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LEHENDAKARITZA 

Kanpoan den euskal komunitatearen zuzendaritza 

Gaztemundu 51.600,00 € 

 

Emakunde  

Kontratazio moten inguruko gida: gazteei zuzendutako laguntzen 

txertaketa, batez ere, emakume gazteei zuzendutakoak. 0,00 € 

 Beldur Barik Kanpaina 150.645,00 € 

Berdintasunaren aldeko eskola-agendak 65.000,00 € 

Sentsibilizazio-kanpaina EITBn 10.560,00 € 

Prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa 90.000,00 € 

Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua  16.940,00 € 

 “Gizonok esan eta egin” kanpaina 2.000,00 € 

Gizonduz Programaren webgunea eta sare sozialak sustatzea 9.680,00 € 

 

Gobernu irekia 

Irekia eraiki jaurdunaldiak 8.810,00 € 

 

Gogora 

Memoria Plaza 61.520,00 € 

 

Kanpo harremanak 

Gazteak Kanpo Ekintzaren arloan prestatzeko bekak 160.000,00 € 

 

Biktimak eta giza eskubideen zuzendaritza 

EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluaren (EGK) arteko lankidetza-hitzarmena 50.000,00 € 

Hezkuntza arloko elkarrekin bonoak 350.000,00 € 

 

GARAPEN EKONOMIKOA ETA AZPIEGITURAK 

BASQUETRADE 

Nazioartekotzeko bekak 511.738,00 € 

Global trainik bekak 2.060.000,00 € 

 

Landaren eta itsasertzearen garapenerako eta Europar Politiketako zuzendaritza 

"Start-up"diru lerroa 51.398,00 € 

Landa-eremuetako dibertsifikazio ekonomikorako laguntza-lerroa, Leader 98.469,00 € 
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Landa eremuko enpresentzako laguntza 452.235,00 € 

Landa zonaldeetan kontratazioa bultzatzeko laguntza 14.580,00 € 

Lan kontrataziorako laguntzak 12.892,50 € 

 

HAZI 

Kalitate topera 10.800,00 € 

Kultura ekintzailea 10.000,00 € 

Ekintzaileei laguntza integrala emateko zerbitzua: Gaztenek 2020 eta 

Geroa programak 400.000,00 € 

Txanda irekia 60.000,00 € 

Nekazaritza-sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara 

hurbiltzeko bekak 80.000,00 € 

Enplegurako prestakuntza (nekazaritzaren eta itsas arrantzaren eremua) 104.813,00 € 

Nekazari eskola 4.212,00 € 

Nirea 3.600,00 € 

 

Arrantza eta akuikultura zuzendaritza 

Pasaiako, Ondarroako eta Bermeoko Itsas Arrantzako Institutu 

Politeknikoetan ikasketak egiteko bekak 133.815,00 € 

Itsasoratu programa 52.301,80 € 

 

Garraio plangintza 

MUGI-BAT-BARIK garraio-txartelen programa 26.650,14 € 

Garraio publikoaren sareari buruzko informazioa sustatzea 4.162,54 € 

Bidegorri sareari, bizikleta-bideei eta bizikletak alokatzeko guneei buruzko 

informazioa Moveuskadi.com atariaren bidez. Subsumitua 

 

Teknologia eta estrategia zuzendaritza 

Bikaintek programa 912.000,00 €  

Teknopolis 39.600,00 € 

 

Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza 

Arrisku kapitaleko fondoa 792.540,00 € 

 

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA 

Jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritza 
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Maila altuko gazte kirolariei laguntza Baliabide propioak 

BAT Basque Team fundazioari laguntza - 

Berdintasun programaren garapena 5.940,00 € 

Euskal Kirola eskolan formazioa 11.880,00 € 

Eskola eta unibertsitate jokoen antolakuntza 180.000,00 € 

Euskal kirolariei laguntza tekniko eta biomedikoa Baliabide propioak 

Mugiment programarekin loturiko ekintzak 48.840,00 € 

 

Hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaritza 

Ingurune Digitalean euskara sustatzeko deialdian lehentasunez lagunduko 

dira, aisialdiari begira nerabe eta gazteentzat zuzendutako egitasmoak  
135.000,00 € 

ESEP dirulaguntza deialdia: EAEko toki-entitateetan Euskara Biziberritzeko 

Plana Nagusia-Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) garatzeko diru-

laguntzak ematea, Euskara XXI ponentzian jasotakoari jarraituz. Horien 

artean, bereziki gazteak kontuan izanik, lehenetsiko dira harreman ez 

formaletan eta sareetan euskararen erabilera indartzea 

0,00 € 

EABren Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal Bereziak 10.000,00 € 

Hizkuntza ohiturak aldatzen: Bilbo Handiko gazteen kasua izeneko 

ikerketa 
35.000,00 € 

HUHEZIko ikasleen kultur eta hizkuntza identitateen bilakaeraren 

azterketa 
35.000,00 € 

 

Kultura ondarearen zuzendaritza 

Irakurketa Sareko liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko 

eta/edo garatzeko diru-laguntzak emateko deialdia. 
- 

Liburutegietako funtsak hornitzeko eta/edo berritzeko laguntzak ematea 652.069,24 € 

 

Kultura sustatzeko zuzendaritza 

Film laburren hedapenerako kimuak programa 23.219,76 € 

Kultura Sorkuntza sustatzeko Programa  46.500,00 € 

ABAOren Programa didaktikoa 30.000,00 € 
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Dantzan Bilaka Programa  55.000,00 € 

Arte eszenikoen arloko profesionalen prestakuntzarako laguntzak / 

Ayudas a la formación de profesionales en las artes escénicas 
55.000,00 € 

ABAO Txiki programa 339.637,00 € 

Euskadiko Gazte Orkestrari Diru-laguntza 200.000,00 € 

Film laburrak egiteko laguntzak 60.000,00 € 

Sormen lantegien sorrera, kultura arloa sustatzeko 33.000,00 € 

ABAO Gazteam programa 18.480,00 € 

 

Euskara sustatzeko zuzendaritza 

Hedabideen dirulaguntza Deialdia -  

Euskalgintza diru-laguntza deialdia, euskararen erabilera areagotu eta 

sendotzeko egitasmoak laguntzeko, batez ere esparru ez formalean, haur 

eta gazteei zuzendutakoak lehenetsiko direlarik. (A multzoa) 

-  

Euskal Wikilarien Elkartearei dirulaguntza zuzena -  

Euskal kirolari Programa -  

Galtzagorriri dirulaguntza zuzena -  

 

HEZKUNTZA SAILA 

Hezkuntza berriztatzeko zuzendaritza 

Esku-hartze proiektuak eta irakasleen prestakuntza 1.855.223,10 € 

Dirulaguntzak ematea ikastetxe publikoek eta itunpeko ikastetxeek 

jarduera-proiektuak diseina  ditzaten hezkidetza eta genero-indarkeriaren 

prebentzioa sustatzek 

90.000,00 € 

STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan 

berrikuntza-proiektuak egitea 
253.529,20 € 

atzerrian hizkuntzak ikasteko programa 762.393,62 € 

Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleen garraiorako laguntzak 3.133.098,97 € 

Euskal Girotze Barnetegiak 366.283,22 € 

Interkulturalitatea sustatzeko, ikasle atzerritarrei bideraturiko laguntzak 1.689.564,00 € 

Ingeles-murgilketako egonaldiak barnetegi-erregimenean eta 5 

egunekoak 
379.160,00 € 

Ulibarri programa 1.225.000,00 € 

Nolega laguntza deialdia 590.544,00 € 

Erasmus + Europar programa 0,00 € 
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Training Caravan programa 0,00 € 

Dibertsitatean bizitzera ikastea 50.000,00 € 

Prestakuntza eta esku-hartzea ikastetxeetan 100.000,00 € 

Prest Gara Programa 532.715,50 € 

Esku-hartze globalaren proiektuak/ Proyectos de Intervención global, 

entre los que se encuentra el Programa Hamaika Esku 
Baliabide propioak 

ACEX programa Baliabide propioak 

Ikastetxeetako Elkarbizitza planak 349.500,00 € 

 

Ikerketa zuzendaritza 

Ikertzaile doktoreak hobetzeko doktoratu ondoko programa. 2.324.529,00 € 

Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programa 7.918.979,56 € 

Programa Ikerbasque Research Fellow 3.255.747,00 € 

 

Unibertsitate politika eta koordinaziorako zuzendaritza 

Ikasiker kolaborazio beka 318.500,00 € 

Lan mundura igarotzeko eta ekintzailetzarako beka 2.139.090,00 € 

Unibertsitateko beka orokorra, ezinduak garraiatzeko beka eta 

Bikaintasun akademikoko beka 
26.604.335,00 € 

Unibertsitateko prezio publikoen salbuespena hainbat egoeratan 2.776.469,00 € 

Nazioarteko Mugikortasuneko unibertsitate-bekak 1.600.000,00 € 

 

Teknologiaren eta ikaskuntza aurreratuen zuzendaritza 

Ikaskuntza bitartekarien sarea 69.300,00 € 

 

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 

Gazteria zuzendaritza 

Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile sozio-kultural tituluak ematea Gastu orokorrak 

Gazteen boluntariotzako auzolandegiak programa, elkarteekin eta 

udalekin lankidetzan 
181.000,00 € 

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

bere ohiko jardueretarako 
200.000,00 € 

Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzua EGIZ, bai eta informazioa gaika 

zabaltzea ere, bere webgunearen eta gazteen artean presentzia 

handiena duten sare sozialen bidez. 

30.250,00 € 

Ekintzailetzarako laguntzak 1.395.804,00 € 

Elkarteentzako diru-laguntzen deialdia, gazteriaren arloan programak 

eta jarduerak garatzeko 
534.551,00 € 
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Diru-laguntzen deialdia, EAEko eta Europar Batasuneko beste eskualde 

eta estatu kideetako gazte-taldeen arteko mugikortasunera edo trukera 

bideratutako jarduerak garatzeko. 

144.788,00 € 

Lehen aukera programa 2.153.846,00 € 

Igaropenerako bekak 3.200.000,00 € 

Programen edo jardueren garapenean euskararen erabilera kontuan 

hartzea gazteriaren arloko diru-laguntzak emateko orduan 
Baliabide propioak 

Erasmus+ Programaren Gazteriaren Kapitulua kudeatzeko Espainiako 

Agentzia Nazionalean parte hartzea 
Baliabide propioak 

GazteBizHitza 74.260,00 € 

Gazteen itzulera bultzatzeko programak 1.185.500,00 € 

Euskal gaztedi Kooperantea programa 316.000,00 € 

EAEko gazte-ekipamenduen sarea toki-eremuan sustatzeko diru-

laguntzak 
275.486,00 € 

Ekintzailetzarako bekak 900.000,00 € 

Gazte Txartelaren urteroko kanpaina 88.000,00 € 

Gazte aukera portala eta gazteria leilatil bakarra 45.965,00 € 

Igarotze bekak 3.200.000,00 € 

 

Gazteria zuzendaritza – Behatokia 

"Aurrera Begira: gazteen itxaropenen adierazleak 2018" ikerketa idaztea 

eta zabaltzea 
Baliabide propioak 

Etxebizitza librea erosketaren edo alokairuaren bidez eskuratzeko 

kostuaren adierazleak, 2018koak, lantzea eta "Euskadiko 2018ko 

emantzipazioaren kostua" txostena idaztea, argitaratzea eta zabaltzea 

4.500,00 € 

Sexu-aniztasunei buruzko prestakuntza 3.300,00 € 

"Substantziarik gabeko adikzioak prebenitzea: on line jokoak eta kirol-

apustuak" gaiari buruzko prestakuntza 
2.856,60 € 

"Gazteen adierazleak 2019." Euskadiko gazteriaren panoramika 

"(estatistika-eragiketa ofiziala) 
0,00 € 

Sare sozialei eta gazteei buruzko prestakuntza 2.400,00 € 

"3.0 erotika: zibersexua, sextinga eta nerabezaroko intimitatearen 

pornografizazioa" prestakuntza-ikastaroa 
1.650,00 € 

Indarkeria matxistari buruzko prestakuntza. Prebentzio-estrategiak 

gazteekin  
2.400,00 € 

"Emantzipazioa Euskadin, 2017" txostenaren publikazioa Baliabide propioak 

"Mutil nerabeekin berdintasunari buruzko gaiak lantzeko moduari" 

buruzko prestakuntza 
1.000,00 € 

"Gazteen emantzipazioa Euskadin 2019" ikerketaren landa-lana egitea 0,00 € 

15-29 urteko Euskadiko gazteen lagin adierazgarri baterako telefono 

bidezko landa-lana egitea, "Aurrera Begira: gazteen espektatiben 

adierazleak 2019" ikerketaren oinarri gisa 

26.015,00 € 

"Enplegua eta gazteak EAEn 2019" ikerketaren landa-lana egitea 0,00 € 

"Gazteak eta enplegua Euskadin 2017" argitalpena zabaltzea Baliabide propioak 

Gazteen artean sare sozialen erabilerari buruzko azterlana; azterlana 

aztertzea, idaztea, argitaratzea eta zabaltzea 
0,00 € 

"Elkartasunaren Europako Kidegoa" prestakuntza-ikastaroa 1.478,00 € 

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroa kudeatzea 2.688,66 € 
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Lanbide 

Deustuko unibertsitateari esleipen zuzena 83.069,00 € 

Unibertsitateko campusetan dauden laneko informazio- eta orientazio-

zerbitzuak, azken ikasturtean dauden edo unibertsitate-ikasketak egin 

berri dituzten unibertsitate-ikasleentzat (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

131.224,00 € 

Novia Salcedo fundazioarekin hitzarmena 61.600,00 € 

Mondrago Unibertsitateari esleipen zuzena 83.741,00 € 

Pertsonak gizarteratzeko lan programa 66.000 

Laneratzeko enpresak sortzen eta mantentzen laguntzeko programa 1.870.000 

Lehen aukera programa 4.000.000,00 € 

Tokiko erakunedetan lan egiteko aukerak sustatzea, bereziki kalteturiko 

zonaldeetan 
- 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako Prestazio 

Osagarria jasotzea 
102.787.802,00 € 

Desgaitasuna duten pertsonak enpresa arruntetan kontratu 

mugagabeak egiteko diru laguntza 
140.000,00 € 

Lan-bizitzan sartzeko azterlana - LH eta Unibertsitateak 12.000,00 € 

Ekintzailetzarako laguntzak 2.112.804,00 € 

Gaztenpresa 36.960,00 € 

Toki erakundeak gazteak kontratatzeko prgrama 6.500.000,00 € 

Enplegu arloan lagundu eta hezteko programa 290.000,00 € 

Hezibi programa 690.000,00 € 

30 urtetik beherakoak Hezkuntzara itzultzeko eta/edo enplegurako 

prestakuntzarako kontratua 
240.000,00 € 

Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak, enplegua lortzeko edo 

horri eusteko zailtasunak dituzten langile landunentzat eta 

langabeentzat 

1.050.000,00 € 

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak 1.500.000,00 € 

Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak LZn kokatutako lantokietan 

kontratatzeko 
145.760 

Zentro pribatu eta publikoekin hitzarmena  11.269.000,00 € 

Formazio txikiko gazteak kontratazeko programa 2018-2021 748.875,00 € 

Prestakuntza Eusko Jaurlaritzaren titulartasun juridikoko lanbide-

heziketako ikastetxe publikoekin/Hezkuntza Saila 
2.099.989,50 € 

Nekazaritzako, elikagaigintzako eta itsasoko eta arrantzako 

trebakuntzarako prestakuntza-programazioa 2018-2020 
967.406,19 € 

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzak 1.584.000,00 € 

Errelbu kontratua 600.000,00 € 

Gazte Bermearen Programa - 

 

Familia politikako eta aniztasuneko zuzendaritza 

Gurasoen aurkako indarkeriari buruzko azterlana Euskal Autonomia 

Erkidegoan 6.000,00 € 

"Berdindu pertsonak" LGTBI kolektiboarentzako arreta telefoniko, 

telematiko eta presentzialeko zerbitzua 13.860,00 € 

Haur eta nerabeei laguntzeko telefono eta telematika zerbitzua, 116111 

Zeuk Esan 100.600,00 € 
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Eskolako prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa aniztasun afektibo-

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

bigarren hezkuntzako ikasleentzat 

- 

Familia-bitartekaritzako judizioz kanpoko zerbitzua 99.660,00 € 

Gurasotasun positiboko ekintzak - 

LGTBI + Lanbide lantaldea LGTBI kolektiboaren lan-diskriminaziorik 

ezaren alde 

- 

Hemen programa: atzerriko gazteei orientazioa eta laguntza ematea. 

(CEAR diru-laguntza izenduna) 

40.000,00 € 

Bizitzarako balio eta trebetasunetan hezteko ekimenak edo programak 

garatzea, haurrei eta nerabeei zuzenduta 

0,00 € 

Haurren eta nerabeen eskubideez sentsibilizatzeko programa 40.959,70 € 

Berdindu Eskolak prestakuntza-programa - 

Berdindu Eskola Segurua programa - 

Haur eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako sentsibilizazio- eta 

kontzientziazio-kanpaina 

- 

Haurrek eta nerabeek Internet segurtasunez eta arduraz erabiltzen 

hezteko programa 

25.594,00 € 

Familientzako laguntza-ildoak, ardurapeko seme-alabengatik 4.533.038,00 € 

Familientzako laguntza-ildoa, familia eta lana bateragarri egiteko - 

Enpresetako jardunbide egokien programa pilotua, kontziliazio 

erantzukidea lortzeko 

595,00 € 

ETEetan kontziliazio erantzukideko programak ezartzen laguntzeko eta 

azterlanak egiteko laguntza-lerro espezifikoa 

0,00 € 

WEB CONCILIA + 1.437,48 € 

 

Gizarte zerbitzuen zuzendaritza 

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza 375.732,00 € 

Hirugarren sektore sozialaren jarduerak sustatzea esku-hartze 

sozialaren eremuan 
430.000,00 € 

Genero indarkeriaren biktimentzako 24 orduko arreta telefonoa 58.405,34 € 

 

INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA 

Natura ondare eta clima aldaketa zuzendaritza 

Ekoetxeak 251.616,00 € 
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Aztertu programa 210.944,00 € 

Tokiko Agenda 21 312.089,96 € 

Ingurugiro bolondres programa 60.000,00 € 

Confint programa 2.149,00 € 

Eskolako Agenda 21 600.000,00 € 

 

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu eragileen zuzendaritza 

Etxebizitza partekatuen programa berriak eta belaunaldien arteko 

bizikidetza sustatzea, eta parke publikoko etxebizitzen gaineko 

errenten bidezko birgaitze-programa pilotuak garatzea. Gaztelagun 

programa, alokairua ordaintzen laguntzeko 

1.006.932,08 € 

Gazteek etxebizitza eskuratzeko aukera sustatzea, etxebizitza berriak, 

zuzkidura-bizitokiak edo bitartekaritza-programak alokatuz 
21.445.113,90 € 

 

OSASUN SAILA 

Osasun publikoaren eta adikzioen zuzendaritza 

Adingabeak eta alkohola programa 
400.401,00 € 

Prebentzio- eta murrizketa-programak/prebentzio selektiboa jai- eta 

aisialdi-eremuetan 632.620,00 € 

Ikasleen guraso-elkarteentzako eta EAEko unibertsitatez kanpoko 

ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako eskola-

bideetarako diru-laguntzak, ikasleen artean mugikortasun aktiboa 

sustatzeko ekintzak gara ditzaten. 94.000,00 € 

Kerik gabeko gazteak programa 
17.200,00 € 

Txertoen Euskadiko umeentzako egutegia 
865.280,00 € 

 

Osakidetza 

GIB/hiesa, STIak eta nahi gabeko haurdunaldia prebenitzeko programa, 

ikasgelan esku hartuz eskolatutako nerabeentzat -  

GIB/hiesa, STIak eta nahi gabeko haurdunaldia prebenitzeko programa, 

ikasgelan esku hartuz eskolatutako nerabeentzat 2.000,00 € 

Xiringak trukatzeko eta hiesaren aurkako kita farmazietan, hiesaren 

aurkako elkarteetan eta espetxeetan banatzeko programa -  
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SEGURTASUN SAILA 

Segurtasuna koordinatzeko zuzendaritza 

Udaltzaingoek trafikoan ezbehar-kopurua murrizteko prestakuntza-

jarduerak egitea 
Gastu orokorrak 

 

Joko eta ikuskizun zuzendaritza 

Ikastetxeetatik gertu dauden joko-lokalen kontrola indartzea Baliabide propioak 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta Kirol Elkarte Anonimoen eta 

Kirol Federazioen arteko lankidetza-protokoloaren jarraipena eta 

bultzada, kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta 

intolerantziaren aurka borrokatzeko. 

Baliabide propioak 

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

anonimo eta kirol-federazioen arteko lankidetza-protokoloari buruzko 

publizitate-kanpainak, kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, 

xenofobiaren eta intolerantziaren aurka. 

Baliabide propioak 

Adingabeen jokoa saihestea, adingabeen nortasun-agirietan 

faltsifikazioak antzemanez 
Baliabide propioak 

 

Trafiko zuzendaritza 

Mugikortasun seguru eta jasangarriari buruzko baliabide didaktikoak 

prestatzea eta banatzea 
90.000,00 € 

Bide-arriskuko jokabideei eta horien ondorioei buruzko kanpainak 

(abiadura, alkohola eta drogak edo segurtasun-gailuak) 
219.000,00 € 

 

LAN ETA JUSTIZIA SAILA 

Gizarte ekonomiaren zuzendaritza 

Junior kooperatiben programa 0,00 € 

Gizarte-ekonomiari buruzko prestakuntza- eta hedapen-ikastaroak 

gazteentzat 0,00 € 

Ekintzailetza sozial programa 120.000,00 € 

Ekintzailetza Soziala 38.974,00 € 

Ekonomia soziala gazteen artean ezagutarazteko jaurdunaldiak 100.000,00 € 

 

OSALAN  

Hezkuntza primarioan eta bigarren hezkuntzan laneko arriskuen 

prebentzioa sustatzeko plana 
- 

Ikasleek Osalanera egindako bisitak, laneko arriskuen prebentzioari 

buruzko informazioa eta dokumentazioa jasotzeko 
Baliabide propioak 

ADI Proiektua 6.000,00 € 
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TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA 

Merkataritza zuzendaritza 

Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko beken 

programa 
70.000,00 € 

 

Kontsumobide 

Jasangarritasunaren alorrean formakuntza tailerrak 473.110,00 € 

 

Turismo eta ostalaritza zuzendaritza 

Lankidetza-hitzarmena, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta 

Kontsumoa Sailaren eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza 

Zientzien Fakultateko Turismo Sailaren artekoa, bertako ikasleei 

prestakuntza-praktikak egiteko 

25.000,00 € 
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LEHENDAKARITZA 

Kanpoan den euskal komunitatearen zuzendaritza 

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Kanpoan den Euskal 

Komunitatea 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukeren berdintasuna hezkuntza sisteman 

Ildoa 
Ikasketetan sartzea, irautea eta amaitzea erraztea, batez ere derrigorrezko ikasketen 
ondokoak. 

