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1. Sarrera  

1.1. Aurrekariak eta testuingurua 

2018. urtean Eusko Jaurlaritzaren 2018-2021 aldirako IV. Gazte Planean definitutako estrategia abian jarri da. 2018-

2021 aldirako IV. Gazte Plana Eusko Jaurlaritzak gazteekin duen jardunaren eta konpromisoaren jarraipena da, eta 

bere helburu nagusia gazteen emantzipazioaren alde lan egitea da, bizitza-proiektuak eraiki eta gauzatu ahal izan 

ditzaten, eta, aldi berean, proiektu kolektiboetan parte hartzeko gaitasuna gara dezaten.   

Egituraren eta osaketaren ikuspegitik, Planak guztira 5 ardatz estrategiko, 10 arlo, 23 helburu eta 60 ildo estrategiko 

ditu; horiek jarduketa zehatzetan zehazten dira, Planean parte hartzen duten Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzek 

egindako urteko plan operatiboaren bidez.  

Era berean, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana III. Gazte Plana 2020ren Marko Orokorrarekin lerratuta dago. Azken 

horretan, beharrak, lehentasunezko erronkak, helburu estrategikoak eta esku-hartze ildoak zehazten dira, bai epe 

ertainerako (2016) bai epe luzerako (2020). Adostutako erakundearteko esparru horren helburu nagusia honako hau 

da: EAEko administrazioek rol handiagoa jokatzea gazteek, etorkizuneko gizartearen oinarri gisa, benetako aukera-

berdintasuna eta beren bizitza modu autonomoan eta librean garatzeko gaitasuna izatea lortzeari begira. 

EJren IV. Gazte Planaren lehenengo ezarpen-urte honetan, maila estrategikoan finkatutako helburu eta 

lehentasunezko ekimenei erantzuteko jarduketa-programa oso bat gauzatu da. Programa horretan, ekitaldian egin 

beharreko jarduketak zehazteaz gain, zein entitatek eraman behar dituen aurrera, aurreikusitako finantzazioa, 

balizko onuradunak diren pertsona edo entitateak eta martxan jartzearen berehalako ondorioak neurtu ahal izateko 

adierazleak finkatzen dira, baita ekitaldi bakoitzean erreferentziazko zein xede-balio lortu nahi den ere.  

Urteko programa hori bukatu ondoren, bere gauzatzea, bai fisikoa bai finantzarioa, ebaluatzeko garaia da. Horren 

bidez, emaitzen eta lortutako estaldura-mailaren berri izateaz gain, programaren informazio- eta jarraipen-sistema 

bera aztertuko da. Jarduketen gauzatzean betetzea eta eraginkortasuna hobetzeko eta inplikatutako eragileen 

komunikazioa eta partaidetza bermatzeko gomendioak proposatzea da ekitaldi honetako azken helburua. 

Dokumentu hau ekitaldi honetako jarraipen-ebaluazioaren txostena da eta Eusko Jaurlaritzako Gazteriako Sailarteko 

Batzordeari aurkeztuko zaio oniritzia eman diezaion, gazteriaren arloko jarduketak bultzatzen dituen organo eta 

horiek garatzea eta modu eraginkorrean aplikatzea bermatzen duen koordinazio-organo gisa. 

1.2. Ebaluazioaren helburuak 

IV. Gazte Planaren jarraipen-ebaluazioa definitutako programazioaren aplikazioa kontrolatzearekin eta barne-

kudeaketa egitearekin lotuta dago. Egindako analisiaren bidez, maila orokorrean, IV. Gazte Planaren garapen-egoera 

ezagutzeko asmoa dago, batetik, eta bestetik, bai maila operatiboan bai estrategikoan finkatutako helburuen lorpena 

bermatzeko gomendioak emateko asmoa. 

Zehazki, ebaluazioak honako helburu hauek ditu: 

 Jarduketa guztien gauzatze fisikoaren egoera eta planteatutako helburuen betetzea ikustea eta emaitza zuzenak 

edo berehalakoak baloratzea. 

 Gauzatze finantzarioaren maila egiaztatzea eta hasieran aurreikusitako aurrekontuarekin alderatuz 

desbideratzerik izan den begiratzea. 

 IV. Gazte Planaren lehenengo indarraldi-urteko benetako estaldura-maila ezagutzea eta, maila orokorrean, eragile 

onuradun motak aztertzea. 

 2018ko jarduketen programazioa martxan jartzean esku hartu duten eragileen erantzukidetasun- eta elkarlan-

maila baloratzea. 

 Planeko jarduketak ezartzearekin eta horren jarraipen-prozesuarekin lotutako gorabeherak antzematea eta 

erabilitako prozedura eta tresnak berrikustea. 
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2. Metodologia 

2.1. Ebaluazio mota 

Planaren garapen-fasearen arabera, ebaluazio hau ezarpen- edo prozesu-ebaluazio bat da, bi ardatzez osatua: 

Planaren martxan jartzea, aplikazioa eta funtzionamendua baloratzea eta Plana aurreikusitakoarekin alderatzea. 

Mota honetako ebaluazioen helburua Planaren garapena gidatzea eta antzemandako balizko desbideratzeak edo 

gorabeherak zuzentzeko doitzeak edo hobekuntzak egitea da. 

Hala ere, egin den garaiagatik –Planaren lehenengo indarraldi-urtearen amaieran– eta edukiagatik, programatutako 

jarduketen benetako aplikazio-maila, ondorio zuzen edo berehalakoak eta Planaren ezarpenaren neurketa-, 

kudeaketa- eta kontrol-sistemaren beraren funtzionamendua baloratzeko jarraipen-ebaluazio bat da. 

Jarraipen-sistemaren ebaluazioari dagokionez, edukia, fidagarritasuna eta egokitasuna aztertzera bideratuta egon 
behar du, eta Planaren eguneroko kudeaketan eta gauzatze egokian egiten duen ekarpen-maila zehaztu. Honako 
hau egiaztatu behar da: 

 Sistemak Planaren alderdi guztiak biltzen dituen, zehazki deskribatuz. 

 Organo kudeatzaileen eta gauzatzaileen antolaketa-egituretara egokituta eta doituta dagoen. Hau da, eguneroko 

kudeaketaren barruan dagoen eta Planaren gauzatzean eta kudeaketan inplikatutako guztiek esku hartzen duten 

ikusi behar da.  

 Bere zeregina betetzeko erabiltzen dituen tresnak egokiak diren eta ematen duen informazioa fidagarria den. 

 

Ebaluazioa egin duen eragileari dagokionez, metodologikoki, kanpo-ebaluazio bat da, txosten hau 2018. urteko Plan 

Operatiboaren gauzatzeaz arduratzen diren erakundeetatik edo eragileetatik independentea den kanpoko talde 

tekniko batek egin baitu. 

 

Azkenik, bere eginkizunaren arabera, txosten honetan aurkeztutako ebaluazioa «hezigarria» da, IV. Gazte Plana eta 

horren urteko plan operatiboak hobetzeko informazioa ematera zuzenduta baitago. 

2.2. Erabilitako ebaluazio-irizpideak 

2018an gauzatutako jarduketak ebaluatzeko honako balorazio-irizpide hauek erabili dira modu homogeneoan:  

 Betetzea, analisirako ikuspegi bikoitz gisa: programatutako jarduketen gauzatze fisikoarena eta aurrekontuaren 

betearaztearena, erabilgarri dauden bitartekoen erabilera neurtzeko. 

 Eraginkortasuna, 2018an gauzatutako jarduketekin bilatzen ziren helburuen eta lortutako emaitzen arteko lotura 

gisa. 

 Estaldura, egindako jarduketen benetako onuradun diren pertsona edo entitateen proportzioa neurtzeko. Irizpide 

horren ardatza, era berean, 2018. urteko Plan Operatiboak gazteen kolektiboari zehazki zuzendutako jarduketak 

zein neurritan biltzen dituen baloratzea izango da. 

 Erantzukidetasuna, jarduketetan koexekutatzaile edo kolaboratzaile gisa aritzen diren hainbat eragilek 

zenbaterainoko partaidetza duten neurtzeko. 

 
Zehazki, txosten honetan aurkeztutako ebaluazioak honako galdera hauei erantzuten die: 

 Jarduketen urteko Plan Operatiboa planifikatu bezala garatzen ari da? Zein da programatutako jarduketen 

aurrerapenaren edo gauzatze fisikoaren egoera?  
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 Programatutako jarduketen gauzatzean beste entitate, eragile edo administrazio batzuk ere parte hartzen ari 

dira? 

 Programatutako jarduketak martxan jartzeko erabilitako bitartekoei dagokienez, zenbaterainokoa da gauzatze 

finantzarioa? 

 Gazteen kolektiboarengana iristen ari da? 

 Jarraipen-sistemak Planaren gauzatzea eta emaitzak baloratzeko behar den informazioa bermatzen du? 

 Emaitzen adierazleetan finkatutako xede-balioak lortzen ari dira? Zein mailatan ari dira betetzen jarduketa 

bakoitzerako planteatutako helburuak? 

 

2.3. Informazioa lortzeko datu-iturriak eta erabilitako teknikak eta prozedurak 

Erabilitako metodologiak informazioaren analisia izan du oinarrian (datu kuantitatiboak eta informazio kualitatiboa), 

baita hainbat adierazle ere, honako informazio-iturri hauetatik eskuratuak: 

 Aholkularitza-taldeak eraikitako datu-basea. Alde batetik, 2018ko Plan Operatiboaren barruan 

programatutako jarduketa guztiei buruzko Acceseko datu-basean dagoen informazioa biltzen du, Eusko 

Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak mantendu eta elikatua; eta, beste alde batetik, aurreikusitako 

jarduketen programaren gauzatzearen emaitzen datuak, IV. Gazte Planean inplikatuta dauden Eusko 

Jaurlaritzako zuzendaritza bakoitzak betetako ebaluazio-fitxei esker bilduak. 

 Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza inplikatu bakoitzeko arduradun teknikoekin fitxetan jasotako informazioa 

osatu eta kontrastatzeko eta emandako datuen interpretazioaren inguruko zalantza posibleak argitzeko 

egindako lansaioak. 
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3. Emaitza nagusiak 

3.1. 2018ko programazioak IV. Gazte Planaren egitura estrategikoari emandako erantzuna 

Atal honetan, testuinguruan kokatzeko, 2018ko ekitaldian IV. Gazte Planean definitutako estrategia ezartzeko 

finkatutako urteko Plan Operatiboaren panoramika orokor bat agertzen da.  

 

Hala, 2018ko urteko programazio hori guztira 242 jarduketaz1 osatuta dago; horietatik % 56 lehenengo ardatzaren 

barruan daude (Emantzipazioa eta autonomia). 

 

2018ko programazioko jarduketen banaketa, IV. Gazte Planeko ardatzen arabera (%-tan) 

 

Iturria: egileek egina 

 

Arreta IV. Gazte Planaren jarduketa-arlo edo -esparruetan jarriz, ekitaldi honetarako programatutako jarduketa 

gehienak enpleguaren eta hezkuntzaren arloetakoak dira: 

  

                                                
1 2018. urtearen hasieran, guztira 229 jarduketa onartu ziren; hala ere, ebaluazioa egiteko garaian, ekitaldian zehar jarduketen 
kopurua 242ra igo dela ikusi da. 
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2018ko programazioko jarduketen bolumena, IV. Gazte Planeko arloen arabera 

 

Iturria: egileek egina 

 

IV. Gazte Planaren helburu estrategikoei dagokienez, 2018ko urteko programazioak, nagusiki, honako helburu hauei 

erantzuten diela ikusten da: 1. Balioetan oinarritutako hezkuntza eta 2. Kalitate oneko enplegua duten gazte gehiago 

(bien artean, aurreikusitako jarduketa guztien % 28 biltzen dituzte), biak ala biak Emantzipazioa eta autonomia 

ardatzaren barrukoak. 

