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1. Sarrera 

1.1. Aurrekariak eta testuingurua 

Pasa den 2018ko urtarrilaren 30ean, Eusko Jaurlaritzaren Bilkuran, IV. Gazte Plana onartu zen, 2018-2021 aldian 

gazteriaren arloko erreferentzia-tresna gisa. 

2018-2021 IV. Gazte Plan honek erakunde honek gazteriarekin duen ekintza eta konpromisoaren jarraipena 

adierazten du, eta helburu nagusia gazteen emantzipazioaren alde lan egitea da, horiek oinarrizko proiektuak eraiki 

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

Horretarako, egituraren eta konposizioaren ikuspegitik, guztira 5 ardatz estrategiko, 10 arlo, 23 helburu eta 60 ildo 

estrategiko daude. Ildo hauek, planean parte hartzen duten Gobernu Zuzendaritzen urteko plan operatiboaren bidez 

zehazten dira. 

Era berean, Eusko Jaurlaritzako IV. Gazte Plana, "Euskadiko III. Gazte Planaren Marko Orokorra 2020" -rekin 

lerrokatuta dago. Bertan, beharrak, lehentasunezko erronkak eta helburu estrategikoak zehazten dira, baita 2020ra 

arte epe ertainerako esku-hartze ildoak ere. Esparru honen helburu nagusia politika publikoen papera handitzea da, 

benetako aukera-berdintasuna lortzeko, eta gazteek beren bizitza modu autonomoan eta askean garatzeko duten 

gaitasunean aurrera egiteko, etorkizuneko gizartearen oinarri gisa. 

2020. urtea hasita, beraz, urteko programazio horri ekiten zaio, Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritza bakoitzak horren 

inguruan gogoeta egin dezan, eta bertan, gauzatu beharreko jarduerak, aurrekontua, jarduera bakoitzerako 

ebaluazio-adierazleak, helburu objektiboak, balio objektiboa eta helburua ezartzen dira, bai eta jardueraren 

jarraipena egin ere, 2019 igaro ondoren ebaluazioa egin ahal izateko. 

Dokumentu honek urteko plan operatibo honen zehaztasuna jasotzen du, Eusko Jaurlaritzaren zuzendaritza 

arduradunek programaren martxan jartzean duten ardura zehaztuz.  

 Sarrera moduan, lehenengo atala IV. Gazte Planaren sinergia edo ahokadura berrikustean fokatu da, Eusko 

Jaurlaritzaren baitan sustatutako gainerako plan estrategikoei eta ekimenei dagokienez. Horretarako, IV. Gazte Plana 

indarrean sartzen den unetik onartutako estrategiak identifikatu dira, eta programa programatikoan jasotako 

harreman-matrizea eguneratu da. Era berean, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak Garapen Iraunkorreko 

Helburuekin (GIB) duen lotura berrikusi da. 

2019 programazio hau definitzen duen momentua testuinguruan jartzeko, Euskadiko Gazteriaren Euskal Behatokiak 

2020an Euskadiko Gazteriaren inguruan egindako txostena gehitzen da, Eusko Jaurlaritzako Gazteria 

Zuzendaritzaren mendekoa. 
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2. Eusko Jaurlaritzaren beste plan 

batzuekin bat egitea eta sinergiak 

2.1. Vinculación del IV Plan Joven del GV con otros Planes Estratégicos 

IV Gazte Plana onartu eta indarrean sartu ondoren, Eusko Jaurlaritzak zenbait estrategia onetsi ditu eta, ondorioz, 

beharrezkoa da IV Gazte Planaren eta Eusko Jaurlaritzaren plan eta ekimen guztien arteko baterakidetasun matrizea 

eguneratzeaEl IV Plan Joven se alinea de manera prioritaria con los siguientes planes e iniciativas: 

 Ekonomia eta enplegua: 

 Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programa 2017-2020 

 EAEko Enplegu Estrategia 2020 

 EAEko Laneko Segurtasun eta Osasunaren Estrategia 2015-2020Igualdad: 

 Euskadiko 2020rako Ekintzailetza Plan Interinstituzionala  

 Hezkuntza: 

 Heziberri 2020 Plana, hezkuntza-sistema hobetzeko 

 GLEAren Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzako Ekintza Plana 

 Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren aldeko Hezkuntzako Programa Osagarria 2017-2020 

 Unibertsitate Sistemaren Plana 2019-2022 

 Eskola inklusiboaren eta kulturartekoaren esparruan ikasle etorkinei hezkuntza-arreta emateko 2016-2020 

aldirako II Plana.  

 Ingurumena eta kontsumo jasangarria: 

 Plan Director de Movilidad Sostenible 2020 

 Plan Estratégico de Kontsumobide 2018-2020 

 Osasuna eta kirola: 

 Mugiment 2020 programa, jarduera fisikoa sustatzeko eta sedentarismoa murrizteko 

 Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020 

 Adikzioen VII. Plana 2017-2021 

 Emantzipazioa: 

 2018-2020 Etxebititza zuzendaritza plana 

 Euskara eta Kultura: 

 Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 

 Zientzia eta teknologia: 

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 2020 Plana  

 Zeharkako programak: 
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 XI Legegintzaldiko Gobernu Programa  

 2018-2021 euskal estatistika plana  

 

Koadro honetan jaso dira Eusko Jaurlaritzaren planen eta ekimenen artean ematen diren sinergia estrategikoak, 

zeinak IV. Gazte Plana osatzen duten 10 jarduketa-esparruekin identifikatzen baitira. Kolore sortaren bidez bien 

arteko sinergiaren maila irudikatu da; zenbat eta estuagoa programaren eta esparruaren arteko erlazioa, orduan 

eta biziagoa kolorea. Horrela: 

 Tonu laranjak erlazio-maila handia adierazten du; hau da, bi planek estrategia berbera partekatzen dute 

ardatzetatik, eta hartara, IV. Gazte Planak «aterki» estrategiaren funtzioa betetzen du kolektibo 

gaztearentzat. 

 Tonu horiak erdibideko erlazioa adierazten du. Hau da, IV. Gazte Planak eta aztertzen den plan estrategikoak 

helburu estrategiko komunak dituztela esan nahi du. 

 Tonu berdeak erlazio txikiagoa adierazten du, eta, batez ere, ildo estrategiekin eta jarduketekin du zerikusia. 

 Zuriz irudikatzen diren hutsuneek adierazten dute ez dagoela erlaziorik edo jarduketa-esparru zehatz batean 

ez dagoela sinergiarik. 

2017-‐2020 aldian 

indarrean dauden 

EJren planak 

1. ARDATZA: Emantzipazioa eta autonomia 
2. ARDATZA: Ongizatea 

eta bizitza 

osasungarria 

. : ernasuna 

eta 

.---  

4. ARDATZA: Gizarte-‐partaidetza eta -‐
konpromisoa 

5. ARDATZA: Sozializazioa 

Enplegua Etxebizitza Hezkuntza Osasuna Gizarte-‐ekintza Partaidetza Kontsumoa Mugikortasuna Kultura Aisialdia Kirola 

XI. Gobernu Programa 
(2016-‐ 

2020) 

2013-‐2020rako 

Euskadirako Osasun-‐

politikak 

2017-‐2021erako 
Adikzioei 

buruzko VII. Plana 

2018-‐2020 aldirako  

Etxebizitza Gidaplana 

Eskola inklusiboaren 

eta kulturartekoaren 

eremuan ikasle 

etorkinei hezkuntza-‐ 

arreta emateko 2016-

‐ 2020rako II. Plana 

2015-‐2018rako IV.  

Unibertsitate Plana 

lHeziberri 2020 

2015-‐2020rako 

Laneko Segurtasun 

eta Osasuneko Euskal 

Estrategia 

2017-‐2020rako 

Enplegu Plan 

Estrategikoa 

2020rako 

Enpleguaren Euskal 

Estrategia 

EAEko 2020rako 

Ekintzailetzako 

Erakunde Arteko 

Plana 

2017-‐2020rako 

Ekonomiaren  

Susperraldiaren eta  

Enpleguaren aldeko 

Esparru-‐  

programa 

2017-‐2020rako  

Bizikidetzaren eta  

Giza Eskubideen Plana 

Euskal Autonomia  

Erkidegoko Gizarte  

Zerbitzuen 2016-‐

2019rako  

Plan Estrategikoa 

2017-‐2020rako Giza  

Eskubideen, 

Bizikidetzaren  

eta Lankidetzaren 

Hezkuntza  

programa osagarria 

Kontsumobideren 

2014-‐ 2018ko Plan 

Estrategikoa 

2020rako Zientzia, 

Teknologia eta 

Berrikuntza Plana 

(ZTBP) 

2020rako 

Mugikortasun 

Jasangarriaren Gida 

Plana 
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II eranskinean, programa eta estrategia horien analisi zehatza aurki daiteko, baita IV. Gazte Planarekin partekatzen 

dituzten helburuekin eta ildoekin zer erlazio duten ere. 

2.2. Eusko Jaurlaritzaren IV. Planak genero berdintasunaren estrategiarekin duen 

koherentzia 

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, ezartzen duen bezala bere 4. 

Artikuluan, euskal administrazio publikoek genero-ikuspegia kontuan hartu behar dute bere politika eta ekintza 

guztietan, desberdintasunak ezabatu eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra 

adieraziz. Genero ikuspegiaren integrazioa emakumeen eta gizonen baldintzak, nahiak eta beharrak modu 

sistematiko batean kontuan hartzea bezala ulertu daiteke, desberdintasunak ezabatu eta politika eta ekintza 

guztietan berdintasuna sustatzeko helburuak eta jarduerak ezarriz maila guztietan eta planifikazio, exekuzio eta 

ebaluazioaren fase guztietan. 

Hori dela eta, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak, Eusko Jaurlaritzaren IV Gazte Planaren garapenean 

parte hartu du, plan honek Eusko Jaurlaritzaren berdintasunerako estrategiaren zehaztutako helburuekin bat egiteko, 

zeinek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII Planean (2018-2021) definitzen diren. 

Emakunde-Emakumearen Erakundeak eta Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzaren Berdintasunerako 

Unitateak bi informe egin dituzte, IV Gazte Planak eta 2019. urteko plan eragileak berdintasunerako estrategiarekin 

duen koherentzia berretsiz. Era berean, Erakunde honek Eusko Jaurlaritzaren IV Gazte Planaren inplementazio 

operatiboan parte hartzen du, Euskadiko Gazte Planaren Sailen arteko Batzordearen parte izanda, eta ordezkaritza 

teknikoaren parte izanda ere. 

2.3. Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak GJHei egindako ekarpena. 2030 xeedekin 

bat etortzea 

 

IV Gazte Planak Garapen Jasangarriko 17 helburuetako 11ari laguntzen die, hauekin lerrokatuz. Horien artean, batez 

ere azpimarratu behar dira kalitatezko hezkuntza, lan duina eta hazkunde ekonomikoa eta desberdintasun sozialen 

murrizpena, objektibo eta helburu komun ugari dituztelako haien artean. 

 

Pobrezia-agerpenen barruan hauek sartzen dira: gosea, malnutrizioa, etxebizitza duinen falta eta 

oinarrizko beste zerbitzu batzuen eskuragarritasun mugatua, besteak beste, hezkuntzarena edo 

osasunarena. Diskriminazioa eta gizarte-bazterkeria ere sartzen dira. Pobreziarekin amaitzeko 

helburua gauzatzeko, ekonomiaren hazkuntzak inklusiboa izan behar du, enplegu jasangarriak sortzeko eta 

berdintasuna sustatzeko 

 

 

  

- 1.2 2030. Urterako, definizio nazionalen arabera pobrezian, bere dimentsio guztietan, bizi 

diren gizon, emakume eta adin guztietako haurren proportzioa erdira behintzat jaistea 

- 1.3 Nazio-mailan guztiontzako babes sozialeko sistema eta neurri egokiak ezartzea, 

gutxieneko mailak barne, eta, 2030erako, pertsona pobre eta ahulen babes zabala lortzea. 

Harremana duten xedeak 
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- 1.5 2030erako, pobreen eta ahultasun-egoeretan dauden pertsonen erresilientzia sustatzea 

eta klimarekin eta beste asaldura eta hondamen ekonomiko, sozial eta ingurumeneko 

batzuekin lotutako muturreko fenomenoen eraginpean egotea eta ondoriozko ahultasuna 

murriztea. 

- 1.b Nazio-, eskualde- eta nazioarte-mailan araudi-esparru sendoak sortzea, pobreen aldeko 

garapen-estrategien oinarriaren gainean, genero-kontuak aintzat hartzen dituztenak, 

pobreziarekin amaitzeko neurrietan inbertsio bizkortua bultzatzeko 

 

Elikaduraren eta nekazaritzaren sektoreek garapenerako giltzarri diren konponbideak eskaintzen 

dituzte, gosea eta pobrezia deuseztatzeko ezinbestekoak. Ondo gauzatuz gero, nekazaritzak, 

basogintzak eta akuikulturak janari nutritiboz horni dezakete planeta osoa. Horrez gain, diru-sarrera 

egokiak sor ditzakete, landako jendearen garapenari lagun diezaiokete eta ingurumena babes 

dezakete 

 

 

  

- 2.1 2030erako gosearekin amaitzea eta pertsona guztiek, bereziki pobrezia- eta 

kalteberatasun-egoeran daudenek, edoskitzaroan dauden haurrak barne, urte osoan 

elikadura osasungarria, nutritiboa eta nahikoa eskuratzeko aukera dutela ziurtatzea. 

