
2023ko aurrekontua

Programa:

Erakundea: Fundación Adinberri Fundazioa

010 - Adinberri Fundazioa

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Nori zuzendua:

Diagnostiko demografikoa:

Herrialde aurreratuenetan izaten ari den biztanleriaren zahartze azkarraren ondorioz, gaur egungo paradigmak
aldatzen ari dira gizarte konfigurazioari, garapen ekonomikoari eta hazkunde iraunkorrari dagokienez.
Euskal Estatistika Erakundearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko (2.193.199) egungo populazioaren %36,92k
55 urteko muga gainditu du, hau da, 809.800 pertsona. Bestalde, sexua kontuan hartzen denean, ikus daiteke
biztanleria osoan emakumeen proportzioa (% 51,5) gizonena baino pixka bat handiagoa dela (% 48,5). Sexuaren
araberako alde hori handituz doa adinean aurrera egin ahala. Gaur egun, 65 urtetik gorako pertsonen artean,
emakumeak %57,3 dira, eta gizonak, berriz, %42,7 bakarrik.
Gipuzkoako Gizarte Behatokiaren arabera, Behagi, lurraldeko 726.033 biztanletik (2021) % 35ek 55 urteko muga
gainditu du, % 22,7k 65 urte eta gehiago ditu, eta % 3,9k 85 eta urte gehiago.

2020ko datuek adierazten dute Gipuzkoan 165.017pertsona daudela (494.364 EAEn), eta horietatik %57 emakumeak
direla eta %43 gizonak. EUSTATek proiektatutako demografia-agertokiek biztanleria horren hazkundea areagotu dute,
eta bereziki nabarmena izango da hurrengo 20 urteetan. Aurreikuspenen arabera, 65 urtetik gorako biztanleak
729.000 izango dira 2041ean, eta 735.500 2061ean.

2020//2021 denboraldian, Gipuzkoako bizi-itxaropena 87 urtekoa da emakumeetan eta 81,6 urtekoa gizonetan. Hain
zuzen, Gipuzkoako emakumeen bizi-itxaropena Espainiako batez bestekoa (85,8 urte) eta Europako batez bestekoa
(83,3 urte) baino handiagoa da. Bizi-itxaropenari dagokionez, bizi-urte osasuntsuen (ezintasunik gabekoen) ehunekoa
ere handitu egin da.

Diagnostiko ekonomikoa:

2020an, enpresa-sarearen eta Silver merkatuaren eskaeren mapa egin zen. Silver Economyk (55 urtetik gorakoen
beharrak asetzeko jarduera ekonomiko, produktu eta zerbitzu guztiak.) paper garrantzitsua du Gipuzkoako
ekonomian; gaur egun, Gipuzkoako BPGari egiten dion ekarpena %5,5 da (1.472 milioi €), eta enpleguari egiten zaion
ekarpena %9,2 da (31.885).

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoaren berrikuntza-ahalmena maximizatzea zahartze osasungarriaren alde; kontuan hartuta interes talde
nagusien egoerak eta premiak, eta arreta xede komun bat betetzera bideratuz, hau da, bizitza osasungarria luzatzera.
Horretarako, hiru helburu hartu dira oinarritzat (Triple Win for Europe):

-Herritarren osasuna eta bizi kalitatea hobetzea, arreta berezia jarrita adineko pertsonetan;
-Asistentzia eta osasun sistemaren zaintza zerbitzuen bikaintasuna eta jasangarritasuna epe luzera lortzeko
ahaleginean laguntzea;
-Adineko pertsonei lotutako industriaren lehiakortasuna hobetzea, merkatuan hedatuko diren produktu eta zerbitzu
berriak erabilita.

Nahiz eta adineko pertsona gehienek beraien zahartzaroa modu autonomoan biziko duten funtzio eta harremanei
dagokienez, biztanlegoa zahartzen ari denez, mendekotasuna izango duten biztanle kopurua nabarmenki haziko da,
egungo 29.000tik 36.000ra pasako da 2031n. Aldaketa horrek lehen mailako erronka bat dakar berarekin, bai
asistentzia ikuspegitik (zaintzen kalitatea hobetzea), bai ikuspegi sozialetik (egitura sozialak eta ekonomikoak
aldaketa demografikora eta zahartzaroaren erronkara egokitzea) eta baita ikuspegi ekonomikotik ere aukera moduan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gizartea, ADINBERRko ekimenaren azken hartzailea izanik:

Finalista
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Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

-	Pertsonala
-	Informazio prozesuetarako ekipamendua.
-	Bulego materiala
-	Hornidurak
-	Komunikazioak. (+ WEB)
-	Profesionalek edo enpresa espezializatuek egindako lanak

- Ezagutza, ikerketa eta esperimentazioa sorkuntza (pilotatzeak, entsegu klinikoak, etab.)
- Jakintzaren transferentzia, komunikazioa eta sozializazioa eta produktu eta zerbitzu berrien hedapena
- Enpresen hazkuntza eta garapenari laguntza
- Eskariaren sustapena

Balio-proposamena bere Talde Interesdunei (55 + eko taldea eta bere ingurunea, gizarte-osasun sistema eta ingurune
ekonomikoa)
-  Ekosistemen sorkuntza eta garapeneko ibilbideak,
-  Prestakuntza ibilbideak.
-  Berrikuntza ibilbideak.
-  Produktuak eta zerbitzuak garatzeko ibilbideak.