2018ko programazioko jarduketen bolumena, IV. Gazte Planeko helburuen arabera 

 

Iturria: egileek egina 

 

Arreta IV. Gazte Planaren ildo estrategikoetan jarriz, 2018ko urteko programazioko jarduketek jasotako 60 ildo 

estrategikoetatik 55i erantzuten dietela esan daiteke.  
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Ondoko taulan, dokumentu hau ixteko garaian oraindik 2018ko ekitaldi honetarako jarduketa programaturik ez duten 

IV. Gazte Planaren ildo estrategikoen zerrenda agertzen da. 

Ardatza Arloa Helburua Ildoa 

Emantzipazio
a eta 
autonomia 

Enplegua 

Hezkuntza-arloa eta lan-arloa 
gehiago hurbiltzea eta batetik 
bestera azkarrago igarotzea 

Enplegurako prestakuntzaren berrikuntza: 
Enplegatzaileen sentsibilizazioa eta konpromisoa 

Gazteen lan-baldintzak hobetzea Osasunaren zaintza 

Etxebizitza 
Etxebizitza bat eskuratzeko aukera 
gehiago gazte-kolektiboarentzat  

Gazte-kolektiboei etxebizitza babestuak lortzeko 
lehentasuna ematea  

Hezkuntza Gazte ikertzaile gehiago Emakume gazteak ikerketari lotutako karreran 

Ongizatea eta 
bizitza 
osasungarria 

Osasuna 
Gazteen gehiegizko pisua eta 
obesitatea murriztea 

Gazteen artean jarduera eta ariketa fisikoak sustatzea 

 

IV. Gazte Planeko ildo estrategiko bakoitzeko programatutako jarduketen bolumenari dagokionez, gehienak honako 

ildo hauetan bilduta daude: 

2018ko programazioko jarduketen bolumena, IV. Gazte Planeko ildo estrategikoen arabera  

 

Iturria: egileek egina 
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3.2. 2018ko programazioko gauzatze-maila 

IV. Gazte Planaren lehenengo indarraldi-urte honetarako definitutako Plan Operatiboaren ezarpenari dagokionez, 

aurreikusitako jarduketen gauzatze-maila handia dela ikusten da (% 98,7koa). IV. Gazte Planean parte hartzen 

duten zuzendaritza, entitate eta organismoek planteatutako helburuei erantzuteko konpromiso-maila handia 

daukatela adierazten du horrek. 

2018ko Plan Operatiboan programatutako jarduketetatik zenbat gauzatu diren  

 

Iturria: egileek egina 

Aurreko grafikoan ikus daitekeen bezala, hasieran aurreikusitako hiru jarduera bakarrik geratzen dira ezartzeko. 

Honako taula honetan, zer jarduketa diren adierazten da: 

1. ardatza. Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa: Enplegua 

Helburu estrategikoa: Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Esku-hartze lerroa: Orientazio eta laguntza espezifikoa 

1. LGTBI kolektiboaren lan-diskriminazioaren aurkako LGTBI + Lanbide lantaldea 
LGTBI + Lanbide lantaldearen bilerak, LGTBI kolektiboa diskriminatzea saihesteko jarduketak 
garatzeko. 

 Sail arduraduna: Enplegua eta Gizarte Politikak (Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza) 

Ez egiteko arrazoia: Lanbideko teknikariek jarduketa aurrera eramateko denborarik ez izatea.  

Arloa: Hezkuntza 

Helburu estrategikoa: Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Esku-hartze lerroa: Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

2. Berdinduren Eskola Segurua programa 
«Eskola segurua: LGTBIfobiari aurrea hartzea eta horri aurre egitea» estrategiarekin zerikusia duten 
erakundeek elkarrekin biltzeko, kontrastatzeko, koordinatzeko eta elkarlanean aritzeko esparru bat 

sortzea 
 Sail arduraduna: Enplegua eta Gizarte Politikak (Familia Politikako eta Aniztasuneko 

Zuzendaritza) 

Ez egiteko arrazoia: Langile-aldaketaren ondorioz, LGTBIko teknikari lanpostua aldi batez bete gabe 
egon da eta horrek jarduketa martxan jartzea eragotzi du. 
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3. ardatza. Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa: Gizarte-ekintza 

Helburu estrategikoa: Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Esku-hartze lerroa: Kolektiboen arteko berdintasuna 

3. «Euskal gizonen eskutitza»-ren hedapena 
«Euskal gizonen eskutitza, berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren kontra» agiria 
zabaltzea. Hainbat bidetatik zabalduko da eta sinadurak bilduko dira, Gizonduzen webgunean dagoen 
aplikazioaren bitartez 

 Sail arduraduna: Lehendakaritza (Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea) 
Ez egiteko arrazoia: Jarduketa horren ordez Gizonok, esan eta egin kanpaina egin zen. 

 

2018ko programazioa Eusko Jaurlaritzako sail eta zuzendaritza/entitate bakoitzaren arabera aztertuz, jarduketa 

gehien egin dituztenak Gazteria Zuzendaritza (% 13,4), Lanbide (% 10,5) eta Hezkuntza Berriztatzea (% 9,6) izan 

direla ikusten da.  
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Beste alde batetik, arreta IV. Gazte Planeko jarduketa-ardatz bakoitzean jarriz, honako emaitza hauek lortzen dira 

2018. urterako programatutako jarduketen gauzatze fisikoari dagokionez. 

3.2.1. Emantzipazioa eta autonomia 

IV. Gazte Planaren lehen ardatzari, Emantzipazioa eta autonomia izenekoari dagokionez, 2018. urterako 

programatutako 135 jarduketetatik 133 egin dira. 

2018ko Plan Operatiboan 1. ardatzerako programatutako jarduketetatik zenbat gauzatu diren  

 

Iturria: egileek egina 

Honako grafiko honetan ikus daitekeen bezala, 1. ardatz honetako Kalitate oneko enplegua duten gazte gehiago eta 

Balioetan oinarritutako hezkuntza helburu estrategikoetan egin dira jarduketa gehienak (% 25 eta % 24, hurrenez 

hurren, lehenengo ardatz honetan gauzatutako jarduketen kopuru osotik). 

1. ardatzeko (Emantzipazioa eta autonomia) helburu bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena  

 

Iturria: egileek egina 
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Jarduketa-ildoen mailara jaitsita, Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

 

, Lehen lan-esperientzia izateko bide ematea eta Ekimen ekintzaileen babesa ildoetan egin dira jarduketa gehienak 

(% 10 eta % 8 artean, egindako lehenengo ardatzeko jarduketen kopuru osoaren gainean, kasu bakoitzean).  

Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa ildoan egindako jarduketak, nagusiki, honako 

tipologia hauetan sailkatu daitezke: 

 Gazteekin lan egiten duten profesionalei edo zuzenean ikasleei zuzendutako prestakuntza-

programak. 

 Sentsibilizazio-kanpainak hainbat komunikabidetan. 

 Genero-indarkeriaren biktimei arreta emateko prozedurak hobetzea. 

 Ikastetxeentzako laguntzak, genero-indarkeria prebenitzeko proiektuak diseinatzeko. 

 

1. ardatzeko (Emantzipazioa eta autonomia) jarduketa-ildo bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena  

 

Iturria: egileek egina 
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3.2.2. Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Nabarmentzekoa da Ongizatea eta bizitza osasungarria ardatzean programatutako jarduketa guztiak gauzatu direla; 

guztiak, osasunaren arlo edo esparrukoak. 

2018ko Plan Operatiboan 2. ardatzerako programatutako jarduketetatik zenbat gauzatu diren  

 

 
Iturria: egileek egina 

 

IV. Gazte Planaren helburu estrategikoei dagokienez, gauzatutako jardueren ia erdiak Gazteen portaera arriskutsuak 

eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea helburura bideratuta daude eta, nagusiki, honako hauek 

egin dira: 

 Tabakoa eta alkohola kontsumitzearen arriskuez eta trafiko-istripuetan dituzten ondorioez ohartarazteko, 

mugikortasun seguru eta jasangarria sustatzeko eta gai horien inguruko bitarteko didaktikoak banatzeko 

kanpainak. 

 Jokoaren arloko kontrola eta ikuskaritza indartzeko ekintzak, nerabeek jokoarekiko mendekotasun-

jokabideak garatzea eta sare sozialak arduragabeki erabiltzea saihesteko. 

2. ardatzeko (Ongizatea eta bizitza osasungarria) helburu estrategiko bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 
Iturria: egileek egina 
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Jarraian, esku-hartze lerroak agertzen dira, gauzatutako jarduketen kopuruaren arabera antolatuta: 

2. ardatzeko (Ongizatea eta bizitza osasungarria) jarduketa-ildo bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 
Iturria: egileek egina 

 

3.2.3. Berdintasuna eta gizarteratzea 

Gizarte-ekintza eta berdintasuna ardatzaren kasuan, guztira 21 jarduketa zeuden aurreikusita eta ebaluazio-

prozesuak agertarazi duenez, azkenean, aurreikusitako jarduketetako bat ez da egin, Emakunde-Emakumearen 

Euskal Erakundeak bultzatutako «Euskal gizonen eskutitzaren hedapena», horren ordez «Gizonok, esan eta egin» 

kanpaina egin baita. 

2018ko Plan Operatiboan 3. ardatzerako programatutako jarduketetatik zenbat gauzatu diren  

 

 
Iturria: egileek egina 

Arreta ardatz honetako helburu estrategikoetan jarriz, bi helburu hauetan egin dira jarduketa gehienak, neurri 

berean: Berdintasunean aurrerapausoak ematea hainbat entitateren artean helburuan –gazte guztien artean 

berdintasun benetako eta eraginkorra lortzeko lan egitera zuzenduta dago, horien sexu-joera alde batera utzita eta 
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genero-indarkeriaren aurkako borrokan arreta berezia jarriz– eta Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

helburuan –emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea du xede, genero-desparekotasun eta -diskriminazio 

larrienetakotzat jotzen baitu–. 

3. ardatzeko (Berdintasuna eta gizarteratzea) helburu estrategiko bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 
Iturria: egileek egina 

Ardatz honi dagozkion esku-hartze lerroetan emaitza nahiko gorabeheratsuak daude. Sentsibilizazioa eta 

prebentzioa (zero tolerantzia) eta Berdintasuna etxean eta familian (kontziliazio arduratsua) lerroetan egin dira 

jarduketa gehien. Honako grafiko honetan, esku-hartze lerroetan egin diren jarduketen kopuru banakatua agertzen 

da: 

3. ardatzeko (Berdintasuna eta gizarteratzea) jarduketa-ildo bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 
Iturria: egileek egina 
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Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia) lerroan gauzatu diren bost jardueren tipologia zehaztuz, horietako 

bi prestakuntza-programekin lotuta daudela ikusten da; beste bi jarduketa generoaren arloko master ofizialeko 

ikasketak egiteko dirulaguntzak dira eta, azken jarduketak, Gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko Beldur 

Barik kanpaina izenekoak, hainbat motatako ekintzak biltzen ditu, hala nola lehiaketa baterako deialdia egitea, 

topaketa-jardunaldi bat antolatzea edo puntu lila erabiltzea sustatzea emakumeen aurkako indarkeria 

errefusatzearen ikur gisa. 