- 2.2 2030erako, malnutrizioaren modu guztiekin amaitzea, eta, beranduenez 2025ean, 

nazioartean hazkundearen atzerapenaren eta 5 urtetik beherako umeen ahultasunaren 

gainean hitzartutako erronkak lortzea, eta nerabeen, haurdun daudenen eta bular-emaile 

diren emakumeen eta adineko pertsonen nutrizio-beharrei erantzutea 

 

Azken hamarkadetan aurrerapen handiak egin dira bizi-itxaropena handitzeari eta haurren eta amen 

hilkortasunarekin lotutako heriotza-kausa ohikoenetako batzuk murrizteari dagokienez. Halaber, 

hobekuntzak lortu dira ur garbiaren sarbidean eta saneamenduan, malariaren murrizketan, 

tuberkulosian, poliomielitisean eta GIB/HIESaren hedapenean. Hala ere, askoz ekimen gehiago behar 

dira gaixotasun-sorta zabal bat erabat desagerrarazteko eta osasunari buruzko gai iraunkor eta sortu 

berriei aurre egiteko. 

 

- 3.3 2030erako, HIESaren, tuberkulosiaren eta malariaren izurriekin eta aintzat hartu ez diren 

beste gaixotasun tropikal batzuekin amaitzea eta hepatitisari, uraren bidez transmititutako 

gaixotasunei eta transmiti daitezkeen beste gaixotasun batzuei aurre egitea. 

- 3.4 2030erako, heren batera murriztea transmititu ezin diren gaixotasunen ondoriozko 

heriotza-tasa goiztiarra, prebentzioaren eta tratamenduaren bidez, eta osasun mentala eta 

ongizatea sustatzea 

- 3.5 Substantzia adiktiboen abusuaren prebentzioa eta tratamendua indartzea, 

estupefazienteen erabilera desegokia eta alkoholaren kontsumo kaltegarria barne. 

- 3.7 2030erako, sexu- eta ugalketa-osasuneko zerbitzuetarako sarbidea bermatzea, familia-

plangintzakoak, informaziokoak eta hezkuntzakoak barne, eta ugalketa-osasuna sartzea 

estrategia eta programa nazionaletan. 

 

Harremana duten xedeak 

 

Harremana duten xedeak 

 



Plan operativo de actuación 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Eusko Jaurlaritzaren beste plan batzuekin bat egitea eta sinergiak  

9 

 

Kalitatezko hezkuntza bat lortzea da pertsonen bizitza hobetzeko eta garapen jasangarrirako 

oinarria. Aurrerapen handiak lortu dira hezkuntzaren eskuragarritasunaren hobekuntzari – maila 

guztietan– eta eskolatze-tasen areagotzeari dagokienez, batez ere, emakumeen eta nesken 

kasuan. Gutxieneko alfabetatze-maila neurri handian areagotu da, baina ahalegin gehiago egin 

behar da hezkuntza unibertsalaren helburuen lorpenean aurrerapen handiagoak lortzeko. 

Adibidez, nesken eta mutilen arteko berdintasuna lortu da munduko haur-hezkuntzan, baina 

herrialde gutxi dira helburu hori hezkuntzaren maila guztietan lortu dutenak 

 

 

  

- 4.1 Hemendik 2030era bitarte, haur guztiek lehen eta bigarren hezkuntzako 

irakaskuntza amaitzen dutela ziurtatzea; doakoa, bidezkoa eta kalitatezkoa izan 

behar du, eta ikaskuntza-emaitza egokiak eta eraginkorrak ekarri behar ditu. 

- 4.2 Hemendik 2030era bitarte, haur guztiek lehen haurtzaroan eta aurre eskolako 

- hezkuntzan arretarako eta garapenerako kalitatezko zerbitzuak eskura ditzaketela 

ziurtatzea, lehen hezkuntzarako prest egon daitezen 

- 4.3 Hemendik 2030era bitarte, gizon eta emakume guztiek kalitatezko prestakuntza 

- tekniko, profesional eta goi mailakoa eskuratzeko berdintasunezko sarbidea dutela 

ziurtatzea, unibertsitate-irakaskuntza barne. 

- 4.4 Hemendik 2030era bitarte, nabarmen areagotzea enplegua eta lan duina eskuratzeko 

eta ekintzailetzarako beharrezko gaitasunak, batez ere teknikoak eta lanbidekoak, dituzten 

gazte eta helduen kopurua. 

- 4.5 Hemendik 2030era bitarte, genero-desberdintasunak ezabatzea hezkuntzan, eta 

berdintasunean oinarritzen den sarbidea ematea irakaskuntzako maila guztietan eta lanbide-

prestakuntzan pertsona ahulenei, desgaitasunen bat duten pertsonei, herri indigenei eta 

ahultasun-egoeran dauden haurrei barne. 

 

Generoen arteko berdintasuna ez da soilik funtsezko giza-eskubide bat, baizik eta mundu baketsua, 

oparoa eta jasangarria lortzeko beharrezko oinarria. Emakumeei eta neskei berdintasuna bermatuz 

gero hezkuntzarako, arreta medikorako, lan egokirako eta politikaren zein ekonomiaren arloko 

erabakiak hartzeko prozesuetara sartzean, ekonomia jasangarriak bultzatuko dira eta gizarteari eta 

gizateriari, oro har. 

 

 

  

- 5.1 Mundu guztian emakume eta neskatoen aurkako diskriminazio modu guztiekin amaitzea  

- 5.2 Emakume eta neskato guztien aurkako indarkeria modu guztiak ezabatzea eremu publiko 

eta pribatuetan, sexu-salerosketa eta sexu-ustiapena eta beste ustiapen mota batzuk barne. 

- 5.4 Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lana aitortzea eta baloratzea zerbitzu publiko, 

azpiegitura eta gizarte-babeseko politiken bidez, eta etxean eta familian partekatutako 

erantzukizuna sustatuz, herrialde bakoitzean dagokionaren arabera. 

- 5.6 Sexu- eta ugalketa-osasunerako sarbide unibertsala ziurtatzea, baita ugalketa-

eskubideak ere, Populazioari eta Garapenari buruzko Nazioarteko Hitzarmenaren Ekintza 

Programarekin, Pekineko Ekintza Plataformarekin eta aztertzeko konferentzien azken 

dokumentuekin bat adostutakoaren arabera. 

Harremana duten xedeak 

 

Harremana duten xedeak 
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- 5.a Emakumeei baliabide ekonomikoetarako eskubide-berdintasuna eta lurraren jabetza eta 

kontrolerako eta ondasunak, finantza-zerbitzuak, herentzia eta natura-baliabideak eduki ahal 

izateko eskubide-berdintasuna ematen dieten erreformei ekitea, lege nazionalekin bat etorriz  

- 5.b Teknologia instrumentalaren erabilera hobetzea, bereziki, informazioaren eta 

komunikazioen teknologiarena, emakumeen ahalduntzea sustatzeko. 

- 5.c Politika zuzenak eta genero-berdintasuna sustatzeko lege aplikagarriak onestea eta 

indartzea, emakume eta neskato guztien genero-berdintasuna eta ahalduntzea sustatzeko, 

maila guztietan. 
 

 

 

 

Taxuzko lana lortzeko aukerarik eza, inbertsio aski eza eta kontsumo baxuak direla eta, gizarte 

demokratikoen azpian dagoen oinarrizko kontratu soziala higatzen ari da: hain zuzen, guztiok 

aurrerapena partekatzeko dugun eskubidea. Garapen ekonomiko jasangarria lortzeko, gizarteek 

baldintza egokiak sortu beharko dituzte pertsonek kalitatezko enpleguak eskura ditzaten, ekonomia 

sustatuz eta ingurumena kaltetu gabe. Lan egiteko adinean dagoen populazio osoarentzat ere lan-

aukerak egon beharko dira, lan-baldintza duinekin. 

 

 

- 8.3 Garapenera bideratutako politikak sustatzea, honako alderdi hauei babesa emango 

dietenak: ekoizpen-jarduerak, lanpostu egokien sorrera, ekintzailetza, sormena eta 

berrikuntza; eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen eraketa eta hazkuntza 

sustatzea, baina finantza-zerbitzuak eskuratzearen bidez ere. 

- 8.5 Hemendik 2030era bitarte, enplegu osoa eta produktiboa eta taxuzko lana lortzea 

emakume eta gizon guztientzat, gazteak eta desgaitasunen bat dutenak barne; eta balio 

bereko lanarengatik ordainsari berdina eman dadila lortzea. 

- 8.6 Hemendik 2020era bitarte, nabarmen murriztea enplegurik ez duten eta ikasten edo 

gaitzen ari ez diren gazteen proportzioa. 

- 8.7 Berehalako neurri eraginkorrak hartzea lan bortxatuarekin amaitzeko, amaiera ematea 

egungo esklabotasun-moduei eta pertsonen salerosketari, eta haurren lanaren forma 

okerrenak (errekrutatzea eta haur soldaduak barne) debekatu eta kenduko direla bermatzea; 

eta, hemendik 2025era, amaiera ematea haurren lanari, bere forma guztietan. 

- 8.8 Lan-eskubideak babestea eta lan-ingurune segurua eta arriskurik gabea sustatzea langile 

guztientzat, migratzaileak barne, eta, bereziki, emakume 

migratzaileentzat eta enplegu prekarioak dituztenentzat. 

- 8.b Hemendik 2020ra bitarte, gazte-enplegurako mundu-mailako estrategia bat garatzea eta 

martxan jartzea, eta Lanaren Nazioarteko Erakundearen Enplegurako Munduko Ituna 

aplikatzea. 
 

Diruu-sarrerei dagokienez, herrialdeen arteko desberdintasunak murriztu dira, baina herrialdeen 

barnean handitu egin dira. Gero eta adostasun handiagoa dago ekonomiaren hazkundea ez dela 

nahikoa pobrezia murrizteko, ez bada inklusiboa eta ez baditu kontuan hartzen garapen 

jasangarriaren hiru dimentsioak; hau da, ekonomia, gizartea eta ingurumena. Desberdintasunak 

murrizteko asmoz, gomendatu da populazio babesgabe eta baztertuen beharrei arreta berezia 

jartzen dioten politika unibertsalak aplikatzea 

 

 

- 10.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztien gizarte-, ekonomia- eta politika-inklusioa 

Harremana duten xedeak 

 

Harremana duten xedeak 
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indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, 

egoera ekonomikoa edo beste edozein egoera edozein dela ere. 

- 10.3 Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzen desberdintasuna murriztea, baita 

horretarako diskriminaziozko legeak, politikak eta praktikak kendu egin behar badira ere, 

alde horretatik egokiak diren legeak, politikak eta neurriak ezartzeko. 

- 10.4 Politikak ezartzea (bereziki, zergei, soldatei eta gizarte-babesari lotutakoak), eta 

pixkanaka gero eta berdintasun handiagoa lortzea. 

 

 Asko dira hiriak mantentzeko arazoak, lurraren eta baliabideen gainean presiorik egin gabe 

enpleguak eta oparotasuna sortzen jarraitu nahi baldin bada. Hirien arazo arruntak honakoak dira: 

pilaketa, oinarrizko zerbitzuak emateko funtsen gabezia, etxebizitza egokien urritasuna eta 

azpiegituren narriadura. 

 

 

- 11.1 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztiek etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak, 

seguruak eta arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea  

- 11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraio-sistema seguru, arrazoizko, 

irisgarri eta jasangarria izateko aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta 

ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia eskainiz (emakumeak, 

haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta adineko pertsonak 

- 11.7 Hemendik 2030era bitarte, berdegune eta espazio publikoak, inklusiboak eta irisgarriak 

izateko aukera unibertsala ematea, bereziki, emakumeentzat, haurrentzat, adinekoentzat 

eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat 

 
 

Kontsumo eta ekoizpen jasangarria egiteko, baliabideen erabilera eraginkorra, eraginkortasun 

energetikoa eta azpiegitura jasangarriak sustatu behar dira, eta oinarrizko zerbitzuen 

eskuragarritasuna, enplegu ekologiko eta egokiak eta guztiontzako bizi-kalitate hobea erraztu behar 

dira. Horren aplikazioak laguntza ematen du garapenerako plan orokorrak lortzeko, ekonomiari, 

ingurumenari eta gizarteari loturiko etorkizuneko kostuak murrizteko, lehiakortasun ekonomikoa 

 

 

- 12.2 Hemendik 2030era bitarte, baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta erabilera 

eraginkorra egin dadila lortzea. 

- 12.3 Hemendik 2030era bitarte, erdira murriztea txikizkako salmentan eta kontsumitzaileen 

artean alferrik galtzen diren per capita elikagaien kopurua, eta ekoizpen eta hornikuntzako 

kateetan elikagai-galerak murriztea, uztaren ondorengo galerak barne. 

- 12.5 Hemendik 2030era bitarte, nabarmen murriztea hondakinen sorrera, prebenitu, 

murriztu, birziklatu eta berrerabiltzeko jardueren bitartez. 

- 12.8Hemendik 2030era bitarte, mundu osoko pertsonek beharrezko informazioa eta 

ezagutzak dituztela bermatzea, garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datorren 

bizimodua izateko. 
 

Helburu hau klima aldaketa eta haren ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak hartzera zuzenduta 
dago. Klima aldaketa kontinente guztien herrialdeei eragiten die, euren ekonomian, eta pertsonen 

eta komunitateen bizitzan eragin negatiboa sortuz. Etorkizunean, ondorioak okerragoak izango direla 
espero da. Eguraldi ereduak aldatzen ari dira, itsas mailak igotzen ari dira, klima-gertaerak gero eta 
muturrekoak izaten ari dira eta berotegi-efektuko gasen isuriak historiako maila altuetan daude. 

Harremana duten xedeak 

 

Harremana duten xedeak 
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Honen ondoan, ezer egiten ez bada, munduko azaleraren batez besteko tenperaturaren igoera 3 
gradu ingurukoa izan liteke 
 

 

- 13.3 Heziketa, sentsibilizazioa eta giza eta erakundeen gaitasuna hobetzea klima aldaketa 

arintzeko, hari moldatzeko, bere efektuak murrizteko eta abisu goiztiarra lortzeko. 
 