- 9/2016 LEGEA, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa.
- 3/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoa, eta hori garatzeko
erregelamendua, 24/2008 Foru Dekretuaz, apirilaren 29koaz, onartutakoa
- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoa
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren 27ko, 4/2007 Foru Araua

- Aktiboa / hauskorra / menpekoa
- Zaintzaile eta profesionalak
- Komunitateak eta erabiltzaileen elkarteak

--> Osasun sistemaren agenteak
-->  Hirugarren sektoreko agenteak
--> I + G + b agenteak
--> Agenteak / prestakuntza
--> Herri Administrazioak
--> Enpresak eta enpresen elkarteak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osasuntsu baten aldeko
erreferentziazko estrategia berri gisa.

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

AdinBerritik lagundutako I+G+b
Proiektu kopurua (Bottom up eta
Top Down)

Kopurua >= 61,00 99,00 104,00 85,00

ADINBERRI erreferentziazko
zentroa abiaraztea 2023an

Bai/Ez = Ez Bai Bai Bai

Fundazioaren proiektu
traktoreetan parte hartzen

Kopurua >= 70,00 542,00 600,00 450,00
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ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.
1. Jarduketa ildoa:

% 49,15 % 15,15

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/312.249.325,07 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31ADINBERRI + poloaren diseinua 445.900,48 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Erreferentzi Zentroa: Berrikuntza
unitatearen diseinua

57.517,90 2023/01/01
1.2 Ekintza

2023/12/31Lurraldeko Adinberri Lab sarea 46.270,52 2023/01/01
1.3 Ekintza

2023/12/31Ekipamendu parkea 42.986,16 2023/01/01
1.4 Ekintza

2023/12/31SIA: mantentzea eta eguneratzea 192.531,40 2023/01/01
1.5 Ekintza

2023/12/31ADINBERRI
ekosistema/komunitatea:Goberna
ntza

49.059,13 2023/01/01
1.6 Ekintza

2023/12/31ADIN-BERRI proiektu traktorea:
zahartzaroaren marko berria

403.897,02 2023/01/01
1.7 Ekintza

2023/12/31ZAINTZA HERRI LAB proiektu
traktorea

421.332,56 2023/01/01
1.8 Ekintza

2023/12/31HARIAK proiektu traktorea 152.064,94 2023/01/01
1.9 Ekintza

2023/12/31SILVER ECONOMY proiektu
traktorea

291.386,25 2023/01/01
1.10 Ekintza

2023/12/31Kapazitazioa/Adinprest proiektu
traktorea

49.430,94 2023/01/01
1.11 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

duten agenteak

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31Gipuzkoa intergenerazionala
proiektu traktorea

49.430,94 2023/01/01
1.12 Ekintza

2023/12/31Inpaktuaren ebaluazioa 47.516,83 2023/01/01
1.13 Ekintza



2023ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Zahartzearen eta osasunaren esparrua, zalantzarik gabe, generoaren aldagaiari eragiten dion jarduera-eremua da.
Hainbat ikerketaren arabera, estresa, pobrezia/gizarte-bazterketa, adina/egoera zibila, lan-baldintzak, familia-kargak,
kulturarako eta hezkuntzarako sarbiderik eza, botererik eza, indarkeria/botere-harremanak dira emakumeen zahartze
osasuntsuan, ongizatean eta osasunean eragiten duten faktoreak.
Euskadin bizi diren emakumeen eta gizonen artean dagoen aldea, besteak beste, prestakuntza-mailan, jarduera-
tasan eta diru-sarrera ekonomikoen batezbestekoan, zabaldu egiten da adinak aurrera egin ahala, eta horrek
zuzenean eragiten dio zahartzeari, ongizateari eta osasunari, genero-ikuspegitik begiratuta.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Adineko pertsonak

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.

ADINBERRI Fundazioak,
Gipuzkoako ekosistemarekin
gauzatzen diren proiektuen bidez,
emakumeen gizarte eta lan posizioa
indartzen du, emakumeen aurkako
diskriminazio modu guztiak
ezabatuz.

( % 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 )

Ek.HO.12.2. Gipuzkoan txirotasunaren
feminizazioa murrizten jarraitzea.

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

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 25.146,41 ( % 1,12 )

( % 1,12 )Ordainketa kredituak: 25.146,41

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Hizkuntza berdintasuna euskara arloan ez dago bermaturik gaur egun zahartzaro osasuntsuan (zainketan hain
zuzen).