 

3.2.4. Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Ardatz honetan, aurreikusitako 27 jarduketetako guztiak egin dira; horietatik guztira 20 partaidetzaren arlo edo 

esparrukoak ziren eta 7 kontsumokoak.  

2018ko Plan Operatiboan 4. ardatzerako programatutako jarduketetatik zenbat gauzatu diren  

 

 
Iturria: egileek egina 

Ikusten denez, ardatz honen barruan martxan jarri diren jarduketen % 74k Komunikazioa, partaidetza eta elkarren 

ezagutza bultzatzea helburu estrategikoari erantzuten diote.  

4. ardatzeko (Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa) helburu estrategiko bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 
Iturria: egileek egina 

 

Jarduketa-lerroei dagokienez, jarduketen % 44 Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak lerroa sustatzera 

bideratuta daude. Jarduketa-lerro horren bidez gazteen kolektiboa sentsibilizatzeko eta EAEn gazteek parte hartzeko 

dauden tresnak ezagutarazteko asmoa dago eta 2018. urtean mota honetako jarduketak egin dira: 

 Euskadiko gazteek hainbat gairi buruz (enplegua, emantzipazioa, gizarte-testuingurua) duten iritzia 

ezagutzeko azterlan eta ikerlanak egin dira. 

 Gazteei informazioa eta laguntza emateko tresnak eta zerbitzuak martxan jarri. 

 EAEko gazteentzako tokiko ekipamendu-sarea bultzatzeko dirulaguntzak eman. 
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 Gazteriaren arloko langileei gazteek eremu digitalean dituzten ohiturak, jokabideak eta bizipenak ezagutzeko 

ikastaroak eman zaizkie. 

 

4. ardatzeko (Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa) jarduketa-ildo bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 

Iturria: egileek egina 

 

3.2.5. Sozializazioa 

Ardatz honetan 2018. urteko Plan Operatiboan programatutako 32 jarduketak egin dira; horietatik % 40 kulturaren 

arlo edo esparrukoak dira. 

2018ko Plan Operatiboan 5. ardatzerako programatutako jarduketetatik zenbat gauzatu diren 

 

 

Iturria: egileek egina 

Arreta IV. Gazte Planeko azken ardatz horren helburu estrategikoen azterketan jarriz, 2018. urtean egindako 

jarduketen % 40 Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-

jarduerak garatzeko interesa indartzea helburura zuzenduta zeudela ikusten da.  
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5. ardatzeko (Sozializazioa) helburu estrategiko bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 

Iturria: egileek egina 

 

Esku-hartze lerroei dagokienez, jarduketen % 37 Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea helburura 

zuzenduta daude, azken urteetan nabaritu den joera negatiboari buelta emateko, zeinak adierazten duen 15 urtetik 

29ra bitarteko gazte euskaldunek gero eta gutxiago erabiltzen dutela euskara lagunekiko harremanetan2. Nagusiki, 

mota hauetako jarduketak egin dira: 

 Entitateentzako dirulaguntzak, euskararen erabilera sustatzeko aisialdiko programak, argitalpen eta 

aplikazioak eta webguneak egiteko. 

 Eskolaz janpoko jarduketa-programak (udalekuak eta/edo kanpalekuak). 

 Mintegiak, jardunaldiak edo topaketa eta komunikaziorako bestelako jarduketak. 

 

5. ardatzeko (Sozializazioa) jarduketa-ildo bakoitzean gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 

Iturria: egileek egina 

                                                
2Gazteen Euskal Behatokiaren arabera, 2004 eta 2016 bitartean, beren lagunekin komunikatzeko hizkuntza nagusi gisa euskara 
erabiltzen duten 15 urtetik 29ra bitarteko gazteen bolumena % 10 baino gehiago jaitsi da; hala, % 48,5etik % 38,1ra igaro da 
(Iturria: Euskadiko Gazteak bilduma). 
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3.3. 2018ko programazioaren aurrekontua betearaztea 

Jarraian dauden lerroetan, 2018. urtean gauzatutako Plan Operatiboaren betetze-maila aztertuko da, hasieran 

aurreikusitako aurrekontura egokitzearen ikuspegitik. 

Egindako azterketaren emaitzaren arabera, 2018ko ekitaldia amaituta, urtearen hasieran aurreikusitako aurrekontua 

baino % 12 gutxiago betearazi da; hori, neurri batean, azkenean egin gabe utzi diren jarduketek justifikatu dezakete. 

2018ko ekitaldirako programatutako aurrekontutik betearazi den zenbateko osoa 

 

 

Iturria: egileek egina 

Betearazitako aurrekontuaren zenbateko osoa IV. Gazte Planeko ardatz bakoitzaren arabera banakatuta, 

Emantzipazioa eta autonomia ardatzak gastuaren zati handiena biltzen duela ikusten da (betearazitako kopuru 

osoaren % 63,7). Hala ere, jarduketa bakoitzagatik batez besteko gastu handiena izan duen ardatza Berdintasuna 

eta gizarteratzea izenekoa izan da; 20 jarduketa bakarrik eginda betearazitako aurrekontuaren zenbateko osoaren 

% 31,6 biltzen du (batez beste 2,8 milioiko gastua jarduketa bakoitzagatik). 

 
Betearazitako aurrekontua jarduketa-arlo edo -esparruen arabera banakatuz, hezkuntzaren arloak eta gizarte-

ekintza eta berdintasunaren arloak exekutatutako zenbateko osoaren % 64,4 biltzen dutela ikusten da.  
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2018ko ekitaldian exekutatutako zenbateko osoa, jarduketa-arlo bakoitzaren arabera 

  

 

Iturria: egileek egina 

Beste alde batetik, betearazitako gastua hasieran aurreikusitakoarekin alderatuz, kontsumoaren arloak du 

desbideratze handiena (% 50 gutxiago) eta ondoren enpleguarenak (% 35 inguru gutxiago). 

Helburu estrategikoei dagokienez, Gizarte-ekintza eta berdintasuna arloko Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak 

prebenitzea helburuan betearazi da aurrekontu-bolumen handiena (betearazitako aurrekontu osoaren % 24,9); 

ondoren, hezkuntzaren arloko Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman helburuan (betearazitako aurrekontu 

osoaren % 19,6).  

2018ko ekitaldirako aurrekontuaren zenbateko osotik gauzatu den gastua, helburu estrategiko bakoitzaren arabera 

 

Iturria: egileek egina 



2018ko urteko jarraipen-ebaluazioaren txostena - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 | Emaitza nagusiak 

 

26 

 

Helburu estrategikoen kasuan, gauzatutako gastua hasieran finkatutako aurrekontuarekin alderatuz, desbideratze 

handiena Kalitate oneko enplegua duten gazte gehiago helburuan gertatu da; % 35 gutxiago gauzatu da. 

Analisiarekin jarraituz, hurrengo grafikoan, IV. Gazte Planeko jarduketa-ildoetako aurrekontu-betearaztearen arloko 

konparazioa agertzen da. Hala, Gizarte-ekintza eta berdintasuna arloko Oinarrizko beharrak estaltzea lerroak 2018. 

urtean gauzatutako gastuaren % 24,9 biltzen duela ikusten da.  

2018ko ekitaldirako aurrekontuaren zenbateko osotik gauzatu den gastua, esku-hartze lerro bakoitzaren arabera 

 

Iturria: egileek egina 

Baina enpleguaren arloko Lehen lan-esperientzia izateko bide ematea lerroak % 35eko desbideratzea du, lerro 

horretan aurreikusitako jarduketak martxan jartzeko egindako gastua hasieran programatutako aurrekontuarekin 

alderatuz gero.  

Arreta gauzatutako jarduketetan jarriz gero, horietako hamarrek betearazitako aurrekontu osoaren % 73 biltzen 

dutela ikusten da. Gainera, nabarmena da Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria 

lerroarekin lotutako jarduketak gastu osoaren % 32 biltzen duela.  
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Azkenik, hurrengo orrialdean agertzen den taulan, gauzatutako gastua eta aurreikusitako aurrekontua alderatzen 

dira, 2018. urteko Plan Operatiboa gauzatzeaz arduratu diren Eusko Jaurlaritzako sail, zuzendaritza eta 

entitate/organismo bakoitzaren arabera banakatuta.  

Programatutako aurrekontuaren kopuruari dagokionez, kasu batzuetan zenbatekorik gabe agertzen da, dagokion 

zuzendaritzak gazteen kolektiboari bideratutako zenbatekoa kalkulatzeko zailtasunak izan dituelako, dela bere 

jarduketak populazio orokorrari zuzenduta daudelako, dela beste mota bateko kolektiboei estaldura ematen dietelako 

eta onuradun horien bolumenari buruzko informaziorik ez dagoelako.  
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3.4. Estaldura-maila 

IV. Gazte Planak, lehen ezarpen-urtean, gazteen kolektiboari bakarrik onura egiteko –beste mota bateko hartzailerik 

barne hartu gabe– diseinatutako jarduketen % 65 inguru gauzatu ditu. 

2018ko ekitaldiko Plan Operatiboari esker, gutxienez 1.089.765 pertsonari egin zaie onura 

eta horietatik 306.048 gazteen kolektibokoak3 izan dira. 

Azken datu hori IV. Gazte Planeko ardatzen arabera banakatuta, gazte kopuru handienari 

(% 25 inguru) eragiten dion ardatza Emantzipazioa eta autonomia izenekoa dela ikusten 

da.  

Gazte onuradunen bolumena, IV. Gazte Planeko jarduketa-ardatz bakoitzaren arabera 

 
Iturria: egileek egina 

Gazte onuradunen profila aztertuz, onuradunen % 21 emakumeak izan direla ikusten da4. 

2018an gauzatutako jarduketa bakoitzeko onuradunei buruz emandako informazioaren arabera, hurrengo taulan 

gazte onuradun gehien izan dituzten jarduketak ikusten dira: 

 

Jarraian, gazte onuradunen profila aztertzen da, 2018an IV. Gazte Planeko jarduketa-arlo bakoitzean gauzatutako 

jarduketen arabera. 

                                                
3 Onuradunen kopuru osoa 135 jarduketatan bildutako estaldura-datuen baturaren bidez lortzen da. Hau da, 2018an gauzatutako 
jarduketen % 56,5ek bakarrik ematen dituzte onuradunen bolumen osoa kuantifikatu ahal izateko datuak. 
4 Onuradunen generoaren araberako banakapena 2018. urtean gauzatutako 239 jarduketetatik 74tan bakarrik egin da.  
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3.4.1. Emantzipazioa eta autonomia 

 

Iturria: egileek egina 

3.4.2. Ongizatea eta bizitza osasungarria 

 

Iturria: egileek egina 

 



2018ko urteko jarraipen-ebaluazioaren txostena - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 | Emaitza nagusiak 

 

30 

 

3.4.3. Berdintasuna eta gizarteratzea 

 

Iturria: egileek egina 

3.4.4. Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

 

Iturria: egileek egina 
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3.4.5. Sozializazioa 

 

Iturria: egileek egina 

3.5. 2018an aurreikusitako helburuen betetze-maila 

2018. urteko Plan Operatiboak eraginkortasun-maila handia izan du, gauzatutako jarduketen % 84k baino 

gehiagok finkatutako helburuak betetzeak5 erakusten duen bezala.  