Jarduketaren izena Gaztemundu 
Gazteak 

helburu 
 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal diasporako gazteak beren intereseko gaietan prestatzeko programa 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal diasporako gazteak beren 

intereseko gaietan trebatzea 
Bai   

Hartzaileak 

18 eta 30 urte bitarteko diasporako gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

51600 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

51600 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• Onuradunen kopurua 

• Jasotako eskaera kopurua 
• Ordezkatutako herrialdeen kopurua 

• Eragindako euskal etxeen kopurua 
• Euskal etxeetan sortutako jardueren kopurua parte-hartzaileak 

itzultzera 

• 15 

• 41 
• 3 

• 15 
• 15 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaile kopurua • 15 • 15 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Etxeak 
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Ohar orokorrak  
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Emakunde  

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 
Esperientzia duten gazteen kontratazioa sustatzea 

Jarduketaren izena 
Guía sobre modalidades de contratación, incorporación de las 

ayudas específicas dirigidas a jóvenes y especialmente a 
mujeres jóvenes 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kontratazio-modalitateei buruz jasotako informazioa eguneratuko da eta, bertan, 

emakumeentzako eta, halakorik balego, emakume gazteentzako laguntza espezifikoak 
adieraziko dira. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Ez da kontratazioa egin 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kontrataziorako dauden laguntzen berri 

ematea, eta emakume gazteak badira, 

nabarmenduko dira. 
Kontrataziorako laguntzei buruzko 

informazioa bi hilean behin eguneratzea, 
emakume gazteentzako laguntzak 

berariaz jasoz. 

Ez   

Hartzaileak 

Emakumeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

348,48 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak Ez da ekintza egin 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gidaren eguneratze-kopurua 
• Numero de medidas específicas existentes 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gidan buruturiko eguneratzeak • 6 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria desagertaraztea 

Ildoa Prebentziorako sentsibilizazioa (zero tolerantzia) 

Jarduketaren izena Beldur Barik Kanpaina 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteei bereziki eragiten dien kanpaina. Gazteei zuzendutako berdintasunari buruzko 

espazioak; irratiko iragarkiak eta bideo sentsibilizatzailea Eitb.eus-en. 

Lehentasunezko 
ekimena 

"Beldur Barik" programa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen artean gogoeta- eta eztabaida-

prozesuak sortzea, emakumeen aurkako 
indarkeria prebenitzeko estrategiei buruz. 

Gazteen artean gertatzen diren indarkeria 
sexistaren alderdiak identifikatzea. 

Desparekotasun-egoerak eta emakumeen 
aurkako indarkeria-egoerak gainditu ahal 

izateko jarrera eta portaera indibidual eta 
kolektiboak eraldatzea eta eraikitzea 

gazteekin. Emakumeen aurkako 
indarkeria bere adierazpen guztietan 

prebenitzea, batez ere emakume gazteek 
jasaten dutena, eta emakumeei tresnak 

eta baliabideak ematea indarkeria sexista 
ezagutu eta ezagutu dezaten, eta, haiekin 

batera, jokabide sexistak prebenitzen lan 
eginez eta eraso sexisten aurrean rol 

aktiboa hartzera animatuz. 

Bai   

Hartzaileak 

12 eta 26 urte bitarteko gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

170000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

150645 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lehiaketara aurkeztutako lanen kopurua 
• Lehiaketan parte hartu duten gazteen kopurua 

• Programan parte hartu duten udalen eta mankomunitateen 
kopurua 

• Beldur Barik webgunera egindako bisiten kopurua 

• 392 lan 

• 2294 
• 58 

• 213301 



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 
• Azken topaketan parte hartu duten pertsonen kopurua 

• Sare sozialetako sarrera kopurua (Facebook-Twitter) 

• 210 laguntzaile, tailerretan 84 parte-hartzaile 

(58 neska eta 26 mutil) 
• Facebook: 114, Twitter 212, Instagram: 83 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Joan den urtearekin aldaratuta igoera portzentaia • 5% 

 

• Sartutako lanetan, 
%25,6ko igoera eta 

parte-hartzailean 
%8,5eko igoera 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Berdintasunaren aldeko eskola-agendak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxeetan (DBHko 1. eta 2. mailak) berdintasun-mezuak dituen eskola-agenda egitea eta 

zabaltzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasleekiko arretarekin berarekin lotutako ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Sensibilizar a la juventud en valores de 

respeto e igualdad. 
Divulgar entre el 100% del alumnado de 

1ª y 2ª de ESO de la CAEagendas 
escolares con mensaje de igualdad. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

75000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

65000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bidalitako agenden kopurua • 43600 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• EAEn agenda jasotzen duten zentroen portzentaia • 100% • 100% 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Sentsibilizazio-kanpaina EITBn 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteei bereziki eragiten dien kanpaina. Gazteei zuzendutako berdintasunari buruzko 

espazioak; irratiko iragarkiak eta bideo sentsibilizatzailea Eitb.eus-en. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Genero-indarkeriaren prebentzioa gizarteratzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizartea sentsibilizatzea pertsonen 

sozializazioarekin zerikusia duten eragile 
guztiek erantzukizun handia dutela 

berdintasuna irakasteko eta 
berdintasunezko ereduak erakusteko, 

belaunaldi gazteenei arreta berezia 
eskainiz. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

10560 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

10560 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• EITBren agerpen/euskarri kopurua 

• 63 iragarki Radio Euskadin, Euskadi Irratian, 

Euskadi Gaztean eta Radio Vitorian. 293.000 
inpresio Eitb.com-en. 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• ETBN egiten diren agerpenen mantenu tasa • 100% • 100% 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EITB 

Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gizonduz sentsibilizazio eta prestakuntza programa garatzea, hainbat prestakuntza-ikastaro 

antolatuz, gizonak berdintasunaren alde inplikatzera bideratua. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Genero-indarkeriaren prebentzioa gizarteratzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Berdintasunaren alde sentsibilizaturik eta 

inplikaturik dauden gizon kopurua 
handitzea. Berdintasunaren arloan 

prestakuntza jaso duten gizonen kopurua 
handitu, %5ean. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

90000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

90000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikastaro kopurua 

• Parte-hartzaile kopurua sexuaren arabera 
• Parte-hartzaile kopurua adinaren arabera 

• Emandako ordu kopurua 
• Aurrez-aurreko ikastaroetako asebetetze-maila bataz beste 

• 68 

• 0 
• - 

• 445,5 
• 5 (6tik) 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Joan den urtearekin aldaratuta igoera portzentaia • 5% • 14% 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua publikoki ezagutzera emango da eta hainbat 
ikastetxetan abiatuko da. Proiektua teknologia berrien bitartez jokaera matxista eta sexistak 

prebenitzera bideratua, batez ere mutilen eta gazteen artean. Besteak beste, bideo-joko 
batek eta unitate didaktiko batek osatzen dute proiektua 

Lehentasunezko 
ekimena 

Genero-indarkeriaren prebentzioa gizarteratzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteak Berdintasunean egitasmoan parte 
hartzen duten ikastetxe kopurua 

mantentzea. 
Berdintasunaren alde sentsibilizaturik eta 

inplikaturik dauden gizon gazte kopurua 

handitzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

18000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

16940 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako saio kopurua 

• Parte-hartzaile kopurua sexuaren arabera 
• Parte hartzaile kopurua adinaren arabera 

• Erakunde parte-hartzaile kopurua 

• 80 
• 0 

• 13 urte 5 pertsona 
• 14 urte 115 pertsona 

• 15 urte 141 pertsona 
• 16 urte 110 pertsona 

• 17 urte 105 pertsona 
• 18 urte edo gehiago 107 pertsona, jasotako 

balorazioen datuak 
• 6 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Joan den urtearekin aldaratuta igoera portzentaia • 5% • 53% 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena “Gizonok esan eta egin” kanpaina 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Gizonok esan eta egin" kanpainan jasotako konpromisoa zabaltzea hainbat bideren bidez 
(Internet, ikastaroetan entregatzea, etab.), eta sinadurak biltzea Gizonduz webgunean 

eskuragarri dagoen aplikazioaren bidez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Genero-indarkeriaren prebentzioa gizarteratzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

200 gizonen konpromisoa eta 
atxikimendua lortzea Gizonok esan eta 

egin kanpainarekin. 
Bai   

Hartzaileak 

Gizonezkoak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Kanpainarekin konpromisoa hartu duten gizonen kopurua. • 228 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kanpainarekin bat egiten duten gizon kopurua • 200 • 228 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Gizonduz Programaren webgunea eta sare sozialak sustatzea 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gizonduz Emakundeko webean duen atala eta dituen sare-sozialak kudeatuko dira 

(Facebook, Twitter eta You Tube) gizonak berdintasunaren alde sentiberatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Genero-indarkeriaren prebentzioa gizarteratzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Berdintasunaren alde sentsibilizaturik eta 
inplikaturik dauden gizon kopurua 

handitzea; %5ean handitzea kopurua. 
Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

9680 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagun kopurua Facebooken 
• Jarraitzaile kopurua Twitterren 

• Ikuskapen kopurua YouTuben 
• Web-guneko erabiltzaileak adinaren arabera 

• Web-guneko erabiltzaileak sexuaren arabera 

• 5102 
• 1907 

• 1653 
• - 

• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• SS dauden lagunen igoera kopurua • 5% • 5% 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Gobernu irekia 

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gobernu Irekia 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Partehartze kultura eta elkarrizketarako guneak 

Jarduketaren izena Irekia eraiki jaurdunaldiak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gobernu irekiaren gakoak herritarren parte-hartzearen eremuan, administrazioen eta 
gazteen artean 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Gobernu Irekiaren arloan profesionalen 

espezializazioa eta prestakuntza 
bultzatzea, arlo horretako espezialisten 

kidego bat osatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

10240 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

8810 

Aurrekontu-partida 01.1121.16.23601.001 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekitaldira joan diren beste autonomia-erkidego batzuetako 
zuzendarien kopurua 

• 16 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jaurdunaldietako parte hartzaileen kopurua • 75 • 70 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Gogora 

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gogora 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Memoria Plaza 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Erakusketa ibiltariaren hezkuntza tailerrak. Helburua, memoria anitzak erakustea, horien 
gaineko gogoeta kritikoa eragitea eta memoria desberdinak jasotzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Bakerako eta bizikidetzarako hezkuntzarekin lotutako prestakuntza-jarduerak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Memoria anitzak erakustea, horien 

gaineko gogoeta kritikoa eragitea eta 
memoria desberdinak jasotzea. 

Zati baten   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

75000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

61520 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bisitariak 
• Partehartzaile kopurua 

• Hezkuntza-tailerretako parte-hartzaileak 

• 894 
• 124 

• 485 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten udalerri kopurua • 1 • 2 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Kanpo harremanak 

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Kanpo Harremanak 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Gazteak Kanpo Ekintzaren arloan prestatzeko bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Profesionalak Kanpo Ekintzaren arloan espezializatzeko bekak; Europar Batasunaren eta 
Kanpo Harremanen eremuetan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Kanpo Ekintzaren arloan profesionalen 

espezializazioa eta prestakuntza 
bultzatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan 

Kanpo Ekintzako espezialisten kidego bat 
osatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Tituludunak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

240000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

160000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Deitutako beken kopurua 

• Esleitu ondoren egindako uko egiteen kopurua 

• - 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskeini diren beken kopurua • 8 • 4 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Biktimak eta giza eskubideen zuzendaritza 

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Biktimak eta Giza Eskubideak 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena 
EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluaren (EGK) arteko lankidetza-hitzarmena 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) arteko 

lankidetza-hitzarmena, 2017-2020ko Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Euskal Planaren 
jardun-ardatzak partekatzeko, diseinatzeko eta garatzeko gazteriaren eta hezkuntza ez-

formalaren eremuan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxeen Bizikidetza Plana 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin 

batera legegintzaldi berriko lan-plana 
definitzea eta garatzea, Bizikidetzaren eta 

Giza Eskubideen 2017-2020 Planaren 
esparruan 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

50000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

50000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako proiektuen kopurua 
• Parte hartu duten erakundeen kopurua 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua 

• 7 
• 11 

• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Buruturiko proiektuen kopurua • 6 • 6 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Biktimak eta Giza Eskubideak 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Hezkuntza arloko elkarrekin bonoak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bakearen, giza eskubideen, indarkeriarik ezaren eta printzipio demokratikoen sustapenean 
indartze-ekimen gehigarri bat da, eta bere helburu nagusia elkarte-sarearen eta erakunde 

publikoen arteko lankidetza-ekintzak ugaritzea da, bizikidetzaren eta adiskidetzearen kultura 
sendotzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxeen Bizikidetza Plana 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Balioetan oinarritutako hezkuntza 

sustatzea eskolako eta eskolaz kanpoko 
jarduera guztietan, ikastetxearen urteko 

planean sartzeko orientabideak ezarriz. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeetako ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

350000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

350000 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.01.31.0000.2.454.99.4
6210.012/T. 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako proiektuen kopurua 

• Parte hartu duten erakundeen kopurua 
• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua 

• 166 

• 21 
• 149 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Buruturiko proiektuen kopurua • 180 • 171 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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GARAPEN EKONOMIKOA ETA AZPIEGITURAK 

BASQUETRADE 

Saila 
Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

BASQUETRADE 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena nazioartekotzeko bekak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

30 urtetik beherako unibertsitate-tituludun gazteak nazioartekotzearen arloan prestatzea, 
nazioarteko sustapeneko unibertsitate, enpresa eta erakundeekin lankidetzan arituz. Bekak 

itzulgarriak ez diren diru-laguntzatzat hartzen dira, eta hiru fasetan antolatzen dira: 1) 

prestakuntza teoriko espezializatua (Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioartekotzeko 

Unibertsitateko Espezialista graduondoko titulu propioa); 2) prestakuntza praktikoa 
nazioartekotzeari laguntza publikoa ematen dioten erakundeetan eta eskualde- edo sektore-

garapeneko beste erakunde batzuetan, 10 eta 12 hilabete bitartean; eta 3) praktika 
profesionala enpresa kolaboratuetan, 8 eta 10 hilabete bitartean. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Goi-mailako tituludunak kanpoko 

merkatuetan gaitzea, enpresa eta 
erakunde esportatzaileekin zuzeneko 

lankidetzan praktikak eginez helmugan. 
Unibertsitateko gazte tituludunen 

nazioartekotzearen arloko prestakuntza, 
euskal enpresek eta beste erakunde 

batzuek etorkizunean profesionalen oinarri 
bat izan dezaten, ekonomia irekiaren 

erronkei eraginkortasunez erantzuteko. 

Bai   

Hartzaileak 

Goi-mailako unibertsitate-titulua duten 30 urte arteko euskal gazteak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

511738 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

511738 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Beken kopurua • 100 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beken kopurua • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

BASQUETRADE 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Global trainik bekak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Global Training beken programa abian jartzeko gaitasuna duten erakundeentzako laguntzak, 
unibertsitateko eta goi-mailako lanbide-heziketako titulua duten gazteek praktikak egin 

ditzaten atzerriko enpresa eta erakundeetan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Praktikak egitea atzerriko enpresa eta erakundeetan, EAEko gazteen nazioz gaindiko 
mugikortasuna sustatzeko, atzerriko herrialdeetako enpresa eta erakundeetan profil 

akademikoarekin eta profesionalarekin lotutako jarduerak eta proiektuak egiteko, aldez 
aurretik planifikatutako prestakuntza praktikoko plan batekin. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitate-titulua eta goi-mailako 
lanbide-heziketa duten euskal gazteentzako 

prestakuntza praktikoa atzerriko enpresa 
eta erakundeetan. 

Bai   

Hartzaileak 

Goi-mailako eta erdi-mailako unibertsitate-titulua eta goi-mailako Lanbide Heziketako titulua 30 urtera arteko euskal gazteek. 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

2060000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2060000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Beken kopurua • 400 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beken kopurua • 400 • 400 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Landaren eta itsasertzearen garapenerako eta Europar Politiketako zuzendaritza 

Saila 
Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Landaren eta Itsasertzearen 

garapeneko eta Europar 
Politiketako zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena "Start-up"diru lerroa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nekazaritzakoak ez diren jardueretarako enpresak (start up) sortzeko laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

LEADERen partaidetzazko toki-

garapenerako Landa Garapeneko 

Programan (2015-2020) onartutako 
jarduketa-eremuan jarduera 

ekonomikoaren eta enpleguaren sorrera 
sustatzea 

Ildo honen helburua jarduera ekonomiko 
berriak ezartzeko eta LEADER eremuan 

enpresa berriak sortzeko laguntza ematea 
da, eta dibertsifikatzen duten nekazariei, 

mikroei eta nekazaritzakoak ez diren 
enpresa txiki sortu berriei zuzenduta 

dago. 

 

Bai   

Hartzaileak 

 

EAEko landa-inguruneko biztanleria (Leader eremua) 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

102600 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

51398 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako proiektuen (gazteen) kopurua 
• Sortzen diren gazteen enplegu-kopurua 

• 3 
• 7 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Babestu diren pertsona gazteen proiektuak • 5,5 • 3 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

• Mendinet Tokiko Ekintza Taldea http://www.mendinet.org /) 

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Landaren eta Itsasertzearen 
garapeneko eta Europar 

Politiketako zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena 
Landa-eremuetako dibertsifikazio ekonomikorako laguntza-

lerroa, Leader 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nekazaritza-jarduera dibertsifikatzeko laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEko LEADER ez diren landa-eremuen 

garapena eta dibertsifikazio ekonomikoa 
sustatzea. 

Laguntza-ildo honen bidez, landa-
inguruneko jarduera ekonomikoa 

dibertsifikatzen lagundu nahi da. 

Bai   

Hartzaileak 

Nagusiki EAEko landa-eremuko nekazariak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

54000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

98469 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako proiektuen (gazteen) kopurua 

• Sortzen diren gazteen enplegu-kopurua 

• 0 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Babestu diren pertsona gazteen proiektuak • 0,25 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EAEko landa-garapeneko elkarteak 

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Landaren eta Itsasertzearen 
garapeneko eta Europar 

Politiketako zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Landa eremuko enpresentzako laguntza 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak eratzeko eta garatzeko laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEko LEADER ez diren landa-eremuen 

garapena eta dibertsifikazio ekonomikoa 
sustatzea. 

Laguntza-lerro honen bidez, landa-
ingurunean enpresak sortzen eta garatzen 

lagundu nahi da. 

 

Bai   

Hartzaileak 

EAEko LEADER ez den landa-eremuko biztanleria 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

452250 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

452235 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako proiektuen (gazteen) kopurua 
• Sortzen diren gazteen enplegu-kopurua 

• 0 
• 13 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Babestu diren pertsona gazteen proiektuak • 6 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EAEko landa-garapeneko elkarteak 

(http://www.euskadi.eus/asociaciones-desarrollo-rural/web01-
a2lanits/es/) 

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Landaren eta Itsasertzearen 
garapeneko eta Europar 

Politiketako zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Landa zonaldeetan kontratazioa bultzatzeko laguntza 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enplegua sortzeko laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEko LEADER ez diren landa-eremuen 

garapena eta dibertsifikazio ekonomikoa 
sustatzea. 

Laguntza-lerro honen bidez, landa-
ingurunean enplegua sortzen lagundu nahi 

da, bai besteren kontura, bai norberaren 
kontura. 

Bai   

Hartzaileak 

EAEko LEADER ez den landa-eremuko biztanleria 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

54000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

14580 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Laguntza-eskaera oso gutxi izan dira 

lerro honetan 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Sortutako enplegu-kopurua (gazteak) • 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sortu diren gazte enpleguen kopurua • 4 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EAEko landa-garapeneko elkarteak 

(http://www.euskadi.eus/asociaciones-desarrollo-rural/web01-a2lanits/es 
/) 

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Landaren eta Itsasertzearen 
garapeneko eta Europar 

Politiketako zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Lan kontrataziorako laguntzak 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren deskribapena Besteren konturako kontrataziorako laguntzak 

Lehentasunezko ekimena  

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

LEADERen partaidetzazko toki-garapenerako Landa 

Garapeneko Programan (2015-2020) onartutako 
jarduketa-eremuan jarduera ekonomikoaren eta 

enpleguaren sorrera sustatzea. 
Laguntza-ildo honen bidez, besteren konturako 

langileak kontratatzen lagundu nahi da, bai jarduera 
dibertsifikatzen duten ustiategietan, bai 

mikroenpresetan, enpresa txikietan eta ertainetan, 
LEADER eremuan lanpostu berriak sortzeko, landa-

eremuko biztanleria mantentzen edo handitzen 
laguntzeko. 

 

Bai   

Hartzaileak 

 
EAEko landa-inguruneko biztanleria (Leader eremua) 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

32400 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

12892,5 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Laguntza-eskaera oso gutxi izan dira 

lerro honetan 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Sortutako enplegu-kopurua (gazteak) • 2 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sortu diren gazte enpleguen kopurua • 5,5 • 2 

Erakunde erantzunkideak eta entitate 
laguntzaileak 

•  

• Mendinet Tokiko Ekintza Taldea http://www.mendinet.org /) 
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Ohar orokorrak  
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HAZI 

Saila 
Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Kalitate topera 
Gazteak 
helburu 

 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kalitatea Topera programaren bidez, bisita monitorizatuak egiten zaizkie, Euskadiko hainbat 

ibilbidetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Natura eta Osasun Zientzien Batxilergoa eta 
nutrizioarekin eta elikadurarekin lotutako erdi-mailako heziketa-zikloak egiten dituzten 

ikasleei. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kalitatea Topera programaren helburua 

eskola-komunitatean landa-ingurunearen, 
euskal lehen sektorearen eta Euskadiko 

kalitatezko nekazaritzako elikagaien 
ekoizpena, eraldaketa eta identifikazioa 

sustatzea da. Horretarako, bertatik 
bertara erakutsiko zaie gazteei 

baserritarrek natura-ingurunea eta landa-
ondarea mantentzeko egiten duten lana, 

ikastetxe parte-hartzaileen curriculumean 

sartutako jardueren bidez. 

Bai   

Hartzaileak 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Natura eta Osasun Zientzien Batxilergoa eta nutrizioarekin eta elikadurarekin lotutako 
erdi-mailako heziketa-zikloak egiten dituzten ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

10800 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

10800 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bisita-kopurua 
• Partehartzaile kopurua 

• 234 
• 2306 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partehartzaile kopurua • 2000 • 2306 



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Kultura ekintzailea 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ekintzailetza-osteguna (Kultura ekintzailea) 
Ekintzaileei zuzendutako prestakuntza-itinearioa. 

Ekintzaileen topaketa 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Espiritu ekintzailea eta ekintzaileen arteko 

lotura sustatzea euskal landa-ingurunean 
eta itsasertzean. 

- Pertsona ekintzaileak kualifikatzea 
identifikatutako eta/edo eskatutako 

gaietan/alderdietan. 
- Garatutako esperientziak ezagutaraztea 

eta ekintzailetza-ibilbidearen zailtasunak, 
erronkak eta ilusioa partekatzea. 

- Lankidetza eta sareko lana bultzatzea, 
bai ekintzaileen artean, bai beste 

erakunde batzuekin. 

 

Zati baten   

Hartzaileak 

Ekintzaileak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

10000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

10000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintza kopurua 
• Número de participantes 

• 8 
• 156 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partehartzaile kopurua • 207 • 156 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena 
Ekintzaileei laguntza integrala emateko zerbitzua: Gaztenek 

2020 eta Geroa programak 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntza integraleko zerbitzua, elikaduraren balio-katearekin (ekoizpena, eraldaketa, 
merkaturatzea eta gastronomia), zuraren balio-katearekin edo landa-ingurunean eta 

itsasertzean kokatutako proiektuekin lotutako enpresa-proiektuak abian jarri nahi dituzten 
ekintzaileei. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Elikaduraren balio-katean, zuraren balio-

katean eta landa- eta itsas-ingurunean 
enpresa-sare jasangarria (ingurumena, 

ekonomia eta gizartea) sortzen laguntzea. 