Helburu hau gizarte baketsu eta inklusiboen sustapenean oinarritzen da, garapen jasangarria, 

guztiontzako justizia eskuragarria eta maila guztietan arduratzen eta eraginkorrak diren instituzioen 

eraikuntza lortzeko. Gatazkaren bat jasaten duten herrialdeetan, Lehen Hezkuntzan eskola uzten 

duten haurren tasa % 50 izan zen 2011an, hau da, 28,5 milioi haurrek utzi zuten eskola 

 

 

- 16.1 Nabarmen murriztea indarkeria-mota guztiak, eta horiei lotutako heriotza-tasak, mundu 

guztian. 

- 16.2 Amaiera ematea haurren kontrako tratu txarrei, esplotazioari eta indarkeria- eta 

tortura-mota guztiei. 

- 16.9 Hemendik 2030era bitarte, denok nortasun juridikoa izan dezagula ahalbidetzea, batez 

ere, jaiotzen erregistroaren bidez.. 

 

  

Harremana duten xedeak 

 

Harremana duten xedeak 
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3. Euskadiko Gazteria 2019an 

2017ko apirilean Behatokiak Euskadiko gazteen diagnostiko bat egin zuen, gerora IV. Gazte Plana 2020rako erronkak 

eta helburuak ezartzeko erabili zena. Gazte Planak helburuak eta lehentasunezko ekintza-ildoak ezarri zizkien hainbat 

gairi, eta horietan izandako aldaketa eta aurrerapenen jarraipena ahalbidetzeko, Behatokiak txosten honetan jaso 

ditu gai horien inguruan eskuragarri dauden azken datuak: testuinguru demografikoa, hezkuntza, enplegua, 

emantzipazioa eta etxebizitza, osasuna, gizarte-ekintza eta berdintasuna, parte-hartzea, aisialdia, kultura eta kirola. 

Horrez gain, 2019an adierazle ugari berriztu zituen baita behatokiak, eta hauek barneratuak izan dira dokumentu 

honetan.  

3.1. Joera demografikoak 

Euskadiko biztanlerian gazteek duten pisuak behera 

egin du 

2019ko urtarrilaren 1ean Euskadin biztanleak 2.188.917 

ziren; horietatik, 15-29 urte artekoak 315.071 ziren: % 

51,1 gizonak (161.102) eta % 48,9 emakumeak 

(153.969). 

Gazteriaren indizeak, edo gazteen proportzioak, populazio 

osoarekin alderatuta, etengabe egin du behera Euskadin 

azken urte hauetan: 2003an % 20,2 zen, eta 2018an % 

13,2ra jaitsi zen, baina 2019an %13,4 ra igo da. Balio 

horrek esan nahi du Euskadi gazteriaren indize 

txikienetakoa duten Europako eskualdeen artean dagoela, 

eta kontuan izan behar da kontinente guztia nahiko 

zahartua dagoela: EB28ko batezbestekoa % 17,1-koa da 

egun.   

Behera egin du Euskadin bizi diren atzerritar 

gazteen kopuruak 

Euskadin bizi diren gazteen % 14,5 atzerritarra da. 

Euskadiko biztanleria gazte atzerritarrak nabarmen egin 

zuen gora 2001 eta 2011 bitartean: 3.365etik 45.933ra 

igaro zen aldi horretan; baina azken urte hauetan behera 

egin du, 2018an 36.920 izateraino. Beherakada horren 

zergatia da, alde batetik, atzerritik datozen gazteak 

gutxitu egin direla eta, bestetik, jatorri atzerritarreko 

batzuek beste leku batzuetara migratu dutela. Gainera, 

atzerritar batzuek Espainiako nazionalitatea lortu dute. 

Aurreko beste diagnostiko batzuetan esaten genuen 

atzerritarren kolektiboak eragina izango zuela Euskadiko 

Euskadiko gazteriaren indizearen bilakaera (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, EUSTATen 

datuak oinarri harturik (Biztanleen Udal Estatistika) 

Evolución del índice de juventud general y del 

índice de juventud de la población extranjera 

en Euskadi (%) 

 

        Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 
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biztanleriaren zahartzea arintzeko, baina badirudi azken 

urteotan efektu hori murrizten ari dela. 

Izatez, gazteriaren indizeak atzerritarren artean izan duen 

bilakaerari erreparatzen badiogu eta Euskadiko biztanleria 

orokorrarenarekin alderatzen badugu, ikusiko dugu bi 

kasuetan ehunekoek behera egin dutela azken 10 

urteetan. Edonola ere, gazteen proportzioa hamar puntu 

handiagoa da atzerritarren artean (% 24,3 eta % 13,2). 

Ugalkortasun-tasak behera egin du, eta lehen 

haurra izateko amaren batez besteko adina 30 

urtetik gora dago oraindik ere  

Lehen haurra izateko amaren batez besteko adina 30 

urtetik gorakoa izan da Euskadin azken 20 urteetan ia, 

2000tik, eta 2018an erregistroetako daturik altuena jaso 

da: 32,8 urte. 

Ugalkortasun-tasa da urte batean adin-tarte jakin bateko 

1000 emakumeko bizirik jaiotzen diren haurrak. Euskadin, 

15 eta 29 urte arteko nesken ugalkortasun-tasa 26,3 da 

adin-tarte horretako 1000 emakumeko. Datu horrek, 

berez, ez du interpretazio handirik egiteko balio, baina 

behar bezala ebalua daiteke 2015ean EB28ko batez 

beteko balioarekin alderatzen badugu: 50,6koa zen, 15 

eta 29 urte bitarteko 1000 emakumeko. 

3.2. Hezkuntza 

Behera egiten jarraitzen du Euskadin eskola-uzte 

goiztiarrak 

Eskola-uzte goiztiarraren tasak neurtzen du 18-24 urte 

arteko biztanleriaren zein ehunekok burutu duen gehienez 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) eta ez duen 

inolako ikasketa edo prestakuntza gehiagorik egin. Tasa 

honek bilakaera positiboa izan du azken urteotan eta 

Euskadin 2006ko % 12,0tik 2017ko % 5,4ra jaitsi da. 

Mutilen eta nesken arteko aldea –2006an, mutiletan % 15 

eta nesketan % 8,5 zen tasa hori– murriztu egin da, 0,4 

puntukoa izateraino (% 5,6 mutilen artean eta % 5,2 

nesken artean). 

Zenbateko horrek egoera hobean ere ipintzen du Euskadi, 

Espainiarekin alderatuta (% 18,3) bai eta EB28rekin 

alderatuta ere (% 10,6). 

Lehen haurra izatean amen batez besteko 

adinaren bilakaera, nazionalitatearen arabera 

(urteak)

 

ITURRIA: INE, Oinarrizko Adierazle Demografikoak 

18-24 urte arteko gazteen eskola-uzte goiztiarraren 

tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%)

 

Iturria: EUSTAT, (Europa 2020 adierazleak) 

Evolución de la tasa de graduación en educación 

superior de personas jóvenes de 30 a 34 años, según 

sexo (%) 

 

Fuente: EUSTAT, (Indicadores Europa 2020) 
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Goi-mailako hezkuntzako titulazio-tasa oso handia 

da Euskadin, eta % 50etik gertu dago 30 eta 34 urte 

arteko pertsonen artean 

30-34 urte artekoen goi-mailako hezkuntzako titulazio-

tasa (unibertsitate-ikasketetan edo goi-mailako heziketa 

zikloetan) ia hamar puntu handitu da 2007 eta 2017 

artean: % 38,7tik % 46, 1era igaro da. 

Urte hauetan gora egin du goi-mailako titulua duten gizon 

eta emakume gazteen ehunekoak; baina gizonen eta 

emakumeen tasak alderatzean, ikusiko dugu arrakala oso 

handia dagoela emakumeen alde; 2017an, 30 eta 34 urte 

arteko emakumeen % 57,2k eta gizonen % 36,1ek zuen 

goi-mailako titulu bat. 

Igoera txikia izan du euskararen ezagutzak 15 eta 

29 urte arteko gazteen artean  

15-29 urte arteko euskal gazteen % 69,3k dio euskaraz 

oso ondo edo nahiko ondo hitz egiten duela. Euskararen 

ezagutzak gora egiten du adinak behera egin ahala; 

horrela, 15-19 urte arteko gazteen % 81,3k dio euskaraz 

ondo edo oso ondo hitz egiten duela; 20-24 urte artean 

dituztenen kasuan ezagutza % 69,5era jaisten da; eta 25-

29 urte dituztenen artean, % 59,1 era. 

Euskadiko gazteen herenak hirueledunak dira 

Euskadiko hirueletasun-tasa euskara, gaztelania eta 

ingelesa ongi hitz egiten duten gazte kopuruaren arabera 

kalkulatzen da. Adierazle horrek gero eta balio altuagoak 

ditu, euskararen eta ingelesaren ezagutzak nabarmen 

egin duelako gora. 2016an, hirueleduna zen Euskadiko 15 

eta 29 urte arteko gazteen % 34,6; 2004ko datuaren 

bikoitza. 

3.3. Enplegua 

Behera egin du gazteen jarduera-tasak: 2018an 16 

eta 29 urte arteko pertsonen erdiak baino gutxiago 

zeuden lanean edo lanerako prest 

Gazteen jarduera-tasak lanean edo lanerako prest dauden 

16 eta 29 urte arteko pertsonen ehunekoa neurtzen du. 

Tasaren jaitsierak 30 urtetik beherakoen prestakuntza-

aldiaren luzapena islatzen du. 2018an, 16 eta 29 urte 

 

 

 

 

 

15-29 urte arteko gazteen hirueletasunaren 

bilakaera, lurralde historikoen arabera (%)

 

Iturria: EUSTAT (Bizi-baldintzei buruzko inkesta.) eta 

Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 2016) 

 

16 eta 29 urte arteko gazteen eta 16 eta 64 urte 

arteko biztanleria osoaren enplegu-tasaren bilakaera 

(%)

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la 

Actividad, PRA) 
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bitarteko gazteen erdiak baino gutxiago dira (% 47,7) 

biztanleria aktiboaren parte.  

Enplegu-tasak gora egin du azken hiru urteetan, 

mantso baina etenik gabe 

Azken hamarkadan, beherakada nabarmena izan du 

lanean ari diren gazteen ehunekoak. 2006an gazteen % 

54,9k egiten zuen lan, eta 2018an % 40,3raino murriztu 

da kopuru hori. 2013an erregistratu zen enplegu-tasarik 

txikiena (% 35,5), eta ordutik gaurdaino balio horrek ia 

bost puntu egin ditu gora. 

2018an, oso antzekoa da gizonen eta emakumeen 

enplegu-tasa: gizon gazteen % 40,4k eta emakume 

gazteen % 40,2k egiten du lan.  

Enplegu-tasak gora egiten du ikasketa-mailarekin batera. 

Lanean ari diren gazteen ehunekoa handiagoa da goi-

mailako ikasketak dituztenen artean (talde horretan 

sartzen dira unibertsitateko ikasketak eta goi-mailako 

Lanbide Heziketako zikloak egin dituztenak).  

Lanbide Heziketako ikasketen ondoko laneratzeak 

hobera egin du 2017an 

2017an, aurreko urtean Lanbide Heziketako erdi- edo goi-

mailako ziklo bat amaitu zuten pertsonen enplegu-tasa % 

78,7 izan da, 2009tik erregistratu den daturik onena da. 

Gora jarraitzen du unibertsitatea duela hiru urte 

amaitu zuten gazteen enplegu tasak  

2015 urtean unibertsitate ikasketak amaitu zituzten 

gazteen enplegu tasa %86,9koa da, 2018an burutu zen 

inkestaren arabera. Gorakada honek 2016tik gaur 

egunera arte eman den hazkundea baieztatzen du, euskal 

ekonomian unibertsitate ikasketadunak kontratatzerako 

joera bat erakutsiz.  

2018 urtearen amaieran 16-29 urte arteko gazteen 

langabezia-tasa % 16,1 izan da. Tasa hori 

Espainiako gazteei dagokiena (% 25,1) baino 

nabarmen txikiagoa da  

2018ko azken hiruhilekoan % 16,1 izan da 16 eta 29 urte 

arteko gazteen langabezia-tasa. Langabezia-tasa 

populazio aktiboaren barnean zenbatesten da; hau da, 

lanean ari direnak edo lanerako prest dauden eta inkesta 

Lanbide Heziketako promozioen enplegu-tasaren 

bilakaera, ikasketak amaitu eta urtebetera (%)  

 

Iturria: Lanbide (2018an Lanbide Heziketa bukatu dutenen 

lan-munduratzea. 2016ko promozioa) 

Unibertsitateko promozioen enplegu-tasaren 

bilakaera, ikasketak amaitu eta hiru urtetara (%)

 

Iturria: Lanbide, (2018an Unibertsitateko lan-munduratzea. 
2015ko promozioa) 

 

16 eta 29 urte arteko biztanleriaren langabezia-

tasaren bilakaera urte bakoitzeko azken hiruhilekoan, 

sexuaren arabera (%)

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko 

inkesta, BJA) 
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egin aurreko lau asteetan enplegu-bila ahaleginen bat 

egin dutenak aintzat hartuz.  

Azken hamar urteetan, gazteriaren langabezia-tasa 

biztanleria osoarena bikoiztera ere iritsi da, baina 

2015etik hona bien arteko aldea gutxitzen joan da. 

Euskadiko gazteen langabezia-tasa 2018ko azken 

hiruhilekoan Espainiako gazteriarena baino bederatzi 

puntu baxuagoa izan da (% 16,1 eta % 25,1 hurrenez 

hurren).  