IV. Gazte Planaren 2018. urteko programazioan finkatutako helburuen betetzearen eraginkortasun-maila 

 

 

Iturria: egileek egina 

 

  

                                                
5 Ebaluazio-fitxetan garatutako jarduketen % 96,2ren helburuen betetzeari edo ez-betetzeari buruzko informazioa eman da. Beraz, 
ez dakigu gainerako jarduketa-ehunekoan, jarduketa gauzatu arren, planteatutako helburuei erantzun partziala edo osoa ematen 
ari zaien. 
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2018. urteko programaziotik gauzatutako jarduketen bolumena, finkatutako helburuen betetze-mailaren arabera 

 

 

Iturria: egileek egina 

Beste alde batetik, aipatzekoa da gauzatutako jarduketen % 12k partzialki betetzen dituztela urteko 

programazioan finkatutako helburuak.  

Hiru jarduketen kasuan bakarrik lortu da partzialki betetzearen arrazoiak kualifikatzeko informazioa biltzea. Zehazki, 

horietako bi oraindik gauzatzen ari dira eta, horregatik, helburuak ezin dira osoki betetzat jo; hirugarren kasuan 

argudiatu denez, berriz, hasieran bestelako asmoa izan arren, jarduketaren benetako onuradunak gazteak bakarrik 

ez izateak eragin du betetzea partziala izatea.  

2018ko programazioak IV. Gazte Planaren indarraldirako finkatutako xede-balioen lorpenean egin duen ekarpenari 

dagokionez, nabarmentzekoa da, era berean, guztira 109 jarduketatan lortu dela  magnitude-adierazleetan 

2018rako finkatutako xede-balioa; horietatik % 54k, gainera, balio hori gainditu dute. 

3.6. Kanpoko eragileekiko erantzukidetasun- edo elkarlan-maila 

2018ko ekitaldian gauzatutako Programa Operatiboak erdi-mailako elkarlana  adierazten du, izan ere, gauzatutako 

jarduketen % 46,38an aritu dira hainbat erakunde elkarlanean horiek gauzatzen.  

Hala ere, txosten hau egiteko informazio-iturri gisa erabili diren jarduketen ebaluazio-fitxetan ez da zehazten 

kanpoko eragile horiek Planeko jarduketen gauzatzean izan duten partaidetza-maila; hau da, ez dakigu eragile 

erantzukide rola bete duten –erabakiak hartzeko ahalmena eta lortu diren emaitzen inguruan kontu emateko ardura 

izan duten– edo, aitzitik, beren rola jarduketak gauzatzen laguntzea edo elkarlanean aritzea izan den. 

Beste eragile batzuen laguntzaz gauzatutako jarduketen bolumena 

 

 

Iturria: egileek egina 
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2018an gauzatutako jarduketak garatzen elkarlanean aritu diren eragileen zerrenda honako kategoria edo mota 

hauetan banatu daiteke: 

 Tokiko erakundeak 

 Foru-aldundiak eta bestelako foru-entitateak 

 Erkidegoko administrazioko beste organismo eta entitate batzuk 

 Europako administrazio publiko eta entitateak 

 Elkarteak eta klubak 

 GKEak, fundazioak eta hirugarren sektoreko bestelako entitateak 

 Hezkuntza-erakundeak (unibertsitatea, LHko zentroak eta ikastetxeak) 

 Enplegu-zentroak 

 Enpresak 

 Berrikuntza- eta ekintzailetza-zentroak 

 Ikertegiak 

 

Ildo horretan, jarraian ikus daitekeen bezala, honako erakunde hauek aritu dira elkarlanean Eusko Jaurlaritzako 

zuzendaritzekin eta/edo lagundu diete jarduketak garatzen: 

 

Hurrengo taulan, zeharkakotasun handieneko jarduketak sailkatu dira, ekintza bakoitza garatzeko elkarlan- edo 

koordinazio-maila handiena izan duten jarduketak ikusarazteko, horietan parte hartu duten eragile eta erakundeak 

adierazita: 
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Hurrengo orrialdeetan, laburpen gisa, 2018ko ekitaldian programatutako eta gauzatutako jarduketen emaitza 

nagusiak agertzen dira, dagokien ardatz eta jarduketa-arlo bakoitzaren arabera antolatuta. 

Grisez, 2018. urteko Plan Operatiboa onartu zenean aurreikusita ez zeuden arren ekitaldian zehar urteko programazio 

horretan sartu diren jarduketak agertzen dira. 

Beste alde batetik, jarduketa batzuetan, ezin izan da azkenean betearazitako aurrekontuari eta/edo magnitude-

adierazleetan lortutako balioei buruzko informaziorik eskuratu, honako arrazoi hauetakoren batengatik: 

 Jarraipen-ebaluazioa egiterakoan jarduketa oraindik ere martxan zegoenez ez zegoelako emaitzei buruzko behin 

betiko informaziorik. 

 Jarduketa programa zabalago baten barruan dagoelako, horrek, era berean, beste jarduketa paralelo batzuk 

jasotzen dituelako, eta ez dagoelako horietako bakoitzaren emaitzei buruzko informazio banakaturik. 

 Jarduketaren funtsa eta mota dela eta (adibidez, publizitate-kanpainak, herritarrak mugiarazteko kanpainak, 

etab.), zaila delako horren estaldura- eta irismen-mailari buruzko informazioa biltzea edo estimazio fidagarri 

bat egitea.  



 

 

 

 
  

1. ARDATZA  

Emantzipazioa eta autonomia 
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1. ARLOA: Enplegua 
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Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Mondragon Unibertsitatearentzako dirulaguntza 

izenduna (Lanbide-informazioa eta -orientazioa)  - 
Artatutako gazteen kopurua 250 168

Deustuko Unibertsitatearentzako dirulaguntza izenduna 

(Lanbide-informazioa eta -orientazioa)  - 
Artatutako gazteen kopurua 450 402

 EHU/Euskal Herriko Unibertsitatearentzako 

dirulaguntza izenduna (Lanbide-informazioa eta -

orientazioa)  - 

Artatutako gazteen kopurua 750 760

Lan-munduan hasteari buruzko azterketa - LH eta 

unibertsitateak
                 36.000 € Egindako txosten/azterketen kopurua 92 96

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Hezibi programa: Gazteek prestakuntza eta lana 

txandakatzea
             2.280.000 € 

Hezibi programan sartutako pertsona 

kontratatuak
                     1.000                      1.006 

Titulazioen aukeraketa Unibertsitate Prestakuntza 

Dualerako
             2.661.000 € 

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Nazioartekotze-bekak

Nazioartekotzearen esparruan prestatzeko bekak, 

enpresetan praktikak egitea

barne hartzen dutenak.

304.936,42 € Emandako beka kopurua 100 74

“Global Training” bekak, praktikak enpresa eta 

erakundeetan egiteko, atzerrian. 1.133.000 € Gaituta dauden erakundeen kopurua 7 7

Praktiketan kontratatzea 35 urtetik beherakoak 

kanpoan
26.200 €

Gazteei egindako praktikaldiko 

kontratuen kopurua
80 2

Lehen Aukera 830.399,08 € Gazteei egindako kontratuen kopurua 880 309

Lankidetza Hitzarmena Eusko Jaurlaritzako Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eta Deustuko 
Egotzi gabe Egindako praktika kopurua 12 12

Kanpo-ekintzaren alorreko profesionalak 

espezializatzeko bekak
112.000 € Deitutako beken kopurua 8 8

Nekazaritzako elikagaien sektorera eta enpresetara 

hurbiltzeko bekak
Parte-hartzaileen kopurua 35 35

Besteren kontura kontratatzeko laguntzen ildoa 

(LEADER ikuspegia)
29.900 € Sortutako enplegu (gazte) kopurua 6 5

Ez-Leader landa-inguruetako enplegu-sorrera garbirako 

laguntza-ildoa
23.240 € Sortutako enplegu (gazte) kopurua 4 5

Lan-arlora igarotzeko bekak 3.200.000 € Beka kopurua                      1.600                         939 

Helburu estrategikoa: Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago

1. ARDATZA. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

 

Helburu estrategikoa: Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza- eta lan-arloaren trantsituan

Ildoa: Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea

Ildoa: Prestakuntza-sistema dualaren garapen integrala

Ildoa: Lehenengo lan-esperientziak ematea

1: ARLOA: ENPLEGUA
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Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Kontratazioko modalitateei buruzko gidaliburua; 

berariaz gazteei eta, bereziki, emakume gazteei 

zuzendutako laguntzak txertatzea.

                   2.640 € Gidak izandako eguneratzeen kopurua 6 6

Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak kontrata ditzaten 

EAEko lantokietan.
                 64.250 € 

Kontratatutako gazte langabeen 

kopurua.
226 6

Gazteen kontratazioa toki-entitateetan. Gazte 

Enplegurako 2014-2020 Programa Operatiboa, 

Gazteentzako Bermea

             4.952.950 € Kontratatutako gazteen kopurua 400 258

Enplegua sustatzeko toki-ekintzak              3.457.023 € 
Proiektuak aurkeztu dituzten udalen 

eta/edo mankomunitateen kopurua
30 45

30 urtetik beherakoak enplegurako prestakuntzara 

eta/edo hezkuntzara itzultzeko kontratua 
  -  

Laguntzeko prozesuetan artatutako 

pertsonen kopurua
                     2.000                      2.000 

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Txanda-kontratua                276.000 € Txanda-kontratuen kopurua 28 46

Kudeaketa-gomendioa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 

Sailaren titulartasun juridikoko lanbide-heziketako 

ikastetxe publikoekin. 

               936.000 € Prestatutako gazteen kopurua 800 785

Desgaitasunak dituzten pertsonei ohiko enpresetan lan-

kontratu mugagabeak egiteko laguntzak 
                 34.926 € 

Lanbidek diruz-lagundutako ohiko 

enpresetan desgaitasunak dituzten 

langileak kontratu mugagaberekin

200 150

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Kualifikazio urriko gazteen prestakuntza, 2018-2021  - Prestatutako gazteen kopurua 195 195

4Gune klusterrean lehen Enpresa + Unibertsitatea gela 

aurkeztea, Unibertsitate eta Enpresaren arteko 

2022rako Euskal Estrategiaren barruan eta AIC 

Automotive Intelligent Center-ekin lortutako 

akordioaren ondorioz.

100.000 € Parte-hartzaileen kopurua 30  - 

Enplegurako prestakuntza (nekazaritza-esparrua eta 

itsas arrantzako esparrua)
 - Parte-hartzaile kopurua                      4.053                      4.053 

ITSASORATU  - Parte-hartzaile gazteen kopurua 28 25

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Novia Salcedo Fundazioa  - Gazteen kopurua 50 321

Orientazioa (orokorra eta egoera desabantailatsuan 

dauden kolektiboak)
 - Artatutako gazteen kopurua 2700  - 

GazteBizHitza 74.265 €
Web-orrietara egindako bisita 

kopurua
                  180.000                   175.582 

Ildoa: Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea

Ildoa: Gazteen enplegu-aukerak hobetzea

Ildoa: Enplegagarritasun-baldintzak hobetzera bideratutako gaikuntza

Ildoa: Gizarte- eta lan-arloko informazioa eta orientazioa
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Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Ikus-entzunezko produkzioa: Film laburrak ekoizteko 

laguntzak. 160.000 € Gazte onuradunen kopurua. 13

Beka-programa, merkataritza-banaketaren kudeaketa-

teknikariak prestatzeko
57.212 € Bekadun kopurua 29 12

Kultura- eta gizarte-arloetako bitartekotza- eta 

berrikuntza-proiektuak (Bitartez deialdia).
66.000 € Eman diren dirulaguntzen kopurua 17

Dantzan Bilaka Programa, koreografia-sorkuntzarako 

tailerrak eta erakustaldiak. 9

Pasaia, Ondarroa eta Bermeoko Itsas Arrantzako 

Ikastetxe Politeknikoetan ikasteko bekak
133.815 € Emandako beka kopurua 122 150

Arte eszenikoak sustatzeko programak: Antzerkiko 

profesionalen prestakuntza (integrala eta zehatza) eta 

Dantzako profesionalen prestakuntza.
158.000 € Emandako laguntzen kopurua 16

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Prestakuntza zentro pribatu eta publikoetan, 

langabeentzat
             5.317.916 € Prestatutako gazteen kopurua                      3.500                      1.623 

Nekazaritza, elikagaigintza eta itsas arrantzako 

gaikuntzarako 2018-2020ko prestakuntza-programazioa 
                 50.049 € Prestatutako gazteen kopurua 50 49

Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak                702.000 € Prestatutako gazteen kopurua 200 218

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Lehen eta bigarren hezkuntzan laneko arriskuen 

prebentzioa sustatzeko plana.
 - Web-orrira egindako bisiten kopurua  - 6412

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Ikasleek Osalanera bisitak egitea laneko arriskuen 

prebentzioari buruzko informazioa eta dokumentazioa 

jasotzeko.