Zati baten   

Hartzaileak 

Ekintzaileak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

400000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

400000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako proiektu kopurua 
• Ekintzaile kopurua 

• 250 
• 260 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ekintzaile kopurua • 293 • 260 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Txanda irekia 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Neurriaren helburua da nekazaritza-sektorean pertsonak sartzea dinamizatzea, 6 hilabetera 
arteko egonaldien bidez, titulartasuna jarduera utzi nahi duen nekazaritza-enpresa batean, 

haren kudeaketan eta jarraitutasunean txanda bat bermatzeko. Txanda Irekiaren helburua 
da dagoeneko ezarrita dauden nekazaritza-enpresei sartzeko aukera ematea eta enpresa 

horien titularrek enpresa horiek utz ez ditzaten eragoztea, eta, horretarako, zerbitzua uzten 
duten pertsonen eta langile berrien arteko harremana eta ezagutza-transferentzia sustatzea. 

Neurriak pertsonak sektorean integratzeko eredu bati erantzuten dio. Eredu hori zerbitzua 
uzten duen nekazaritza-enpresaren titular batek kudeatzen du, eta mentoretza-lana egiten 

du. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aktiboak elikaduraren balio-katean 

sartzea 
Zati baten   

Hartzaileak 

Ekintzaileak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

60000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

60000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua • 6 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradunen kopurua • 6 • 4 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Nekazaritza-sektorera eta nekazaritzako elikagaien 

enpresetara hurbiltzeko bekak 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntza-neurri horren helburua da pertsonak sektorean, elikagaien industrian eta landa-
ingurunean sartzea dinamizatzea. Neurri honen onuradunek beren praktikak, jarduerak eta 

lanak egin ditzakete nekazaritzako edo nekazaritzako elikagaien enpresa batean. 
Oporraldia 3-6 hilabetekoa da. 

Onuradunek 700 eurorainoko konpentsazio ekonomikoa jasotzen dute hilero. Jarduerak 
tutoretzapean egiten dira, astean gutxienez 25 orduz eta gehienez 40 orduz. 

Ez da gazteei soilik zuzendutako neurria, nahiz eta nekazari gazteek lehentasuna duten (< 
41 urte) 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Helburua hurbiltze-beken programan 

parte hartzen duten pertsonek 
kudeaketan, funtzionamenduan eta 

sektorearen errealitatearen ezagutzan 
gaitasunak eskuratzea da, azken helburua 

pertsonak lehen sektorean profesionalki 
sar daitezen bultzatzea izanik. 

Zati baten   

Hartzaileak 

Onuradun izateko, nekazaritza- eta/edo elikagaigintza-sektoreko ekintzailetza-ideia bat izan behar da, edo prozesuak 

hobetzeko edo jarduera berriak hasteko proiektu bat bere enpresaren barruan. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

80000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

80000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Partehartzaile kopurua • 31 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partehartzaileen zenbatekoa • 35 • 31 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Enplegurako prestakuntza (nekazaritzaren eta itsas 

arrantzaren eremua) 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Elikaduraren balio-kateko eta zuraren, landa-ingurunearen eta itsasertzaren balio-kateko 
egungo eta etorkizuneko profesionalei zuzendutako prestakuntza-eskaintza. 

Prestakuntza-eskaintza erreferentziazko eragileekin elkarlanean eta sarean diseinatzen da 
(elkarteak, profesionalak, kudeaketa-zentroak, nekazaritza-sindikatuak, arrantzaleen 

kofradiak, etab.). 
18 eta 29 urte bitarteko biztanleei soilik zuzentzen ez zaien ekintza 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Enplegagarritasun-baldintzak hobetzera 
bideratutako gaikuntza, lehen lan-

esperientziak erraztea 

Zati baten   

Hartzaileak 

Elikaduraren balio-kateko profesionalak, egungoak eta etorkizunekoak, eta landa- eta itsasertz-inguruneko zuraren eta 

biztanleriaren balio-katea 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

104813 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

104813 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestakuntza-ekintzen kopurua 

• Emandako ordu-kopurua 
• Partehartzaile kopurua 

• 5 

• 1800 
• 67 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partehartzaileen zenbatekoa • 60 • 67 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Nekazari eskola 
Gazteak 

helburu 
 

Jarduketaren 
deskribapena 

Tailerrak euskaraz edo gaztelaniaz ematen dira, eta ikastetxeetan egiten dira urtarriletik 
maiatzera bitartean. Data ikastetxearen beraren beharren eta curriculumaren arabera 

zehazten da, jarduera horrekin lotutako gaiak ematen ari diren unearekin bat etor dadin. 
Tailerrean Oinarrizko Curriculum Diseinuaren hainbat alderdi lantzen dira, batez ere Natura, 

Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezagutza Arloarekin lotutakoak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Tokiko nekazaritzako elikagaien 

kontsumoa sustatzea, 10-12 urte 
bitarteko ikasleentzat. 

Bai   

Hartzaileak 

10 eta 12 urte bitarteko gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4212 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

4212 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Tailer kopurua 

• Partehartzaile kopurua 

• 65 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partehartzaileen zenbatekoa • 1200 • 1395 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Nirea 
Gazteak 

helburu 
 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nirea Sarea eragile-sarea dinamizatzea. Helburu horrekin bat datozen eragileak sartu dira 
sare horretan. Nirea dinamizazio-taldeak erraztu egiten du sarean eragile berriak sartzea, 

"Nirea proiektuak" identifikatzea eta ikusaraztea, erosketa eta proiektu berriak garatzeko 
lankidetzak antolatzea, eta haurrentzako tailerrak eta bestelako sentsibilizazio-jarduerak 

egitea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Landa- eta hiri-arloko erantzunkidetasuna 

eta berrkonexioa sustatzea. Nireak hiriaren 
eta landa-eremuaren artean dagoen 

sinbiosia ikusarazi nahi du, aldeen arteko 

elkarrizketa sustatuz aurrera egiteko, 
gurearen kontsumoa sustatzeko eta lehen 

sektorea eta landa-ingurunea elkarrekin 
indartzeko. Gure lurraren etorkizuna 

ulertzeko, laguntzeko eta sustatzeko leku 
bat sortzea da bere filosofia. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

3600 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3600 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Tailer kopurua 

• Partehartzaile kopurua 
• 9 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Tailer kopurua • 9 • 9 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Arrantza eta akuikultura zuzendaritza 

Saila 
Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Arrantza eta Akuikultura 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 
EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Pasaiako, Ondarroako eta Bermeoko Itsas Arrantzako Institutu 
Politeknikoetan ikasketak egiteko bekak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren helburuetako bat arrantzarekin zerikusia 

duten sektoreetako langile gazteen gaikuntza sustatzeko politika egokiari eustea da. 
Arrantza-sektorean jardunean ari diren profesionalei zuzendutako jarduera, tripulazioetan 

gehien eskatzen diren titulazioetarantz (bai zubia, bai makinak). 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arrantza-sektorean jardunean dauden 
profesionalak prestatzea tripulazioetan 

gehien eskatzen diren titulazioetarantz 
(bai zubia, bai makinak). 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

133815 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

133815 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beka kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beka kopurua • 122 • 123 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Arrantza eta Akuikultura 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Enplegagarritasun-baldintzak hobetzera bideratutako gaikuntza 

Jarduketaren izena Itsasoratu programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Arrantza-enpresentzako laguntzak, ikasleek arrantza-ontzietan prestakuntza-egonaldiak egin 

ahal izan ditzaten. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazte profesionalak arrantza-sektorean 
sartzea 

Bai   

Hartzaileak 

Itsas arrantzako ikasle gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

100000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

52301,8 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazte kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteen kopurua • 28 • 17 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Garraio plangintza 

Saila 
Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Garraio plangintza 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumoaren aurrean arduratsuagoak diren gazteak 

Ildoa Kontsumorako hezkuntza eta prestakuntza, eta baliabideen erabilera arduratsua 

Jarduketaren izena MUGI-BAT-BARIK garraio-txartelen programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Garraio publikoa erraztea, hiru lurraldeetan BAT- BARIK- Mugi txartelak erabiltzea 

ahalbidetuz 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bat (Araba) eta Barik (Bizkaia) eta Mugi 

(Gipuzkoa) tarifa-sistemen arteko 
erabateko elkarreragingarritasuna 

inplementatzeko Master Plana garatzea, 
proiektu pilotuak abian jartzea eta 

sendotzea. 

Metro Bilbao: mugi txartela ezartzea 1. 
eta 2. lineetan 

TUVISA: elkarreragingarritasuna ezartzea 
Lurraldebus: elkarreragingarritasuna 

ezartzea 
Bilboko Udala: elkarreragingarritasuna 

ezartzea 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak eta erabiltzaileak, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

26650,14 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

26650,14 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• Txartelen erabilera gurutzatuko mugarriak abian jartzea 

• 1. LAATTG txartelen elkarreragingarritasuna 
• 2. Tuvisako zerbitzuen 

elkarreragingarritasunerako lanak hasi dira. 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Txartel gurutzatua erabiltzeko egiten diren 

proiektuetan egindako erabilpenal 
• 658485 • 807733 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Garraio plangintza 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumoaren aurrean arduratsuagoak diren gazteak 

Ildoa Komunikazio-modu berrietara egokitutako tresna teknologikoak garatzea 

Jarduketaren izena Garraio publikoaren sareari buruzko informazioa sustatzea 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Garraio publikoaren sareari buruzko informazioa indartzea Moveuskadi.com atarian duen 

erabileraren arabera. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Landa-eremuetarako edo dentsitate 

txikiko eremuetarako, ikasketa-
guneetarako, industrialdeetarako, 

aisialdirako (gau-txoriak) eta abarretarako 
garraio publikoari buruzko informazioa 

ematea. 
Moveuskadirako MaaS estrategia garatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak eta erabiltzaileak, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4162,5448 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

4162,5448 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Moveuskadi plataformari bisita kopurua 
• Moveuskadi app-aren deskarga kopurua 

• 5360 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Haiei buruz informazioa ematen den garraio publikoen 
kopurua 

• 7050 • 4511 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Garraio plangintza 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumoaren aurrean arduratsuagoak diren gazteak 

Ildoa Komunikazio-modu berrietara egokitutako tresna teknologikoak garatzea 

Jarduketaren izena 
Bidegorri sareari, bizikleta-bideei eta bizikletak alokatzeko 

guneei buruzko informazioa Moveuskadi.com atariaren bidez. 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bidegorri sareari, bizikleta-bideei eta bizikletak alokatzeko guneei buruzko informazioa 

indartzea Moveuskadi.com atariaren bidez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bidegorri sareari, bizikleta-bideei eta 

bizikletak alokatzeko guneei buruzko 
informazioa indartzea Moveuskadi.com 

atariaren bidez. 
Bizikleta garraiobide gisa erabil dadin 

bultzatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak eta erabiltzaileak, oro har 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

Subsumitua 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Subsumitua 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Moveuskadi plataformari bisita kopurua 

• Moveuskadi app-aren deskarga kopurua 

• 5360 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Moveuskadi plataformara egiten diren bisiten kopurua • 100 • 325 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Teknologia eta estrategia zuzendaritza 

Saila 
Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Teknologia eta Estrategia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Bikaintek programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEn doktorego industrialak egiteko eta doktoreak kontratatzeko laguntzak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Arlo zientifiko-teknologikoko ikerketari lotutako prestakuntza-programa espezifikoak 

garatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Industria-tesiak egiteko laguntza. 
Doktoreak kontratatzeko laguntza 

Bai   

Hartzaileak 

Euskal enpresak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1600000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

912000 

Aurrekontu-partida 03 5413 11 75201 007 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako kontratuen kopurua • 41 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kontratazio kopurua • 40 • 44 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Garapen ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Teknologia eta Estrategia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa Bokazioak bultzatzea etapa goiztiarretatik 

Jarduketaren izena Teknopolis 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren deskribapena 
Elhuyar Fundazioari "Teknopolis" telebista-programa bat egiten laguntzea, zientzia 

herritarrengana hurbiltzeko eta bokazio zientifikoak bultzatzeko. 

Lehentasunezko ekimena  

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Zientzia, teknologia eta berrikuntzan ditugun 

gaitasunak herrialde barruan eta kanpoan aitor 
daitezen lortzea, herritarrek zientziarekiko eta 

teknologiarekiko duten interesa piztea, kontzeptu 
eta garapen zientifiko-teknologikoen ulermen hobea 

erraztea, aitorpen sozial handiagoa eta bokazio 
zientifiko-teknologiko gehiago sortzea 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

39600 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

39600 

Aurrekontu-partida 03 5413 11 45401 001 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta entitate 
laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza 

Saila 
Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Ekintzailetzaren, 

Berrikuntzaren eta Informazio 
Gizartearen Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Bokazio ekintzaileak bultzatzea 

Jarduketaren izena Arrisku kapitaleko fondoa 
Gazteak 
helburu 

 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eratutako funtsaren helburua EAEn kokatutako enpresetan hautemandako lehiakortasun-

ahuleziari aurre egitea da, ingurune globalizatu batean lehiatzeko behar adina funts propio 
edo epe luzera kanpoko funts ez egoteagatik. Horretarako, industriako edo industriarekin 

lotutako zerbitzuetako enpresen kapitalean partaidetzak hartzeko inbertituko du, bere 
bizitzako edozein etapatan. Era berean, eratutako funtsa proiektu berritzaileak dituzten 

ekintzaileei laguntzeko izango da, kapitalean parte hartuz eta enpresaren kudeaketari 
lagunduz. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hazteko ahalmena duten enpresa 
teknologiko eta/edo berritzaile berriei 

laguntzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Hazteko ahalmena duten enpresa sortu berriak, aurretik Ekintzaile programaren onuradun izan direnak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

972000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

792540 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• - • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Enpresa onuradunen kopurua • 10 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA 

Jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritza 

Saila 
 

Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera fisikoaren eta 

kirolaren zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirol praktika maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirol-talentu gazteen aintzatespena 

Jarduketaren izena Maila altuko gazte kirolariei laguntza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bat Basque Team Fundazioaren programak eta zerbitzuak goi-mailako kirolari gazteentzat; 
laguntza teknikoa, biomedikoa, coaching-a, askotariko aholkularitza, genero-berdintasunari 

buruzko aholkularitza espezifikoa, laneratzeari buruzko aholkularitza, EITBrekin hitzarmena. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Euskal Kirola sustatzea, ez profesionala, goi-mailakoa eta errendimendu handikoa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gainerako euskal gazteei irudi eredugarria 
ematen laguntzea. 

Zati baten   

Hartzaileak 

Kirolariak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bat Basque Team-i lotutako kirolari gazteen kopurua 
• Egindako aholkularitzen kopurua, profilaren arabera 

• 60 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Basqueteam taldearen parte diren gazteen kopurua • 60 • 58 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirol praktika maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirol-talentu gazteen aintzatespena 

Jarduketaren izena BAT Basque Team fundazioari laguntza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 
Bat Basque Team Fundazioak emandako laguntzak, profesionalak ez diren euskal kirolariei 

baliabideak emateko eta nazioarteko lehiaketa gorenetan parte har dezaten errazteko. Goi-
mailako txapelketan kirolari gehiagok parte hartzea eta kirol-emaitza hobeak lortzea lortu 

nahi da. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Euskal Kirola sustatzea, ez profesionala, goi-mailakoa eta errendimendu handikoa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Goi-mailako txapelketan kirolarien parte-

hartze handiagoa eta kirol-emaitza 
hobeak lortzea. 

Zati baten   

Hartzaileak 

Kirolariak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

912000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bat Basque Team-i lotutako kirolari gazteen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Basqueteam taldearen parte diren gazteen kopurua • 60 • 58 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria desagertaraztea 

Ildoa Prebentziorako sentsibilizazioa (zero tolerantzia) 

Jarduketaren izena Berdintasun programaren garapena 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Berdintasun Programa garatzea. Prestakuntza-programa. Azterketa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Iniciativa prioritaria no identificada, por el momento 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Emakumeen eta gizonen berdintasuna 

sustatzea jarduera fisikoan eta kirolean. 
Programa honek honako jarduera hauek 

barne hartzen ditu: 
- Federazioei eta zuzendaritzako langileei 

zuzendutako prestakuntza-ekintzak 
- Foro/hitzaldietan parte hartzea 

- Emakunderekin batera jardunaldi bat 
antolatzea berdintasunari buruz. 

- Kirol-eremuan sexu-abusua eta -
jazarpena eta sexuan oinarritutako 

jazarpena gertatzen denean informazioa 
eta arreta emateko zerbitzua abian jartzea 

(Zure Taldekoa Gara) 
- Jazarpen/abusu kasuetan jarduteko 

protokolo-eredu bat egitea 

Bai 

- Federazioei eta zuzendaritzako 
langileei zuzendutako 

prestakuntza-ekintzak 
- Jazarpen/abusu kasuetan 

jarduteko protokolo-eredu bat 
egitea 

2020ra atzeratu da 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

5940 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

5940 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Burututako ekintza kopurua 
•  

• Inplikatutako erakundeen, elkarteen, eragileen eta/edo 
profesionalen kopurua 

•  
• Garatutako estrategien kopurua 

• Zuzendaritzak zenbat forotan parte hartu duen 

• 3 
• 3 

• 3 
• 4 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Zure Taldekoa Gara zerbitzuan egindako kontsulten 
kopurua 

• 100 • 79 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirol praktika maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirol praktikaren sustapena 

Jarduketaren izena Euskal Kirola eskolan formazioa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kirolaren Euskal Eskola: prestakuntza-ekintzen urteko programazioa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kirolarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeentzako prestakuntza 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Teknikarien, zuzendarien eta kirol-

epaileen prestakuntza-programak 
planifikatzea eta koordinatzea 

Ikastaro, zentro eta titulazioen erregistro 
bat sortzea eta kudeatzea 

Kirolaren arloko azterlanak zabaltzea 
Kirol-teknifikazioko ikastaroak, mintegiak, 

hitzaldiak eta gainerako programak 
antolatzea 

Kirol-federazioei eta beste zentro batzuei 
beren prestakuntza-programetan aholku 

ematea 
Azterlanak egitea 

Bai  
Azterlanak ez dira 
amaitu 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

11880 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

11880 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikerketa-azterlanen kopurua 

•  
• Egindako prestakuntza-ekintzen kopurua 

• 2 
• 32 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Burututako formakuntza ekintzen kopurua • 30 • 32 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirol praktika maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirol praktikaren sustapena 

Jarduketaren izena Eskola eta unibertsitate jokoen antolakuntza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Eskolako Kirol Jokoak antolatzea eta Unibertsitateko Kirol Jokoak antolatzen laguntzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kirola sustatzea eskola- eta unibertsitate-adinetan 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Eskolako eta Unibertsitateko Kirolak 
Sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Hiru lurralde historikoetako ikasle irabazleak; Kirola unibertsitate-egituretan praktikatzen duten unibertsitateetako ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

180000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

180000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Eskola-jokoetako parte-hartzaileen kopurua 

•  

• Unibertsitate-jokoetako parte-hartzaileen kopurua 

• 2474 
• 537 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskola jokoetan parte hartu duten gazteen kopurua • 2600 • 2781 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirol praktika maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirol-talentu gazteen aintzatespena 

Jarduketaren izena Euskal kirolariei laguntza tekniko eta biomedikoa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteei laguntza teknikoa eta biomedikoa ematea 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Goi-mailako kirol-emaitzak lortzea. Bai   

Hartzaileak 

Kirolari talentudunak eta goi-mailako kirolariak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Fadurako zentroari lotutako kirolari gazteen kopurua 
• Zerbitzu medikoa jasotzen duten kirolari talentudunen kopurua 

• 95 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Fadurako zentroarekin loturik dauden gazteen kopurua • 95 • 67 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera fisikoaren eta 
kirolaren zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gainkarga eta obesitatea murriztea 

Ildoa Jarduera fisikoa eta ariketa sustatzea gazteen artean 

Jarduketaren izena Mugiment programarekin loturiko ekintzak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Mugiment programarekin lotutako jarduerak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Tokiko erakundeentzako eta ikastetxeentzako diru-laguntzak, jarduera fisikoa sustatzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Mugiment proiektua gauzatzea, gizarte 

aktiboagoa sortzeko. Proiektu honek 
barne hartzen ditu: 

- Toki-erakundeentzako diru-laguntzak. 
- Sare lokalak sortzea 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

48840 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

48840 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Urtean zehar sortutako orientazio-zerbitzuen kopurua 

•  
• Martxan dauden orientazio-zerbitzuen guztizko kopurua 

•  
• Sortutako sare lokalen kopurua 

• 29 

• 20 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten erakunde publikoen kopurua • 20 • 20 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaritza 

Saila 
 

Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Hizkuntza ikerketa eta 

Koordinaziorako zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
Ingurune Digitalean euskara sustatzeko deialdian lehentasunez 

lagunduko dira, aisialdiari begira nerabe eta gazteentzat 
zuzendutako egitasmoak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzak: Deialdi 
honetan lehentasunezkoak dira nerabe eta gazteei zuzendutako interneteko edukiak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Euskera IKT-tan sustatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ingurune Digitalean euskara sustatu, 

garatu edota normalizatzeko egitasmoak 

diruz-laguntza. Aisialdiko eta 
entretenimendurako egitasmoak 

lehenetsiko dira, batez ere nerabe eta 
gazteei begira egindakoak. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak, enpresak, elkarteak... 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

135000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

135000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Aurkeztutako eskaerak 

• Diruz lagunduko diren egitasmoak 

• 94 

• 43 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskaera kopurua • 100 • 94 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Foru Aldundiak 

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Hizkuntza ikerketa eta 
Koordinaziorako zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 

ESEP dirulaguntza deialdia: EAEko toki-entitateetan Euskara 

Biziberritzeko Plana Nagusia-Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 
(ESEP) garatzeko diru-laguntzak ematea, Euskara XXI 

ponentzian jasotakoari jarraituz. Horien artean, bereziki 
gazteak kontuan izanik, 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

ESEP garatzen ari diren toki-erakundeetako diru-laguntza deialdian hainbat esparru lehenetsi 

dira. Horien artean, eta bereziki gazteak eta haurrak kontuan izanik, euskararen erabilera 
indartzea dutenak familian, aisialdian eta kirolean. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Giro informaletan eta haur eta gazteen aisialdian euskararen presentzia indartzea eta 
areagotzea 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

UDALEKO ESKUMENA DA. HPSk EZIN LAGUNDU. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskararen jarraipena familia bidez 

bermatzea eta euskararen erabilera 
indartzea 

   

Hartzaileak 

Udalak, Toki erakundeak (udalak, mankomunitateak eta kuadrilak) 
Bigarren maila batean herritarrak 

 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

365772 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Deialdira Aurkeztutako toki-erakundeak 
•  

• Diruz lagundutako jarduerak 
• Zuzenki haur eta gazteei zuzendutako jardueren portzentajea V16 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Zuzenean gazte edo umeei zuzendu diren ekintzen 
kopurua 

• 0,6 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Foru Aldundiak 

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Hizkuntza ikerketa eta 
Koordinaziorako zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
EABren Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal 

Bereziak 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskararen Aholku Batzordearen Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal Bereziak 
aisialdiaren eremuan (kultura, kirola, aisialdi librea…) 2018an egindako mintegiaren 

ondorioak landuko dira.  
Lerro nagusien dokumentua landuko da, eta gazteak, euskara eta IKT gaiak uztartzen duen 

egitasmoa abian jartzeko aukera aztertuko da. 
 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen artean euskara sustatzeko lan-
ildoak garatzea 

Zati baten 
ez da egitasmo berririk abian 
jarri 

 

Hartzaileak 

Ikertzaileak, hizkuntza normalizazioan dihardutenak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

10000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

10000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteei zuzendutako egitasmo, jarduera, kopurua 
• Euskarabenturan ingurune digitalaren gaineko 

dinamika egin da 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bilera kopurua • 2 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Hizkuntza ikerketa eta 
Koordinaziorako zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
Hizkuntza ohiturak aldatzen: Bilbo Handiko gazteen kasua 

izeneko ikerketa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazte hiztun berri askok murgiltzean ikasi dute euskara, eta gehienen kasuan eskolan baino 
ez. Oso testuinguru erdaldunean bizi izan dira eta aukera gutxi (edo bat ere ez) izan dute 

euskara erabiltzeko. Gaur egun ere, askok euskara ikasketetatik kanpo oso gutxi erabiltzen 
dute. Ikerketa honetan Bilbon, euskaldun gazte motibatuek, bereziki Bilbo Handiko hiztun 

berriek, euskararen hiztun aktibo bihurtzeko bizi duten prozesuan sakondu nahi da. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

honako galdera hauek erantzun nahi 

ditugu ikerketaren bidez: 
- Zein neurritan da posible unibertsitatean 

(DU, BAM) eta Bilbon “euskaraz bizitzea”? 