Gora egin du aldi baterako enpleguak, eta 2018an 

soldatapeko gazteen % 68,1i eragiten dio 

16-29 urte arteko soldatapeko gazteen % 68,1ek aldi 

baterako kontratua zuen, Euskadiko soldatapeko 

biztanleria osoaren % 30,7ren aldean. Tasa horrek 

2009an izan zuen ehunekorik baxuena, krisiaren 

hastapenetan, bitxia bada ere; harrezkeroztik, hazi egin 

da etengabe, eta 2018an serie osoko gailurrera iritsi da. 

Hazkunde hori modu orokorrean gertatu da biztanleria 

osoan, baina bereziki handia izan da gazteen artean.  

Lanaldi partzialeko lana % 30en bueltan egonkortu 

da azken urteetan. Emakumeen artean zabalduago 

dago lanaldi partzialeko lana, gizonen artean baino 

Lanaldi partzialeko enplegu-tasak adierazten du zein den 

astean 30 ordu baino gutxiago lan egiten duten 16-29 urte 

arteko gazte landunen ehunekoa; eta tasa horrek gora 

egin du 2018an, % 30,6 izateraino. 

Lanaldi partzialeko enplegua zabalduago dago gazteen 

artean biztanleria landun orokorraren artean baino (% 

17,7) eta, gainera, azken urteetan alde hori handitzen ari 

da. 

Gazteen batez besteko soldata igo egin da 2017an, 

eta hileko 1000 euroak gainditzen ditu ozta-ozta 

16 eta 29 urte arteko gazte landun baten batez besteko 

soldata garbia 1.093 eurokoa izan zen Euskadin 2017an. 

Emakumeen soldatak gizonenak baino txikiagoak dira, 

baina bien arteko aldea murriztu egin da 2017an. 

Gora egin du beren alorreko lana dutenen ehunekoa 

landunen artean: lan egiten duten 10 gaztetik 6k 

16 eta 29 urte arteko soldatapeko gazteen eta 

biztanleria osoaren aldi baterako lanaren tasaren 

bilakaera (%)

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko 

inkesta, BJA)  

16-29 urte arteko gazte landunen lanaldi partzialeko 

enpleguaren bilakaera, sexuaren arabera (%)

 

Iturria: EUSTAT (Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko 

inkesta, BJA) 
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diote beren enpleguak zerikusia duela beren 

prestakuntzarekin 

Gazte landunen % 60,1ek dio bere lanak lotura oso handia 

edo nahiko handia duela bere ikasketekin, emakumeek 

gizonek baino zertxobait gehiago.  

Laneko istripuek nabarmen egin dute behera azken 

hamarkadan 

16 eta 34 urte arteko landunen artean baja eragin zuten 

lan-istripuen kopurua, adin horretako 1000 landuneko, 

nabarmen jaitsi da 2006tik; edonola ere, igoera txiki 

baina jarraitua izan du 2015etik. 2017an, milako 41,7 zen 

tasa. 

Istripu-tasa handiagoa da gizonen artean (milako 59,4) 

emakumeen artean baino (milako 22,1), hein handi 

batean gizonen presentzia handiagoa duten sektoreen 

nolakotasunagatik. 

3.4. Emantzipazioa eta etxebizitza 

Euskadin gurasoen etxetik joateko batez besteko 

adina Europako altuenetakoen artean dago 

Euskadiko biztanleen batez besteko emantzipazio-adina 

30 urtekoa da (29,6, zehazkiago), 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteek emantzipatzeko egokitzat jotzen duten adina 

(23,6 urte, batez beste) baino sei urte beranduago. 

Batez besteko emantzipazio-adin hori (29,6) Europako 

batezbestekoa baino lau urte berantiarragoa da (26,0). 

Emantzipazio-tasa % 37,9 da 18 eta 34 urte 

artekoen kolektiboan 

Euskadiko biztanleen batez besteko emantzipazio-adina 

30 urtekoa da (29,6, zehazkiago), 15 eta 29 urte bitarteko 

gazteek emantzipatzeko egokitzat jotzen duten adina 

(23,6 urte, batez beste) baino sei urte beranduago. 

Batez besteko emantzipazio-adin hori (29,6) Europako 

batezbestekoa baino lau urte berantiarragoa da (26,0). 

Etxebizitzen prezio altua eta baliabide ekonomiko 

propioak lortzeko zailtasunak dira emantzipatzeko 

arazo nagusiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-34 urte arteko gazteen emantzipazio tasa adin 

taldeka (%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 
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2017an, 18 eta 34 urte arteko soldatapeko gazte batek, 

batez besteko soldata batekin, bere soldataren % 52,6 

erabili beharko zuen bere kasa hipoteka-mailegu baten 

lehen kuota ordaintzeko (urte hartan kontratatutako 

hipoteka-kredituen batez besteko iraupena eta interes-

tasak kontuan hartuta) merkatuko prezioan etxebizitza 

bat erosteko; egun gora egin du %54ra arte, horixe da 

jabetzako etxebizitzarako sarbide-kostua. Alokairuaren 

kasuan, hileko ordainketa are handiagoa izango zen, 

pertsona horrek soldataren % 69,3 erabili beharko bailuke 

alokairuko errenta ordaintzeko (alokairuko sarbidearen 

kostua).  

Alokairuaren aukera asko hazi da azken urteotan, 

gazteen emantzipazio-aukera nagusia izatera 

iristeraino 

Alokairuan emantzipatutako 18 eta 34 urte arteko 

gazteen ehunekoa nabarmen igo da azken hamar 

urteetan: 2006an emantzipatutako gazteen % 19,0 baino 

ez zen alokatutako etxebizitza batean bizi, eta 2017an 

kopuru hori % 55,3raino iritsi zen (2015eko balio bera).  

Behera egin du hipoteka edo alokairuko errenta 

ordaintzeko gainesfortzu ekonomikoa egiten ari 

diren gazte emantzipatuen ehunekoak 

2017an, 18 eta 34 urte arteko gazte emantzipatuen 

% 16,9k dio gainesfortzu ekonomikoan dagoela, hau da, 

etxeko diru-sarreren % 40 baino gehiago bideratu behar 

dituela hipotekaren kuota edo alokairua ordaintzera. 

Gainesfortzuan dauden gazteen ehunekoa murriztu egin 

da aurreko urteekin alderatuta. 

Gainera, % 19,0k arazoak ditu etxebizitzaren gastu 

guztiak ordaintzeko, barruan sartuta ohiko gastuak 

(argia, gasa, jabekideen erkidegoaren gastuak, etab). 

Arazo ekonomikoei aurre egiteko, 18 eta 34 urte arteko 

gazte emantzipatuen % 6,1ek familiaren diruzko laguntza 

jasotzen du modu erregularrean, eta beste % 8,7k 

noizean behin. 

3.5. Osasuna 

Gazte gehienek uste dute osasun ona dutela. 

Edonola ere, ia bostetik batek osasun-arazo 

18-34 urte arteko soldatapeko batek  bere kasa 

hipotekaren kuota ordaintzeko erabili beharko lukeen 

soldata-zatiaren bilakaera (%)

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

Alokairuan emantzipatutako 18 eta 34 urte arteko 

pertsonen ehunekoaren bilakaera

 

Iturria: EUSTAT (Inkesta Demografikoa) eta Gazteen Euskal 

Behatokia (Emantzipazioa seriea) 

Gainesfortzu ekonomikoan dauden eta etxebizitzako 

gastuei aurre egiteko zailtasunak dituzten 

emantzipatutako 18 eta 34 urte arteko pertsonen 

ehunekoaren bilakaera (%)

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Emantzipazioa seriea) 
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kronikoak ditu, eta ia hamarretik batek antsietatea 

eta/edo depresioa du 

15 eta 29 urte arteko gazteen % 2,4k baino ez du uste 

bere osasuna gutxi gorabeherakoa edo txarra denik. 

Adierazle horren bilakaera positiboa izan da: 2002an % 

5,8 zen, eta, egun, % 2,4. 

Gazteen % 18,3k osasun-arazo kronikoren bat du, eta % 

8,3k antsietate- edo depresio-sintomak izan ditu aurreko 

lau asteetan. Euskadiko emakume gazteen % 11,4k izan 

ditu antsietate- edo depresio-sintomak, eta horrek gizon 

gazteen balioak bikoizten ditu (% 5,1). Edonola ere, 

2018an erregistratutako balioa serieko baxuena izan da.  

Hamar gaztetik zortzik baino gehiagok egiten dute 

jarduera fisiko osasungarria 

15 eta 29 urte arteko gazteen % 86,3k dio jarduera fisiko 

osasungarri ertain edo bizia egin duela aurreko astean. 

Gazteriaren jarduera fisikoak, kirola egite hutsa baino 

kontzeptu zabalagoa biltzen duenak, igoera progresiboa 

izan du: 2007an % 67,6 zen tasa; 2013an, % 75,3, eta 

2018an, % 86,3. 

Bost gaztetik batek alkohol gehiegi edo modu 

arriskutsuan kontsumitu du inkesta egin aurreko 

hilabetean 

2017an, 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren % 20,3k 

alkoholaren gehiegizko kontsumoa edo kontsumo 

arriskutsua (65 gramo alkohol baino gehiago egun 

batean) izan zuen inkesta egin aurreko hilabetean. 

Kontsumo horrek serieko baliorik txikiena izan zuen 

2017an.  

Alkoholaren gehiegizko kontsumoa edo arriskutsua izan 

zuten gizon gazteen zifra emakume gazteena baino askoz 

handiagoa zen 2017an (% 25,3 eta % 15,3, hurrenez 

hurren). 

Tabakoaren kontsumoak behera egin du, eta 

oraindik ere biztanleriaren batezbestekoaren 

azpitik dago 

15 eta 29 urte arteko bost gaztetik batek ia erre ohi du 

tabakoa (% 18,5), mutilek neskek baino zertxobait 

gehiago (% 18,9 eta % 18,2, hurrenez hurren). 

15 eta 29 urte bitarteko gizon eta emakume gazteen 

antsietate- eta depresio-arazoen prebalentziaren 

bilakaera (%)

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (EAEko Osasun 

Inkesta 2018) 

Aurreko hilabeteko egunen batean gehiegizko alkohol-

kontsumoa edo kontsumo arriskutsua izan duten 15 eta 

29 urte artekoen ehunekoaren bilakaera, sexuaren 

arabera (%) 

  

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (Euskadi eta 

Drogak seriea eta Adikzioen Gaineko Inkesta) 
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2006 eta 2017 artean hogei puntu baino gehiago jaitsi da 

ohiko tabako-erretzaileak direla dioten gazteen ehunekoa. 

Ehuneko hori 2006an % 40,4 zen, eta 2017an % 18,5era 

jaitsi da. El 3,7 % de la juventud de 15 a 29 años 

mantiene una conducta de riesgo en relación al juego  

15 eta 29 urte arteko gazteen % 3,7k arrisku-

portaera du jokoari dagokionez  

Ehuneko hori igo egin da 2012. urtearekin alderatuta, 

orduan % 2,1ekoa baitzen. 

Osasunerako arriskutsuak diren beste jokabide batzuetan 

bezala, gizonen ehunekoak emakumeenak baino 

handiagoak dira (% 6,5 eta % 0,8, hurrenez hurren). 

Egonkor jarraitzen du nerabeen haurdunaldi-tasak 

Nerabeen haurdunaldi-tasa urte batean 15 eta 17 urte 

arteko neska nerabeen artean izandako jaiotza kopurua 

eta haurdunaldiaren borondatezko eteteak batuta 

kalkulatzen da, adin-tarte horretako 1000 emakumeko. 

2016an, milako 6,7 izan da, aurreko urtean beste. Tasa 

horrek ere beheraldia izan du 2012tik: orduan milako 9,7 

izan zen. 

3.6. Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Gazte gehienek familiarekiko mendekotasun 

ekonomikoa dute, 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

laurdenek baino ez diote ekonomikoki 

independenteak direla 

2017an, 16 eta 29 urte arteko Euskadiko gazteen % 54,4 

familiaren diru-sarreretatik bizi dira (bertan sartuta 

gurasoak, anai-arrebak, etab.) eta beste % 19,4k 

familiaren diru-sarreren bidez osatu behar ditu bereak. 

Gazteen % 15,7 baino ez da bizi berak irabazitako diru-

sarrerekin bakarrik. % 5,2 bere eta bikotekidearen diru-

sarreretatik bizi da, erdi bana. Eta % 4,1ek dio 

bikotekidearen diru-sarrerak direla bere bizibide bakarra. 

Guztira, 30 urtetik beherako gazteen laurdenak (% 25,0) 

dio beren eta/edo bikotekidearen diru-sarreretatik bizi 

dela, hau da, jatorrizko familiarekiko mendekotasun 

ekonomikorik gabe. 

15 eta 29 urte arteko ohiko erretzaileen ehunekoaren 

bilakaera, sexuaren arabera (%)

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie 

Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi) 

 

 

 

Jatorrizko familiarekiko mendekotasun ekonomikorik 

ez duten 16 eta 29 urte arteko gazteen ehunekoaren 

bilakaera, zer diru-sarreratatik bizi diren 

adierazita(%) 

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea 

eta Emantzipazioa seriea) 

 

 

 

 



Plan operativo de actuación 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Euskadiko Gazteria 2019an  

23 

 

Pobrezia-egoeran dauden gazteen ehunekoak gora 

egin du, krisialdi ekonomikoaren ondorioz 

Benetako pobrezia-egoeran dauden 16-29 urteko gazteen 

ehunekoa% 9,2 da 2018an. Benetako pobreziak 

elikadura-, etxebizitza-, jantzi- eta oinetakoen gastuei 

aurre egiteko baliabide ekonomiko (diru-sarrera eta 

ondare) nahikorik ez duten egoerak biltzen ditu. 

Pobrezia errealeko egoeran dauden 16 eta 29 urte 

bitarteko gazteen ehunekoak gora egin zuen 2008an, eta 

ordutik ez du behera egin. 

Oro har, gazteen benetako pobrezia-tasa handiagoa da 

Euskadiko biztanleria osoarena baino (% 5,7 2018an). 