Beharraren deskribapen xehatua:

Kategoria Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza Kapazitazio eta formakuntza saioetan, baita Adinprest
programaren diseinuan ere euskararen erabilera sustatuz

Belaunaldien arteko harremanak sendotzeko abian jartzen diren
proiektuetan euskara bermatzea izango da helburua

11.- Tresna eta aplikazio informatikoak Adimen aurreratuko sistema deritzon ADINBERRIren
instrumentua euskaraz ere eskeiniko da

2.- Lan hizkuntza Ekosistemarekin izango diren harremanetan euskara lehenetsiko
da

4.- Beste herri administrazioekiko harremanak
Hariak, bakardadeei aurreko egiteko Gipuzkoako estrategiari
jarraipena emanez beste herri administrazioekiko harremanetan
euskara bultzatuta
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

2022. urtean zehar, eta lankidetza-gobernantza Etorkizuna Eraikiz estrategiaren eta ereduaren ardatz nagusietako
bat delakoan, Adinberrik parte hartzeko hainbat ekimen egiten jarraitu du zehaztutako proiektu eragileekin eta haiei
lotutako tresnekin lotuta, zahartze-ekosistema sendotzeko, haren harremanak eta loturak sendotuz.
2023ko ekitaldian eragile/herritar gehiagok parte hartzea aurreikusten da Adinberri ekosisteman, eta, batez ere,
horrekin loturak sendotu eta indartu nahi dira.

90.463,59 ( % 4,02 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

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

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

90.463,59 ( % 4,02 )

( % 0,00 )
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GJH

Zahartze osasuntsuak esan nahi du adinekoek luzaroago laguntzen diotela gizarteari, bizitzako etapa guztietan
osasun ona izateko aukera ematen dutela, eta GJHak garatzen laguntzen dutela.

Adinberri programak genero-berdintasuna gauzatzen du, eta horrek emaitza hobeak ematen ditu ondorengo
etapetan, eta adinekoentzako enplegu-aukerak sortzen laguntzen du. Alde horretatik, Adinberrik berrikuntza
teknologikoa eta analitikoa errazten ditu adin guztietarako eta esku-hartze soziosanitarioko zerbitzuetan.

Adinberrik adinekoak ahalduntzen ere laguntzen du, adinaren aurkako sentsibilizazio kanpainen bidez. Hori guztia
sektore eta alderdi interesdun askoren arteko aliantza aktiboen bidez

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 64,31 )1.446.468,05

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

1.105.650,863-OSASUNA ETA ONGIZATEA

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta
ongizatea sustatzea.

3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa
sustatuz.

256.917,40Helbubura

Jarduketa ildoak

256.917,40ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

3.X2 - Osasun-ikerketa eta -berrikuntza sustatzea. 109.937,78Helbubura

Jarduketa ildoak

109.937,78ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

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

738.795,68Helbubura

Jarduketa ildoak

738.795,68ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

340.817,198-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

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

8.08 - Lan eskubideak babestea eta lan ingurune segurua eta arriskurik
gabea sustatzea langile guztientzat, langile migratzaileentzat barne,
eta, bereziki, emakume migratzaileentzat eta enplegu prekarioak
dituzten pertsonentzat.

24.715,47Helbubura

Jarduketa ildoak

24.715,47ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

8.09 - Lanpostuak sortu eta tokiko kultura eta produktuak sustatuko
dituen turismo jasangarria sustatzera bideratutako politika politikoak
lantzea eta abian jartzea.

145.693,12Helbubura

Jarduketa ildoak

145.693,12ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

8.X1 - Kualifikazio eta birziklatze profesionala sustatzea, enpresekin,
unibertsitateekin eta lanbide heziketako zentroekin lankidetza estuan,
enpresa eta entitateetako prestakuntza duala eta praktikak bultzatuz.

24.715,47Helbubura

Jarduketa ildoak

24.715,47ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

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.

145.693,12Helbubura

Jarduketa ildoak

145.693,12ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

Guztira 1.446.468,05
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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

293.562,30 311.270,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

481.019,76 1.724.755,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

774.582,06 2.036.025,00

180.000,00 100.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

180.000,00 100.000,00

113.300,00AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

113.300,00

Guztira / Total 2.249.325,00954.582,06



2023ko aurrekontua /
 Presupuesto 2023

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

311.269,98 311.269,981. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.724.755,09 1.724.755,092. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

2.036.025,07Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.036.025,07

100.000,00 100.000,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

100.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

100.000,00

113.300,00 113.300,008. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

113.300,00113.300,00Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

2.249.325,07Guztira / Total 2.249.325,07
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2022 2023 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

774.582,06 2.149.325,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

774.582,06 2.149.325,00

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

180.000,00 100.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

180.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

100.000,00

8. AKTIKO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 2.249.325,00954.582,06