- Zeintzuk dira hiztunaren motibazioak 
muda (hiztun aktibo bihurtzeko) prozesua 

abiarazteko? 
- Zein modutan ematen da muda 

prozesua eta zer motatako mudak eman 
daitezke (apurka-apurkakoak, atzera-

aurrerakoak, “osoak”, partzialak, 
“egunaren araberakoak”, etab.) 

- Zein aldagaik baldintzatzen dute eta zein 
modutan hiztunaren erabakia elkarrizketa 

edo harremana euskaraz abiatu edota 
mantentzeko? 

- Zeintzuk dira hiztunak linguistikoki 
ahalduntzeko gakoak? Zelan eragin 

daiteke hizkuntza-ohiturak unibertsitatean 
euskararen alde egiteko? 

- Zein da kode-alternantziaren funtzioa 
muda prozesuetan? 

- Zelakoak dira besteen erantzunak eurei 
euskaraz egiterakoan? Zelan eragiten die 

harreman-hizkuntza aldatu nahi duenari? 
- Zelan sentitzen da hiztuna, bereziki 

hiztun berria hiztun aktibo bihurtzeko 
prozesuan? 

 

Bai   

Hartzaileak 

Deustuko Unibertsitateko eta Begoñako Andra Mari Irakasle Eskolako ikasleak 
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2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

35000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

35000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Proposatu eta onartutako proiektuaren betetze-maila. Emaitzen 

txostena 
• 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikerketa egitea eta aurkeztea • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Begoñako Andra Mari Irakasle Eskola 

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Hizkuntza ikerketa eta 
Koordinaziorako zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
HUHEZIko ikasleen kultur eta hizkuntza identitateen 

bilakaeraren azterketa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikasleen kultur identitatearen eraikuntzan arakatzea eta euskaltasunean eragiteko hainbat 

esku-hartze egitea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hauek dira proiektuaren helburu 

nagusiak: 
1. Kudeaketa akademikoan ikasleen 

euskara gaitasunari begirako neurketak 
egin eta neurriak hartzea. 

2. Ikas-irakas prozesuetan ikasleen 
euskararekiko jarrera eta motibazioak 

aztertu eta hauetan eragitea. 
3. Arlo kurrikular zein ez kurrikularrean 

euskal kulturgintzarekin loturiko neurriak 
hartzea. 

4. Irakasle identitatearen eraketa 
prozesuan, euskal kontzientzia 

soziokulturalaren eraikuntzan eragitea. 

 

Bai   

Hartzaileak 

HUHEZIko ikasleak, hizkuntza normalizazioan dihardutenak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

35000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

35000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Proposatu eta onartutako proiektuaren betetze-maila. Emaitzen 
txostena 

• 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikerketa egitea eta aurkeztea • 1 • 1 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• HUHEZI 

Ohar orokorrak  
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Kultura ondarearen zuzendaritza 

Saila 
 

Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura ondarearen 

zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 
indartzea 

Ildoa Teknologiaren bidez sartzeko modu berriak 

Jarduketaren izena 
Irakurketa Sareko liburutegi publikoetan teknologia berriak 
ezartzeko eta/edo garatzeko diru-laguntzak emateko deialdia. 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Irakurketa Sareko liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko eta/edo garatzeko 
diru-laguntzak emateko deialdia. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 Zati baten 

Ez dira ezarritako zenbakiak 

bete, liburutegiek diru-laguntza 

erabili dutelako wifia 
instalatzeko, hardwarea 

erosteko eta ez direlako 
hainbeste ordenagailu erosi. 

Gainera, udalak, ekipoak erosi 
beharrean, renting modalitatea 

aukeratzen ari dira. 

 

Hartzaileak 

Liburutegiak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

- 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.10.11.0111.4.722.01.4
5144.004/R 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Liburutegi hartzaileen kopurua 
• Ordenagailu berriztatuen kopurua 

•  
• Eskanerrak, irakurgailu optikoak eta abar berritzea. 

• 105 

• 240 
• 316 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako diru-laguntzen kopurua • 97 • 350000 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura ondarearen 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 

indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Liburutegietako funtsak hornitzeko eta/edo berritzeko 

laguntzak ematea 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntzak ematea Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietako liburu-funtsak hornitu 

eta/edo berritzeko 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 Bai   

Hartzaileak 

Liburutegiak 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

670000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

652069,24 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Liburutegietako funtsak berritzea 

• Liburutegi sortu berrietarako fundazio-loteak erostea 

• Lehendik dauden liburutegien funtsa berritzeko tituluak eskuratzea 

• 188 

• 0 

• 188 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako laguntzen kopurua • 188 • 652069,24 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Kultura sustatzeko zuzendaritza 

Saila 
 

Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 

zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 
indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena Film laburren hedapenerako kimuak programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Programak urte bakoitzeko euskal film laburrak sustatzea eta banatzea du helburu. Tokiko  

katalogoan egindako guztiak sartzen dira, eta nazioarte mailan zabalduko den katalogorako 
epaimahai independente batek egiten du aukeraketa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Euskarazko filmen kontsumoa erraztea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Urteko euskal film laburrak eta bere 

egileak tokiko eta nazioarteko mailan 
sustatu, zabaldu eta banatzea. 

BAI  

Beti bezala, orokorrean 

helburuak bete dira, 

batzutan filmak gehiago 
zabaltzen dira eta beste 

batzutan gutxiago, 
zenbait faktore 

ezberdinen arabera 
(kalitatea, 

"komertzialtasuna"…) 

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

23000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

23219,76 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazte onuradunen kopurua • aurreko urteetako bera 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Izena/transferitutako zuzkidura • Bai • Bai 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskadiko Filmoteka, Etxepare Institutoa 
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Kultura Sorkuntza sustatzeko Programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntza- modalitateetako 4 berariaz gazteei zuzenduta daude: zinema-gidoietarakoak eta 
antzezlanetako  testuetarakoak 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sormen- eta kultura-industriekin lotutako laguntza-programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Antzerkirako testuak, zinemarako gidoiak, 

ikerketa eta kultura proiektuak (Ikertu), 
gazte Literatura eta Ipuin-eleberri motzak 

 

Zati baten 

Gazte literaturan: 2tik 1. Ipuin 
eta eleberri motzetan 2tik bat 

ere ez eta Ikertun 3tik bati bano 
ez. 

gazteek eskaririk ez 
egitea edo eskari 

murritza izan da arrazoia 

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

84500 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

46500 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako dirulaguntza kopurua • 5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sortzaile gazteei emandako laguntzen kopurua • 14 • 13 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 

indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena ABAOren Programa didaktikoa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Denboraldi barruko jarduera didaktikoen programa eta OLBEren (Operaren Lagunen Bilboko 

Elkartea) jarduerak. 1989ko programaren hasiera. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kultura gazteen artean ezagutarazteko, kontsumoa normalizatzeko eta publiko berriak 

sortzeko programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Opera haurrei, gazteei eta helduei 

hurbiltzea, hobeto uler dezaten eta 
musikak bere egoera garbian eragiten 

dituen emozioez goza dezaten. 

 

BAI   

Hartzaileak 

Gazte eta heldu laguntzaileak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

30000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

30000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Jarduera didaktikoen kopurua, urteko • 355 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urteko jarduera didaktikoak • 350 • 350 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Dantzan Bilaka Programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Dantza  Zabaldu ekimenaren barruan 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sormen- eta kultura-industriekin lotutako laguntza-programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskadiko sortzaileei sorkuntza eta 

ekoizpen prozesu oso bat garatu ahal 
izateko aukera ematea,  proiektuaren 

lehenengo ideia eta diseinutik lanaren 
aurkezpeneraino.   

Promocionar, impulsar y difundir la labor 
creativa de los/las coreógrafos/as y 

bailarines/as vascos/as,  posibilitando que 
obtengan el reconocimiento a su labor. 

 

BAI   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

55000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

55000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Koreografo kop. 
• Tailer kopurua 

• Erakustaldi kopurua 
• Parte hartzaile kopurua 

• 9 
• 6 

• 1 
• 200 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Koreografo gazteentzako laguntzen kopurua • 7 • 7 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• ADEE (Asociación de la Danza de Euskadi eta CICC-KGNA Tabakalera) 
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Arte eszenikoen arloko profesionalen prestakuntzarako 
laguntzak / Ayudas a la formación de profesionales en las 

artes escénicas 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sormen- eta kultura-industriekin lotutako laguntza-programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Urtean zehar burutuko diren antzerkiko 
profesionalak prestatzeko programak eta 

jarduerak laguntzea. 
BAI   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

55000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

55000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako eskola kop. • 6 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteak prestatzeko emandako laguntzen kopurua • 12 • 14 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 

indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena ABAO Txiki programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

OLBE Operaren Lagunen Bilboko Elkartearen denboraldiaren eta jardueren barruan haurrei 

eta gazteei zuzendutako programa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kultura gazteen artean ezagutarazteko, kontsumoa normalizatzeko eta publiko berriak 

sortzeko programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Operaren munduan haurrak eta gazteak 
sartzea eta zaletzea. 

BAI   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

326074,07 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

339637 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ordezkaritza kopurua 
•  

• Bertaratutakoen kopurua 
• Okupazio koefizientea 

• 20 
• 12641 

• 0,85 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urtean programaturiko tituluen kopurua • 4 • 4 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

• Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, INAEM, BBK, EDP Fundazioa, 
Laboral Kutxa 

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 

indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena Euskadiko Gazte Orkestrari Diru-laguntza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Musikari  gazteak profesional bihurtzeko bidean. 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ibilbide profesionalak musikan arolatu nahi dituzten gazteei lanbide aurreko aukerak sortzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Musika ikasleei prestakuntza eta 
esperientzia eskaintzea, profesional 

bihurtzeko bidean. 
BAI   

Hartzaileak 

Artista gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

200000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

200000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Orkestran parte hartu duten gazteen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 

• 75 
• 4200 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Izena/transferitutako zuzkidura • Bai • Bai 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Kutxabank 

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Film laburrak egiteko laguntzak 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikus-entzunezkoen arloan, film laburretan zehazki, sorrera,  garapen eta produkzioaren 
aldeko diru-laguntzak.  

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sormen- eta kultura-industriekin lotutako laguntza-programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikus-entzunezkoen Ekoizpenerako 
Aginduko modalitate bat. Promoción de 

nuevos realizadores 
Ez  

Ez dago inolako 
helbururik gazteei 

zuzendurik 

Hartzaileak 

Ikusentzunezko produktorak eta pertsona fisiokoak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

60000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

60000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• - • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• - • - • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Sormen lantegien sorrera, kultura arloa sustatzeko 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Sormen lantegiak-Bitartez, bitartekotza eta berrikuntza kultura arloan. Bitartekaritza eta 
sare-lanaren bidez ikerketa, berrikuntza eta arte garaikidearekin konprometitutako kultura 

proiektuak sustatzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sormen- eta kultura-industriekin lotutako laguntza-programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Deialdi honetan ez da gazteei zuzenduriko jarduerarik 
izan 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikerketa, esperimentazioa, elkarrizketa 

eta diziplina artistiko eta sozialen arteko 
elkarrekintza sustatzea.  Desarrollar 

propuestas artísticas y Kulturales que 
promuevan la innovación y la singularidad 

a través de  la investigación, la 
experimentación, el diálogo y la 

intersección entre disciplinas artísticas y 
sociales. 

Ez  

Ez dago gazteei beren 

beregiz zuzenduriko 
neurririk eta deialdian ez 

dira gazteak izan 
dirulaguntza jasotzaile 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

Agente eta erakunde kulturalak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

33000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

33000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• - • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• - • - • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 

indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena ABAO Gazteam programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteentzako programa, OLBE Operaren Lagunen Bilboko Elkartearen denboraldiaren eta 
jardueren barruan. 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kultura gazteen artean ezagutarazteko, kontsumoa normalizatzeko eta publiko berriak 

sortzeko programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Gazteentzako programa, OLBE Operaren 
Lagunen Bilboko Elkartearen denboraldiaren 

eta jardueren barruan. 

Zati baten   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

18480 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

18480 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Programari atxikitako gazteen kopurua 
• Sarrera kopurua 

• 201 
• 373 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako gazteam txartelen kopurua • 200 • 210 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Euskara sustatzeko zuzendaritza 

Saila 
 

Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Euskara sustatzeko 

zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Hedabideen dirulaguntza Deialdia 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntzagai izango dira, besteak beste, gazteentzako aldizkariak 

Lehentasunezko 
ekimena 

Euskaraz egiten diren publikazioen sustapena 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabe eta gazteei zuzendutako 

euskarazko argitalpenak sustatzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Hedabideak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

278063 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bertaratu diren komunikabideen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten komunikabideen kopurua • 10 • 10 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Euskara sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 

Euskalgintza diru-laguntza deialdia, euskararen erabilera 

areagotu eta sendotzeko egitasmoak laguntzeko, batez ere 
esparru ez formalean, haur eta gazteei zuzendutakoak 

lehenetsiko direlarik. (A multzoa) 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Aisialdirako begiraleei zuzendutako prestakuntza, materialak, eskola orduz kanpoko  kirol eta 
jardunak, jostailu, joko eta denborapasak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Giro informaletan eta haur eta gazteen aisialdian euskararen presentzia indartzea eta 

areagotzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskararen presentzia eta erabilera 
sustatzea, naturaltasun osoz erabilia izan 

dadin gizarte-esparru  ezberdinetan 
eta, batez ere, gazteei lotuta dauden 

esparruetan: aisialdia. Eskolaz kanpoko 
jardueretan eta  kirol arlokoetan 

Bai   

Hartzaileak 

pertsona fisiko edo juridiko pribatuak, baldin eta gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun  
 osoa badute eta legalki eratuta badaude indarrean dagoen araudiaren arabera. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

770200 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Diru-laguntzen eskaeren kopurua 
• Emandako diru-laguntzen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Dirulaguntza emanda kopurua • 110 • 79 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Euskara sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Euskal Wikilarien Elkartearei dirulaguntza zuzena 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kalitatezko 1000 artikulu 12-16 urte bitatako ikasleentzat. 
Haur eta gazteen aisialdia euskaratu, euskararen erabilera bultzatzeko bitartekoak eta 

ekoizpenak sustatuz. 
 

Lehentasunezko 
ekimena 

Euskera IKT-tan sustatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Kalitatezko 1000 artikulu 12-16 urte 
bitatako ikasleentzat. 

-Haur eta gazteen aisialdia euskaratu, 
euskararen erabilera bultzatzeko 

bitartekoak eta ekoizpenak  

 sustatuz. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

200000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako diru-laguntzen kopurua 
• Euskal Wikilarien bitarez sortutako edo egokitutako artikulu 

kopurua euskarazko Wikipedian 

• 1000 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Euskal Wikilarien bitarez sortutako edo egokitutako 

artikulu kopurua euskarazko Wikipedian: 1000. 
• 1000 • 1000 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Euskara sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Euskal kirolari Programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kirol bakoitzari dagozkion hitz teknikoak eta hiztegi propioa gaztetxoengana gerturatzea. 
Sustapen horretarako materiala ikusentzunezkoetan garatzen da egun bogan dagoen 

Youtubeko formatuan. 
 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kirol bakoitzari dagozkion hitz teknikoak 
eta hiztegi propioa gaztetxoengana 

gerturatzea. Sustapen horretarako 
materiala ikusentzunezkoetan garatzen da 

egun bogan dagoen Youtubeko formatuan. 

Bai   

Hartzaileak 

12-16 urte bitarteko nerabeak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

56000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Euskal kirolari Youtube kanaleko harpidetza kopurua 

• Sortutako bideo kopurua 
• Sare sozialetan izandako jarraitzaile kopurua 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Euskal kirolari Youtube kanaleko harpidetza kopurua: 
1.200 jarraitzaile. 

• 1200 • 1200+377=1577 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
 
Kultura eta hizkuntza-politika 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Euskara sustatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Galtzagorriri dirulaguntza zuzena 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Irakurzaletasuna sustatzeko ekimena. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Haur eta gazteen irakurtzeko ohitura 

sustatzeko irakasleentzako aholkularitza 
zerbitzua EAEko eskoletan (HH, LH, DBH). 

-Haur eta gazteen aisialdia euskaratu, 
euskararen erabilera bultzatzeko 

bitartekoak eta ekoizpenak  
 sustatuz. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

48000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Galtzagorriren bitartez, programan parte hartzea espero den 

ikastetxe kopurua 
• Ikastetxe kopurua 

• 100 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Galtzagorriren bitartez, programan parte hartzea espero 
den ikastetxe kopurua: 100. 

• 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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HEZKUNTZA SAILA 

Hezkuntza berriztatzeko zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 

zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa 
Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena Esku-hartze proiektuak eta irakasleen prestakuntza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Esparru hirueledunaren esperimentazioaren bilakaeran, ikastetxeetan proiektu eleanitzak 
 garatzea eta irakasleei prestakuntza ikastaroak eskaintzea hizkuntza-gaitasunak 

hobetu eta lortze  aldera. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxeei eurei edo hezkuntza ez-formalarekin lotutako beste eragile batzuei zuzendutako 
ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikastetxeek proiektu eleanitzak aurkeztea, 

euskara ardatz nagusi hartuta, hezkuntza 
batik bat hirueleduna (eta eleanitza), 

hedatze aldera urratsak ematen 
jarraitzearen alde, ikasleek derrigorrezko 

hezkuntza amaitutakoan komunikazio-
gaitasun aurreratua lor dezaten euskaraz 

eta gaztelaniaz, eta nahikoa ingelesez 
(edo beste hizkuntza atzerritar betean). 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1212000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1855223,1 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Benetako aurrekontu-zuzkidurarekiko 

jaitsiera, funtsean, Prest Gara-ko 
hizkuntza-ikastaroen jaitsieraren 

ondorio da; izan ere, ikastaroak 
eskuratzeko prozedura aldatu denez 

(lehen diru-laguntzen deialdia eta 
orain kontratazio irekia), gainerako 

prestakunt 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Buruturiko ikastaro kopurua 

• Parte hartutako ikasle kopurua 
• Parte hartutako zentro kopurua 

• 44 

• 330 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Parte hartutako zentro kopurua • 376 • 330 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Dirulaguntzak ematea ikastetxe publikoek eta itunpeko 
ikastetxeek jarduera-proiektuak diseina  ditzaten hezkidetza 

eta genero-indarkeriaren prebentzioa sustatzek 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hezkuntza-sisteman  Hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 
Planaren baitan, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa sustatzeko jarduera-

proiektua diseinatzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Irakasleak eta hezkuntza-komunitatea gaitzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hezkidetza eta genero-indarkeriaren 
prebentzioa sustatzeko jarduera-proiektua 

diseinatzea 
Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

100000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

90000 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Kopurua bat dator aurkeztutako 

jaialdiekin (45 ikastetxe), nahiz eta 
deialdiak 50 ikastetxe ere biltzen 

dituen. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Zentro publikoen eta pribatuen kopurua • 45 zentro puiblico / 50 zentro pribatu 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten zentroen kopurua • 100 
• 45 itunpeko ikastetxe 

eta 50 ikastetxe publiko 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Hurbiltasun eta abiadura handiagoa hezkuntzaren eremutik lan eremura igarotzeko 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskarira egokitzea 

Jarduketaren izena 
STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta 

Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak egitea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

STEAM proiektu mota: 
- Ikasgelan garatzeko proiektuak, ikerketa zientifikoa eta teknologikoa egitea ardatz 

dutenak. (Zientzia Hezkuntza, ikasgelako kristalizazio-proiektuak , Nanohezkuntza, e-Bug 
Proiektua, Zientzia Azoka, robotika, 3D inprimaketa (…) 

- Matematikak eta trebetasun artistikoak eta sormenekoak hezkuntza zientifikoarekin eta 
teknologikoarekin bateratzea ardatz duten proiektuak, berrikuntza edo sormenaren balioa, 

besteak beste, nabarmentzen dutenak. 
- Online garatzeko proiektuak, ikerketa teknologikoa, matematikoa eta artistikoa ardatz 

dutenak.  (Esperimentatu Interneten …). 
- Ingurumenean eta jasangarritasunean oinarrituriko ikerketa zientifikoa ardatz duten 

proiektuak (baratzeak, landa-ikerketak ibaietan, basoetan...). 

Lehentasunezko 
ekimena 

Lan-orientazio goiztiarra sustatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hezkuntza Haur, Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako ikastetxe publikoetan 

zientzia- eta teknologia-bokazioa eta 
ekintzailetza sustatzeko ekimenak 

garatzea irakasle aholkulariekin eta 
orientatzaileekin eta familiekin 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

200000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

253529,2 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Eskaera asko egin zirenez, eta 

ikastetxeei zuzendutako antzeko 
deialdi batek zuzkidura 

ekonomikoaren zati handi bat 
gauzatu gabe utzi zuenez, ekimen 

horren zuzkidura ekonomikoa 
handitzea erabaki zen. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintza kopurua • 175 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

• Iniziatiba kopurua • 100 • 175 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa 
Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko 

oinarri gisa 

Jarduketaren izena atzerrian hizkuntzak ikasteko programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Udan Alemanian, Frantzian, Irlandan eta Erresuma Batuan 3 asteko egonaldirako eta 

ikastaroak egiteko 533 postutarako deialdia argitaratzea eta ebaztea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasleei eurei zuzendutako ekimenak, beren hizkuntza-gaitasunak beste hizkuntza batzuetan 

gehiago eta gehiago gara ditzaten sustatzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lehiakortasuna handitzea eta enplegura 
egokitzeko kualifikazioa eta gaitasuna 

hobetzea 
Bai   

Hartzaileak 

 

DBHko eta MEEko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

847038 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

762393,62 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua. • 552 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako beken kopurua 
•  

• 552 • 552 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukeren berdintasuna hezkuntza sisteman 

Ildoa 
Ikasketetan sartzea, irautea eta amaitzea erraztea, batez ere derrigorrezko ikasketen 

ondokoak. 

Jarduketaren izena 
Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleen garraiorako 

laguntzak 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eskola-garraioko banakako esleipenen deialdia, desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala 
duten eta eskola-garraio arrunta erabili ezin duten ikastetxe publikoetan edo, salbuespen 

gisa, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuta dauden ikasleentzat. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Zailtasun bereziko egoeran dauden ikasleei erantzuteko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Desgaitasunen bat duten seme-alabak 

Hezkuntzaren Lurralde Ordezkaritzak 
esleitutako ikastetxeetara eramateak 

familiei eragiten dizkien gastuak 
ordaintzea. 2 eta 21 urte bitarteko 

ikasleak, desgaitasunagatik, lurralde-
erakunde eskudunak behar bezala 

egiaztatuta, eskola-garraio arrunta erabili 
ezin dutenak eta ohiko deialdira sartzeko 

aukerarik ez dutenak. 

Bai  

Betetze-maila bikaina, 
aurrekontuak eskatutako 

laguntza guztiak estali 
baititu. 