15 eta 29 urte bitarteko 1000 emakumetik 9,1ek 

salaketaren bat aurkeztu du genero-

indarkeriagatik.  

Euskadin, 2018an, emakumeen aurkako indarkeriaren 

tasa orokorra 9,1koa da 15-29 urteko 1.000 emakumeko, 

2017an baino handiagoa; orduan, salaketa jarri zuten 30 

urtetik beherako emakumeak 1000 emakumeko 8,4 izan 

ziren, eta datu horrek gora egin du 2015etik. 

Emakumeen aurkako indarkeriaren tasa handiagoa da 15-

29 urteko taldean (9,1/1.000) 30 urteko eta gehiagoko 

emakumeen artean baino (3,6/1.000) 2018an, emakume 

gazteek salaketa gehiago jarri dituztelako. 

Hiru emakumetik bati beldurra ematen dio kalean 

bakarrik ibiltzeak gauean 

Emakume gazteen % 34,2k sentitzen du beldurra, eta 

gizon gazteek, berriz, % 3,9k. Emakumeen beldurra 

handitu egin da aurreko urteekin alderatuta. 

Gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunak 

agerian geratzen dira lana eskuratzeko orduan ere  

Prestakuntza eta esperientzia bereko gizon eta emakume 

gazte batek hautaketa-prozesu berean parte hartuko 

balute, emakumeen % 27,6k uste du gizonak aukera 

gehiago dituela gizona izate hutsagatik. Iritzi bera du 

gizonen % 21,2k. Edonola ere, gazte gehienek uste dute 

hautagaien sexuak ez lukeela eraginik izango. Ideia hori 

Benetako pobrezia-egoeran dauden 16 eta 29 urte 

bitarteko gazteen ehunekoaren bilakaera, sexuaren 

arabera (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 

Saila (Pobreziaren eta Gizarte-Ezberdintasunen Inkesta) 

 

15 eta 29 urte arteko eta 30 urteko eta hortik gorako 

emakumeen kontrako indarkeria-tasaren bilakaera 

(1000 pertsonako)

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saila 

 

 
15 eta 29 urte arteko pertsonen lana lortzeko orduko 

diskriminazio-sentsazioaren bilakaera, sexuaren 
araabera (%)

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 
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zabalduago dago mutilen artean (% 63,0) nesken artean 

baino (% 58,4). 

3.7. Parte-hartzea eta kontsumoa 

Gora egin du elkarte bateko kide diren gazteen 

tasak 15 eta 29 urte artekoen artean 

2016an, Euskadiko gazteen % 46,2 zen elkarteren bateko 

kide. Ohikoenak izan ziren kirol edo mendikoak (% 23,8), 

aisialdikoak (% 12,7), kulturalak edo artistikoak (% 8,0), 

gazteria edo denbora librekoak (% 7,8), musika-bandak 

edo taldeak (% 5,3) edo politikoak (% 4,1). 

Mutilak kirol-elkarteetan presenteago daudenez, elkarte 

bateko kide diren mutil gazteen tasa neska gazteena 

baino handiagoa da (% 51,7 eta % 40,5, hurrenez 

hurren). 

Gora egin du, halaber, boluntariotza-jarduerak 

egiten dituzten 15 eta 29 urte arteko gazteen 

ehunekoak 

2012 eta 2016 artean nabarmen egin du gora 

boluntariotza-jarduerak egiten dituztela dioten gazteen 

ehunekoa, % 6,5etik % 11,5era igaro da. 

Boluntariotzaren kasuan, nesken parte-hartzeak bikoiztu 

egiten du ia gizonen artean erregistratutakoa (% 15,1 eta 

% 8,0, hurrenez hurren). 

2008 eta 2016 artean bikoiztu egin da politikan 

interesa duten 15 eta 29 urte arteko gazteen 

ehunekoa  

2016an hamar gaztetik lauk zioten interes handia edo 

nahikoa zutela politikan. 2008rekin alderatuta, bikoiztu 

egin da interes handia edo nahikoa duten gazteen 

ehunekoa. Edonola ere, politikarekiko interesa dutenak 

gutxiengoa dira oraindik ere, baina hori ez da gazteriaren 

ezaugarria, biztanlerian oro har ere gutxiengoan baitaude 

politikarekiko interes handia edo nahikoa dutela esaten 

dutenak (% 29). 

2008 eta 2016 artean bikoiztu egin da politikan 

interesa duten 15 eta 29 urte arteko gazteen 

ehunekoa  

Elkarte bateko kide diren 15 eta 29 urte arteko gazteen 

tasaren bilakaera, sexuaren arabera (%)

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 

seriea) 

 

 

 

 

15 eta 29 urte arteko gazteen politikarekiko interesaren 

bilakaera, sexuaren arabera (%)

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 

seriea) 
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2016an hamar gaztetik lauk zioten interes handia edo 

nahikoa zutela politikan. 2008rekin alderatuta, bikoiztu 

egin da interes handia edo nahikoa duten gazteen 

ehunekoa. Edonola ere, politikarekiko interesa dutenak 

gutxiengoa dira oraindik ere, baina hori ez da gazteriaren 

ezaugarria, biztanlerian oro har ere gutxiengoan baitaude 

politikarekiko interes handia edo nahikoa dutela esaten 

dutenak (% 29). 

Gora egin dute jasangarritasunarekin eta 

ingurumenaren errespetuarekin lotutako portaerek 

2016an, modu jasangarrian kontsumitzen dutenak 

% 29,8 dira, 2012ko datua baino zortzi puntu gehiago 

(% 21,4). Emakume gazteen artean zabalduago dago 

kontsumo jasangarria, gizon gazteen artean baino. 

2016an, 15 eta 29 urte arteko Euskadiko gazteen 

% 39,8k dio garraio publiko kolektiboa (autobusa, trena, 

metroa, tranbia...) egunero edo ia egunero erabiltzen 

duela, eta % 13,4k dio egunero erabiltzen duela bizikleta. 

Bi ehuneko horiek gora egin dute aurreko urteetako 

datuekin alderatuta.  

3.8. Aisia, kultura eta kirola 

15 eta 29 urte arteko pertsonen aisialdiko jarduera 

nagusiek lotura dute teknologia berriekin 

Teknologia berriekin lotutako aisialdiko jarduerak, hala 

nola, gailu mugikorretan musika entzutea (% 81,9), 

filmak edo serieak ikustea (% 52,5), YouTube eta 

bestelako plataformetako bideoak ikustea (% 43,1) eta 

bideo-jokoetan aritzea (% 14,8) dira, antza denez, 

jarduerarik ohikoenak, baita kalean ibiltzea (% 56,8) eta 

kirola egitea ere (% 23,6). 

Teknologia berrien ondorioz, gora egin du jarduera 

artistikoetako parte-hartzeak, batik bat ikus-entzunezkoei 

dagokienez. Guztira, 2016an, % 55,1ek dio jarduera 

artistikoren bat egin duela azken urtean 

Euskadiko ia gazte guztiak dira sare sozialen baten 

erabiltzaile, nagusiki WhatsApp, Facebook, 

Instagram eta Youtube 

Garraio publikoa edo bizikleta egunero edo ia egunero 

erabiltzen duten 15 eta 29 urte arteko gazteen 

bilakaera (%)

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud 

vasca) 
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Euskadiko 15 eta 29 urte arteko gazteen % 98,2k egunero 

erabiltzen du sare sozialen bat. Euskadiko gazteek, batez 

beste, lau sare sozial erabiltzen dituzte.  

15 eta 29 urte arteko gazteen % 15,0k euskara 

erabiltzen du sare sozialetako hizkuntza nagusi gisa 

2018an, 15 eta 29 urte arteko gazteen % 15,0k euskara 

erabiltzen du sare sozialetako hizkuntza nagusi gisa. 

Ehunekoa nabarmen handiagoa da Gipuzkoan (% 30). 

Behera egin du lagunekin euskara erabiltzen duten 

15 eta 29 urte arteko euskaldunen kopuruak 

Gazte euskaldunek gero eta gutxiago erabiltzen dute 

euskara beren lagunekin: 2004 eta 2016 artean 

metatutako galera 10 puntu baino gehiagokoa izan da 

jada: % 48,5etik % 38,1 era jaitsi da lagunekin nagusiki 

euskara edo euskara eta gaztelera maila berean 

erabiltzen duten gazte euskaldunen ehunekoa. 

Irakurtzeko ohitura igo egin da 

Euskadiko gazteen % 54,4k liburu bat irakurri du 

aisialdian azken hilabetean 2016an, 2008an baino hamar 

puntu gehiago. Emakumeek gizon gazteek baino gehiago 

irakurtzen dute. 

Euskadiko gazteen ia erdiek kirola egiten dute modu 

erregularrean 

Euskadiko gazteen % 49,0k kirolen bat egiten du astean 

3 aldiz edo gehiagotan. Ehuneko horrek gorakada handia 

izan du 2012-2016 aldian, % 40,2tik aipatutako % 49,0 

horretaraino. Alde handiak daude oraindik ere kirola 

egitearen arloan gizonen eta emakumeen artean. 

 

 

15-29 urte arteko gazte euskaldunen euskara-

erabileraren bilakaera adiskideekin daudenean, lurralde 

historikoen arabera (%)

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak seriea) 

15-29 urte arteko gazteen irakurtzeko ohituraren 

bilakaera, adin-taldearen arabera (%)

 

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 

seriea) eta Kulturaren Euskal Behatokia  

Kirola modu erregularrean egiten duten 15 eta 29 

urte arteko gazteen bilakaera, sexuaren arabera(%)

 

Fuente: Gazteen Euskal Behatokia (Euskadiko gazteak 

seriea) 
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Bildutako informazioaren arabera, Euskadiko gazteentzako erronka nagusiak IV. Gazte Planak aurreikusten 

dituenak izaten jarraitzen dute. Hemen aurkeztuko direnak: 
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4. 2020ko Jarduketa Plana 

Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak, 2020ko jarduketa-plan eragilea 232 ekintza biltzen ditu. Jarduera hauek 

burutzeko 308.854.000 €-ko aurrekontua aurreikusi da. 

Hurrengo taula honetan, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak, 2020.urtean, ardatz estrategiko bakoitzean burutuko 

dituen ekintza kopurua eta aurrekontua sailkaatzen dira. 

 

Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planaren jarduera arloetara jaitsi ezkero, 2020. urteko plan eragilea honela zehazten 

da: 
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1. ARDATZA  

Emantzipazioa eta autonomia 
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1. ARLOA: Enplegua 
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Helburu estrategikoa: Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa: Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Lanean hasteko azterketa - LH eta Unibertsitateak  12.000 € 
Egindako txostenen 

kopurua 
92 

Unibertsitateetan dauden laneko informazio eta orientazio-zerbitzuak, 
azken ikasturtean dauden edo unibertsitate-ikasketak egin berri dituzten 
unibertsitate-ikasleentzat (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

 131.224 € 
Artatutako pertsonen 

kopurua 
750 

Diru-laguntza Mondragon Unibertsitateari  83.741 € 
Artatutako pertsonen 

kopurua 
250 

Diru-laguntza Deustuko Unibertsitateari  83.069 € 
Tituludunen edo amaitze-

prozesuan dauden 
pertsonen kopurua 

450 

Aurrera Begira: gazteen igurikimenen adierazleak 2019 Ikerketa idaztea 
eta zabaltzea  Baliabide propioak 

Jardueraren betetze-
maila: 0-100 

100 

Enplegua eta gazteria EAEn 2019 txostena idaztea  Baliabide propioak 
Jardueraren betetze-

maila: 0-100 
100 

Telefono bidezko landa-lana egitea Euskadiko 15-29 urteko gazteen 
lagin adierazgarri bati, "Aurrera Begira: gazteen espektatiben 
adierazleak 2020" ikerketaren oinarri gisa. 

