapenerako laguntza ofizialarekin lotutako konpromisoak bete ditzaten; herrialde garatu
askoren konpromisoa barne, errenta nazional gordinaren% 0,7ko helburua betetzeko garapen bidean dauden
herrialdeei laguntza ofiziala emateko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 99,99 )6.951.492,64

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

2.294.774,75 899.912,501-POBREZIA DESAGERRARAZTEA

Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

1.a - Hainbat iturritatik datozen baliabideen mobilizazio esanguratsua
bermatzea, baita garapenerako lankidetza hobetuz ere, garatzen ari
diren herrialdeei eta, bereziki, gutxien aurreratu diren herrialdeei
baliabide nahikoak eta aurreikusgarriak emateko, pobreziari bere
dimentsio guztietan amaiera ematera bideratutako programak eta
politikak ezar ditzaten.

2.294.774,75 899.912,50Helbubura

Jarduketa ildoak

2.294.774,75 899.912,50Lankidetzara bideratutako foru aurrekontua areagotzea, eta poliki-poliki
urratsak egitea % 0,7ra iritsi arte, urteko hazkunde progresiboekin eta
osteko ekitaldietan zenbatekoa ez murrizteko konpromisoarekin.

37.258,8510-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.

37.258,85Helbubura

Jarduketa ildoak

37.258,85GFA eragile aktibo bilakatzea egoera okerrenean dauden lurraldeen
garapen demokratiko eta sozialeko lankidetzan.

22.064,0511-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK

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

11.b - Gizarteratzea, baliabideen erabilera eraginkorra, klima aldaketa
arintzea eta hondamendien aurreko erresilientzia sustatzeko politika
eta plan integratuak ezartzen dituzten hiri eta giza kokaguneen
kopurua nabarmen handitzea, eta, 2015-2030 urteetan hondamendi
arriskua gutxitzeko Sendai Esparruarekin bat etorriz, hondamendi
arriskuaren kudeaketa integrala praktikan jartzea maila guztietan.

22.064,05Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

22.064,05Lankidetzara bideratutako foru aurrekontua areagotzea, eta poliki-poliki
urratsak egitea % 0,7ra iritsi arte, urteko hazkunde progresiboekin eta
osteko ekitaldietan zenbatekoa ez murrizteko konpromisoarekin.

69.878,5016-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.

69.878,50Helbubura

Jarduketa ildoak

69.878,50Politiken koherentziarako programa bat ezartzea, sail eta foru
erakunde bakoitzak gure erantzukizuna eta eginkizuna barneratzeko
harreman ekonomiko bidezkoagoak sortzeari dagokionez, besteak
beste, lankidetza proiektuak garatzearen bidez, bere gaitasunak eta
ezagutzak bere jarduera eremuetan erabiliz, Gipuzkoa Koopera-ren
esparruan.

2.727.691,50 899.912,5017-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA

Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko
Ituna biziberritzea.

17.02 - Herrialde garatuek beren garapenerako laguntza ofizialari
lotutako konpromisoak guztiz betetzen dituztela zaintzea, herrialde
garatu askok honako helburu hau lortzeko konpromisoa barne: diru
sarrera nazional gordinaren % 0,7 laguntza ofizialera bideratzea
garapen bidean dauden herrialdeak garatzeko, eta sarrera nazional
gordinaren % 0,15 eta % 0,20 artean, berriz, laguntza ofizialera,
gutxien aurreratutako herrialdeak garatzeko; garapenerako laguntza
ofizialaren hornitzaileak bultzatzen dira helburu bat finkatzeko aukera
azter dezaten, sarrera nazional gordinaren % 0,20, gutxienez, gutxien
aurreratutako herrialdeen garapenerako laguntza ofizialera
bideratzeko.

2.294.774,75 899.912,50Helbubura

Jarduketa ildoak

2.294.774,75 899.912,50Lankidetzara bideratutako foru aurrekontua areagotzea, eta poliki-poliki
urratsak egitea % 0,7ra iritsi arte, urteko hazkunde progresiboekin eta
osteko ekitaldietan zenbatekoa ez murrizteko konpromisoarekin.

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

432.916,75Helbubura

Jarduketa ildoak

432.916,75Politiken koherentziarako programa bat ezartzea, sail eta foru
erakunde bakoitzak gure erantzukizuna eta eginkizuna barneratzeko
harreman ekonomiko bidezkoagoak sortzeari dagokionez, besteak
beste, lankidetza proiektuak garatzearen bidez, bere gaitasunak eta
ezagutzak bere jarduera eremuetan erabiliz, Gipuzkoa Koopera-ren
esparruan.

Guztira 1.799.825,005.151.667,64
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2022 2023
2024 2025 2026 2027 eta

hurrengoak/
 2027 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

256.516,00 274.673,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

268.240,00 288.570,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

4.409.947,00 4.589.339,00 70.000,001.729.825,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1.799.825,004.

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

5.

70.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

4.934.703,00 5.152.582,00 1.729.825,00 1.799.825,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.729.825,00 70.000,005.152.582,004.934.703,00 1.799.825,00
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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

274.673,00 274.673,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

288.570,00 288.570,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4.589.268,11 1.799.825,00 6.389.093,114. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

5.152.511,11 1.799.825,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

6.952.336,11

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.799.825,00 6.952.336,11Guztira / Total 5.152.511,11