OSALANen instalazioak bisitatzen 

dituzten LHko eta unibertsitateetako 

ikasleen kopurua

200 185

ADI proiektua 6.000 €
Parte hartu duten LHko ikastetxeen 

kopurua
 - 5

Ildoa: Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko esku-hartze sektore estrategikoetan

Ildoa: Aktibaziorako prestakuntza

Helburu estrategikoa: Gazteriaren lan-baldintzak hobetzea

Ildoa: Informazioa eta komunikazioa

Ildoa: Ezbeharren kopurua murriztea
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Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Ekintzailetzarako laguntzen mapan jasotzea berariaz 

gazteei eta, bereziki, emakume gazteei zuzendutako 

laguntzak.

 - Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Kultura ekintzailea  - Parte-hartzaileen kopurua 207 207

Ekintzaileei laguntza osoa emateko zerbitzua: 

GAZTENEK 2020 eta GEROA programak
 - 

GAZTENEK 2020 eta GEROA 

programekin lagundutako ekintzaileen 

kopurua

293 293

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

EKINTZAILE programa Enpresa eta Berrikuntza 

Zentroen (EBZ) laguntzarekin
23.460 € EKn eta BKn onartutakoen kopurua 110 169

Arrisku-kapitalaren funtsa proiektu ekintzaileetarako. 

BASQUEFONDO
 - Lagundutako enpresen kopurua: 10 10

Profesional gazteek arrantza-ontziak eskuratu ahal 

izateko egiturazko laguntzak
100.000 € Emandako laguntzen kopurua 1 1

Gaztenpresa 42.000 € Sortutako enpresak 132 134

Ekintzailetzarako laguntzak 657.800 € Sustatzaile gazteen kopurua 225 317

Lan-arlora igarotzeko beken eta ekintzailetza-beken 

jarraipena eta azterketa
 - Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100  - 

Ez-Leader landa-inguruetan ekonomia dibertsifikatzeko 

laguntza-ildoa
41.688 €

Lagundutako gazteen proiektu 

kopurua
0,25 0,5

Ez-Leader landa-inguruetako enpresetarako laguntza-

ildoa
445.060 €

Lagundutako gazteen proiektu 

kopurua
6 7

‘Start-up’ laguntza-ildoa (LEADER ikuspegia) 70.500 €
Lagundutako gazteen proiektu 

kopurua
6 10

Ekintzailetza-bekak 420.000 €
Beken onuradun izandako gazteen 

kopurua
150 143

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Gizarte Ekintzailetzako Programa                  50.000 € Sortutako enpresa kopurua. 10 4

Gizarte-ekintzailetza                  70.000 € Onuradunen kopurua edo ehunekoa. 70 100

Junior Kooperatibak ekimena   -  Enpresa onuradunen kopurua 1  - 

Gizarte-ekonomian trebatzeko eta hura zabaltzeko 

ikastaroak gazteentzat.
               100.000 € 

Gizarte-ekonomiaren arloko 

enpresetako langile gazteen, 

unibertsitate-ikasleen eta DBHko 

ikasleen kopurua

300 400

Ildoa: Bokazio ekintzailea sustatzea

Helburu estrategikoa: Gazte ekintzaile gehiago

Ildoa: Ekintzaileen ekimenak babestea

Ildoa: Ekintzailetza eta gizarte-ekonomia



2018ko urteko jarraipen-ebaluazioaren txostena - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 | Emaitza nagusiak 

 

41 

 

 

 

 

 

  

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Prestakuntza-bitartekarien sarea                516.315 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Enplegua izateko edo enpleguan irauteko arazoak 

dituzten landun eta langabeak gizarteratzeko eta 

laneratzeko proiektu bereziak.

             1.807.747 € Gazte onuradunen kopurua 1200 1227

Laneratzeko enpresak sortu eta horiei eusteko laguntza-

programa
               147.664 € 

Laneratze-enpresetako postuetan 

dauden gazteen kopurua.
50 29

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa
Helburua beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Enplegu lagundua, desgaitasuna duten pertsonak lan-

merkatu arruntean integratzeko neurri moduan 

Desgaitasuna duten pertsona 

kontratatuen kopurua
200 150

Hemen programa: orientazioa eta laguntza atzerriko 

gazteentzat. (Dirulaguntza izenduna CEAR-i)
                 30.000 € 

Parte-hartzaile gazteen kopurua (18-

23 urte)
140 140

 LGTBI kolektiboaren lan-diskriminazioaren aurkako 

LGTBI + Lanbide lantaldea.
  -  Lortutako akordioak 1  - 

Helburu estrategikoa: Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea

Ildoa: Prestakuntza / gaikuntza hobetzea

Ildoa: Orientazio eta laguntza espezifikoa
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 2. ARLOA: Etxebizitza 
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Gazteei esleitutako alokairuko etxebizitzen ehunekoa 

handitzea 
24.360.000 €  -  -  - 

"Gazteen emantzipazioa Euskadin 2017" lanaren 

azterketa eta idazketa
 - Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Programa berriak bultzatzea eta proiektu pilotuak 

sustatzea aztertutako programetan.
 -  -  -  - 

“Etxebizitza-emantzipazioaren kostua 2017” ikerketa 

egitea eta zabaltzea
                   3.872 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100  - 

EJE 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

 

Helburu estrategikoa: Etxebizitza bat eskuratzeko aukera gehiago gazte-kolektiboarentzat

Ildoa: Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea

2: ARLOA: ETXEBIZITZA
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3. ARLOA: Hezkuntza 
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Elkarrekin Bonuak Programa hezkuntza-esparruan.                350.000 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Bizitzarako balio eta trebetasunetan hezteko haur eta 

nerabeentzako ekimenak edo programak garatzea.                  15.488 € 
Ekimenen eta programen onuradunen 

kopurua.
120 107

Haur eta nerabeen eskubideez sentsibilizatzeko 

programa.
                   1.249 € Ekitaldira joan zirenen kopurua 400 368

Ikastetxeetako ikasle-batzordeak (AJA)ak bultzatu   -  
Ikasle Batzordeak bultzatzeko 

buruturiko ekintza kopurua.
1  - 

Ikastetxeetako elkarbizitza-planak                  50.000 € Ikastaro kopurua 70 70

EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko 

Gazteria Kontseiluaren (EGK) arteko Lankidetza 

Hitzarmena, 2017-2020rako 

                 50.000 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Aniztasunean bizitzen ikastea                  50.000 € Ikastetxe kopurua  -  - 

Eskola Bizikidetzaren Behatokia   -  
Parte hartu duten ikastetxeen 

kopurua
200  - 

Hezkuntza-tailerrak/Memoria Plaza                135.091 € 
Erakusketa udal/unibertsitate 

berrietan egin da
100 100

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Gazteekin lan egiten duten eragileen prestakuntza-

tailer honen hiru ekitaldi: “Indarkeria matxistaren 

inguruko begirada zabaldu. Gazteekin prebenitzeko 

estrategiak identifikatu”.

                   3.126 € 
Ikastaroan izandako pertsonen 

kopurua
60 65

Gizonduz-eko webgunearen eta gizarte-sareetako 

kontuen administrazioa, gizonak berdintasunaren alde 

sentiberatzeko bide gisa

  -  
Ekintza burutu osteko batez 

bestekoa: 0-100
100 100

“Gizonok esan eta egin” kanpainan jasotako 

konpromisoa zabaltzea
  -  Atxikimendu kopurua 200 180

Berdindu Eskolak prestakuntza-programa                  21.000 € 
Prestakuntza jaso duten DBHko 

jarduneko irakasleen eta 
                     1.330                      1.332 

Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua publikoki 

ezagutzera emango da eta hainbat ikastetxetan 

abiatuko da.

                 15.200 € 
Gazteak Berdintasunean 2.0 

proiektua egin den ikastetxe kopurua
6 3

Gizonduz sentsibilizazio- eta prestakuntza-programa 

garatzea.
  -  Parte-hartzaileen kopurua 775 778

Berdintasun-mezuak biltzen dituen eskola-agenda bat 

egin eta zabaltzea.
                 75.000 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Biktima nola artatu den ebaluatzea, eta, behar izanez 

gero, hobekuntzak egitea “Etxe- eta genero-

indarkeriako ekintzen ondoriozko jarduketak" 

prozeduran.

  -  0  -  - 

Berdintasunaz sentsibilizatzeko kanpaina EITBn.                  80.000 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Martxoaren 8ko sentsibilizazio-kanpaina                  42.053 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Dirulaguntzak ematea ikastetxe publikoek eta itunpeko 

ikastetxeek jarduera-proiektuak diseina ditzaten 

hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

sustatzeko.

                 30.000 € 
Parte hartu duten ikastetxeen 

kopurua
 - 42

Zenbait adinetako hizlariak gonbidatzea, jardunaldi 

batera behintzat, gaiari buruz eta emakumeen eta 

gizonen arteko berdintasunari lotuta, belaunaldiarteko 

ikuspegia eman dezaten.

  -  
14 eta 34 urte bitarteko nerabeak eta 

gazteak.
 -  - 

EJE 1. EMANTZIPAZIOA ETA AUTONOMIA

 

Helburu estrategikoa: Balioetan oinarritutako hezkuntza

Ildoa: Bakea eta bizikidetza

Ildoa: Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa

3. ARLOA: HEZKUNTZA
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Irakasleen prestakuntza-ekintzak proiektuak eginez eta 

Berritzeguneen bidez.
               343.248 € Ekintza burutu osteko batezbestekoa 100 298

Guraso Elkarteei (AMPA) bideratutako programak              1.155.995 € 

Elkarteen, kooperatiben eta 

federazioen kopurua (erakunde 

onuradun guztien kopurua)

 - 571

 “Prebentzioa komunikazioaren bidez landuz” programa

 EZ DAUKA 

AURREKONTU 

ESPEZIFIKORIK 

Ikasle parte-hartzaileen kopurua                     20.000                     33.336 

Berdindu Eskola Segurua programa   -  Koordinatutako ekintzen kopurua 2  - 

HBSP Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa
 Ez dauka diru-

hornidurarik 
Ikastetxe parte-hartzaileak  - 175

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

AZTERKOSTA                210.944 €  -  -  - 

Tokiko Agenda 21   -   -  -  - 

CONFINT   -  
Parte hartu duten ikastetxeen 

kopurua
7 5

Hiri eta Herri Jasangarrien Konferentzia   -   -  -  - 

Eskolako Agenda 21.                600.000 € 
Parte hartu duten ikastetxeen 

kopurua
 - 442

Ibaialde Programa                  21.000 € Laginketa-puntuen kopurua 200 193

Eko-etxeak   -  Bisitari gazteen kopurua                     96.000                     60.409 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Euskal Girotze Barnetegiak 400.000 € Barnetegietan ikasle kopurua guztira                      3.000                      3.216 

Nolega laguntza-deialdia 590.544 € Ikastetxe kopurua                      1.013 513

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Eskabideak kudeatzea, inprimatzea eta gazteria-

esparruko txartelak bidaltzea
                 51.767 € Emandako txartel kopurua                      3.940  - 

Confebask-ekin hitzarmena   -  Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100  - 

Atzerrian hizkuntzak ikasteko bekak                747.820 € Emandako beka kopurua 533 533

Zentroetako proiektu eleaniztunak (Eleaniztasunerantz)                646.328 € Parte hartutako zentro kopurua  - 293

Europako Erasmus + Programa   -  
Programan parte hartzen duten 

EAEko gazteen kopurua.
                     4.899                      4.899 

Erasmus+ programako gazteria-kapitulua kudeatzeko 

Espainiako Agentzia Nazionalean parte hartzea.   -  Diruz lagundutako elkarteen kopurua 10 9

Dirulaguntzen deialdia, gazteen mugikortasunerako edo 

EAEko eta Europar Batasuneko beste eskualde eta 

estatu kide batzuetako gazteen trukerako jarduerak 

garatzeko.