 26.015 € 
Jardueraren betetze-

maila: 0-100 
100 

STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) 
arloetan berrikuntza-proiektuak egitea  200.000 € 

Parte hartu duten 
ikastetxeen kopurua 

175 

Gobernu Irekiaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko 
bekak  15.000 € Deitutako beken kopurua; 2 
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Helburu estrategikoa: Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa: Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Besteren konturako kontrataziorako laguntza-lerroa (LEADER)   37.500  € 
Sortutako enplegu 

kopurua (gazteak) 
15 

Landa-eremuetan enplegu garbia sortzeko laguntza-lerroa (ez LEADER)   12.500  € 
Sortutako enplegu 

kopurua (gazteak) 
5 

Komisario berrien programa  30.000  € 
Urtean zehar parte hartu 

duten gazteen kopurua 
3 

Lankidetza-hitzarmena, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta 
kontsumo Sailaren eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza 
Zientzien Fakultateko Turismo Sailaren artekoa, ikasleen prestakuntza-
praktikak egiteko 

 25.000  € 
Egindako praktiken 

kopurua 
12 

Atzerrian enpresa eta erakundeetan praktikak egiteko "Global Training" 
bekak  4.120.000  € Beka kopurua 400 

Nazioartekotze-bekak   3.668.250 € Beka kopurua 100 

Lehen Aukera programa, LHko eta unibertsitateko titulua duten 
gazteentzat. Gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 
laguntzen deialdia 

  4.000.000  € 
Kontratu mugagabeen 

kopurua 
80 

Joan-etorrietarako eta ekintzailetzarako bekak   1.700.000  € Emandako beken kopurua -  

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Ildoa: Prestakuntza-sistema dualaren garapen integrala 

Hezibi programa: prestakuntza eta lana txandakatzea 30 urtetik 
beherako gazteentzat  2.300.000 € 

Hezibi programan 
sartutako kontratatutako 

pertsonak 
1.000 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Enplegurako prestakuntza (nekazaritza- eta itsas- eta arrantza-
eremua)  84.500 € Parte-hartzaile kopurua 4.053 

Nekazaritza-sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara 
hurbiltzeko bekak  80.000 € Parte-hartzaile kopurua 35 

Igarotze-bekak  3.200.000 € Beka kopurua 1600 

Lehen Aukera programa, LHko eta unibertsitateko titulua duten 
gazteentzat. Gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 
laguntzen deialdia 

 2.153.846 € 
Enpresa kontratatzaileen 

kopurua 
450 

Ildoa: Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea 

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzak  6.600.000 € 
Laneratutako gazteen 

kopurua 
660 

2017-2020ko Gazte Enplegurako Plan Operatiboaren toki-
erakundeetako gazteak kontratatzea  6.500.000 € Kontratu kopurua 400 

Enpresa arruntean desgaitasuna duten pertsonen kontratazio 
mugagaberako diru laguntza  

140.000 € (%20 

egozgarri) 

Desgaitasuna duten 

gazteen kontratu 

mugagabeen kopurua 

40 

Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak EAEn kokatutako lantokietan 
kontratatzeko  1.770.000 € 

Itzuli diren gazteen 

kopurua. 
40 

Gazteak itzultzeko laguntzak  1.600.000 € 
Itzuli diren gazteen 

kopurua 
50 

Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak EAEko lantokietan kontratatzeko  1.185.500 € 
Kontratatutako gazte 

langabeen kopurua 
50 
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Ildoa: Gazteen enplegu-aukerak hobetzea 

NBEren bekak   
                                             

300.000 €  
Esleitutako beken kopurua 15 

BEK Bekak                                                       

80.000 €  
Esleitutako beken kopurua 4 

Laneratzeko enpresak sortzen eta mantentzen laguntzeko programa   
2.4480.800 €  (30 urte 

edo gazteagoak) 

EEIn lan egiten duten 

gazteak 
150 

Prestakuntza Eusko Jaurlaritzaren/Hezkuntza Sailaren titulartasun 

juridikoko lanbide-heziketako ikastetxe publikoekin 
  

                                               

1.101.818 €  
Prestatutako gazteak 500 

Txanda-kontratua  
                                                  

625.000 €  

Guztira egindako txanda-

kontratuen kopurua 
80 

Ildoa: Enplegarritasun-balditzak hobetzera bideratutako gaikuntza 

Kualifikazio txikiko gazteen prestakuntza 2018-2021  1.618.500 €                                                 Gazte kopurua 200 

Itsasoratu Programa    100.000 € Nº de jóvenes 28 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Ildoa: Gizarte- eta lan-arloko informazioa eta orientazioa 

Hitzarmena Novia Salcedo Fundazioarekin   61.600 € Gazteei arreta ematea 200 

Enplegagarritasun-prozesuetan orientazioa  580.000 € 

Informazio eta orientazio 

ekintza pertsonalizatuetan 

artatutako pertsonen 

kopurua 

3.600 

GazteBizHitza - Ikasketei, lanari eta etxebizitzari buruzko orientazio eta 

aholkularitza zerbitzua gazteentzat 
  103.000 € 

GazteBizHitza atarira 

egindako bisiten kopurua 
180.000 

Ildoa: Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore estrategikoetan 

Kultur sorkuntzarako laguntzak  40.000,00 € 

Urtean zehar diruz lagundu 

diren gazteentzako 

literatura-lanen kopia 

5 

Bikaintek programa: doktorego industrialak egiteko laguntza-lerroa  98.755 € 
Lagundutako tesi 

industrialen kopurua 
30 

Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko beken 

programa 
 70.000 € Bekadunen kopurua 29 

Merkataritza Ganberentzako diru-laguntza, "Euskal prestakuntza Retail 

2020n" proiekturako 
  128.000 € 

Talde-prestakuntzan parte 

hartu duten saltokien 

kopurua; eta aholkatutako 

saltokien kopurua 

72                                                                                        

90 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzak, bereziki egoera 

ahulean dauden eremu eta udalerriei zuzenduta 
  3.000.000 € 

Laneratutako gazte 

kopurua 
300 

Euskal nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko zientzia-, 

teknologia- eta enpresa-arloan ikertzaile eta teknologo gazteak 

prestatzeko laguntzak 

 

 1.777.200 € Beka berrien kopurua 22 

Pasaiako, Ondarroako eta Bermeoko Itsas Arrantzako Institutu 

Politeknikoetan ikasketak egiteko bekak 
 133.815 € Emandako beken kopurua 122 

Ildoa: Aktibaziorako prestakuntza 

Zentro pribatu eta publikoetako heziketa programak  4.747.299 € Prestatutako gazteak 5.000 

Nekazaritza-, elikagai- eta itsas- eta arrantza-gaikuntzarako 

prestakuntza-programazioa 2018-2020 
 84.000 € Prestatutako gazteak 70 

Kontratazio konpromisoa dituzten prestakuntza-ekintzak  666.667 € 

Prestatutako eta 

kontratatutako gazteen 

kopurua 

200 
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Helburu estrategikoa: Gazteriaren lan-baldintzak hobetzea 

Ildoa: Informazioa eta komunikazioa 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzan laneko arriskuen prebentzioa sustatzeko 

plana 
  Baliabide propioak  

Sarrera kopurua 

webgunean 
6.000 

Ikasleek OSALANera egindako bisitak, laneko arriskuen prebentzioari 

buruzko informazioa eta dokumentazioa jasotzeko 

 

  Baliabide propioak  LHko ikasleen kopurua 400 

ADI Proiektua  10.000 € 

Adi proiektuan 

prestatutako LHko ikasleen 

kopurua 

300 
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Helburu estrategikoa:  Más personas jóvenes emprendedoras 

Ildoa: Bokazio ekintzailetza sustatzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

NOKA Mentoring Programa   50.000 € 
Urtean zehar parte hartu 

duten gazteen kopurua 
3 

Antzerkirako testuak sortzeko laguntzak  13.000 € 

Antzerki-lanak idazten 

dituzten gazteei emandako 

laguntzen kopurua 

2 

Gidoi zinematografikoak sortzeko laguntzak  26.000 € 

Gidoiak idatzi dituzten 

gazteei emandako 

laguntzen kopurua 

2 

Musika konposatzeko laguntzak  10.700 € 

Gazte musikagileei 

emandako laguntzen 

kopurua 

2 

Ildoa: Ekintzaileen ekimenak babestea 

Landa-eremuetako enpresentzako laguntza-lerroa (ez LEADER)   825.000 € 

Laguntza jaso duten 

gazteen proiektuen 

kopurua 

10 

Start-up laguntza-lerroa (LEADER)   37.500 € 

Laguntza jaso duten 

gazteen proiektuen 

kopurua 

5 

Landa-eremuetako enpresentzako laguntza-lerroa (LEADER)   750.000 € 

Laguntza jaso duten 

gazteen proiektuen 

kopurua 

11 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Gaztenpresa, aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua enpresa-

ekimenetan 
  85.000 € 

Gazteek sortutako 

enpleguak 
220 

Ekintzailetzarako laguntzak   2.112.804 €  - -  

Ekintzaileei laguntza integrala emateko zerbitzua: Gaztenek 2020 eta 

Geroa programak 
 73.450 € Ekintzaileen kopurua 293 

Kultura ekintzailea   1.317 € Parte-hartzaile kopurua 207 

Txanda irekia   60.000 €  - -  

2015-2020 aldirako Euskadiko LGPren esparruan onartutako LEADER 

eremuan dauden landa-udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta 

dibertsifikatzeko laguntzak 

  934.700 € Ez dagokio  - 

Ekintzailetzarako laguntzak  1.395.804 € 

Tokiko Ekintzailetza 

proiektuen esparruan 

enpresa-ideia bat 

garatzeko laguntzen 

onuradun diren gazteen 

kopurua 

326 

Ekintzailetza-bekak  800.000 € 
Emandako laguntzen 

kopurua 
150 

Profesional gazteek arrantza-ontzien jabetza eskuratzeko egiturazko 

laguntzak 
  100.000 € 

Emandako laguntzen 

kopurua 
3 
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Ildoa: Ekintzailetza eta gizarte-ekonomia 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Gizarte-ekonomia garatzeko eta zabaltzeko ikastaroak gazteentzat  
                                                  

150.000,00 €  

Formakuntza eman zaien 

bazkide eta ez-bazkideen 

koputu zenbatetsia 

300 

Gizarte-ekintzailetza: gizarte-ekonomiako enpresetan bazkide berriak 

sartzeko laguntza 
 

                                                  

150.000,00 €  

Onuradunen kopurua edo 

onoradunen ehunekoa 
100 

Gizarte ekintzailetza programa  
                                                    

27.720,00 €  

Sortutako enpresen 

kopurua, non gazteek 

partaidetza osoa duten 

20 

Junior Kooperatibak programa  
                                                    

10.000,00 €  

2020an lortzea espero den 

enpresa onuradunen 

kopurua edo ehunekoa 

(junior kooperatiben 

kopurua) 

1 
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Helburu estrategikoa:  Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa: Prestakuntza / gaikuntza hobetzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak, lana lortzeko edo 

mantentzeko zailtasunak dituzten langile landunentzat eta langabeentzat  1.950.000 € 
Onuradun izan diren 

gazteen kopurua 
780 

Ildoa: Orientazio eta laguntza espezifikoa 

LGTBI + Lanbide lantaldea, LGTBI kolektiboaren lan-diskriminazio ezaren 

alde 
  Baliabide propioak Lortutako akordioak 1 

Hemen Programa   40.000 €                                                     
Parte hartu duten gazteen 

kopurua (18-23 urte) 
140 

Ikaskuntza-bitartekarien sarea  69.300 €                                                     

Ikaskuntza-bitartekotzako 

zerbitzuetan artatutako 

pertsonen kopurua 

5.000 

Lagundutako enplegua, desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu 

arruntean integratzeko neurri gisa 
  320.000 €                                                   

Kontratatu nahi diren 

gazte desgaituen kopurua 
23 
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2. ARLOA: Etxebizitza 
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Helburu estrategikoa: Etxebizitza bat eskuratzeko aukera gehiago gazte-kolektiboentzat 

Ildoa: Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Etxebizitza libre eta babestua erosketa edo alokairu bidez eskuratzeko 

kostuaren 2019ko adierazleak egitea, eta txostena idaztea, argitaratzea 

eta zabaltzea 

  4.500,00 € 
Jardueraren betetze-

maila: 0-100 
100 

Gazteen emantzipazioa Euskadin 2019 txostena idaztea   Baliabide propioak -  - 

Gazteek etxebizitza eskura dezaten bultzatzea, etxebizitza berriak, 

zuzkidura-bizitokiak edo bitartekaritza-programak sustatuz 
 32.526.049 € 

Gazteei zuzendutako 

sustapen berriko 

etxebizitzen kopurua 

2020an 

460 

Etxebizitza partekatuen programa berriak eta belaunaldien arteko 

bizikidetza sustatzea, eta parke publikoko etxebizitzak errenten arabera 

birgaitzeko programa pilotuak garatzea. Alokairua ordaintzen laguntzeko 

Gaztelagun programa 

 8.000.000 € 

GAZTELAGUN 

programaren onuradun 

diren gazteen kopurua 

2020/12/31n 

4.500 

Etxebizitzarako eskubide subjektiboari lotutako etxebizitzarako prestazio 

ekonomikoa 
  2.000.000 € 

EPE-a jaso duten gazteen 

kopurua 
- 
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3. ARLOA: Hezkuntza 
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Helburu estrategikoa: Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa: Bakea eta bizikidetza 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko sentsibilizazio-programa   20.000 € 
Koordinatutako ekintzen 

kopurua 
1 

Elkarrekin Bonuak programa hezkuntzaren arloan  350.000 € Egindako proiektuen kopurua 180 

EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluaren (EGK) arteko lankidetza-hitzarmena 
 65.000 € Egindako proiektuen kopurua 6 

Memoria Plaza  
                                                    

25.000 €  

Erakusketa 

udalerri/unibertsitate 

berrietan egin da 

100 

Bizikidetzaren eta giza eskubideen Plana  
Elkarrekin bonoak: 

350.000 € 
Ikastetxe-kopurua 

151 ikastetxe 

elkarrekin 

bonoetan eta 24 

adi-adian 

Ildoa: Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Berdindu Eskolak prestakuntza-programa  70.000 € 

Jardunean dauden eta 

prestakuntza jaso duten 

irakasleen eta orientatzaileen 

kopurua 

1.400 

Gazte-eragileak indarkeria matxistaren prebentzioari buruz  

prestatzea  
 2.800 € 

Ikastaroan parte hartu duten 

profesionalen kopurua 
45 

Prestakuntza: "Nola landu nerabeekin berdintasun-gaiak"  500 € 
Ikastaroan parte hartu duten 

profesionalen kopurua 
20 

Dirulaguntzak ematea ikastetxe publikoek eta itunpeko ikastetxeek 

jarduera-proiektuak diseina  ditzaten hezkidetza eta genero-

indarkeriaren prebentzioa sustatzek 

 

Ikastetxe publikoak: 
irakasleria 

Itunpeko ikastetxeak: 
100.000 €  

Zentro publiko eta pribatuen 

kopurua 

Ikastetxe 

publikoak: 50 

Itunpekoak: 35 

Guztira: 85 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

GIZONDUZ prestakuntza eta sentsibilizazio programa  13.828 € 

Partaidetzaren hazkundearen 

ehunekoa, aurreko urtearekin 

alderatuta 

5% 

Berdintasunaren aldeko eskola-agendak  70.000 € 
Agenda jasotzen duten EAEko 

ikastetxeen ehunekoa 
95% 

Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua   20.000 € 

Partaidetzaren hazkundearen 

ehunekoa, aurreko urtearekin 

alderatuta 

5% 

Sentsibilizazio kanpaina EITBn  13.860 € 
EITBko agerpenen kopurua 

mantentzea 
100% 

“Gizonok esan eta egin” kanpainia  90.000 € 
Kanpainarekin konpromisoa 

hartu duten gizonen kopurua. 
200 

UPV-EHUren udako ikastaroa, "Emakumeen eta neskatoen kontrako 

sexu-aholkuei buruzko interpretazioak eta diskurtsoak" 

izenburupean. 