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3361400 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3133098,97 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako laguntzen kopurua • 940 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako laguntzen kopurua • 800 • 940 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa Euskara sustatzea eta indartzea hezkuntza-eremu formalean eta autonomian 

Jarduketaren izena Euskal Girotze Barnetegiak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Eskolak ikasleari euskararen ezagutza ez ezik, hura  erabiltzeko aukera ere eman 
behar dio. Hitz egiten ezin da ikasi hitz egin gabe. Horretarako  daude Euskal Girotze 

Barnetegiak: ikaslea girotzeko, euskaraz girotzeko. Eskolatik atera eta,  barnetegian, 
aparteko etxe eta giro batean, bestelako giro batean murgiltzeko, barneratzeko, euskaraz 

eta euskaratik. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxe publiko eta itunduei laguntzea, ekintzak egin ditzaten bai ikasgelan bai kanpoan, 
Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikasleen hizkuntzaren erabilera eta haren 

aldeko motibazioa indartzeko ekintzak 
burutzea. Etxeko eta kaleko erdal giroan 

bizi diren haurrei euskal giro aberats bat 

ezagutzeko aukera ematea. 
 Ikasleen euskara ikasteko 

prozesuari eta hizkuntzarekin duten 
harreman afektiboari bultzada 

eragingarria  ematea. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

400000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

366283,22 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Barnetegietan ikasle kopurua guztira • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Barnetegietan ikasle kopurua guztira • 3000 • 3190 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukeren berdintasuna hezkuntza sisteman 

Ildoa Eskola inklusiboa 

Jarduketaren izena 
Interkulturalitatea sustatzeko, ikasle atzerritarrei bideraturiko 

laguntzak 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

ALaguntza honek bi ildo hauek hartzen ditu barne: Kulturen arteko dinamizazio-proiektua eta 

hizkuntza indartzeko proiektua (LAP), sartu berri diren ikasleentzat. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Etorkinek harrera-fasean eta murgiltze-

geletan dituzten eskolatze-beharrei 
erantzutea 

- Plana egitea eta zabaltzea 
- Irakasleak oro har prestatzea eta 

baliabide didaktikoak prestatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1698000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1689564 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Hasi berriak diren ikasleen kopurua • 1931 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Guela gutxi bat egin duten ikasleen kopurua • 1741 • 1931 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa 
Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko 

oinarri gisa 

Jarduketaren izena 
Ingeles-murgilketako egonaldiak barnetegi-erregimenean eta 

5 egunekoak 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxe publikoetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleentzat. Salbuespen gisa, 5. eta 
6. mailako ikasleak gela berean biltzen dituzten ikastetxe txikien kasuan, bi mailetako 

ikasleekin joatea baimentzen zaie. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasleei eurei zuzendutako ekimenak, beren hizkuntza-gaitasunak beste hizkuntza batzuetan 

gehiago eta gehiago gara ditzaten sustatzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikasleek ingelesa erabil dezaten 

sustatzea. Konpetentzia-maila berriak 
eskuratzea eta dagoeneko eskuratutakoak 

finkatzea, parte-hartzaileentzat 
erakargarriak eta atseginak diren 

jardueren bidez. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

383800 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

379160 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ikasle onuradunak • 2196 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuratu den ikasleri kopurua • 2196 • 2198 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa Euskara sustatzea eta indartzea hezkuntza-eremu formalean eta autonomian 

Jarduketaren izena Ulibarri programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hezkuntzaren arloko hizkuntz normalizaziorako programak ez dira mugatzen hizkuntza 
ikasgelan irakasgai edo irakasbide gisa erabiltze hutsera. Normalizatzeko bidean den 

 hizkuntza ikasten ari den ikasleak era askotako indargarrien premia izugarria du, 
hizkuntza hori  ondo ikasiko badu. Dagoeneko abiarazita eta, kasu askotan, bide luze 

samarra egina duten  programetako… 

Lehentasunezko 
ekimena 

Hizkuntza normalizatzeko programak, euskara ikasgeletako ikasgai gisa erabiltzera 
mugatzen ez direnak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikastetxeetan Hizkuntza Normalizatzeko 

Proiektuak diseinatu eta gauzatu ditzatela 
sustatzea. Ikastetxeetako gizatalde 

guztien artean (ikasleak, irakasleak, 

administrazio arloko langileak eta 
gurasoak) euskararen ezagutza eta 

erabilera handitzen laguntzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1225000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1225000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ikastetxe kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastetxe kopurua • 400 • 409 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa Euskara sustatzea eta indartzea hezkuntza-eremu formalean eta autonomian 

Jarduketaren izena Nolega laguntza deialdia 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxe publiko eta itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa  euskalduntzeko programa: 
Laguntza-jasotzaileak EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeak dira.  Deialdi honek, 

Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan, ikasgela barruan zein kanpoan, ikasturte 
 barruan burutzekoak diren jarduerak lagunduko ditu. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxe publiko eta itunduei laguntzea, ekintzak egin ditzaten bai ikasgelan bai kanpoan, 

Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Agindu honen xedea itunpeko ikastetxeen 
artean euskararen erabilera bultzatzeko 

asmoz diru-laguntza  deialdia eta 
oinarri-arauak argitara ematea da. 

 Barne Ebazpenaren xedea herri 

ikastetxeen artean euskararen erabilera 
bultzatzeko asmoz diru-dotazio  deialdia 

eta oinarri-arauak argitara ematea da 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

590544 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

590544 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikastetxe kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten ikastetxe kopurua • 1015 • 1148 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa 
Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko 

oinarri gisa 

Jarduketaren izena Erasmus + Europar programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EBk 2014/2020 aldirako hezkuntzaren, prestakuntzaren, gazteriaren eta kirolaren arloetan 
duen programa da. Hezkuntzaren, prestakuntzaren, gazteriaren eta kirolaren arloetan lan 

egitea oso lagungarria izan daiteke aldaketa sozioekonomikoei aurre egiteko, horiek baitira 
Europak izango dituen erronka nagusiak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasleei eurei zuzendutako ekimenak, beren hizkuntza-gaitasunak beste hizkuntza batzuetan 

gehiago eta gehiago gara ditzaten sustatzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Erasmus+ programak honako hauek 
lortzen lagundu beharko du: Europa 2020 

Estrategiaren helburuak, Hezkuntzari 
buruzko helburu nagusia2 barne; 

Hezkuntzaren eta prestakuntzaren 

eremuan Europako lankidetzarako esparru 
estrategikoaren helburuak (et 2020), 

dagozkion erreferentziazko adierazleekin; 
herrialde elkartuen garapen jasangarria 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartu duten EAEko gazteen kopurua 

•  
• Zentro partehartzaile kopurua 

• - 

• 71 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten EAEko gazteen kopurua • 4899 

• Ez dago Erasmus + 

programetan parte 
hartzen duten ikasle 

guztien erregistrorik 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa Bokazioak bultzatzea etapa goiztiarretatik 

Jarduketaren izena Training Caravan programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

BC3ko ikertzaile talde batek ikerketa-karrera aurkeztuko du hainbat ikastetxetan. Ordu eta 
erdiko topaketak ingelesez izango dira. Ikastetxeak hitzaldiaren antolaketa bere gain hartu 

beharko du eta aldez aurretik ikasleekin hitzaldiaren alderdi batzuk landu beharko ditu: 
ikertzailearen CVaren aurkezpena 

Lehentasunezko 
ekimena 

Euskal zientzialariekin topaketak ikastetxeetan ikerketa-karrera ikasgeletara hurbiltzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEko Batxilergoko ikasleen artean 
ikerkuntza-bokazioa piztea: -Ikerketa-

karrera ikasgeletara hurbiltzea. Gaitasun 
zientifikoak azaltzea. Aurreiritziak 

haustea: zientziaren ikuspegi deformatuei 

eraso egitea. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

200000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte har dezaketen ikastetxeen gehieneko kopurua • 12 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte har dezaketen zentruen gehienezko kopurua • 12 • 11 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Dibertsitatean bizitzera ikastea 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bake-bizikidetza itunpeko ikastetxeetan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Bakerako eta bizikidetzarako hezkuntzarekin lotutako prestakuntza-jarduerak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aniztasunean oinarritutako bizikidetza 

sustatzea. 

 

Ikastetxeetako 
Elkarbizitza 

Publikoak 
izenekoari 

lotutako 
jarduketa 

  

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

50000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

50000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Zentro kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten zentroen kopurua • 70 • 149 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Prestakuntza eta esku-hartzea ikastetxeetan 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eskola Bizikidetzaren Behatokiaren egitekoen artean, honako ekintza hauek: 
 1.- Zuzendaritza talde berriei prestakuntza eskaintzea: eskola-elkarbizitza 

hobetzeko estrategiak,  estamentu guztien partaidetza areagotzeko moduak, genero 
berdintasuna elkarbizitzaren osagai  bezala integratzeko planteamendua eta eskolako 

elkarbizitza behatokiaren lana zehazteko. 
 2.-Elkarrekin Bonoak izeneko ekimenean ikastetxeei elkarbizitza positiboa lantzeko 

aukerak luzatzea, besteak beste hezkidetza esparruan sortu daitezkeen beharrizanak 
atenditzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxeen Bizikidetza Plana 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

1.- Ikastetxeei Elkarbitza Plana adosteko 

modu gidatu bat eskaintzea, ikastetxeek 
Elkarbizitza Planaren barruan 

Hezkidetzaren planteamenduak txerta 
ditzatena.   

2.- Hezkidetza eta genero indarkeria 
prebenitzeko proiektuak: Zuzendaritza 

talde berriei prestakuntza espezifikoa 
eskaintzea. Elkarbizitza positiboa, 

hezkidetza eta genero-biolentziaren 
aurka. 

 

Ikastetxeetako 
Elkarbizitza 

Publikoak 
izenekoari 

lotutako 
jarduketa 

  

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

100000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten zentroen kopurua • 200 • 149 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukeren berdintasuna hezkuntza sisteman 

Ildoa Eskola inklusiboa 

Jarduketaren izena Prest Gara Programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Irakasleak eguneratzeko banakako prestakuntza-jarduerak eta hezkuntza komunitatea 

prestatzeko ekintzak Berritzeguneetan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Irakasleak prestatzeko lanetan ari diren 

erakunde publiko eta pribatuei dei egitea, 
proiektuak aurkez  

ditzaten, Irakasleak Etengabe Prestatzeko 
Plana garatzeko 

Bai   

Hartzaileak 

Irakasletza 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

37593,6 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

532715,5 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Aurreikusitakoa (712.000 €) baino 

gutxiago gauzatzeko arrazoiak bi 
dira: alde batetik, irakasleei 

eskainitako ikastaroetako batzuk 
baliogabetu egin dira, eta, beraz, ez 

dira ordaindu (36.730,8 €); eta, 
bestetik, kontratazio irekirako diru-

laguntzen deiald 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten irakasleak guztira • 4027 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten irakasleak guztira • 2500 • 4027 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukeren berdintasuna hezkuntza sisteman 

Ildoa Eskola inklusiboa 

Jarduketaren izena 
Esku-hartze globalaren proiektuak/ Proyectos de Intervención 

global, entre los que se encuentra  el Programa Hamaika Esku 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ahulezia egoeran dauden ikastetxeen hezkuntza emaitza akademikoak  zein 
hezkuntzakoak hobetzen laguntzeko,. 2014-2017ko denboraldian 1, fasea garatu zen 2017-

 2020an garatuko da 2. fasea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasle guztiei hezkuntza-arreta ematen laguntzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Proiektu honen helburua hezkuntza 

emaitza akademikoez aparte, 
ikastetxeetako zailtasun eta beharrak 

aztertuta, beste hezkuntza ikuspuntuak 
ere hobetzea da. Xedea da heziketa 

emaitzak hobetzea, ez bakarrik emaitza 
akademikoak. (Elkarbizitza;  

konfliktibitatea; ) 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Eskola partehartzaileak 
• Programako 63 zentroek aktiboki parte hartzen 

dute. Proposatutako jarduerak ikastetxe 

guztietan betetzea. 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskola partehartzaileak • 63 ikastetxe • 63 ikastetxe 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen osasun mental eta emozionala hobetzea 

Ildoa Aisialdi osasungarriaren praktikaren sustapena 

Jarduketaren izena ACEX programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Curriculumean jaso gabeko alderdietan ikasleen hezkuntza eta prestakuntza osatzeko 
eskolaz kanpoko jardueren programa. Hainbat arlotan lan eginez: eskolako Kirola, 

liburutegiak, ingurumena, komunikazioa eta adierazpen artistikoa, Kudeaketa-egitura gisa, 
baliabideak dinamizatuz... 

Lehentasunezko 
ekimena 

Aisialdi aktiboa eta osasungarria sustatzeko ekimenak (eskola-ordutegitik kanpo) 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Soberan dauden giza baliabideak ikastetxe 
publikoetako irakaskuntzaren kalitatea 

hobetzera bideratzea. Ikastetxeetan 
eskaintzen den Hezkuntza Zerbitzua 

osatzea, jarduera kulturalak, kirol 

jarduera artistikoak, ekologikoak eta abar 
antolatuz eta garatuz. Ekipamenduak eta 

instalazioak errentagarri bihurtzea, hala 
nola liburutegiak, laborategiak, jolas-

guneak, ikasgelak. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Proposatutako/egindako jardueren kopurua • 13/13 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Burutu diren ekintza edo proiektuen kopurua • 78 • 78 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza berriztatzeko 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Ikastetxeetako Elkarbizitza planak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lehendakaritzako Bakegintza eta Bizikidetza Idazkaritza, nagusiaren proposamenarekin 
osatu ahal izango dira. Horretarako honako neurri hauek erabiltzen dira: Gizalegez akordioa 

aintzat hartzea eta irakasleen prestakuntzan eragitea 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxeen Bizikidetza Plana 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bizikidetzari, giza eskubideei eta gatazken 
konponketari buruzko prestakuntzarako 

urteroko programa garatzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

350000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

349500 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Zentro kopurua 
• Ikasle kopurua 

• Erakunde onuradunak: 21 ikastetxe parte-hartzaile kopurua 149 
Ikasle kopurua: 24.191 (11.902 emakume eta 12.89 gizon). 

Irakasle kopurua: 706 (521 emakume eta 185 gizon) Familia 
kopurua: 388 (333 ama eta 55 aita) emandako bonu kopurua: 

4.993,57. Diruz lagu 

• 149 
• 24191 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten zentroen kopurua • 21 • 49 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Ikerketa zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Ikerketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa 
 
Ikertzaile gazteei laguntzea 

Jarduketaren izena Ikertzaile doktoreak hobetzeko doktoratu ondoko programa. 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko ezarpen-zentroetan ikertzaile doktoreak hobetzeko eta atzerrian aldi batez 

lekualdatzeko laguntzak. Deialdian laguntza berriak ematea eta aurreko ikasturtean 
emandakoak berritzea sartzen dira. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikertzaile doktoreak hobetzeko doktoratu ondoko programa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEko ezarpen-zentroetako ikertzaile 

doktoreen ikerkuntzaren hobekuntza 

sustatzea, lan-kontratu baten bidez 
(egoitza soziala EAEn duen unibertsitate 

batekin, osasun-ikerketako institutu 
batekin edo Ikerbasquerekin) eta 

laguntzaren iraupenaren barruan, aldi 
baterako atzerrira joango dena 

prestakuntza- eta espezializazio-
jarduerekin jarraitzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2431326 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2324529 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beka kopurua 

•  
•  

• Berriztapen kopurua 

• 24 
• 41 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako laguntzen kopurua 

•  
• 26 • 24 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Ikerketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa 
 

Ikertzaile gazteei laguntzea 

Jarduketaren izena 
Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko 

programa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Goi-mailako tituludun pertsonen berariazko prestakuntza sustatzeko laguntzak, baldin eta 
beren jarduera profesionala ikerketara bideratu nahi badute, doktorego-tesia egitera 

bideratuta. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Doktoreak ez diren ikertzaileek doktore-

tesia egiteko ikerketa finantzatzeko oinarri 
arautzaileak ezartzea eta laguntzetarako 

deialdia egitea. Deialdian laguntza berriak 
ematea eta aurreko ikasturtean 

emandakoak berritzea sartzen dira. 
Programak ikertzaile gazteen prestakuntza 

sustatu nahi du 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

8145181 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

7918979,56 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Laguntza berrien onuradunen kopurua 
•  

• Berriztapen kopurua 

• 100 

• 286 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun berrien kopurua • 102 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Ikerketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa 
 

Ikertzaile gazteei laguntzea 

Jarduketaren izena Programa Ikerbasque Research Fellow 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikerbasque Research Fellow programa, ikertzaile gazteak kontratatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikertzaile gazteak kontratatzea Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2019rako 
programatutako 
aurrekontua 

3255747 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3255747 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Urtean kontratatutako gazteen kopurua • 20 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urtean kontrataturiko gazteen kopurua • 20 • 26 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Unibertsitate politika eta koordinaziorako zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Unibertsitate Politika eta 

koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa 
 
Ikertzaile gazteei laguntzea 

Jarduketaren izena Ikasiker kolaborazio beka 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikasiker lankidetza-bekaren deialdia izapidetzea 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikerketa-lanetan hasi nahi duten unibertsitate-ikasleentzako lankidetza-bekak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Beka honen bidez, unibertsitateko ikasleei 

laguntza ematea irakaskuntza- edo 
ikerketa-lanetan. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

275000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

318500 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua • 144 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Pertsona onuradunen kopurua • 160 • 144 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Unibertsitate Sistemako ikerketa-taldeak, Oinarrizko eta 
Bikaintasuneko Ikerketa Zentroak (BERC), Ikerketa Sanitarioko 

Institutuak (ISI) eta Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (CIC), Eusko 
Jaurlaritzak aitortuak eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntz 

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Unibertsitate Politika eta 
koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Unibertsitate ikasleen lan sartze handiagoa 

Ildoa Azken ikasturteko ikasleei eta ikasketak amaitu dituztenei laneratzen laguntzea 

Jarduketaren izena Lan mundura igarotzeko eta ekintzailetzarako beka 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lan mundurako trantsizio eta ekintzailetza beken deialdia izapidetzea 

Lehentasunezko 
ekimena 

Becas destinadas a facliitar la inserción laboral de las personas universitarias egresadas 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikasle bakarrekoen laneratzea erraztea Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak eta graduatu berriak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2150000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2139090 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua • 849 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Pertsona onuradunen kopurua • 850 • 849 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• UEHU/UPV 

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Unibertsitate Politika eta 
koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukeren berdintasuna hezkuntza sisteman 

Ildoa 
Ikasketetan sartzea, irautea eta amaitzea erraztea, batez ere derrigorrezko ikasketen 

ondokoak. 

Jarduketaren izena 
Unibertsitateko beka orokorra, ezinduak garraiatzeko beka eta 

Bikaintasun akademikoko beka 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitateko beka orokorraren, bikaintasun akademikoko bekaren eta mugitzeko zailtasun 

bereziak dituzten ikasleentzako bekaren deialdia izapidetzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Unibertsitateko beka orokorraren, bikaintasun akademikoko bekaren eta mugitzeko zailtasun 

bereziak dituzten ikasleentzako bekaren deialdia 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Beka honen bidez, ikasketak, kasu 
honetan unibertsitateko edo goi-mailako 

ikasketak, egiten jarraitu eta amaituko 
direla bermatzea, gazteen prestakuntza 

bermatzeko. Halaber, espediente 
akademiko onak dituzten ikasleak saritu 

nahi dira Bikaintasun Akademikoko Beka 
emanez. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

26000000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

26604335,00 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua 

• Deialdian ezarritako baldintzak bete arren, beharrezko hurrenkera-
zenbakia ez lortzeagatik bekarik lortzen ez duten eskabideen 

kopurua. 

• 11705 
• 411 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Pertsona onuradunen kopurua • 11800 • 11705 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskadiko eta Espainiako gainerako unibertsitateak. 

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Unibertsitate Politika eta 
koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukeren berdintasuna hezkuntza sisteman 

Ildoa 
Ikasketetan sartzea, irautea eta amaitzea erraztea, batez ere derrigorrezko ikasketen 

ondokoak. 

Jarduketaren izena 
Unibertsitateko prezio publikoen salbuespena hainbat 

egoeratan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitateko prezio publikoak arautzen dituen aginduan jasotako egoeraren batean 
dauden ikasleei unibertsitateko matrikularen prezioa ordaintzeko murrizketa edo 

salbuespena aplikatzea ondorengoei: guraso bakarreko familia, terrorismoaren biktimak, 
genero-indarkeriaren biktimak, familian desgaitasuna duen kideren bat. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Zailtasun bereziko egoeran dauden ikasleei erantzuteko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Egoera bereziki zailean dauden ikasleei 
erantzutea. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitate aurrekoak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2685000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2776469 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako laguntzen kopurua • 9324 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Pertsona onuradunen kopurua • 9324 • 9324 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EHU/UPV 

Ohar orokorrak  
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Unibertsitate Politika eta 
koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa 
Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko 

oinarri gisa 

Jarduketaren izena Nazioarteko Mugikortasuneko unibertsitate-bekak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntzak ematea 2018-2019 ikasturtean ikasleen nazioarte mailako mugikortasun-
programak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateei eta goi-mailako arte eta 

kirol irakaskuntzen ikastetxeei. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasleei eurei zuzendutako ekimenak, beren hizkuntza-gaitasunak beste hizkuntza batzuetan 

gehiago eta gehiago gara ditzaten sustatzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko eta goi-mailako arte-
irakaskuntzako ikasleen nazioarteko 

mugikortasuna sustatzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1600000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1600000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua • 2129 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Pertsona onuradunen kopurua • 2100 • 2129 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak eta goi-mailako arte eta 

kirol irakaskuntzen ikastetxeak 

Ohar orokorrak  
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Teknologiaren eta ikaskuntza aurreratuen zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Teknologiaren eta Ikaskuntza 

Aurreratuen Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Orientazio eta laguntza espezifikoa 

Jarduketaren izena Iakskuntza bitartekarien sarea 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gaur egun, orientazioa hainbat bidetatik egiten da, arautu gabe, orientazioa ikastetxeetan, 
orientazioa erakundeetan eta lan-orientazioa LANBIDEn. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bizitza osoko ikaskuntzaren 

testuinguruan, ezagutzaren edozein 

arlotako ikaskuntzarekin lotuta egiten 
diren prestakuntza-jarduera eta -ekimen 

guztiei buruzko informazio zehatza eta 
etengabe eguneratua izatea, urrutiko 

prestakuntza-eskaintzak barne. 
Informazio hori euskal herritar guztien 

eskura jartzea atariaren bidez 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

69300 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

69300 

Aurrekontu-partida 
32.0001.454.42261.6; 
32.0001.454.42261.7 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Prestakuntza-ekintzen kopurua www.hiru.eus webgunean 
• Ikaskuntza-bitartekaritzako zerbitzuetan artatutako pertsonen 

kopurua, adinaren arabera 
• Ikaskuntza-bitartekaritzako zerbitzuetan artatutako pertsonen 

kopurua, sexuaren arabera 

• 9.359 ekintza 
• 25 urte baino gutxiago: % 21,77 

• 25-45 urte: % 50,24 
• 46 eta 65 urte bitartekoak: % 27,53 

• 65 urtetik gora: %0,45 
• Emakumeak: 52,55% 

• Gizonak: 47,45% 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Erantzuna eman zaien gazteen kopurua • 5000 • 5102 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 

Gazteria zuzendaritza 

Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Gazteen boluntariotza sustatzea 

Jarduketaren izena 
Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile sozio-kultural tituluak 

ematea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile soziokulturalaren tituluak ematea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aisialdian Hezkuntza sustatzea. Aisialdia 

ahalbidetzen duen elkarte-mugimenduari 
zerbitzua eta laguntza eskaintzea. 