                 43.270 € 
Aurrekontuaren egikaritze-ehunekoa: 

0-100
95 95

Barnetegian ingelesean murgiltzeko 5 eguneko 

egonaldiak
               296.587 € Ikasle onuradunak                      2.000                      2.007 

Ildoa: Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza

Ildoa: Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa

Ildoa: Hezkuntzaren eremu formalean euskara sustatu eta indartzea

Ildoa: Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko oinarri gisa
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Nazioarteko mugikortasunerako unibertsitate-bekak.              1.517.660 € Emandako beka kopurua                      4.500                      1.922 

Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleen 

garraiorako laguntzak
             3.004.000 € Emandako laguntzen kopurua                         800                         996 

Ulibarri programa              1.225.000 € Ikastetxe kopurua                         400                         410 

Unibertsitate-beka orokorren, mugikortasun-arazo 

bereziak dituzten ikasleentzako beken eta bikaintasun 

akademikoko beken deialdia.

           26.858.579 € Onuradunen kopurua                     11.816                     11.800 

Unibertsitateko-prezio publikoen salbuespena zenbait 

egoeratan:
             2.685.000 € 

Emandako beka kopurua 

(gizonak/emakumeak)
                    11.800                     10.155 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Hauspoa Proiektua  1 Kapitulua Ikastetxe onuradunen kopurua 61 61

Esku-hartze orokorreko proiektuak/ Proiektu horien 

artean dago Hamaika Esku Programa
  -  Ikastetxe parte-hartzaileak 50 63

Kulturartekotasuna sustatzeko programak ikasle 

immigranteentzat.
             1.563.322 € Ikasle sartu berrien kopurua                      1.741  - 

Kulturartekotasunari buruzko sentsibilizazioa 

ikasgeletan (DBH)
  -  Ikasle parte-hartzaileen kopurua 700 340

Aniztasunean laguntzeko programa espezifikoak 

garatzeko ezohiko dirulaguntzak
               150.000 € Emandako dirulaguntzen kopurua 7 7

Prest Gara Programa                  51.295 € Parte hartu duten irakasleak guztira                      2.500                      4.668 

Helburu estrategikoa: Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman

Ildoa: Erraztasunak ematea ikasketetan sartzeko, mantentzeko eta horiek amaitzeko, batez ere, derrigorrezko eskolaldiaren ondorengoetan

Ildoa: Eskola inklusiboa
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Elhuyar Fundazioarentzako laguntza, telebistako 

"Teknopolis" saioa egiteko, eta, horrenbestez, zientzia 

herritarrengana hurbiltzeko eta bokazio zientifikoak 

sustatzeko.

                 82.500 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Ikertzaile Doktoreentzako Hobekuntzarako doktoretza-

ondoko Programa. EAEko aplikazio-zentroetan ikertzaile-

doktoreek hobekuntza egiteko eta atzerrian egonaldia 

egiteko laguntzak. Deialdiak laguntza berriak ematea 

             2.439.361 € Emandako beka kopurua 75 68

Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu 

aurreko programa 
             7.915.342 € Emandako beka kopurua 400 399

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreko zientzia-

, teknologia- eta enpresa-eremuko ikertzaile eta 

teknologo gazteen prestakuntzarako laguntzak.

1.031.745,47 € Beka berrien kopurua 22  - 

Training Caravan programa  - 
Parte har dezakeen zentro kopururik 

handiena
12 10

Ikasiker lankidetza-beka 289.000,00 € Emandako beka kopurua 100 118

STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta 

Matematikak) arloan berrikuntza-proiektuak egitea 199.419,31 € Ekimen kopurua 100 139

EAEn doktoreak kontratatzeko eta industria-

doktoregoak egiteko laguntzak. BIKAINTEK Programa 
807.452,80 €

Laguntza kopurua: Doktoreak 

kontratatzeko eta geroko doktoreak 

kontratatzeko (doktore-tesiak egitea).

60 50

Berrikertu programa; giza kapital ikertzailea hartzeko 

laguntzak
1.225.000,00 €

Ikertzaileak kontratatzeko laguntza 

kopurua
79 79

Ikerbasque Research Fellow Programa 2.285.140,00 €
Kontratatutako ikertzaile gazteen 

kopurua
20 20

Helburu estrategikoa: Gazte ikertzaile gehiago

Ildoa: Hasierako etapetatik bokazioak sustatzea

Ildoa: Gazte ikertzaile eta teknologoentzako laguntza
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2. ARDATZA  

Ongizatea eta bizitza 

osasungarria 
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1. ARLOA: Osasuna 
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Gazteekin lan egiten duten eragileak prestatzeko 

ikastaroa: “Nerabeen eta gazteen adimen emozionala: 

gogoetarako eta ekintzarako proposamen berriak” 

(Sakontze-maila).

                   1.926 € 
Ikastaroan parte hartutako 

profesionalen kopurua
20 21

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Dibulgazio-kanpainak egitea ikuskizunetan eta jolas-

jardueretan lokaletako edukiera errespetatzeari buruz

10.196,3 € Web-orrira egindako bisiten kopurua  -  - 

ACEX Programa  - 
Proposatutako/egindako jarduera 

kopurua
13 13

Elikadura-nahasmenduei tratamendu espezifikoa 

emateko programa.
 - Artatutako gazteen kopurua 370  - 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko 

programak/prebentzio selektiboa jai-giroan eta 

aisialdian

               250.000 € Gazte onuradunen kopurua                      7.000  - 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Bizitza aktiboa, garraiobide aktiboak eta kirol inklusiboa 

egiteko oportunitateak sustatzea, gaztedia 

sozializatzeko tresna gisa
                 94.000 € 

 -  -  - 

Jarduera Fisikoaren Europako Astean parte hartzea.
  -  

Parte-hartzaileen kopurua  -  - 

Mugiment Programarekin zerikusia duten jarduketak.
  -  

Entitate publiko parte-hartzaileen 

kopurua
20 20

Helburu estrategikoa: Haurren gehiegizko pisua eta obesitatea murriztea

2. ARDATZA: ONGIZATEA ETA BIZITZA OSASUNGARRIA

Helburu estrategikoa: Gazteen osasun mentala eta emozionala hobetzea

Ildoa: Ongizaterako eta osasun mentalerako hezkuntza

Ildoa: Aisialdiko jarduera osasungarriak sustatzea

Ildoa: Tabako eta alkoholaren kontsumoa murriztea

Ildoa: Gazteen artean jarduera eta ariketa fisikoa sustatzea

2. ARLOA. OSASUNA
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

GIB/hiesaren, sexu-transmisiozko infekzioen eta nahi 

gabeko haurdunaldien prebentziorako programa, 

eskolatutako nerabeentzat, ikasgelan esku hartuz.

 - 

Programan parte hartzen duten 

DBHko ikasleen kopurua
                     6.000  - 

GIB/hiesa eta sexu-transmisiozko beste infekzio batzuk 

prebenitzeko liburuxkak  - 

Guztira argitaratutako liburuxka 

kopurua
                     6.000  - 

Drogarekiko menpokotasuna jasaten duten pertsonei 

arreta programa  - 

Farmazietan emandako eta elkarteen 

bidez trukatutako xiringa kopurua
                  124.700  - 

GIB, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioen 

esparruan lan egiten duten GKEentzako laguntza 

ekonomikoak

 - 

Laguntzak jaso dituzten elkarteen 

kopurua
18  - 

Nerabe eta gazteei tetanos-difteriaren (Td) eta 

papilomabirusaren aurkako txertoa jartzeko programa. 
1.325.000 €

Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100  - 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Aniztasun afektibo-sexualean, familia-aniztasunean eta 

genero-aniztasunean eskola-prestakuntza eta -

sentsibilizazioa lortzeko programa, lehen eta bigarren 

mailetako ikasleentzat.

                 29.970 € 
Programan parte hartzen duten 

DBHko ikasleen kopurua
                     1.400                      1.978 

Helburu estrategikoa: Gazteei sexu-bizitza osasungarri izaten laguntzea

Ildoa: Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea

Ildoa: Sexu- eta afekzio-hezkuntza
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Bi ekitaldi gazteekin lan egiten duten agenteak 

prestatzeko ikastaroarenak: “Zertaz ari gara drogei 

buruz mintzatzen garenean? Tresnak gazteekin esku 

hartzeko”; 2 aldi.

                   3.726 € Trebatutako profesionalen kopurua 40 39

Kerik Gabeko Gazteak Programa.                  16.000 € 0  -  - 

Adingabeak eta alkohola programa.                116.546 € 0  -  - 

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko 

programak/prebentzio selektiboa jai-giroan eta 

aisialdian
               250.000 € Gazte onuradunen kopurua                      7.000  - 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Ikastetxeetatik hurbil dauden joko-lokalen kontrola 

indartzea
 - 0  -  - 

Prestatutako materiala zabaltzea, joko-operadoreek eta 

joko-makinak dituzten ostalaritzako establezimenduen 

titularrek enplegatuak joko arduratsuan treba ditzaten.

 - Publizitate-kanpainen kopurua 2  - 

Adingabeen jokoa galaraztea, adingabeen nortasun-

agirietan faltsifikazioak detektatuz.

 - 0  -  - 

Haurrak eta nerabeak Interneten erabilera segurua eta 

arduratsua egin dezaten hezteko programa.

16.494 €
Lehiaketan parte hartutako adingabe 

kopurua
600 617

Gazteekin lan egiten duten eragileak prestatzeko 

ikastaroa: "Sare sozialak eta gazteak: ekosistema 

digitalean partekatuz eta elkarbiziz"

1.926 € Bertaratutako gazteen kopurua 40 51

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Bideko jokabide arriskutsuei eta dauzkaten ondorioei 

buruzko kanpainak (abiadura, alkohola, drogak eta 

segurtasun-gailuak), ikastetxeetako nerabe eta 

gazteentzat.