 6,00 €     

Ildoa: Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Udako ikastaroa laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, 

Osalanek unibertsitatean antolatzen dueña 

  

 

 

 

 



Baliabide propioak 

Osalanen Laneko segurtasun 

eta osasun uda ikastaroko 

ikasle kopurua 

100 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Ikastetxeetako jarduerak, jokabide kitzikagarriak prebenitzeko  Gastu orokorrak 
Egindako dibulgazio-jardueren 

kopurua 
600 

BAMEko ikasleen prestakuntza eta erizaintzako gradua  Baliabide propioak 
BAME eta erizaintzako ikasle 

prestatuen kopurua 
5 

UPV/EHUko laneko segurtasun eta osasuneko masterreko diru-

laguntza 
 

13.000 € + Baliabide 

propioak 

Osalanen Laneko segurtasun 

eta osasun uda ikastaroan 

emandako ordu-kopurua 

30 

Programa Berdindu Eskola Segura  Baliabide propioak 
Koordinatutako ekintzen 

kopurua 
2 

Haur eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako sentsibilizazio- eta 

kontzientziazio-kanpaina 
 20.000 € 

Sentsibilizazio-kanpainen 

kopurua 
1 

Bizikasi Programa  
Baliabide propioak + 

100.000 € 

Parte hartu duten ikastetxeen 

kopurua 
200 

HBSP Hezkuntza Berariaz sendotzeko Programa/Programa PREE eta 

Eskolatze osagarriko programak/Programas de escolarización 

complementaria 

 Baliabide propioak 
Parte hartu duten ikasleen 

kopurua 
  

Ildoa: Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Ekoetxeak   Baliabide propioak Bisitari kopurua 96.000 

Eskola Agenda 21  600.000 € 

2019-2020 ikasturtean eskola 

jasangarri gisa onartutako 

ikastetxeen kopurua 

110 

Azterkosta Programa  210.944 € 

Azterkosta programan parte 

hartzen duten gazteen 

ehunekoa 

%65 

Ibaialde Programa   210.944 € Laginketa-puntuen kopurua 200 

Tokiko Agenda 21  260.000 € 
Parte hartzen duten 

ikastetxeen kopurua, guztira 
7 



Plan operativo de actuación 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | 2020ko Jarduketa Plana  

 

50 

 

Confint Programa   
Esleitutako aurrekontu 

zehatzik gabe 

Parte hartzen duten 

ikastetxeen kopurua, guztira 
7 

Kalitatea topera   10.200 €   

Nekazariak eskola   23.400 €   

Nirea   3.400 €   
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Helburu estrategikoa: Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa: Hezkuntzaren eremu formalean euskara sustatu eta indartzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Ulibarri Programa   1.225.000 € Ikastetxe kopurua 400 

Nolega laguntza deialdia  590.544 € 
Parte hartu duten ikastetxe 

kopurua 
1.015 

Euskal Girotze Barnetegiak  400.000 € 
Barnetegietan ikasle 

kopurua guztira 
3.000 

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

Nazioarteko mugikortasunerako unibertsitate-bekak  1.600.000 € Onuradunen kopurua 2.100 

Erasmus+ programako gazte-kapitulua kudeatzeko Espainiako Agentzia 

Nazionalean parte hartzea 
 Baliabide propioak 

Diruz lagundutako 

elkarteen kopurua 
10 

Europako Erkidegoko eta Europar Batasuneko beste eskualde eta estatu 

kide batzuetako gazte-taldeen artean gazteen mugikortasuna edo trukea 

sustatzeko jarduerak garatzeko diru-laguntzen deialdia 

 145.000 € 
Aurrekontuaren gauzatze-

ehunekoa 
%95 

Eleaniztasunerantz proiektua  Publikoa: 500.000 € 

Itunpekoa: 1.532.000 € 

Parte hartutako zentro 

kopurua 
330 

Erasmus + Europako Programa  Baliabide propioak 

Programan parte hartu 

duten EAEko gazteen 

kopurua 

4.899 

Atzerriko hizkuntza-bekak  847.038 € Nº de becas concedidas. 552 

Ingelesezko barneratze-egonaldiak, 5 egunekoak  383.800 € Alumnado beneficiado 2.196 
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Helburu estrategikoa: Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman 

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

ondorengoetan 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Gaztemundu                                                       

51.600 €  
Onuradun kopurua guztira 15 

Unibertsitateko beka orokorra, desgaituentzako beka eta bikaintasun 

akademikoko beka 
 26.480.000 € Onuradunen kopurua 11.800 

Unibertsitateko prezio publikoen salbuespena hainbat egoeratan  2.776.469 € Emandako beken kopurua 6.000 

Ildoa: Eskola inklusiboa 

Hauspoa Proiektua  Baliabide propioak 

Bigarren Hezkuntzako 

ikastetxe kopurua 

(Publikoak) 

61 

Hamaika Esku Programa   Baliabide propioak Eskola partehartzaileak 63 

Ikasle etorkinei zuzendutako kulturartekotasuna sustatzeko eta ikasle 

sartu berriei hizkuntza indartzeko programak 
 1.698.000 € 

Sartu berri diren ikasleen 

kopurua 
1.931 
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Helburu estrategikoa:  Gazte ikertzaile gehiago 

Ildoa: Gazte ikertzaile eta teknologoentzako laguntza 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko 

programa 
 8.255.037 € 

Ikerketa-ildo orokorretako 

onuradun berrien kopurua 
100 

Ikertzaile doktoreen doktoretza-ondoko hobekuntza-programa  2.622.013 € 
Emandako laguntzen 

kopurua 
22 

Ikerbasque Research Fellow Programa   3.255.747 € 
Urtean kontratatutako 

gazteen kopurua 
20 

Elkarlanerako Ikasiker beka  300.000 € Emandako beken kopurua 105 

Ildoa: Hasierako etapetatik bokazioak sustatzea 

Teknopolis   39.600 € 
Jardueraren betetze-

maila: 0-100 
%100 
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2. ARDATZA  

Ongizatea eta bizitza 

osasungarria 
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1. ARLOA: Osasuna 
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Helburu estrategikoa:  Gazteen osasun mentala eta emozionala hobetzea 

Ildoa: Arreta eta prebentzioa antsietate-eta depresio- egoeretarako 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Jateko ohituren arazoentzat tratamendu espezifikoaren programa  Baliabide propioak 
Número de personas 

atendidas 
-  

UPRIGHT esku-hartze psikopedagogikoa  231.678 € 

Número de jóvenes 

participantes en la 

intervención 

 - 

Erresilientzia eta kurrikulo sozio-emozionala: arazo emozionalak 

konpontzeko trebetasunetan trebatzea ikasle nerabeetan 


Ez du aurrekontu 

propiorik. Ikastetxeek 

Hezkuntza Sailak 

Hezkuntza 

Berrikuntzarako 

proiektuei urtero 

ematen dizkien diru-

laguntzak eskatzearen 

eta araudian 

ezarritakoa 

betetzearen mende 

dago. 

Esku-hartzean parte hartu 

duten gazteen kopurua 
 - 
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Helburu estrategikoa: Haurren gehiegizko pisua eta obesitatea murriztea 

Ildoa: Gazteen artean jarduera eta ariketa fisikoa sustatzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Actuaciones relacionadas con el Programa Mugiment  55.440 € 
Nº de entidades públicas 

participantes 
20 

EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeen titular diren guraso-

elkarteentzako eta irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak, 

ikasleen artean mugikortasun aktiboa sustatzeko 

  94.000 € 
Elkarte eskatzaileen 

kopurua 
 - 

EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeen titular diren guraso-

elkarteentzako eta irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak, 

ikasleen artean mugikortasun aktiboa sustatzeko 

  94.000 € 
Elkarte eskatzaileen 

kopurua 
 - 

Ildoa: Elikadura osasungarria sustatzea 

Elikadurarekin lotutako ohitura osasungarriei buruzko prestakuntza eta 

informazioa ematea 
  60.000 € 

Materiala eskola-

ingurunean zabaltzea 
 - 

Elikadurarekin lotutako ohitura osasungarriei buruzko prestakuntza eta 

informazioa ematea 
  60.000 € 

Materiala eskola-

ingurunean zabaltzea 
 - 
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Helburu estrategikoa:   Gazteei sexu-bizitza osasungarria izaten laguntzea 

Ildoa:  Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Farmazietan eta espetxeetan hiesaren aurkako kita banatzeko 

programa 
  76.800 € 

Xiringak trukatzen 

dituzten farmazien 

kopurua 

 - 

GIB/HIESa, STIak eta nahi gabeko haurdunaldia prebenitzeko 

programa 
 660 € 

Prestakuntza-proiektuak 

dituzten ikastetxeen 

kopurua 

-  

EAEko haurren txertaketa-egutegia   1.414.400 € 
Erakunde eskatzaileen 

kopurua 
-  

GIB, C hepatits eta sexu-transmisiozko infekzioen arloan lan egiten 

duten GKEentzako diru-laguntzak 
  300.000 € 

Erakunde eskatzaileen 

kopurua 
 - 

EAEko haurren txertaketa-egutegia   1.414.400 € 
Erakunde eskatzaileen 

kopurua 
- 

GIB, C hepatits eta sexu-transmisiozko infekzioen arloan lan egiten 

duten GKEentzako diru-laguntzak 
  300.000 € 

Erakunde eskatzaileen 

kopurua 
 - 

Ildoa: Heziketa afektiboa eta sexuala 

Eskolako prestakuntza eta sentsibilizazio-programa, aniztasun afektibo-

sexualari, familia eta genero-aniztasunari buruz, lehen eta bigarren 

hezkuntzako ikasleentzat 

 59.940 €  
Programan parte hartu 

duten ikasleen kopurua 
3.300 
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Helburu estrategikoa: Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa: Prebentzio-jarduera bat garatzea, osasun-arazo nagusiei aurre egiteko: zirkulazio-istripuak, mendekotasun-portaerak, hiesa, 

transmisio-gaixotasunak, nahi ez diren haurdunaldiak, elikadura-nahasmenduak, jarduera fisikorik eza eta jokabide sedentarioarekiko 

dedikazio handia, nahasmendu mentalak eta laneko segurtasuna 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Alkoholemiaren eta drogen prebentzio-kontrolak  Gastu orokorrak 

Egindako droga eta 

alkoholemiako proba 

kopurua 

75.000 eta 4.200 

Ildoa: Tabako eta alkoholaren kontsumoa murriztea 

Arriskuen prebentzio- eta murrizketa-programak/prebentzio selektiboa 

jaietan eta aisialdian 
  250.000 € 

Diruz lagundutako 

elkarteen kopurua 
 - 

Tabako-kerik gabeko Euskadi programa   50.000 € 
Parte hartu duten 

pertsonen kopurua 
- 

Zigarro elektronikoa eta nikotina aska dezaketen gailuak erabiltzeko 

sentsibilizazioari buruzko kanpaina 
  20.000 € 

Parte hartu duten 

pertsonen kopurua 
-  

Arriskuen prebentzio- eta murrizketa-programak/prebentzio selektiboa 

jaietan eta aisialdian 
  250.000 € 

Diruz lagundutako 

elkarteen kopurua 
 - 

Tabako-kerik gabeko Euskadi programa   50.000 € 
Parte hartu duten 

pertsonen kopurua 
 - 

Zigarro elektronikoa eta nikotina aska dezaketen gailuak erabiltzeko 

sentsibilizazioari buruzko kanpaina 
  20.000 € 

Parte hartu duten 

pertsonen kopurua 
 - 

Ildoa: Trafiko-istripuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Udaltzaingoek prestakuntza-jarduerak egitea trafikoan ezbehar-

kopurua murrizteko 
 Gastu orokorrak 

Ikasleen eta ikastetxeen 

parte-hartzea 
8.000 eta 40 

Bide-arriskuko jokabideei eta horien ondorioei buruzko kanpainak 

(abiadura, alkohola eta drogak edo segurtasun-gailuak) 
 316.000 € Parte-hartzaile kopurua 15.000 
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Ildoa: Sensibilización y prevención sobre los riesgos asociados al juego/redes sociales 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Haurrek eta nerabeek Internet segurtasunez eta arduraz erabil dezaten 

hezkuntza programa 
 30.000 € 

Lehiaketan parte hartu 

duten adingabeen 

kopurua 

600 

Arrisku digitalei aurre egiteko programa pilotua   110.000 € 
Programari atxikitako 

zentroen kopurua 
8 

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak   50.000 € Onuradun kopurua   

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak   50.000 € 
Parte hartu duten taldeen 

kopurua 
  

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak   50.000 € Onuradun kopurua   

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak   50.000 € 
Parte hartu duten taldeen 

kopurua 
  

Teknologien erabilerako segurtasunari buruzko prestakuntza   1.500 € 

Ikastaroan parte hartu 

duten profesionalen 

kopurua 

22 

Substantziarik gabeko Adikzioen prebentzioa: online jokoak eta kirol-

apustuak gaiari buruzko heziketa programa 
 1.500 € 

Ikastaroan parte hartu 

duten profesionalen 

kopurua 

20 

Gazteen artean sentsibilizazio-ekintzak garatzea, kontsumo arduratsu 

eta ingurumenarekiko jasangarriko ohituretan eta jarreretan aurrera 

egin ahal izateko. 