Haur eta gazteen aisialdirako 
prestakuntza espezifiko eta egokia duten 

hezitzaileen ekarpena boluntarioentzat. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

- 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako tituluen kopurua • 1305 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako tituluen kopurua • 1305 • 249 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiak eta hiru lurraldeetako 
aisialdi-eskolak. 



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Gazteen boluntariotza sustatzea 

Jarduketaren izena 
Gazteen boluntariotzako auzolandegiak programa, elkarteekin 

eta udalekin lankidetzan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteen Boluntariotzaren arloan, hainbat jatorritako gazte-talde batek konpromisoa hartzen 
du, borondatez eta interesik gabe, bi astetik lau astera gizarte-proiekzioko lan bat egiteko, 

jarduera osagarriekin batera. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jatorri eta gizarte-egoera desberdineko 

gazteei bizikidetza eta elkar ezagutzea 
ahalbidetzea, boluntariotzako esperientzia 

komun baten bidez, zeinak aurreiritziak 
gainditzen laguntzen baitu. Gizarte-

proiekzioa izango duen lan bat egiten 
laguntzea, gizartearen onurarako, 

ingurumenaren, elkartasunaren, 
lankidetzaren eta abarren esparruan. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

370000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

181000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazte onuradunen kopurua • 228 (Euskal gazteak)--349 (Guztira) 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Udaletxe eta beste entitate batzuekin egin diren 
akordioen kopurua 

• 8 • 8 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Udalak, elkarteak 

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa EGKren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko koordinazioa eta lankidetza 

Jarduketaren izena 
Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari 

(CJE-EGK), bere ohiko jardueretarako 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

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

jardueretarako. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

CJE-EGKren parte hartzen duten gazte-
elkarteen jarduerak sustatzea 

   

Hartzaileak 

Gazte elkarteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

200000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

200000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako jardueren kopurua • 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Partehartze kultura eta elkarrizketarako guneak 

Jarduketaren izena 
Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzua EGIZ, bai eta 
informazioa gaika zabaltzea ere, bere webgunearen eta 

gazteen artean presentzia handiena duten sare sozialen bidez. 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzua-SIJE, bai eta informazioa gaika zabaltzea ere, bere 

webgunearen eta gazteen artean presentzia handiena duten sare sozialen bidez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Webgunearen bilatzailea hobetzea, 

gazteek SIJEk egindako informazio 
interesgarria errazago aurki dezaten. 

Edukien indexazioa aztertzea, 
hobekuntzak inplementatzeko, gazteek, 

Internet bidez, kalitatezko informazio 
osoa, eguneratua, zehatza, praktikoa eta 

erabilerraza eskura izan dezaten haren 
intereseko gaietan. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

30250 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

30250 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• Indexazio-termino eguneratuak 

• Dagoen sare kopurua 
• Sareetako sarrera-kopurua 

• Sareetako sarrera motak 

• Gazteriaren Thesauroko edukiak, 

enpleguarekin, prestakuntzarekin, 
etxebizitzarekin lotutakoak 

• 0 
• 400 

• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ofizina eta sare puntuen kopurua • 56 • 58 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Ekintzailetzarako laguntzak 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresa-proiektuak sustatzen dituzten pertsonentzako laguntzak, 4 diru-laguntza lerroren 
bidez: 

A) Enpresa-ideia bat garatzeko laguntzak 
B) Enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzak 

C) Proiektua ezartzeko laguntzak 
D) Enpresa-jarduera bat finkatzeko laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laguntza emateko eta finantzaketa 
eskuratzeko baldintzak sustatzea, ideia 

berritzaileak hazkundea eta enplegua 

sortzen duten produktu eta zerbitzu bihur 
daitezkeela bermatzeko. Deialdi honen 

bidez, ekintzailetza-prozesuko etapa 
bakoitzean laguntzen zaie ekintzaileei: 

haurdunaldian, abian jartzean eta 
finkatzean. 

   

Hartzaileak 

Arreta berezia eskaintzen zaie 30 urtetik beherakoei. Aurrekontuaren erdia baino gehiago 18 eta 30 urte bitarteko 

gazteentzat da 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1395804 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1395804 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan enpresa-ideia bat 
garatzeko laguntzen onuradun izan diren gazteen kopurua 

• Ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan enpresa-proiektu 
berriak abian jartzea sustatzeko laguntzen onuradun diren gazteen 

kopurua 
• Enpresa-jarduera bat hasi eta jarduera hori ezartzeko laguntza 

ekonomikoa behar duten gazteen kopurua 
• Enpresa-jarduera bat hasi eta jarduera hori sendotzeko laguntza 

behar duten gazteen kopurua 

• - 
• 0 

• - 
• - 



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazte onuradun ekintzaielen kopurua • 326 • 300 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Gazteen asoziazionismoko ekimenak babestea 

Jarduketaren izena 
Elkarteentzako diru-laguntzen deialdia, gazteriaren arloan 

programak eta jarduerak garatzeko 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Elkarteentzako diru-laguntzen deialdia, gazteriaren arloan programak eta jarduerak 

garatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 
Gazte-elkarteen eta aisialdi parte-

hartzailearen jarduera sustatzea. 
Zati baten   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

536000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

534551 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Elkarte eskatzaileen kopurua 
• Diru-laguntza jaso duten elkarteen kopurua 

• 74 
• 55 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Elkarte kopurua • 60 • 55 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa 
Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko 

oinarri gisa 

Jarduketaren izena 

Diru-laguntzen deialdia, EAEko eta Europar Batasuneko beste 

eskualde eta estatu kideetako gazte-taldeen arteko 
mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak 

garatzeko. 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntzen deialdia, EAEko eta Europar Batasuneko beste eskualde eta estatu kideetako 
gazte-taldeen arteko mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak garatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikastetxeei eurei edo hezkuntza ez-formalarekin lotutako beste eragile batzuei zuzendutako 

ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteak gizartean integra daitezen 

sustatzea, mugikortasun-jarduerek 
ahalbidetzen dituzten trebetasunak, 

gaitasunak eta gaitasunak eskuratuz. 

Bai   

Hartzaileak 

Elkarteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

145000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

144788 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Elkarte eskatzaileen kopurua 

• Diru-laguntza jaso duten elkarteen kopurua 
• Diruz lagundutako proiektuen onuradun diren gazteen kopurua 

• 25 

• 19 
• 4173 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Aurrekontuaren exekuzio maila • 99,85 • 99 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Lehen aukera programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Titulazioa edo kualifikazioa duten, langabezian dauden eta aurretik lan-esperientzia gutxi edo 
esperientziarik ez duten gazteak kontratatzeko deialdia, kontratu mugagabe baten bidez edo 

praktiketako kontratu baten bidez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Langabezian dauden eta beren tituluarekin lotutako enpleguetan aldez aurretik edo aurretik 
esperientzia gutxi duten gazteak kontratatzea, praktikaldiko kontratu baten edo kontratu 

mugagabe baten bidez, haien enplegagarritasuna sustatzeko eta haien laneratzea 
sendotzeko neurri gisa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen enplegagarritasuna hobetzen 
laguntzea, lehen lan-esperientzia emanez, 

esperientzia eskuratuz eta haien 
laneratzea sendotuz. 

Zati baten   

Hartzaileak 

 

16 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteak, deialdian zehaztutako gainerako baldintzak betetzen dituztenak. 
Onuradunen guztizko kopuruaren aurreikuspena: 600 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2153846 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2153846 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• Enpresa kontratatzaileen kopurua 

• Praktikaldian egindako kontratuen kopurua 
• Kontratu mugagabeen kopurua 

• Kontratu kopurua sexuaren arabera 
• Kontratu kopurua maila akademikoaren arabera 

• Unibertsitateko titulazioa 

• - 
• 0 

• - 
• - 

• - 
• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kontratatu duten enpresen kopurua • 450 • 468 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Igaropenerako bekak. LH. 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitatetik lan-mundura igarotzeko beken programari esker, unibertsitateko gradu 
ofizialeko titulazioa lortu duten edo ikasketa horien azken ikasturtean matrikulatuta dauden 

850 ikaslek lehen esperientzia praktikoa izango dute lan-munduan. Programan parte hartzen 
duten unibertsitateko gazteen laneratzearen jarraipen espezifikoa egingo da, eta enpresen 

sentsibilizazioa azpimarratuko da, gazteek lehen lan-esperientziak eskura ditzaten 
laguntzeak duen garrantziari buruz. Izan ere, funtsezko elementua izango da, epe ertainean 

profil profesionaletan eragina izango duena, enpresen benetako beharretara hobeto 
egokituta. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Acceso a primeras experiencias laborales, en empleos relacionados con la formación o 

titulación de las personas jóvenes 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko gazte tituludunei lan-
munduan lehen esperientzia praktikoa 

ematea. 
Zati baten   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3200000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3200000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Beka hau eskatu duten ikasleen kopurua. 
• Beka honen onuradun diren gazteen kopurua 

• - 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beken kopurua • 800 • 650 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisia 

Helburua Euskeraren erabilera aisi giroetan sustatzea 

Ildoa Aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
Programen edo jardueren garapenean euskararen erabilera 
kontuan hartzea gazteriaren arloko diru-laguntzak emateko 

orduan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Programen edo jardueren garapenean euskararen erabilera kontuan hartzea, gazteriaren 

arloko diru-laguntzak ematerakoan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Programen edo jardueren garapenean euskararen erabilera kontuan hartzea, gazteriaren 

arloko diru-laguntzak ematerakoan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazte-elkarteek egiten dituzten 
jardueretan euskararen erabilera 

sustatzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Gazte elkarteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Diru-laguntzen eskaeren kopurua 
• Emandako diru laguntza kopurua 

• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Eleanitzak diren gazte gehiago 

Ildoa 
Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko 

oinarri gisa 

Jarduketaren izena 
Erasmus+ Programaren Gazteriaren Kapitulua kudeatzeko 

Espainiako Agentzia Nazionalean parte hartzea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Erasmus+ Programaren Gazteriaren Kapitulua kudeatzeko Espainiako Agentzia Nazionalean 

parte hartzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasleei eurei zuzendutako ekimenak, beren hizkuntza-gaitasunak beste hizkuntza batzuetan 

gehiago eta gehiago gara ditzaten sustatzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen oinarrizko gaitasunak eta 

gaitasunak hobetzea. Gazteen parte-
hartzea sustatzea Europako bizitza 

demokratikoan eta lan-merkatuan. 
Herritartasun aktiboa, kulturen arteko 

elkarrizketa eta gizarteratzea sustatzea... 
gazteriaren eta lan-merkatuaren arteko 

loturak indartzea. Lanaren kalitatean 
hobekuntzak sustatzea, lankidetza 

handiagoaren bidez... 

Zati baten   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Elkarte eskatzaileen kopurua 
• Diruz lagundutako proiektuen onuradun diren gazteen kopurua 

• Diruz lagundutako elkarteen kopurua 

• - 
• 0 

• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundu diren elkarteen kopurua • 10 • 9 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Informazio eta orientazio sozio-laborala 

Jarduketaren izena GazteBizHitza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteen emantzipaziorako online orientazio- eta aholkularitza-zerbitzua, whatsapp, email eta 

telefono bidez 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Eusko Jaurlaritza osoari buruzko 

informazio espezializatua eta kalitatezkoa 
eskaintzea, bai eta arreta pertsonalizatua 

ere, euskal gazteek ikasketen, lanaren eta 
etxebizitzaren arloetan egiten dituzten 

galderei erantzuteko. Gazteei aholkuak 
ematea beren prestakuntza-ibilbideak 

hautatzeko eta enplegua bilatzeko, lan-
merkatuari buruzko informazioa gehituz 

(enplegagarritasun-maila) 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

103000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

74260 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteek zerbitzua zenbateraino erabiltzen duten. 
•  

• Egindako kontsulten kopurua. 

• 110008 

• 504 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• GazteBizHitza portalera egindako bisita kopurua • 180000 • 110008 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

Esperientzia duten gazteen kontratazioa sustatzea 

Jarduketaren izena Gazteen itzulera bultzatzeko programak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal enpresek EAErekin lotura duten eta itzultzeko asmoa duten 35 urtetik beherako 
gazteak kontratatzeko laguntzak, baldin eta EAEn lanik egin ez badute eta EAEtik kanpo bizi 

badira kontratazioa egin aurreko 12 hilabeteetan. 2019ko deialdian, gainerako baldintzak 
beteta EAEra itzuli diren pertsonek parte hartu ahal izango dute, baldin eta itzuli zirenetik 3 

hilabete baino gehiago igaro ez badira eta aldi horretan lanik egin ez badute. Era berean, 
deialdi honen esparruan kontratatutako pertsonak EAEra itzultzearekin lotutako joan-etorrien 

gastuak partzialki lagunduko dira diruz, kontratatutako pertsona horiek gastu horiek guztiak 
jasan behar izan ez ditzaten. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Gazteen itzulera bultzatzeko programak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEn lan-aukera bat ematea Euskal 

Autonomia Erkidegoarekin lotura duten 
eta prestakuntza- eta/edo lan-aukera bila 

abiatu ziren herrialde eta eskualdeetatik 
itzuli nahi duten gazteei, lan-kontratu 

mugagabeak edo gutxienez 12 hilabeteko 
iraupenekoak finantzatuz, haien 

kualifikazioari egokituta. 
Era berean, behi-enpresen lehiakortasuna 

sustatzea, beren gaitasun profesionalak 
eta/edo linguistikoak Euskaditik kanpo 

eskuratu edo zabaldu dituzten gazteei 
lagunduz. 

Zati baten   

Hartzaileak 

EAErekin lotura duten 35 urtetik beherako pertsonak, jaiotzagatik, ikasketa ofizialak egiteagatik edo administrazio-

auzotasuna izateagatik, irten aurreko 2 urteetan, eta gutxienez azken 12 hilabeteetan EAEtik kanpo egon direnak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1185500 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1185500 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Kontratatutako gazte langabeen kopurua 
• Joan-etorrietarako laguntzak 

• - 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Kontrataturiko gazte langabeen kopurua • 50 • 12 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Gazteen boluntariotza sustatzea 

Jarduketaren izena Euskal gaztedi Kooperantea programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ekitaldi horretarako hautatutako herrialde eta lankidetza-proiektuetara gehienez ere 100 
gazte joatea errazten du, garapenerako lankidetzako erakundeei programarako proiektuak 

aurkezteko deialdia egiten dien aginduaren bidez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskadiko gazteak Hegoaldeko 

herrialdeetako garapenerako lankidetza-
ekintzetan sentsibilizatzea eta euskal 

gazteen artean herrien eta kulturen arteko 
elkartasun-kultura sustatzea. Horretarako, 

hautatutako pertsonek zuzenean parte 
hartzen dute garapenerako lankidetza-

ekintzetan Amerikako, Asiako eta Afrikako 
herrialdeetan, eta, horri esker, haien 

garapena "in situ" ezagutu dezakete. 

Bai   

Hartzaileak 

30 urtetik beherako gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

320000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

316000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Helmugako herrialdeen kopurua 
•  

• Elkartasun-proiektuetan parte hartu duten gazteen kopurua 
• Sentsibilizazio- eta kontzientziazio-ekintzen kopurua 

• Abian jarritako proiektuen kopurua 
• Erabiltzaileen gogobetetze-maila. 

• Gazteen egokitze-maila 

• 14 
• 0 

• 7 (Barria kaleko 2. zenbakian egindako 
ekintzak: hitzaldiak, topaketak, etab.) 

• 45 
• Altua 

• Altua 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Euskadin parte hartu duten gazteen kopurua • 100 • 98 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, GGKE 

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Partehartze kultura eta elkarrizketarako guneak 

Jarduketaren izena 
EAEko gazte-ekipamenduen sarea toki-eremuan sustatzeko 

diru-laguntzak 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Toki-eremuan EAEko gazte-ekipamenduen sarea sustatzeko diru-laguntzak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Toki-mailan elkartzeko eta parte hartzeko 

lekuak ahalbidetzea, gazteek beren 
ekimenak gara ditzaten, beren 

garapenaren protagonista izan daitezen. 

Bai   

Hartzaileak 

Udalak 

 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

290000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

275486 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
16 eskaera baino ez dira aurkeztu, 

eta 20 proiektu artatzea aurreikusi 
da. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Jasotako eskakizun kopurua 
• Diruz lagundutako proiektuen kopurua 

• 16 
• 14 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundu diren proiektuen kopurua • 20 • 14 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Ekintzailetzarako bekak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Programa horri esker, gutxienez 70 gaztek parte hartuko dute enpresa-tailerrak garatzeko 

eta unibertsitate-zentroetan sortutako enpresa berriak sustatzeko 70 proiektuetako batean. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Becas de formación en el ámbito de la internacionalización, que incluyen prácticas en 

empresas 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Programak honako gaitasun hauek 

garatzea ahalbidetuko du, besteak beste: 
EAEko ekosistema ekintzailera hurbiltzea; 

negozio-ereduak diseinatzeko teknikekin 
familiarizatzea; printzipio estrategikoetara 

eta merkaturatze-printzipioetara 
hurbiltzea; finantzaketa-iturri nagusiak 

ezagutzea; Business Plan baten egitura 
praktikora hurbiltzea eta babes- eta 

ezagutza-prozesuekin familiarizatzea. 
Programa oso erakargarria da enpresa-

ideia garatu nahi dutenentzat, eta 
unibertsitate-eremuko ekintzailetza 

indartzea ekarriko du, enpresa-ehunaren 
sorrera sustatzeko azpiegiturak eskura 

jarrita eta lehendik dauden beste 
programa batzuekin lankidetzan. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak eta LHko tituludunak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

900000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

900000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• LHn parte hartu duten gazteen kopurua 
• Unibertsitateko parte-hartzaile gazteen kopurua 

• - 
• 74 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

• Laguntza kopurua • 150 • 74 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteentzako kultura-jarduerak garatzeko interesa 

indartzea 

Ildoa Teknologiaren bidez sartzeko modu berriak 

Jarduketaren izena Gazte Txartelaren urteroko kanpaina 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Europan homologatutako euskal gazte txartel bakarra da, European Youth Card Association 
(EYCA) erakundekoa baita. Beraz, Gazte-txartelaren titular gazteek, Gazte-txartelak 

eskaintzen dizkien abantailez gain, beste autonomia-erkidego batzuetako gazte txartelek 
eskaintzen dituzten abantailez ere balia daitezke. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteek ondasun eta zerbitzu 

soziokulturalak eta komertzialak 
eskuratzeko dituzten abantailak zabaltzea 

eta hobetzea. 

Bai   

Hartzaileak 

14 urtetik aurrerako gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

88000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

88000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua 

•  
• Komunikabideetan egindako publizitate-kanpainen kopurua 

• Zerbitzuetan egindako ezarpen berrien eta hobekuntzen kopurua 

• 293205 
• 3 

• 4 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako txartelen kopurua • 250000 • 293205 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Partehartze kultura eta elkarrizketarako guneak 

Jarduketaren izena Gazte aukera portala eta gazteria leilatil bakarra 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lotutako aplikazio informatikoak, laguntza teknikoko zerbitzua eta edukiak sare sozialetan 

lotzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 Bai   

Hartzaileak 

18 eta 30 urte bitarteko gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

90000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

45965 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Webgunearen bidez egindako kontsulten kopurua • 636006 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteaukera portalera egin diren bisiten kopurua • 1700000 • 2866915 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Igarotze bekak. Unibertsitateak. 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitatetik lan-mundura igarotzeko beken programari esker, unibertsitateko gradu 
ofizialeko titulazioa lortu duten edo ikasketa horien azken ikasturtean matrikulatuta dauden 

850 ikaslek lehen esperientzia praktikoa izango dute lan-munduan. Programan parte hartzen 
duten unibertsitateko gazteen laneratzearen jarraipen espezifikoa egingo da, eta enpresen 

sentsibilizazioa azpimarratuko da, gazteek lehen lan-esperientziak eskura ditzaten 
laguntzeak duen garrantziari buruz. Izan ere, funtsezko elementua izango da, epe ertainean 

profil profesionaletan eragina izango duena, enpresen benetako beharretara hobeto 
egokituta. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Acceso a primeras experiencias laborales, en empleos relacionados con la formación o 

titulación de las personas jóvenes 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko tituludunei eta LHko 
tituludunei lan-munduan lehen 

esperientzia praktikoa ematea. 
Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak eta LHko tituludunak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3200000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3200000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Beka hau eskatu duten ikasleen kopurua. 
• Beka honen onuradun diren gazteen kopurua. 