201.000 €  Parte-hartzaileen kopurua                     20.600                     19.778 

Mugikortasun seguru eta jasangarriari buruzko 

baliabide didaktikoak prestatzea eta banatzea eskola-

sisteman eta astialdian aplikatzeko (bide-hezkuntza 

eskola-sisteman).
15.000 €

Eskola-sistemarako baliabide berrien 

kopurua
2 1

Udaltzaingoek prestakuntza-jarduerak egitea, trafikoan 

ezbehar kopurua txikitzeko.  - Parte hartu duten ikasleen kopurua                      9.600                     11.173 

Alkoholemia- eta droga-kontrol prebentiboak
 - 

Alkoholemia- eta droga-proben 

kopurua
                    85.000                     92.766 

Ildoa: Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa

Ildoa: Trafiko-istripuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa

Helburu estrategikoa: Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea

Ildoa: Tabako eta alkoholaren kontsumoa murriztea
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3. ARDATZA  

Berdintasuna eta gizarteratzea 
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1. ARLOA: Gizarte-ekintza eta 

berdintasuna 



2018ko urteko jarraipen-ebaluazioaren txostena - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 | Emaitza nagusiak 

 

56 

 

 

  

 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea

Balio 

objektiboa

Lortutako 

balioa 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 

prestazio osagarria jasotzea
           44.722.018 € 30 urtetik beherako titularrak           5.630              5.630 

Hirugarren sektore sozialeko jarduerak sustatzea esku-

hartze sozialaren esparruan
               396.222 € 

Diruz lagundutako proiektuen 

kopurua
185 369

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea

Balio 

objektiboa

Lortutako 

balioa 

Ardurapean dauzkaten seme-alabengatik, familientzako 

laguntza-ildoak.
             4.017.300 € Onuradunen kopuru osoa          37.805            30.432 

Enpresentzako aholkularitza, kontziliazio-planak 

ezartzeko.
                 32.583 € Aholkatutako enpresa kopurua                30                   25 

Familia eta lana kontziliatzeko familientzako laguntza-

ildoa.
             7.255.795 € Onuradunen kopurua          19.185            21.369 

Adingabeak eta alkohola programa.                    3.267 € Jasotako bisita kopurua        190.000            87.041 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea

Balio 

objektiboa

Lortutako 

balioa 

“Berdindu Pertsonak” LGTBI kolektiboarentzako 

zerbitzua, telefono bidezkoa, telematikoa eta aurrez 

aurrekoa.

                 55.325 € 
Gazteei erantzundako 

kontsulta kopurua 
765 765

Euskal Gizonen gutuna   -   -  -  - 

Haurrei eta nerabeei laguntzeko zerbitzu telefoniko eta 

telematikoa, 116111 Zeuk Esan.
               100.610 € 

Gazteei (12-18 urte*) 

erantzundako kontsulta 

kopurua

350 568

Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardutea, Hezkuntza-

sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren 

prebentzioa lantzeko Gida Planaren barruan LGTBI 

sentsibilitatea jasotzeko.

  -  

Hezkuntza-esparruko eta 

berdintasun-arloko eragileen 

artean egindako ekintza 

kopurua (bilerak, topaketak...)

1  - 

3. ARDATZA: BERDINTASUNA ETA GIZARTERATZEA

Helburu estrategikoa: Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak prebenitzea

Ildoa: Oinarrizko beharrak estaltzea

Helburu estrategikoa: Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea

Ildoa: Berdintasuna etxean eta familian (kontziliazio erantzunkidea)

Ildoa: Kolektiboen arteko berdintasuna

3. ARLOA: GIZARTE-EKINTZA ETA BERDINTASUNA
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea

Balio 

objektiboa

Lortutako 

balioa 

Gizonduz programaren barruan arrisku-egoerak 

prebenitzeko prestakuntza- eta sentsibilizazio-

ikastaroak ematea.

 - 
Ekintza burutu osteko batez 

bestekoa: 0-100
100 100

Dirulaguntza izenduna EHUri, Emakume eta Gizonen 

berdintasunaren gaineko Masterra (berezko titulua) 

egiteko: Berdintasun-eragileak.

26.244 €
Jarduketaren betetze-maila: 0-

100
100 100

Deustuko Unibertsitatearen emakumeen kontrako 

indarkerian esku hartzeko unibertsitate-master 

ofizialeko ikasleentzako laguntza ekonomikoak.

26.244 €
Beka jasotzen duten ikasleen 

kopurua
15 15

Berdintasun-programaren garapena Prestakuntza-

programa. Ikerketa-
 - 

Zure Taldekoak Gara 

zerbitzuan izandako kontsulta 

kopurua

100  - 

Indarkeria sexista prebenitzeko Beldur Barik kanpaina 

gazteekin.
83.429 €

Ekintza burutu osteko batez 

bestekoa: 0-100
100  - 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea

Balio 

objektiboa

Lortutako 

balioa 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako 

laguntza ekonomikoa.
               319.500 € 

Laguntza jasotzen duten 

emakume gazteen kopurua
             245                   60 

Telefono bidezko 24 orduko arreta-zerbitzu 

espezializatua genero-indarkeriaren emakumezko 

biktimentzat.

                 43.130 € Arreta pertsonalen kopurua           3.555              1.162 

Helburu estrategikoa: Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea

Ildoa: Sentsibilizazioa eta prenbentzioa (zero tolerantzia)

Ildoa: Arreta integrala
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea

Balio 

objektiboa

Lortutako 

balioa 

Gazteekin lan egiten duten eragileak prestatzeko 

ikastaroa: “Erotika 2.0: zibersexua, sexting-a eta 

intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan”

2.046 €
Ikastaroa egiten dutenen 

kopurua
20 19

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea

Balio 

objektiboa

Lortutako 

balioa 

Gurasotasun positiboari buruzko ekintzak.                  28.340 € 
Trebatutako profesionalen 

kopurua
330 329

 Euskal Autonomia Erkidegoko seme-alabek gurasoen 

aurka erabilitako indarkeriari buruzko azterketa.
  -  

EAEn seme-alabek gurasoen 

aurka erabilitako indarkeria 

duten familiak artatzeko 

eta/edo prebentzioa egiteko 

jardute orokorrari buruzko 

ideien eta proposamenen 

kopurua

2 8

Familia-bitartekotzarako judizioz kanpoko zerbitzua.                226.500 € Artatutako pertsonen kopurua          10.800            11.705 

Ildoa: Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta

Helburu estrategikoa: Tratu txar mota berriak prebenitzea

Ildoa: Eskolako jazarpenaren (bullying eta ziberbulling) detekzioa, prebentzioa eta arreta
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4. ARDATZA  

Gizarte-partaidetza eta -

konpromisoa 
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1. ARLOA: Partaidetza 
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Elkarteentzako dirulaguntzen deialdia, gazteriaren 

arloan programak eta jarduerak garatzekoa.                535.685 € Diruz lagundutako elkarteen kopurua 60 56

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile soziokulturaleko 

tituluak ematea.
 - Emandako tituluen kopurua                      1.000                      1.317 

Auzolandegiak Programa 249.635 €
Hitzarmenak udalekin eta beste 

erakunde batzuekin
8 10

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa 336.550 €
Euskadiko parte-hartzaile gazteen 

kopurua
100 99

NBE bekak-Nazio Batuen proiektua 180.000 €
Beka eman zaien kooperante gazten 

kopurua
28 28

Garapenerako lankidetza-arloan profesionalak 

espezializatu eta prestatzeko BEC bekak. 
32.000 € Esleitutako beka kopurua 4 4

Ingurumen-boluntariotza sustatzeko programa  - Parte-hartzaile gazteen kopurua 810 796

4. ARDATZA: GIZARTE-PARTAIDETZA ETA -KONPROMISOA

Helburu estrategikoa: Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea

Ildoa: Gazte asoziazionismoaren ekimenak babestea

Ildoa: Gazte-boluntariotzaren bultzada

4. ARLOA: PARTAIDETZA
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Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Gazteekin lan egiten duten eragileak prestatzeko “Gune 

digitalean, nola konektatu gazteekin?” ikastaroa
                   2.100 € Trebatutako profesionalen kopurua 20 26

Ikerlan hau aztertzea, egitea eta zabaltzea: "Gazteen 

adierazleak 2017. Euskadiko gazteen panoramika"  

(estatistika-eragiketa ofiziala)

                   4.320 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Aurrez aurreko eta on-line prozesu parte-hartzaile bat 

diseinatu eta garatzea, Irekia ataria berriz diseinatzeko
                 36.300 € Parte-hartzaileen kopurua  - 58

Landa-lan telefoniko bat egitea 15-29 urteko Euskadiko 

gazteak ordezkatzen dituen lagin batekin, 

gaurkotasuneko gai bati buruz.

                 20.033 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Gazteen Euskal Behatokiaren Dokumentazio Zentroaren 

kudeaketa, gazteriari buruzko literatura zientifikoa 

zabaltzeko, eta aholkularitza gazteriaren esparruko 

profesionalentzat, eragileentzat eta bitartekarientzat.

                 28.513 € 

Gaztedoc berri-buletina jasotzen 

duten pertsonen eta/edo entitateen 

kopurua

40 1718

EAEko gazteen errealitateari buruzko adierazleak 

etengabe eguneratzea
  -  

Argitaratutako azterketa estatistiko 

laburren kopurua
85 39

Landa-lan telefonikoa egitea 15-29 urteko Euskadiko 

gazteak ordezkatzen dituen lagin batekin, “Aurrera 

Begira: Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak 

                 20.033 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

"Euskadiko gazteak 2016" ikerlana zabaltzea 8.969 € Banatutako ale kopurua 500 500

Euskadiko Gazteen Informazio Zerbitzua-EGIZ 60.500 €
Sareko informazio-puntuen eta 

bulegoen kopurua
61  - 

EAEko gazte-ekipamenduen sarea toki-esparruan 

sustatzeko dirulaguntzak.
86.999 €

Diruz lagundutako proiektuen 

kopurua
20 18

"Gazteak eta enplegua Euskadin 2017" ikerlana 

aztertzea eta idaztea
 -  -  -  - 

Gazteaukera.euskadi.net ataria eta Euskadiko gazteen 

leihatila bakarra.
148.152 €  -  -  - 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

EGK-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari emandako 

dirulaguntza izenduna, ohiko jardueretarako.                200.000 € Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

Ildoa: EGKren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko koordinazioa eta lankidetza

Ildoa: Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak
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2. ARLOA: Kontsumoa 



2018ko urteko jarraipen-ebaluazioaren txostena - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 | Emaitza nagusiak 

 

64 

 

  

 

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa

Lortutako 

balioa 

Moveuskadi.com atarian garraio publikoaren sareari 

buruzko informazioa sustatzea, erabileraren arabera.

27.529 €
Jarduketaren betetze-

maila: 0-100
100 100

Bidegorrien sareari, bizikleta-bideei eta bizikletak 

alokatzeko puntuei buruzko informazioa 

Moveuskadi.com atariaren bidez.

 - 

Moveuskadi 

plataformara egindako 

bisiten kopurua

100 96

Jarduketaren izena
Lehentasunez

ko jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa

Lortutako 

balioa 

Prestakuntza-tailerrak zenbait arlotan  - 
Parte-hartzaile 

gazteen kopurua
                       20.000          8.693 

MUGI-BAT-BARIK garraio-txartelen programa Garraio-

txartel eta -tituluen interoperabilitatea Euskadin, 

garraio publikoaren erabilera sustatzeko, hiru 

lurraldeetan BAT- BARIK- MUGI txartelak erabiltzeko 

aukera emanda. Txartelen erabilera gurutzatuko 

mugarriak martxan ipintzea. Erakundearteko plana edo 

MasterPlanaren aplikazio-gida garatzea  

195.504 €

Txartelen erabilera 

gurutzatuko 

mugarriak martxan 

ipintzea.

