
2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

336 - Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa
Programa:

Departamentua:
0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
100 - Ondare Historiko Artistikoa eta Artxiboak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Gizarte gipuzkoarrean, kulturaren praktikaren alorreko emakume eragileen presentzia eta ikusgarritasuna handitu eta
indartzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 287,50 ( % 0,01 )

( % 0,01 )Ordainketa kredituak: 287,50

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00



2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

333 - Kultur ekipamenduak eta museoak
Programa:

Departamentua:
0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
110 - Gordailua eta Museoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Partehartzean berdintasuna bultzateko  ekintzak proposatuko dira museotan.
Gordailuan egiten diren pertsonen kontratu txikien gehiengo handi bat emakumezkoena da zeren eta
zaharberritzaileen lanbidea oso feminizatua baitago.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 59.385,66 ( % 1,23 )

( % 1,31 )Ordainketa kredituak: 56.877,19

( % 0,52 )Datozen urteetako gastuak: 2.508,47



2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

334 - Kulturaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
120 - Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Aukera berdinak izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

Gipuzkoako Arteen eta Kulturaren
Kontseilutik lanean ( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 66.313,30 ( % 0,33 )

( % 0,36 )Ordainketa kredituak: 66.313,30

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00



2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea
Programa:

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

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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



2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

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

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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 Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.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.

( % 100,00 )

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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 674.581,61 ( % 9,79 )

( % 9,79 )Ordainketa kredituak: 673.831,61

( % 15,00 )Datozen urteetako gastuak: 750,00



2023ko aurrekontua

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

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.

( % 100,00 )



2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

341 - Kirolaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0940 - Kirol Zuzendaritza Nagusia
400 - Kirolaren sustapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

2022an, ariketa fisikoa edota jarduera fisikoa erregulartasunez egiten duten helduen datuetan emakumeengan
beherakada jaso dugu Gipuzkoako Soziometroan. 2,7 puntu gehiago emakume inaktiboengan, genero arrakala 6,9
puntutan utziz.  Okerrerako joera, gehien bat, ezer egiten ez duten emakumeengan eman da, eta nahiko luketen
Jarduera Fisikoa egiten ez dutenak ere, 6,2 puntutan igo da.  Guzti hau GFAk Emakumeok Mugimenduan martxan
jarri duen urtean. Kanpaina Gipuzkoako emakume helduen %14,3rengana iritsi da, eta %1,3-k bere Jarduera
areagotu duela adierazten du. Eskola kirolean aldiz, matrikulatutako ikasleen % 72k eta % 58k parte hartu dutelarik,
hurrenez hurren, eskola-kiroleko programan (guztira 47.409 pertsona, horietatik %46 neskak) eta 2021-22an
gorakada nabarmena jaso da nesken parte hartzearen aldetik. Jolashezi programan 2018-19 ikasturtean baino %29
neska gehiagok parte hartu du. Multikirolean, 1482 neska gehiagok parte hartzen du eta genero arrakala 2019-20
ikasturtetik 14 puntutan jaitsi da. Kirol federatuan nabarmena da Gipuzkoako federazioetako emakume lehendakarien
ehunekoa, estatua eta erkidegokoarenak baino altuagoak, federazioen %30a. Kirol lizentzia federatuetan, joerak
erakusten du nabarmen hazi dela emakumeei emandako lizentzia federatuen kopurua, eta zertxobait jaitsi gizonei
emandakoena. 2020-21 sasoian emakumeen lizentziak 17.859 izan dira, guztirakoaren %25a. Sexuaren araberako
bereizketa handia dago modalitateen artean.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta
haiei balioa ematea ezinbestekoak
direlako bizitzaren jasangarritasunari
begira.

Ek.13.1.1. Kultur eta aisialdiko
programazio eta jardueretan zaintza
lanen erantzukidetasunarekin eta
bizitzari eta gizarteari eusteko duen
garrantziarekin lotutako edukiak
sartzea, eta zaintzaileen esku beren
parte hartzea ahalbidetuko duten
azpiegiturak eta baliabideak jartzea.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 1.398.675,57 ( % 5,54 )

( % 6,22 )Ordainketa kredituak: 1.078.675,57

( % 4,04 )Datozen urteetako gastuak: 320.000,00



2023ko aurrekontua

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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

Ea.8.2.1. GFAk kirol federazioei eta
klubei kirol esparru guztietan eta
lehiaketa maila guztietan
emakumeek eta neskek parte
hartzeagatik emandako
dirulaguntzen eraginaren azterketa
egitea.

( % 100,00 )

Ea.8.2.2. Kirol klubetan eta
federazioetan parte hartzen duten
emakumeentzako ahalduntze
esperientzia pilotu bat garatzea.

( % 30,00 )

Ea.8.2.6. Emakumeek jarduera
fisikoan parte har dezaten
bultzatzea, adin guztietan.

( % 100,00 )

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.9.2.2. Emakume eta neskez
osatutako kirol taldeen aitortza
soziala sustatzea.

( % 100,00 )

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

Ea.9.3.1. GFAren aitortza publikoko
sari, lehiaketa eta beste ekitaldi
guztietan emakumeen presentzia
handitzea, kontuan izanik lurraldeko
emakumeen aniztasuna.

( % 100,00 )

Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan
emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua duten edo modu aktiboan
sustatzen ari diren erakundeak
ikusarazteko laguntza ematea.

( % 100,00 )

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.

( % 100,00 )

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

I.14.3.5. Kirol munduan emakumeen
eta nesken aurkako indarkeria
matxista prebenitzeko eta horretan
sentsibilizatzeko ekintzak
abiaraztea.

( % 50,00 )