• Finkaturik gabe 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beka kopurua • 1600 • 800 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Gazteria zuzendaritza – Behatokia 

Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Hurbiltasun eta abiadura handiagoa hezkuntzaren eremutik lan eremura igarotzeko 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskarira egokitzea 

Jarduketaren izena 
"Aurrera Begira: gazteen itxaropenen adierazleak 2018" 
ikerketa idaztea eta zabaltzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Aurrera Begira: gazteen itxaropenen adierazleak 2018" ikerketa idaztea eta zabaltzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ezagutza-antena: lan-merkatuko eskaeren bilakaerari buruzko jarraipena eta azterketa, 

euskal gazteen laneratze-mailekin batera 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal gazteriak orainaldia nola 
hautematen duen eta epe laburrean 

etorkizunean izango dituen itxaropenak 
ezagutaraztea. 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila • 1 argitalapen 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza eskuratzeko aukera gehiago gazteentzat 

Ildoa Gazteen alokairua bultzatzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 

Etxebizitza librea erosketaren edo alokairuaren bidez 

eskuratzeko kostuaren adierazleak, 2018koak, lantzea eta 
"Euskadiko 2018ko emantzipazioaren kostua" txostena 

idaztea, argitaratzea eta zabaltzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Etxebizitza librea erosketaren edo alokairuaren bidez eskuratzeko kostuaren adierazleak 
egitea, eta "Euskadiko 2018ko emantzipazioaren kostua" txostena idaztea, argitaratzea eta 

zabaltzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Merkatu libreko etxebizitzen kostu 
teorikoaren adierazle batzuen bilakaera 

aztertzea 18 eta 34 urte bitarteko 
gazteentzat, Espainia osokoekin 

alderatuta, eta sexuaren, adinaren eta 
lurralde historikoen araberako aldeak 

aztertzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 

eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4500 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

4500 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23899.016 

Ikerketa lanak 
Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila • 1 argitalapen 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazterian bizi sexual osasuntsu baten alde egitea 

Ildoa Hezkuntza afektibo-sexuala 

Jarduketaren izena Sexu-aniztasunei buruzko prestakuntza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastaroaren bi edizio 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sexu-osasunerako informazio- eta hezkuntza-programak diseinatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren 

eremuetan gazteekin lan egiten duten 
profesionalei prestakuntza eta informazioa 

ematea, sexualitatearekin lotutako ohitura 
osasungarriak sustatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-informazioko langileak, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak, bai eta beste erakunde batzuk ere. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3200 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3300 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23882.002 

Formakuntza 
Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 

• Gogobetetze-mailaren batez besteko balorazioa 

• 2 
• 38 

• 8,9 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Konkurtsoan parte hartu duten profesionalen kopurua • 40 • 38 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari/sare sozialei lotutako arriskuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
"Substantziarik gabeko adikzioak prebenitzea: on line jokoak 

eta kirol-apustuak" gaiari buruzko prestakuntza 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastaroaren bi edizio 

Lehentasunezko 
ekimena 

Hezkuntza-curriculumetik osasuna sortzen duten eta adikzioak babesten dituzten faktoreen 

garapena sustatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren 

eremuetan gazteekin lan egiten duten 
profesionalei prestakuntza eta informazioa 

ematea, jokoaren eta apustuen 
erabilerarekin lotutako jokabide 

osasungarriak sustatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-informazioko langileak, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak, bai eta beste erakunde batzuk ere. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2856,6 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23882.002 
Formakuntza 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• Egindako ikastaroen kopurua 

• Bertaratutakoen kopurua 
• Gogobetetze-mailaren batez besteko balorazioa 

• 2 

• 60 
• 8,3 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Konkurtsoan parte hartu duten profesionalen kopurua • 40 • 60 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Partehartze kultura eta elkarrizketarako guneak 

Jarduketaren izena 
"Gazteen adierazleak 2019." Euskadiko gazteriaren 

panoramika "(estatistika-eragiketa ofiziala) 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Gazteen adierazleak 2019. Panorámica de la juventud de Euskadi "(estatistika-eragiketa 

ofiziala) egitea eta zabaltzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteriaren arloan erantzukizun politikoak 

eta teknikoak dituzten pertsonei eta, oro 
har, gizarteari Euskadiko gazteen 

diagnostiko bat ematea, gazte-politiken 
eta -programen eragina planifikatzeko eta 

ebaluatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4500 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila • 1 argitalapen 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari/sare sozialei lotutako arriskuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena Sare sozialei eta gazteei buruzko prestakuntza 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastaroaren bi edizio 

Lehentasunezko 
ekimena 

Hezkuntza-curriculumetik osasuna sortzen duten eta adikzioak babesten dituzten faktoreen 

garapena sustatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeekin eta gazteekin lan egiten duten 

eragileei ezagutzak ematea, gazteekin 
erakunde gisa komunikatzeko estrategia 

bat diseinatzeko. Horretarako, gazteen 
artean IKTen eta sare sozialen erabilera 

aztertzen da, ohiturak, portaerak eta 
bizipenak aztertzen dira gazteen eta 

gurasoen ikuspegitik, eta modu masiboan 
parte hartzen duten sare sozialek 

eskaintzen dituzten zerbitzu- eta 
pribatutasun-baldintzak baloratzen dira. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-informazioko langileak, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak, bai eta beste erakunde batzuk ere. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2400 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23882.002 
Formakuntza 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 

• Gogobetetze-mailaren batez besteko balorazioa 

• 2 
• 44 

• 8,4 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Konkurtsoan parte hartu duten profesionalen kopurua • 40 • 44 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txarren modu berriak prebenitzea 

Ildoa Eskola-jazarpena hautematea, prebenitzea eta artatzea (bullyinga eta ziberbullyinga) 

Jarduketaren izena 
"3.0 erotika: zibersexua, sextinga eta nerabezaroko 

intimitatearen pornografizazioa" prestakuntza-ikastaroa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"3.0 erotika: zibersexua, sextinga eta nerabezaroko intimitatearen pornografizazioa" 

prestakuntza-ikastaroa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sentsibilizazioaren hezkuntza gazterian 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeekin eta gazteekin lan egiten duten 

eragileei Internetek eta harreman- eta 
komunikazio-bitarteko digitalek nerabeen 

adierazpenean, komunikazioan eta 
harremanetan duten eraginari buruzko 

ezagutzak ematea, arriskuak 
minimizatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-informazioko langileak, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak, bai eta beste erakunde batzuk ere. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1600 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1650 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23882.002 

Formakuntza 
Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Ikasle kopurua 

• Gogobetetze-mailaren batez besteko balorazioa 

• 1 
• 21 

• 8,5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Konkurtsoan parte hartu duten profesionalen kopurua • 20 • 21 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Indarkeria matxistari buruzko prestakuntza. Prebentzio-

estrategiak gazteekin 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

2 ikastaro 

Lehentasunezko 
ekimena 

Irakasleak eta hezkuntza-komunitatea gaitzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeekin eta gazteekin lan egiten duten 

eragileei ezagutzak ematea, gazteen 
egunerokotasunean indarkeria 

matxistaren adierazpenak identifikatzeko, 
eta gazteekin lan prebentiboa egiteko 

estrategiak identifikatzea, gazteen 
ahalduntze-prozesu indibidualak eta 

kolektiboak sortzeko, indarkeria matxistari 
aurre egiteko eta/edo gainditzeko. 

Bai  
Eskaera handia zela eta, 
3 ikastaro egin ziren, eta 

ez 2. 

Hartzaileak 

Gazte-informazioko langileak, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak, bai eta beste erakunde batzuk ere. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2800 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2400 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23882.002 

Formakuntza 
Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 

• Gogobetetze-mailaren batez besteko balorazioa 

• 3 kurtso 
• 57 

• 8,7 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten profesionalen kopurua • 40 • 57 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza eskuratzeko aukera gehiago gazteentzat 

Ildoa Gazteen alokairua bultzatzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena "Emantzipazioa Euskadin, 2017" txostenaren publikazioa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Emantzipazioa Euskadin, 2017" txostenaren publikazioa 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Merkatu libreko etxebizitzen kostu 

teorikoaren adierazle batzuen bilakaera 
ezagutaraztea 18 eta 34 urte bitarteko 

gazteentzat, Espainia osokoekin 
alderatuta, eta sexuaren, adinaren eta 

lurralde historikoen araberako aldeak 
aztertzea. 

Zati baten   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 

eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bidalitako argitalpen-aleen kopurua • 500 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bidali diren argitalpen kopurua • 450 • 500 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena 
"Mutil nerabeekin berdintasunari buruzko gaiak lantzeko 

moduari" buruzko prestakuntza 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Prestakuntza-tailer 1 

Lehentasunezko 
ekimena 

Irakasleak eta hezkuntza-komunitatea gaitzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeekin eta gazteekin lan egiten duten 

eragileei ezagutzak ematea, gazteen 
egunerokotasunean genero-

desberdintasuneko adierazpenak 
identifikatzeko eta gazteekin prebentzio-

laneko estrategiak identifikatzeko, 
genero-desberdintasunari aurre egiteko 

eta/edo gainditzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-informazioko langileak, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak, bai eta beste erakunde batzuk ere. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

500 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1000 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23882.002 

Formakuntza 
Oharrak 

Jasotako eskaeren ondorioz, 2 

prestakuntza-tailer egin ziren. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Buruturiko tailer kopurua • 2 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Konkurtsoan parte hartu duten profesionalen kopurua • 20 • 43 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza eskuratzeko aukera gehiago gazteentzat 

Ildoa Gazteen alokairua bultzatzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 
"Gazteen emantzipazioa Euskadin 2019" ikerketaren landa-

lana egitea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Gazteen emantzipazioa Euskadin 2019" ikerketaren landa-lana egitea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

16 eta 34 urte bitarteko Euskadiko 
gazteen lan-egoerari eta emantzipazioari 

buruzko informazioa biltzea. 

Ez  

Ezin izan zen landa-lana 

amaitu, lehiaketa esleitu 
zitzaion enpresak atzera 

egin zuelako, Gazteak 
eta gazteen 

emantzipazioa Euskadin 
2019 azterlanaren 

inkestak egiteko. 

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

25000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Aurreikusitako zenbatekoa ez da 

gastatu, landa-lanaren enpresa 

esleipendunak ez duelako lana behar 

bezala amaitu. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako inkesta kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Hurbiltasun eta abiadura handiagoa hezkuntzaren eremutik lan eremura igarotzeko 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskarira egokitzea 

Jarduketaren izena 
15-29 urteko Euskadiko gazteen lagin adierazgarri baterako 
telefono bidezko landa-lana egitea, "Aurrera Begira: gazteen 

espektatiben adierazleak 2019" ikerketaren oinarri gisa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

15-29 urte bitarteko Euskadiko gazteen lagin adierazgarri baterako telefono bidezko landa-
lana egitea, "Aurrera Begira: gazteen espektatiben adierazleak 2019" ikerketaren oinarri 

gisa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ezagutza-antena: lan-merkatuko eskaeren bilakaerari buruzko jarraipena eta azterketa, 

euskal gazteen laneratze-mailekin batera 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskadiko gazteek orainaldia nola 

hautematen duten eta epe laburrean 
etorkizunerako zer itxaropen dituzten 

jakitea. 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 

eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

20000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

26015 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23899.016 

Gazteria-gaiei buruzko 
ikerketa lanak 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako inkesta kopurua • 1540 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Hurbiltasun eta abiadura handiagoa hezkuntzaren eremutik lan eremura igarotzeko 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskarira egokitzea 

Jarduketaren izena 
"Enplegua eta gazteak EAEn 2019" ikerketaren landa-lana 

egitea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Etxeko 2.000 inkesta egitea 15 eta 34 urte bitarteko gazteen lagin adierazgarri bati, 

enpleguari buruz. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ezagutza-antena: lan-merkatuko eskaeren bilakaerari buruzko jarraipena eta azterketa, 

euskal gazteen laneratze-mailekin batera 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteek enpleguari dagokionez duten 
egoeraren diagnostikoa egitea 

Ez  

Ezin izan zen landa-lana 

amaitu, lehiaketa esleitu 
zitzaion enpresak atzera 

egin zuelako Euskadiko 
gazteak eta gazteen 

enplegua 2019ko 
azterlanaren inkestak 

egiteko. 

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

25000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Aurreikusitako zenbatekoa ez da 

gastatu, landa-lanaren enpresa 

esleipendunak ez duelako lana behar 

bezala amaitu. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila • Buruturik gabe 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Hurbiltasun eta abiadura handiagoa hezkuntzaren eremutik lan eremura igarotzeko 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskarira egokitzea 

Jarduketaren izena "Gazteak eta enplegua Euskadin 2017" argitalpena zabaltzea 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Gazteak eta enplegua Euskadin 2017" argitalpena zabaltzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Antena de conocimiento: seguimiento y análisis sobre la evolución de las demandas del 

mercado laboral conjuntamente con los niveles de inserción laboral de las y los jóvenes 
vascos 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteek enpleguari dagokionez duten 
egoeraren diagnostikoa eskaintzea 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 

eragileak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila • Bai 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria. Behatokia 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari/sare sozialei lotutako arriskuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Gazteen artean sare sozialen erabilerari buruzko azterlana; 

azterlana aztertzea, idaztea, argitaratzea eta zabaltzea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteen artean sare sozialen erabilerari buruzko azterlana; azterlana aztertzea, idaztea, 

argitaratzea eta zabaltzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Informazioa eta dokumentu-baliabideak komunikatzeko eta zabaltzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

15-29 urteko pertsonen sare sozialen 
erabilera ezagutzea 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 

eragileak. Zerbitzua: Gazteen Euskal Behatokia. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4500 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila 
• Ale kopurua 

• Azterketa egin, argitaratu eta zabaldu du. 
• 500 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria.Behatokia 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Gazteen boluntariotza sustatzea 

Jarduketaren izena "Elkartasunaren Europako Kidegoa" prestakuntza-ikastaroa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Europako ekimen bat da, gazteek komunitatearentzat onuragarriak diren proiektuetan parte 

har dezaten. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteekin lan egiten duten pertsonei 

Elkartasunaren Europako Kidegoa 
ekimenaren berri ematea; ekimen horren 

lehentasunak eta ekintzak ezagutaraztea, 
Europako hainbat herrialdetako 

boluntariotza-proiektuen bidez gazteen 
mugikortasuna garatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-informazioko langileak, udalak, aldundiak, gazte-elkarteak eta aisialdiko elkarteak, bai eta beste erakunde batzuk ere. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1300 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1478 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23882.002 

Cursos de Formación. 
Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako kurtsoen kopurua 

• Ikasle kopurua 
• Gogobetetze-maila 

• 1 

• 17 
• 9,4 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastaroan parte hartu duten profesionalen kopurua • 15 • 17 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria.Behatokia 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Partehartze kultura eta elkarrizketarako guneak 

Jarduketaren izena Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroa kudeatzea 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteriaren eremuko literatura zientifikoa hautatzea, dokumentazioa eskuratzea, 
katalogatzea, mailegatzea eta hedatzea. 

Dokumentazio Zentroan sartutako artikulu nabarmenei eta monografiei buruzko 11 aldizkari 
egitea eta zabaltzea, eta gai interesgarriei eta gaurkotasunari buruzko 6 irakurketa-gida 

egitea eta zabaltzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteei buruzko ezagutza zientifikoa eta 

aditua zabaltzea, Behatokiko 
Dokumentazio Zentroa mantenduz eta 

albiste-buletinak, irakurketa-gidak, 

berrikuntza-buletinak, artikulu zientifikoen 
aipamenak eta abar eginez eta zabalduz. 

Bai   

Hartzaileak 

Petsonak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3800 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2688,66 

Aurrekontu-partida 
04.3222.12.23899.017 Otros 

servicios 
Oharrak 

Gastua txikiagoa izan arren, 

planifikatutako guztia egin da. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Dokumentazio-zentroari erantsitako artikuluen eta monografien 

urteko buletinen kopurua 
• Egindako irakurketa-giden kopurua 

• Artikulu nabarmenen 11 buletin eta 

dokumentazio-zentroari erantsitako 120 
monografia. 

• 7 irakurketa-gida 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Lanbide 

Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa Bokazioak bultzatzea etapa goiztiarretatik 

Jarduketaren izena Deustuko unibertsitateari esleipen zuzena 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lana bilatzen ari diren edo ikasketak amaitzen ari diren unibertsitateko gazte 

tituludunentzako orientazioa. 
Unibertsitateko enplegu-zentroa garatzea, espazio fisiko egonkor gisa, erakundeak 

eskatzaileen eta erabiltzaileen eskura jar dezan enplegua bilatzeko baliabideei buruzko 
autokontsulta-tresnak dituen toki bat, bai eta orientatzaile batek laneratzeko ibilbideari eta 

hori errazten duten tresnen erabilerari laguntzea ere. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Gazteen enplegagarritasuna hobetzea eta 
lan-merkatuan lehen aukeraren bila 

dabiltzan gazte tituludunei laguntza 
ematea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

83069 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

83069 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Artatutako pertsonak • 45 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prozesuaren amaieran titulua jaso duten gazteen 

kopurua 
• 450 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 

Unibertsitateko campusetan dauden laneko informazio- eta 

orientazio-zerbitzuak, azken ikasturtean dauden edo 
unibertsitate-ikasketak egin berri dituzten unibertsitate-

ikasleentzat (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lana bilatzen ari diren unibertsitateko gazte tituludunentzako eta ikasketak amaitzen ari 

diren pertsonentzako arreta. 
Unibertsitateko enplegu-zentroa garatzea, espazio fisiko egonkor gisa, erakundeak 

eskatzaileen eta erabiltzaileen eskura jar dezan enplegua bilatzeko baliabideei buruzko 
autokontsulta-tresnak dituen toki bat, bai eta orientatzaile batek laneratzeko ibilbideari eta 

hori errazten duten tresnen erabilerari laguntzea ere. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 
Gazteen enplegagarritasuna hobetzea eta 

lan-merkatuan lehen aukeraren bila 
dabiltzan gazte tituludunei laguntza 

ematea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

131224 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

131224 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Artatutako pertsonak • 75 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Erantzuna eman zaien gazteen kopurua • 750 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Novia Salcedo fundazioarekin hitzarmena 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntza hau gazte tituludunak laneratzeko ekintza berritzaileak egiteko ematen da, 
arreta berezia jarriz genero-berdintasuna ezartzeari eta Enpresaren Gizarte Erantzukizuna 

garatzeari. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

1. Gazteen enplegagarritasuna eta 
laneratzea hobetzea, enpresetan sartzeko 

ekintza berritzaile dinamikoagoak eta 
kalitate handiagokoak lagunduz eta 

eskainiz (coaching-teknikak, gazteen eta 
enpresen arteko lankidetza-sareak sortzea 

sustatuko da). 
2. Gaitasunak garatzea. 

3. Gazteak enpresetara hurbiltzea. 

 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

61600 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

61600 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Artatutako pertsonak • 50 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteei arreta • 200 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ikerlari gehiago 

Ildoa Bokazioak bultzatzea etapa goiztiarretatik 

Jarduketaren izena Mondrago Unibertsitateari esleipen zuzena 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lanbide-orientazioa Mondragon Unibertsitatearekin, lana bilatzen ari diren unibertsitate-

tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonei arreta emateko 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen enplegagarritasuna hobetzea eta 

lan-merkatuan lehen aukeraren bila 
dabiltzan gazte tituludunei laguntza 

ematea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

83741 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

83741 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Artatutako pertsonak • 20 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Arreta eman zaien gazteen kopurua • 250 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Pertsonak gizarteratzeko lan programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enplegu lagundurako jarduerak garatzera bideratutako laguntzak, desgaitasuna duten eta 
laneratzeko zailtasun handienak dituzten pertsonak lan-merkatu arruntean gehiago sartzeko 

tresna gisa. 
Enplegu lagundurako jarduerak enplegu lagundurako unitateek garatzen dituzte. Horiek 

diziplina anitzeko talde gisa eratzen dira, eta gutxienez lan-prospekziogile bat eta lan-
prestatzaile bat izango dituzte. 

Desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko eta merkatu arrunteko enpresei laguntzeko 
jarduerak kontratazioa egin aurretik egiten dira (enpresari informazioa eta sentsibilizazioa 

ematea, enplegu-aukera indibidualizatuak bilatzea eta lortzea, pertsonaren eta lanpostuaren 
arteko egokitzapena aztertzea, etab.), bai pertsona lanpostuan sartu ondoren (banakako 

prestakuntza, enpresari eta langileei laguntzea, laguntza pertsonalizatua, etab.). 
Diru-laguntzen erakunde onuradunak honako hauek dira: EAEko irabazi-asmorik gabeko 

elkarteak, fundazioak eta bestelako erakundeak, eta desgaitasuna duten pertsonen aldeko 
laneratzea edo enplegua sortzea helburu duten enplegu-zentro bereziak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laneratzeko zailtasun handienak dituzten 

pertsona desgaituak lan-kontratu bidez 
lan-merkatu arruntean sar daitezen eta 

enpleguari euts diezaioten sustatzea, bai 
eta enpresei laguntzea ere, bai kontratatu 

aurretik, bai pertsona lanpostuan sartu 
ondoren, enplegu lagundurako jarduketen 

bidez. 
Diru-laguntzaren helburua Enplegu 

lagundurako unitatea osatzen duten 
profesionalen soldata-kostuak eta Gizarte 

Segurantzakoak eta jarduerarekin 
lotutako administrazio-, koordinazio- eta 

lekualdatze-gastu orokorrak finantzatzea 
da. Emandako diru-laguntzen 

zenbatekoak ezin izango ditu soldata-
kostuak eta Gizarte Segurantzakoak 

gainditu. 
Finantzaketa hori lotuta dago LANBIDEn 

enplegu-eskatzaile gisa izena emanda 
dauden eta laneratzeko zailtasun 

handienak dituzten pertsona desgaituen 
enplegu-aukerak aztertzeko eta 

laneratzeko konpromisoarekin eta 
helburuak lortzearekin. 

Era berean, lan-merkatu arruntean 
sartzen dira enplegu-zentro berezietatik 

datozen eta definitutako desgaitasun-
motak dituzten langileak, eta deialdiaren 

aurreko ekitaldietan egindako laneratzeen 

Bai  
Oraindik ez da programa 

osorik amaitu 
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jarraipena eta laguntza ematen zaie 

pertsona eta enpresei. 
Diru-laguntzaren zenbatekoa honako 

hauen arabera ezartzen da: 
• Laneratutako langileen kopurua, 

desgaitasun motaren eta mailaren eta 

kontratuaren iraupenaren arabera. 

• Prospekzio- eta bilaketa-jardueraren 
bolumena eta enplegu-aukerak lortzea 

• Prestatzaileek 2019ko urtarrilaren 1a 
baino lehen enpresa arruntetan 

kontratatutako enpresei jarraipena eta 
laguntza ematea. 

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Desgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko aurreikusitako 
kopurua 

• 72 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ezgaintasun bat duten kontratatuak izango diren 
gazteen kopurua 

• 70 • 72 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Laneratzeko enpresak sortzen eta mantentzen laguntzeko 

programa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Desabantaila sozialeko edo bazterketako egoeran dauden kolektiboak lan-merkatuan sartzea 
helburu duten ondasun edo zerbitzuen ekoizpen-egituretarako diru-laguntzak, baldin eta 

laneratzeko proiektu pertsonal bat egiten badute ikaskuntza-prozesu egoki baten bidez. 
Proiektu horretan, gizarte- eta lan-trebetasunak, oinarrizko prestakuntza, lan-kualifikazioa 

eta merkatuari buruzko ezagutzak jasoko dira, enplegagarritasun-baldintzak hobetzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lan-merkatutik urrun dauden pertsonen 
enplegagarritasuna handitzea hiru urtez, 

eta laguntza integrala ematea enplegu ez-
finalista batean. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• EAEko laneratzeko enpresa aktiboen kopurua 
• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• EAEN dauden gizarteratze aktiborako enpresen 

kopurua 
• 43 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Lehen aukera programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Titulazioa edo kualifikazioa duten gazteak, langabezian daudenak eta aurretik lan-
esperientzia gutxi edo esperientziarik ez dutenak kontratatzeko deialdia, beren tituluarekin 

lotutako lanpostuetan, kontratu mugagabe baten bidez edo praktiketako kontratu baten 
bidez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 
Gazteen enplegagarritasuna hobetzen 

laguntzea, esperientzia eskuratuz lehen 
lan-esperientzia emanez eta haien 

laneratzea sendotuz. 

   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4000000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

4000000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Enpresa kontratatzaileen kopurua 
• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Praktiketako kontratuen kopurua • 520 • 364 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Tokiko erakunedetan lan egiteko aukerak sustatzea, bereziki 

kalteturiko zonaldeetan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Europar Batasunak egoera ahulean dauden eremuetako toki-erakundeentzako eta 

langabeziak bereziki eragindako eremuentzako laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Deialdi honen xedea da Europar 

Batasunak egoera ahulean dauden 
eremuetako toki-erakundeei eta 

langabeziak bereziki kaltetutako eremuei 
laguntzak ematea 2019ko ekitaldirako da, 

jardueraren xede den lurraldean ekonomia 
suspertzen eta enplegua sortzen 

lagunduko duten proiektuak abian 
jartzeko, Enpleguaren Euskal Estrategia 

2020rekin eta emakumeen 
berdintasunaren printzipioarekin bat 

etorriz. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• Proiektuak aurkeztu dituzten udalen eta/edo mankomunitateen 

kopurua 

• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gizarteratu diren gazteen kopurua • - • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako 

Prestazio Osagarria jasotzea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 
Eskubide subjektiboa osatzen duen gizarte-prestazioa da. Gainera, Etxebizitzarako Prestazio 

Osagarria jasoko da. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bazterkeria-arriskuko egoerak 
prebenitzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

47928170 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

102787802 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• 30 urtetik beherako titularrak • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• 30 urte baino gazteagoak diren onuradunen kopurua • 5830 • 4279 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Desgaitasuna duten pertsonak enpresa arruntetan kontratu 

mugagabeak egiteko diru laguntza 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresei diru-laguntzak ematea desgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Desgaitasuna duten pertsonak, 

jatorrizkoak zein gerora sortutakoak, 
enpresa arrunteko lanpostuetan sartzen 

laguntzea. Horrela, egoera ekonomiko 
zailari zailtasun erantsiak dituen kolektibo 

bati lan-merkatuan sartzea erraztuko zaio. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

140000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

140000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Desgaitasuna duten langileen kontratu mugagabeen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Zehaztu gabeko lan kontratuen kopurua • 20 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Lan-bizitzan sartzeko azterlana - LH eta Unibertsitateak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Inkesta eta analisi estatistikoen bidez, EAEko Lanbide Heziketako zentroetan eta 
unibertsitateetan (EHU/UPV, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea) tituludunak 

lan-munduan sartzea aztertzen da, titulazioaren arabera bereizita. Txostenetan, batez ere, 
tituludun berrien lan-egoera eta lan-merkatua aztertzen dira: lan-egoera hainbat alditan, 

enpleguaren ezaugarriak, soldata, egonkortasuna, kokapena, sektorea, okupazioa, 
mugikortasuna eta abar. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Sustapenak bere ibilbide profesionalari 
hasiera eman dion testuinguru 

ekonomikoa eta lan-merkatua 

deskribatzea. 
Ikasleen lan-egoera deskribatzea, amaitu 

eta hiru urtera (Unibertsitateko 
prestakuntza), amaitu eta urtebetera 

(Lanbide Heziketa). Biztanleria landunak 
inkestaren unean duen enpleguaren 

ezaugarriak deskribatzea. 