                     658.485      658.485 

Jasangarritasun-arloko prestakuntza-tailerrak.  -  -  -  - 

Publizitate-arloko prestakuntza-tailerrak, tailerrak 

ingelesez eta jardunaldi teoriko-praktikoak 
 -  -  -  - 

Tailer eta jardunaldi teoriko-praktikoak  -  -  -  - 

4. ARDATZA: GIZARTE-PARTAIDETZA ETA -KONPROMISOA

Helburu estrategikoa: Kontsumo arduratsua egiten duen gazte gehiago

Ildoa: Komunikazio mota berrietara egokitutako tresna teknologikoen garapena

Ildoa: Baliabideen kontsumo eta erabilera jasangarria egiteko heziketa eta prestakuntza

4. ARLOA: KONTSUMOA
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 5. ARDATZA  

Sozializazioa 
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1. ARLOA: Kultura 
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Denominación de la actuación
Iniciativa 

prioritaria

Estado de 

realización

Cumplimiento 

de objetivos

 Presupuesto 

Ejecutado 2018 
Indicador de magnitud Valor objetivo Valor alcanzado

Programa Didáctico ABAO  - Nº de actividades didácticas por año 350 350

Programa ABAO Txiki  - Nº de títulos programados por año 4 4

Programa Gaztemundu
                 51.600 € 

Nº de jóvenes de centros vascos de la 

diáspora formados en la CAE 15 15

EGO, Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioaren 

finantzazioa. Financiación de la Fundación EGO, Joven 

Orquesta de Euskal Herria.
               200.000 €  -  -  - 

Subvenciones a la creación cultural / Kultura arloko 

sormen lanetarako dirulaguntzak
               347.200 €  -  -  - 

Programa Kimuak de difusión de cortometrajes vascos / 

Euskadiko film laburrak zabaltzeko Kimuak Programa.

 - Nº de jóvenes beneficiarios/as.  -  - 

Kultura Ondarea Saria 2018              30.000,00 € Nº de premios concedidos 3 0

Programa Gazteam ABAO
 - Nº de tarjetas Gazteam emitidas por año 200 228

Denominación de la actuación
Iniciativa 

prioritaria

Estado de 

realización

Cumplimiento 

de objetivos

 Presupuesto 

Ejecutado 2018 
Indicador de magnitud Valor objetivo Valor alcanzado

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

implantación y/o desarrollo de las nuevas tecnologías 

en las bibliotecas públicas integradas en la Red de 

Lectura.

  -  
Nº de equipos informaticos y 

telemáticos renovados
714 485

Perfiles sociales, blog y web del servicio 116111 Zeuk 

Esan como canal de comunicación entre las y los 

adolescentes y Gobierno Vasco.
  -  

Nº de consultas a través de la Web o 

de las redes sociales
80 85

Campaña anual Gazte Txartela                134.785 €  -  -  - 

Denominación de la actuación
Iniciativa 

prioritaria

Estado de 

realización

Cumplimiento 

de objetivos

 Presupuesto 

Ejecutado 2018 
Indicador de magnitud Valor objetivo Valor alcanzado

Convocatoria de concesión de Subvenciones para la 

promoción de la lectura y el uso de los servicios de las 

bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de 

Euskadi (RLPE).

             75.769,32 € 
Grado de cumplimiento de la 

actuación: 0-100
100 100

Concesión de ayudas para la dotación y/o renovación de 

fondos de bibliotecas integradas en la Red en Línea de 

Lectura Pública de Euskadi

               201.000 € Nº de fondos renovados 183 180

EJE 5. SOCIALIZACIÓN

Objetivo estratégico:  Impulsar el consumo de cultura y reforzar el interés por el desarrollo de actividades culturales para y por la juventud

Línea de intervención:  Promoción de actividades culturales para la juventud

Línea de intervención:  Nuevas formas de acceso a través de la tecnología

Línea de intervención:  Fomento del hábito lector

ÁREA: CULTURA
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2. ARLOA: Kirola 
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Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Kirol-arloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren 

eta intolerantziaren aurkako borrokari dagokionez, 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kluben, 

kirol-sozietate anonimoen eta kirol-federazioen arteko 

lankidetza-protokoloa bultzatzea, eta protokoloaren 

jarraipena egitea.

 -  -  -  - 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kirol-klub, 

kirol-sozietate anonimo eta kirol-federazioen artean 

kirol-arloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren 

eta intolerantziaren aurka sinatutako lankidetza-

protokoloari buruzko publizitate-kanpainak.

28.015,64 € 0  -  - 

Kirolaren Euskal Eskola: Prestakuntza-ekintzen urteko 27.000 €                 Egindako prestakuntza-jardueren 20 10

Eskolarteko Kirol Jokoak antolatzea eta Unibertsitateko 

Kirol Jokoen antolaketan laguntzea 170.000 €               
Parte-hartzaile kopurua eskola-

jokoetan
2600 2616

Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

EAEko kirolari ez-profesionalentzako laguntzak 227.700 €               Bat Basque Team-i lotutako kirolari 60 61

Goi-mailako kirolari gazteei laguntzeko programa  - 
Bat Basque Team-i lotutako kirolari 

gazteen kopurua
60 61

Laguntza teknikoa eta medikoa kirolari gazteei.  - 
Fadurako zentroari lotutako kirolari 

gazteen kopurua
60 61

5. ARDATZA: SOZIALIZAZIOA

Helburu estrategikoa: Kirola maila guztietan sustatzea

Ildoa: Kirola sustatzea

Ildoa: Kiroleko talentu gazteak aintzat hartzea

 ARLOA: KIROLA
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3. ARLOA: Aisialdia 
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Jarduketaren izena
Lehentasunezko 

jarduketa

Egindako 

jarduketa

Helburua 

beteta

 Aurrekontu 

egikaritua 
Munta-adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

Hedabideen dirulaguntza deialdia            76.642 € Emandako dirulaguntzen kopurua  - 8

Galtzagorriri dirulaguntza izenduna

           30.000 € 

Galtzagorriren bitartez, programan 

parte hartzea espero den ikastetxe 

kopurua

 - 70

Euskal kirolari Programa.
  -  

Eukal Kirolari Youtube kanaleko 

harpidetza kopurua/jarraitzaileak
800 800

HUHEZIko ikasleen kultura- eta hizkuntza-identitateen 

bilakaeraren azterketa
           35.500 €  -  -  - 

MINGAINA DANTZA ikerketa

             6.900 €  -  -  - 

EABren Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal 

Bereziak
             3.500 €  -  -  - 

Euskalgintza dirulaguntza deialdia          687.885 € Emandako dirulaguntzen kopurua  - 88

Euskal Wikilariaen Elkarteari dirulaguntza zuzena.

         200.000 € Artikulu kopurua 1000 1000

Ingurune digitalean euskara sustatzeko deialdian, 

lehentasunez lagunduko dira aisialdiari begira haur eta 

gazteei zuzendutako egitasmoak          352.653 € Dirulaguntzen eskaera kopurua  - 117

Programen edo jardueren garapenean zehar euskararen 

erabilera kontuan izatea, gazteriaren alorrean 

dirulaguntzak ematerakoan.   -  Jarduketaren betetze-maila: 0-100 100 100

ESEP dirulaguntza deialdia: EAEko toki-entitateetan 

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia-Euskara Sustatzeko 

Ekintza Plana (ESEP) garatzeko dirulaguntzak ematea, 

Euskara 21 txostenean jasotakoari jarraituz. Horien 

artean, bereziki gazteak kontuan izanik, harreman ez-

formaletan eta sareetan euskararen erabilera indartzea 

lehenetsiko da

         831.300 € Emandako dirulaguntza kopurua  -  - 

Mingaina Dantzan! Udalekuak            53.480 € Gazte kopurua 60 60

5. ARDATZA: SOZIALIZACIOA

Helburu estrategikoa: Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea

Ildoa: Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera bultzatzea

ARLOA: AISIALDIA
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#04 

 Balorazioa. Ondorioak 
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4. Balorazioa. Ondorioak 

 

Hurrengo taulan, 2018. urtean gauzatutako Plan Operatiboaren ebaluazio-irizpideen betetze-maila baloratzen da eta 

horietako bakoitzean ateratako ondorio adierazgarrienak agertzen dira. 

Ebaluazio-irizpidea Betetze-maila Ondorioak 

Betetzea 
 
Programatutako jarduketen 
gauzatze fisikoa eta 
aurrekontuaren betearazte-maila 

 
Programatutako jarduketen gauzatze fisikoaren maila handia 
denez (% 98tik gorakoa) eta, horrekin batera, hasieran 

aurreikusitako aurrekontuaren % 87,6 betearazi denez, betetze-

maila handia dela ondorioztatu dezakegu. 

Eraginkortasuna 
 
2018an gauzatutako jarduketen 
bidez lortu nahi ziren helburuen 
eta izandako emaitzen arteko 
lotura 

 

Egindako analisiari jarraituz, 2018. urteko Plan Operatiboaren 
barruan gauzatutako jarduketen eraginkortasun-maila 

handia dela ondorioztatu dezakegu; horixe frogatzen dute, hain 
zuzen ere, lortu nahi ziren helburuen betetze-mailak (egindako 
jarduketen % 84,1ek finkatutako helburuak betetzen dituzte) eta 
egindako jarduketen % 45,6k emaitzen arrakasta-maila orokorra 
neurtzeko finkatutako xede-balioa lortu izanak.  

Estaldura 
Egindako jarduketen benetako 
onuradun diren pertsona edo 
entitateen proportzioa. 2018. 
urteko Plan Operatiboko 
jarduketak zenbateraino dauden 
gazteen kolektiboari zehazki 
zuzenduta ere baloratzen du 

irizpide horrek. 

 
 

 
 

2018. urterako finkatutako Plan Operatiboari esker, gazteen 
kolektiboari bakarrik zuzendutako jarduketen % 65 inguru gauzatu 

dira. Datu horrek erdi-mailako estaldura izan duela adierazten 
du.  

Erantzukidetasuna 
 
Jarduketen garapenean hainbat 
eragilek kogauzatzaile edo 
kolaboratzaile gisa izan duten 
partaidetza-maila. 

 

2018. urteko Plan Operatiboko jarduketen gauzatzean erdi-
mailako betetzea izan da erantzukidetasun- edo elkarlan-

mailari dagokionez, jarduketen % 45 baino gehiago 
zuzendaritza, organismo edo entitate arduradunek beste eragile 
batzuekin elkarlanean gauzatuak izateak frogatzen duen bezala. 
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5. Gazteriaren arloko 2020rako euskal 

estrategiaren eraginaren adierazleak 

Atal honetan, gazteriaren arloko 2020rako euskal estrategian definitutako eraginaren adierazleen zerrenda jasotzen 

da.  

Zehazki, Eusko Jaurlaritzaren 2018-2021erako IV. Gazte Planak euskal estrategia horretan egindako ekarpena 

neurtzeko, Planean definitutako egitura estrategikoari erantzuten dioten 40 adierazle aurreikusten dira guztira: 

 

 

Jarraian, adierazle horietako bakoitzeko 2020rako xede-balioak edo espero diren emaitzak eta ebaluazio-txosten hau 

egiterakoan eskuragarri dauden balioak agertzen dira. 
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* Oinarrizko lerroa finkatzeko, 2017ko martxoan eskuragarri zeuden datuak hartu dira; hau da, gazteriaren 

arloko 2020rako euskal estrategiaren bitarteko ebaluazioa egin zen garaiko datuak. 



 

 

 

 