 Baliabide propioak Hitzaldi kopurua Ezin da neurtu 

Adingabeek debekatuta duten lokaletan jokoan eta alkohol-kontsumoan 

sartzea saihestea. 
 Baliabide propioak Ikuskapen kopurua 3.775 
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3. ARDATZA  

Berdintasuna eta gizarteratzea 
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1. ARLOA: Gizarte-

ekintza eta berdintasuna 
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Helburu estrategikoa:  Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak prebenitzea 

Ildoa: Oinarrizko beharrak estaltzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Immigrazioko teknikariak kontratatzea eta immigrazioaren eta kulturen 

arteko bizikidetzaren arloko jarduerak garatzea 
  14.388 € Biztanle-kopurua 1.407.022 

Premia bereziko egoera puntualetan haurrei arreta emateko programa 

pilotuak garatzea 
  110,000 € 

Programari atxikitako 

zentroen kopurua 
4 

Hirugarren sektore sozialaren jarduerak sustatzea esku-hartze 

sozialaren esparruan 
  4,792,480 € 

Diruz lagundutako 

proiektuen kopurua 
185 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako Prestazio 

Osagarria 
 53,212,495 € Gazte titularrak 4.405 
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Helburu estrategikoa: Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa: Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Ardurapeko seme-alabengatiko familientzako laguntzak  28.600.000 € Onuradun kopurua guztira 35.550 

Familientzako laguntzak, familia eta lana bateragarri egiteko  52.145.650 € Onuradun kopurua guztira 33.835 

"Concilia +" webgunea bultzatzea  10.890 € 
Web orrira egindako 

bisiten kopurua 
195.000 

Familian eta lanean kontziliazio erantzukideak duen garrantziari 

buruzko gizarte-sentsibilizazioko kanpaina 
 20.000 € 

Parte hartu duten 

enpresen kopurua 
30 

Enpresa txiki eta ertainetan kontziliazio erantzukiderako programak 

ezartzen laguntzeko eta azterlanak egiteko laguntzak 
 75.000 € 

Enpresen parte-

hartzearen zenbakia 
50 

Enpresa txiki eta ertainetan kontziliazio erantzukiderako programak 

ezartzen laguntzeko eta azterlanak egiteko laguntzak 
 100.000 € 

Enpresen parte-

hartzearen zenbakia 
25 

Familian eta lanean kontziliazio erantzukideak duen garrantziari 

buruzko gizarte-sentsibilizazioko kanpaina 
 Baliabide propioak Emisio kopurua -  

Ildoa: Kolektiboen arteko berdintasuna 

Berdindu zerbitzua, LGTBI pertsonei eta hurbilekoei arreta emateko  215.700 € 

Gazteei erantzundako 

kontsulten kopurua (16-

35 urte) 

765 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kirol-klub, kirol-sozietate 

anonimo eta -federazioen arteko lankidetza-protokoloari buruzko 

publizitate-kanpainak, kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, 

xenofobiaren eta intolerantziaren aurka borrokatzeko. 2020an, San 

Mames estadioan, 2020ko Eurokoparen egoitza denez, ekainaren 

15ean, 20an, 24an eta 28an. 

 71.280 € Kanpainen kopurua 4 

Haur eta nerabeei laguntzeko telefono eta telematika zerbitzua, 116111 

Zeuk Esan 
 248.436 € 

Gazteei erantzundako 

kontsulten kopurua (12-

18 urte*) 

350 
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Helburu estrategikoa: Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa: Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia) 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Berdintasun programaren garapena  9.240 € 
Kontsulta kopurua Zure 

Taldekoa Gara zerbitzuan 
100 

Diru-laguntza izenduna EHUri, Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna: 

berdintasun-eragileak Masterraren berezko titulua egiteko 
 37.010 € 

Ekintzaren betetze-maila 

(% 0-100) 
%100 

Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko Deustuko 

Unibertsitateko master ofizialeko ikasleentzako diru-laguntzak 
 26.244 € 

Beka jasotzen duten 

ikasleen kopurua 
15 

Beldur Barik kanpainia  170.000 € 

Partaidetzaren 

hazkundearen ehunekoa, 

aurreko urtearekin 

alderatuta 

5% 

Diru laguntza Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarentzat   20.000 € 
Erantzundako kontsulten 

ehunekoa 
%100 

Ildoa: Arreta integrala 

Biktimen arreta zerbitzuaren ebaluazioa  Gastu orokorrak 

Biktimari arreta emateko 

prozeduran egindako 

hobekuntzak 

1 

Ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género  171.600 € 
Emakumeei emandako 

laguntzen kopurua 
270 

Servicio Especializado de Atención Telefónica 24 horas a mujeres 

víctimas de violencia de género 
 60.466 € Erantzundako dei kopurua 3.900 
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Helburu estrategikoa: Tratu txar mota berriak prebenitzea 

Ildoa: Eskolako jazarpenaren (bullying eta ziberbullying) detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

3.0 erotika: zibersexua, sextinga eta nerabezaroko intimitatearen 

pornografizazioa prestakuntza-ikastaroa 
 1.600 € 

Ikastaroan parte hartu 

duten profesionalen 

kopurua 

40 

Ildoa: Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Familia Bitartekaritzako Judizioz Kanpoko Zerbitzua   755.000 € 
Artatutako pertsonen 

kopurua 
11.700 

Gurasotasun positiboko ekintzak  162.000 € 
Prestatutako 

profesionalen kopurua 
500 

Familia Bitartekaritzako Judizioz Kanpoko Zerbitzua   60.000 € 
Artatutako pertsonen 

kopurua 
11.700 
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4. ARDATZA  

Giza-partaidetza eta -

konpromisoa 
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1. ARLOA: Partaidetza 
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Helburu estrategikoa: Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa: Apoyo a iniciativas de asociacionismo juvenil 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko elkarteentzako 

diru-laguntzen deialdia 
 268.000 € Elkarte kopurua 60 

Ildoa: Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Haurren parte-hartzea sustatzeko proiektu pilotua abian jartzea   47.600 € Atxikitako udalen kopurua 8 

Gazteen errealitatearen diagnostiko eguneratuaren ikerketa egitea eta 

zabaltzea 
  Baliabide propioak 

Jardueraren betetze-

maila: 0-100 
100 

Gazteaukera.euskadi.net ataria eta Euskadiko gazteen leihatila bakarra 

sortu, garatu eta zabaldu 
 90.000 € 

Gazteaukera atarira 

egindako bisiten kopurua 
1.700.000 

EAEko gazte-ekipamenduen sarea toki-eremuan sustatzeko diru-

laguntzak 
  290.000 € 

Diruz lagundutako 

proiektuen kopurua 
20 

Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzua - IJE, bai eta informazioa gaika 

zabaltzea ere, bere webgunearen bidez eta gazteen artean presentzia 

handiena duten sare sozialen bidez 

 30.250 € 

Sareko bulego eta 

informazio-guneen 

kopurua 

61 

Gazteen Euskal Behatokiaren Dokumentazio Zentroa kudeatzea   3.800 € 
Jardueraren betetze-

maila: 0-100 
100 

Irekia Eraiki 2 jardunaldiak   
Jardunaldietako parte-

hartzaileen kopurua 
75 

Ildoa: Gazte-boluntariotzaren bultzada 

Ingurumen boluntariotzako programa  15.840 € 

Proiektuan parte hartzen 

duten gazte boluntarioen 

kopurua 

810 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Nazioarteko boluntarioen auzolandegiak programa, elkarteekin eta 

udalekin lankidetzan 
 370.000 € 

Hitzarmenak udalekin eta 

beste batzuekin 

Erakundeak. 

8 

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa  320.000 € 
Euskadiko gazte parte-

hartzaileen kopurua 
100 

Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile soziokulturalaren tituluak ematea  Gastu orokorrak 
Emandako tituluen 

kopurua 
1.000 

Ildoa: EGKren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko koordinazioa eta lankidetza 

Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari (CJE-EGK), 

bere ohiko jardueretarako 
 250.000 € 

Jardueraren betetze-

maila: 0-100 
%100 
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2. ARLOA: Kontsumoa 
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Helburu estrategikoa: Kontsumo arduratsua egiten duen gazte gehiago 

Ildoa: Baliabideen kontsumo eta erabilera jasangarria egiteko heziketa eta prestakuntza 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Garraio txartelen MUGI-BAT-BARIK programa   55.375 € 

Txartel bakarra ezartzea. 

BAT-BARIK-MUGI 

integrazio-Masterplanaren 

arabera ezarritako 

mugarriak. 

3 

Komunikazio-modu berrietara egokitutako tresna teknologikoak 

garatzea 
  62.700 € Egindako tailerren kopurua 20.000 

Ildoa: Komunikazio mota berrietara egokitutako tresna tenkologikoen garapena 

Garraio publikoaren sareari buruzko informazioa sustatzea   24.500 € 

Mugikortasun eta Garraio 

Jasangarriaren ataria 

(Moveuskadi) mantentzea 

1 

Bidegorri sareari, bizikleta bideei eta bizikletak alokatzeko puntuei 

buruzko informazioa Moveuskadi.com atariaren bidez 
  Baliabide propioak 

Mugikortasun eta Garraio 

Jasangarriaren ataria 

(Moveuskadi) mantentzea 

1 
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5. ARDATZA  

Sozializazioa 
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1. ARLOA: Kultura 
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Helburu estrategikoa: Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako 

kultura-jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa: Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Kultura Ondarea Saria 2020  30.000 € Jardueraren betetze-maila %100 

Euskadiko Gazte Orkestrarentzako diru-laguntza  300.000 € 
Programaren bidez 

prestatutako gazteak 
3 

Kimuak Programa  1.500 € 

Urtean zehar katalogoan 

sartutako gazte ekoizleen 

kopurua 

1 

Ildoa: Teknologiaren bidez kultura eskuratzeko modu berriak 

Diru laguntzak emateko deialdia, Irakurketa Sareko liburutegi 

publikoetan teknologia berriak ezartzeko eta/edo garatzeko 
 46.200 € Ordenagailuak berritzea 254 

Gazte Txartela urteko kanpaina   88.000 € Onuradunen kopurua 100 

Ildoa: Irakurtzeko ohitura sustatzea 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Linearen Sareko liburutegiak hornitzeko 

eta/edo berritzeko laguntzak 
 36.180 € 

Berritutako funtsen 

kopurua 
183 

Irakurketa sustatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Irakurketa 

Sare Publikoan sartutako liburutegi publikoko zerbitzuak erabiltzeko 

diru-laguntza programa 

 34.320 € 
Irakurketa jarduera 

osagarriak. 
142 
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2. ARLOA: Kirola 
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Helburu estrategikoa: Kirola maila guztietan sustatzea 

Ildoa: Kirola sustatzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Eskolako eta unibertsitateko kirol-jokoak antolatzea  180.000 € 
Eskola-jokoetako parte-

hartzaileen kopurua; 
2.600 

Prestakuntza-ekintzak kirolaren Euskal eskolan  11.880 € 
Egindako prestakuntza-

jardueren kopurua 
20 

Ildoa: Kiroleko talentu gaztea aintzat hartzea 

Gazte kirolariei laguntza teknikoa eta biomedikoa ematea  Baliabide propioak 

Fadurako zentroari 

lotutako goi-mailako 

kirolari gazteen kopurua 

95 

Goi-mailako kirolari gazteei laguntzeko programa  Baliabide propioak 

Bat Basque Team-i 

lotutako kirolari gazteen 

kopurua 

95 

BAT Basque Team fundazioarentzako laguntzak  907.250 € 

Bat Basque Team-i 

lotutako kirolari gazteen 

kopurua 

80 
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3. ARLOA: Aisialdia 
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Helburu estrategikoa: Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa: Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera 

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Ingurune Digitalean euskara sustatzeko deialdian lehentasunez 

lagunduko dira, aisialdiari begira nerabe eta gazteentzat zuzendutako 

egitasmoak  

 135.000 € 
Emandako dirulaguntza 

kopurua 
20 

Hizkuntza ohiturak aldatzen: Bilbo Handiko gazteen kasua izeneko 

ikerketa 
 35.000 € 

Bildutako datu kopurua 

guztira  
 - 

HUHEZIko ikasleen kultur eta hizkuntza identitateen bilakaeraren 

azterketa 
 35.000 € 

Dirulaguntzekin neurtu eta 

lagundutako pertsona 

kopurua  

 - 

EABren Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal Bereziak  10.000 € Lagundutako gazte kopurua  - 

Euskalgintza diru-laguntza deialdia, euskararen erabilera areagotu eta 

sendotzeko egitasmoak laguntzeko, batez ere esparru ez formalean, 

haur eta gazteei zuzendutakoak lehenetsiko direlarik. (A multzoa) 

 770.200 € 
Dirulaguntza emandako 

kopurua € 
110 

Hedabideen dirulaguntza Deialdia  278.063 € 

Bertaratutako komunikabide 

kopurua (haur eta 

gazteentzako 

komunikabideen atalean) 

5 

Euskal Wikilarien Elkartearei dirulaguntza izenduna  200.000 € 

Euskal Wikilarien bitarez 

sortutako edo egokitutako 

artikulu kopurua euskarazko 

Wikipedian: 1000. 

1.000 

Euskal kirolari Programa  50.000 € 

Euskal kirolari Youtube 

kanaleko harpidetza 

kopurua: 1.200 jarraitzaile. 

1.200 
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Jardueraren izena 
Lehentasunezko 

jarduera

Gazteriarengan 

fokua duen 

programatutako 

aurrekontua 

Magnitudearen 

adierazlea 
Helburua 

Galtzagorriri dirulaguntza zuzena  48.000 € 

Galtzagorriren bitartez, 

programan parte hartzea 

espero den ikastetxe 

kopurua 

100 

Euskarabentura Elkarteari dirulaguntza izenduna  45.000 € 
Guztira buruturiko 

espedizioak 
1 

Programen edo jardueren garapenean euskararen erabilera txertatzea, 

gazteriaren arloko diru-laguntzak emateko orduan balorazio gisa 
 Baliabide propioak 

Jardueraren betetze-maila: 

0-100 
%100 

 



 

 

 

 

 