 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

12000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

12000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako txostenen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Buruturiko informeen kopurua • 92 • 94 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Ekintzailetzarako laguntzak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresa-proiektuak sustatzen dituzten pertsonentzako laguntzak, 4 diru-laguntza lerroren 
bidez: 

A) Enpresa-ideia bat garatzeko laguntzak 
B) Enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzak 

C) Proiektua ezartzeko laguntzak 
D) Enpresa-jarduera bat finkatzeko laguntzak.ç 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laguntza emateko eta finantzaketa 
eskuratzeko baldintzak sustatzea, ideia 

berritzaileak hazkundea eta enplegua 

sortzen duten produktu eta zerbitzu bihur 
daitezkeela bermatzeko. Deialdi honen 

bidez, ekintzailetza-prozesuko etapa 
bakoitzean laguntzen zaie ekintzaileei: 

haurdunaldian, abian jartzean eta 
finkatzean. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2112804 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2112804 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan enpresa-ideia bat 

garatzeko laguntzen onuradun izan diren gazteen kopurua 
• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan enpresa-

ideia bat garatzeko laguntzen onuradun izan diren 
gazteen kopurua 

• 326 • 300 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Gaztenpresa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua gazteek sustatutako enpresa-ekimenei (Enplegu 
Plana). Gaztenpresa Fundazioaren (Laboral Kutxa) ekimen bat da, Lanbidek kofinantzatua, 

eta enpleguaren ekintzailearentzako laguntzak sustatzea eta enpresak sortzen laguntzea du 
helburu, aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua eskainiz. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresa-ekimena duten gazteei banaka 
aholkatzea eta laguntzea. Enplegua 

sustatzea eta enpresak sortzen laguntzea 
Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

36960 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

36960 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Enpresa berrien kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Enpresa berrien kopurua • 400 • 223 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Toki erakundeak gazteak kontratatzeko prgrama 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Tokiko erakundeek gazteak kontratatzeko laguntzak, 2014-2020 Gazte Enplegurako 

Programa Operatiboaren esparruan 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enplegagarritasuna bultzatzea, lanbide-
esperientzia eskuratuz 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

6500000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

6500000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Eskakizun kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskari kopurua • 53 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Enplegu arloan lagundu eta hezteko programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko diru-
laguntzak. 2019-2021 ekitaldietan gauzatuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin 

lankidetzan, hiru diru-laguntza lerroren bidez: 
A) Lanbideko erabiltzaileei oro har zuzendutako lanbide-orientazioko ekintzak eta zerbitzuak 

garatzeko laguntzak. 
B) Desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonei zuzendutako lanbide-orientazioko 

ekintzak eta zerbitzuak garatzeko laguntzak. 
C) Enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lana bilatzeko orientazioa ematea eta 
laneratzea sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

290000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

290000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteen informazio- eta orientazio-ekintza pertsonalizatuetan 
artatutako pertsonen kopurua 

• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteen informazio- eta orientazio-ekintza 
pertsonalizatuetan artatutako pertsonen kopurua 

• 1800 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Hezibi programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Prestakuntza eta txandakako lana gazteentzat. Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako 
kontratua sinatu dute. Ikas-ekinezko lanbide-heziketako eredua, lanbide-heziketako ikasleei 

eta gazte langabeei zuzendua, lanbide-gaitasunak profesionaltasun-ziurtagiri bat edo 
prestakuntza-titulu bat lortuz hobetzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen kualifikazio-maila handitzea, 
enpleguarekin txandakatutako 

prestakuntzaren bidez 
Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

690000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

690000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Hezibi programan sartuta dauden kontratatutako pertsonak • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Hezibi programaren barnean parte hartu duten 
gazteen kopurua 

• 1000 • 800 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
30 urtetik beherakoak Hezkuntzara itzultzeko eta/edo 

enplegurako prestakuntzarako kontratua 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enplegu-agentziekin egindako kontratua, 30 urtetik beherako gazteak Hezkuntzara 

itzultzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hezkuntzara itzultzea eta/edo 30 urtetik 

beherako pertsonak enplegurako 
prestatzea, kualifikazio handiagoko 

enplegua lortzeko aukerak hobetzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

240000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

240000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Laguntza-prozesuetan artatutako pertsonen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• laguntza prozesuan arreta eskaini zaien gazteen 
kopurua 

• 2000 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak, enplegua 
lortzeko edo horri eusteko zailtasunak dituzten langile 

landunentzat eta langabeentzat 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntza ekonomikoak lan-esparru integral batean ematen dira, non prestakuntza- eta 
gizarteratze-arloek koordinatuta jarduten duten eta honako jarduera hauetako bat edo 

batzuk barne har ditzaketen proiektuak diruz laguntzen dituzten: 
A) HPKSren berezko lanbide-gaitasunei nahiz PZetan sartzeko oinarrizko gaitasunei buruzko 

prestakuntza-ekintzak, Lanbidek baimendutako edo Prestakuntza Ekintzen Katalogoan 
erregistratutako prestakuntza-ekintzak eta enpleguko ikas-ekinezko ekintzak 

B) Parte-hartzaileen kontratazioa sustatzen duten enplegu-aukerak aztertzeko ekintzak 
C) Laneratze pertsonalizatuko ibilbideak egitea sustatzen duten orientazio- eta laneratze-

ekintzak 
D) Gutxienez 6 hilabeteko eta gutxienez ezarritako lanaldiaren % 70eko kontratazioak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizarteratzeko eta laneratzeko edo 

enplegagarritasuna hobetzeko jarduera 
integralak finantzatzea langile eta 

landunentzat 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1050000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1050000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradun izan diren gazteen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazte onuradun kopurua • 1100 • 1510 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Deialdia langile langabeentzako kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak 

finantzatzeko laguntzak arautzeko da. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kontratatzeko konpromisoa duen 

prestakuntza-programaren helburua da 
prestakuntza espezializatua eta egokia 

eskaintzea gure erkidegoan instalatuta 
dauden edo ezarri berriak diren enpresek 

sortutako lanpostu berriei, kontuan 
hartuta prestakuntza-ekintzen helburu 

nagusia dela langabeak produkzio-
sistemak eskatzen dituen lanpostuetan 

sartzea edo laneratzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

550000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1500000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestakuntza jaso duten gazteen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Formakuntza jaso duten gazteen kopurua • 220 • 147 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak LZn kokatutako 

lantokietan kontratatzeko 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal enpresek EAErekin lotura duten eta itzultzeko asmoa duten 35 urtetik beherako 
gazteak kontratatzeko laguntzak, baldin eta EAEn lanik egin ez badute eta EAEtik kanpo bizi 

badira kontratazioa egin aurreko 12 hilabeteetan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEn lan-aukera bat ematea Euskal 

Autonomia Erkidegoarekin lotura duten 
eta prestakuntza- eta/edo lan-aukera bila 

abiatu ziren herrialde eta eskualdeetatik 
itzuli nahi duten gazteei, lan-kontratu 

mugagabeak edo gutxienez 12 hilabeteko 
iraupenekoak finantzatuz, haien 

kualifikazioari egokituta. 
Era berean, behi-enpresen lehiakortasuna 

sustatzea, Euskaditik kanpo gaitasun 
profesionalak eta/edo linguistikoak 

eskuratu edo zabaldu dituzten gazteei 
lagunduz. 

Programaren bidez kontratatutako 
pertsonen itzulera ere errazten da, joan-

etorrietarako laguntza baten bidez. 

 

Zati baten 

Eskaeren kopurua % 66,6 igo 

da, eta diruz lagundutako 
kontratuen kopurua % 100 igo 

da. 
Joan-etorrietarako laguntzen 

kopurua ez da aldatu. 

Diruz lagundutako 
enpresen, eskabideen 

eta kontratuen kopuruak 
nabarmen gora egin 

duen arren, eta 
webgunea zabaltzeko eta 

hobetzeko kanpaina 
berria izan arren, 

emaitzak aurreikusitako 
helburuetatik urrun 

daude: ustez, enpresa 
askok ez dute programa 

ezagut 

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

177000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Aurrekontuko zenbateko osoa ez da 

gastatu, eskabideen kopurua 
aurreikusitakoa baino txikiagoa izan 

delako. 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Kontratatzeko laguntzak 
• Joan-etorrietarako laguntzak 

• 23 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Bueltatzen diren gazteen kopurua 
•  

• 198 • 25 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Zentro pribatu eta publikoekin hitzarmena 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoan lehentasunez langabezian dauden langileei zuzendutako 

prestakuntza-eskaintza finantzatzeko laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Langabeen enplegagarritasun-maila 

hobetzea, lehentasunez, eta haien artean, 
gazteen enplegagarritasuna hobetzea, 

batez ere kualifikazio txikia dutenena, 
prestakuntza eta lanekoak ez diren 

praktikak emanez, laneratzean eragiteko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

11269000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

11269000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestakuntza jaso duten gazteen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Formakuntza jaso duten gazteen kopurua • 6500 • 6925 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Formazio txikiko gazteak kontratazeko programa 2018-2021 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEn kualifikazio txikia duten gazte langabeak aktibatzeko prestakuntza-ekintzak egiteko 
diru-laguntzen deialdia. Horren bidez, prestakuntza-proiektuak finantzatuko dira, 

prestakuntza-ibilbideak sortzeko oinarrizko konpetentzietan, konpetentzia soziopertsonaletan 
eta oinarrizko mailako konpetentzia tekniko profesionaletan, prestakuntzaren hartzaileen 

garapen pertsonala eta gizarteratze sozioprofesionala bultzatzeko, bai eta 2. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzeko ere. 16 eta 25 urteko gazte langabeek parte hartu 

ahal izango dute, baldin eta DBH lortu ez badute eta, hainbat arrazoi direla medio, Lanbide 
Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatutako 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak egiteko 

aukerarik ez badute. Halaber, beste enplegu-zerbitzu publiko autonomiko batean izena 
emanda dauden gazte langabeek ere parte hartu ahal izango dute. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEn kualifikazio txikia duten gazte 
langabeak gizartean eta lanean aktibatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

748875 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

748875 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestakuntza jaso duten gazteen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Formakuntza jaso duten gazteen kopurua • 195 • 195 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Prestakuntza Eusko Jaurlaritzaren titulartasun juridikoko 

lanbide-heziketako ikastetxe publikoekin/Hezkuntza Saila 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lehentasunez Euskal Autonomia Erkidegoan langabezian dauden langileei zuzendutako 

prestakuntza-programazioa 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Langabeen enplegagarritasun-maila 

hobetzea, lehentasunez, eta haien artean, 
gazteen enplegagarritasuna hobetzea, 

batez ere kualifikazio txikia dutenena, 
prestakuntza eta lanekoak ez diren 

praktikak emanez, laneratzean eragiteko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2099989,5 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2099989,5 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako gazteak • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Formakuntza jaso duten gazteen kopurua • 2600 • 1960 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Nekazaritzako, elikagaigintzako eta itsasoko eta arrantzako 

trebakuntzarako prestakuntza-programazioa 2018-2020 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gomendio honen xedea da Hezkuntza Sailak, haren mendeko lanbide-heziketako ikastetxe 
publikoen bidez, nekazaritzako, elikagaigintzako eta itsasoko eta arrantzako prestakuntza-

programazioa egitea, langabetuei eta landunei prestakuntza emateko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

1. Enplegagarritasuna hobetzea 2. 

Laneratzea lortzea 3. EAEko langabeek 
eta landunek lehen sektorean dituzten 

kualifikazio-beharrei erantzutea. 4. Eskura 
dauden baliabide publikoen erabilera 

optimizatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

967406,19 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

967406,19 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako gazteak • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Formakuntza jaso duten gazteen kopurua • 150 • 151 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Enplegua sustatzeko tokiko ekintzak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Deialdi honen bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko 
enplegu-politikaren tokiko dimentsioa indartu nahi du, tokiko errealitate sozial eta 

ekonomikora egokitutako esku hartzeko eredu malgu bat definituz, ekoizpen-ingurunearen 
eta esku hartzen duten eragileen ezagutza sakona sustatuz, bai eta lurralde-kohesioa 

sustatu ere, helburuak partekatzea eta tokiko eragileekin jarduteko konpromisoak eta 
irizpideak zehaztea ahalbidetuko duten akordioen bidez. Ildo horretan, gogorarazi behar da 

Euskadin langabeziak gogorrago jotzen duen eremuak daudela. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

1. Enplegua sortzera bideratutako 

proiektuak abian jartzea, jardueraren 

xede den lurraldearen garapen 
sozioekonomikoan eta modernizazioan 

eragina dutenak eta Euskadiko eskualde 
guztietan enplegu-aukera orekatuak 

eskaintzea ahalbidetzen dutenak, 
Enpleguaren Euskal Estrategia 2020 

delakoarekin eta emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren printzipioarekin bat. 

Era berean, helburu bererako, enpresei 
diru-laguntzak ematea aurreikusten da, 

toki-erakundeek sustatutako proiektu 
estrategikoen esparruan. 

2. Deialdi honen azken helburua Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda 

dauden langabeen enplegagarritasuna 
hobetzea da. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1584000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1584000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 
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• Proiektuak aurkeztu dituzten udalen eta/edo mankomunitateen 

kopurua 
• - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten udaletxeen edo mankomunitateen 
kopurua 

• 52 • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Errelbu kontratua 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Txanda-kontratuetarako laguntzak, LANBIDEn inskribatuta dauden edo iraupen mugatuko 
kontratu batekin lanean ari diren 30 urtetik beherakoen enplegua sustatzeko. Lanaldi osoko 

kontratuak eta mugagabeak izan behar dute. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sí 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresa-plantillak berritzea eta gazteen 
kolektibo espezifikoaren enplegua 

sustatzea 
Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

600000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

600000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Txanda-kontratuen kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Errelebo kontratuen kopurua • 120 • 71 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua  

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena Gazte Bermearen Programa 
Gazteak 

helburu 
 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

    

Hartzaileak 

 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

- 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• -- • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• - • - • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Familia politikako eta aniztasuneko zuzendaritza 

Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 

Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txarren modu berriak prebenitzea 

Ildoa Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jarduketaren izena 
Gurasoen aurkako indarkeriari buruzko azterlana Euskal 
Autonomia Erkidegoan 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoko gurasoen Filioko Indarkeriari buruzko Azterlana 2019ko 

otsailean amaituko da, azterlanean jarduera-ideiak eta -proposamenak jasoko dira, eta 
2019an hasiko dira gauzatzen. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Iniciativa prioritaria no identificada, por el momento 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Honako informazio hau aztertzea eta 

lortzea: 

Gurasoen aurkako indarkeriaren 
prebalentzia-tasaren analisia EAEn, 

estatuan eta nazioartean 
Familien babes- eta kalteberatasun-

faktoreak 
Gurasoen aurkako indarkeria-egoerei 

aurre egiten dieten familien beharrak eta 
eskaerak aztertzea 

Gurasoen aurkako indarkeria-egoeretan 
familiekin lan egiten duten profesionalen 

beharrak eta eskaerak aztertzea 
EAEn jarduteko ideiak eta proposamenak, 

gurasoen aurkako indarkeria-egoerei 
aurre egiten dieten familiei aurrea 

hartzeko eta/edo arreta emateko 

Bai   

Hartzaileak 

Eusko Jaurlaritza, erakundeak eta gurasoen aurkako indarkeria-egoeretan familiekin lan egiten duten profesionalak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

6.600,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

6.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  

• Azterlanean proposatutako gutxienez bi (2) ideia abian jartzea 
• 0 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Abian jarri diren estudio ideien kopurua • 2 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Berriztu, Bizkaiko Foru Aldundia, Gasteizko Udala 

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Identitate desberdinen arteko berdintasunerako aurrerapausoak 

Ildoa Kolektiboen arteko berdintasuna 

Jarduketaren izena 
"Berdindu pertsonak" LGTBI kolektiboarentzako arreta 

telefoniko, telematiko eta presentzialeko zerbitzua 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Berdindu Pertsonak" LGTBI kolektiboari telefono bidez, telematikoki eta aurrez aurre arreta 
emateko zerbitzua, LGTBI kolektiboari eta haren inguruneari laguntza eta aholkularitza 

emateko. 3 lurralde historikoetan eskaintzen da, aurrez aurre. Talde ibiltari bat du 
transexualen kolektiboari berariazko laguntza emateko, bai eta webgune bat ere, 

www.euskadi.eus/berdindu. 

Lehentasunezko 
ekimena 

LGTBI kolektiboarentzako arreta telefoniko, telematiko eta presentzialeko zerbitzua 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laguntza edo orientazioa behar duten 

LGTBI kolektiboko eta haren inguruko 
pertsonei laguntza eskaintzea. 

Gizartea sexu-, familia- eta genero-

aniztasunari buruz sentsibilizatzea. 
Erakunde arteko lana LGTBIfobiaren eta 

beste edozein diskriminazio-motaren 
aurka borrokatzeko. 

LGTBI laguntza-politikak planteatzea 

   

Hartzaileak 

 

Herritarrak oro har, LGTBI kolektiboa eta haren ingurunea bereziki, eta arauz kanpoko genero-portaerak dituzten 
adingabeak dituzten familiak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

13.860,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

13.860,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteei (16-35 urte) artatutako kontsulten kopurua • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteei erantzuna emandako aldien kopurua • 765 • 845 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Identitate desberdinen arteko berdintasunerako aurrerapausoak 

Ildoa Kolektiboen arteko berdintasuna 

Jarduketaren izena 
Haur eta nerabeei laguntzeko telefono eta telematika 

zerbitzua, 116111 Zeuk Esan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Haur eta nerabeei laguntzeko telefono bidezko zerbitzu telematikoa, 116 111 Zeuk Esan, 
arazo, zailtasun edo kezkaren bat duten adingabeei orientazioa, aholkularitza eta 

informazioa emateko. Baita inguruan dituzten adingabeen babesgabetasun-egoerak edo 
eskubide-urraketak jakinarazi nahi dituzten helduei ere. 

Lehentasunezko 
ekimena 

LGTBI kolektiboarentzako arreta telefoniko, telematiko eta presentzialeko zerbitzua 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEko haur eta nerabeei laguntzeko 
zerbitzua eskaintzea. 

Orientazio-, aholkularitza- edo informazio-
premiei erantzutea. 

Haurren eta nerabeen babesgabetasun-

egoerak detektatzea eta babes-sistemara 
bideratzea. 

Berdinen arteko indarkeria-egoerak 
detektatzea eta ikastetxera bideratzea. 

Adingabeen eta Eusko Jaurlaritzaren 
arteko komunikazio-kanal irekia 

eskaintzea. 
Euskal haur eta nerabeen egoera bertatik 

bertara ezagutzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Dituzten arazo, zailtasun edo ezinegonengatik orientazioa, aholkularitza eta informazioa behar duten adingabeak, eta, oro 

har, haur edo nerabe baten eskubideen urraketagatik edo babesgabetasunagatik kezkatuta dauden herritarrak (gurasoak, 
profesionalak, etab.). 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

100.600,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100.600,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteei (12-18 urte*) erantzundako kontsulten kopurua • 449 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteei erantzuna emandako aldien kopurua • 350 • 449 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

• Laguntzailea: agintzari Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. 

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen artean sexu-bizitza osasuntsua sustatzea 

Ildoa Hezkuntza afektibo-sexuala 

Jarduketaren izena 
Eskolako prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa aniztasun 
afektibo-sexualari, familia-aniztasunari eta genero-

aniztasunari buruz lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleentzat 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Sexu-, familia- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza eta sentsibilizazioa Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat, Berdindu Eskolak programak garatzen dituen 

prestakuntza-jarduerak osatzeko. Azken horiek irakasleei soilik zuzenduta daude. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Nerabeen eta gazteen arteko hezkuntza afektiboa eta sexuala sustatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

LGTBIfobia prebenitzea. Eskola segurua. 

Lesbianak, gayak, transak, bisexualak eta 
intersexualak hezteko eskubide 

eraginkorraren alde lan egitea. 
Sexu-, familia- eta genero-aniztasunean 

sentsibilizatzea 

Bai  
2.703 ikasle jaso dute 

sentsibilizazioa. 

Hartzaileak 

Nerabeak; Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

59.940,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartu duten ikasleen kopurua 

• Programan parte hartzen duten ikastetxeen kopurua 

• 1420 

• 20 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Programan parte hartu duten ikasleen kopurua • 3300 • 1420 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txarren modu berriak prebenitzea 

Ildoa Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jarduketaren izena Familia-bitartekaritzako judizioz kanpoko zerbitzua 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Familia-bitartekaritzako zerbitzua, familian sortzen diren gatazkak auzibidetik kanpo 

ebazteko prozedura gisa 

Lehentasunezko 
ekimena 

Familia-bitartekaritzako zerbitzua 

Egindako jarduketa  

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Auzibidean jarri gabeko familiaren barruan 

sortzen diren gatazkak konpontzeko 
bitartekotza egitea. 

Familia-bitartekaritzarekin lotutako gaiak 
ikertzea eta zabaltzea 

Bai   

Hartzaileak 

Familia-gatazkan dauden familiak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

99.660,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

99.660,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Artatutako pertsonen kopurua 
• 2070 espediente 

• 11772 pertsona. Horietatik, 139 emakume eta 

91 gizon izan dira zerbitzuaren erabiltzaileak, 
12 eta 30 urte bitartekoak. 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Artatutako pertsonen kopurua • 11700 • 11772 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txarren modu berriak prebenitzea 

Ildoa Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jarduketaren izena Gurasotasun positiboko ekintzak 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Familiekin lan egiten duten profesionalentzako prestakuntza, familiei gurasotasun 
positiboaren gakoak helaraz diezazkieten. Familiekin lan egiten duten profesionalentzako 

ikastaroak (0-2, 2-6, 6-12, 12-18). 
Gurasotasun positiboari buruzko prestakuntza familiei (pilotatzea). 

Osakidetzako profesionalei prestakuntza ematea, gurasoen sentsibilitatea hobetu dezaten, 
eta haurrarekiko harremanetan zaurgarritasun-egoerak antzeman ditzaten. 

Gurasotasuna webgunea eta newsletterra, gurasotasun positiboari buruzkoa, familiekin lan 
egiten duten profesionalei zuzendua. 

Familientzako baliabideen web proiektua. 
Azterlanen eta programen emaitzak aurkezteko eta zabaltzeko jardunaldia. 

Kontziliaziorako laguntzei buruzko dekretua, Gizarte Segurantzaren esparruan ematen diren 
kontribuzio-mailako amatasun-prestazioa eta aitatasun-prestazioa parekatzen dituena. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Familiekin harremanetan lan egiten duten profesionalen komunitateari zuzendutako 

ekimenak 

Egindako jarduketa 

Zati 

batean, 
familiekin 

lan egiten 
duten 

profesional
entzako 

prestakunt
za gauzatu 

da (0-6 
ikasturtea) 

eta 
Dekretua 

argitaratu 
da. 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Giza baliabideak falta dira 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familiekin lan egiten duten profesionalei 
eta gurasoei balioek eta familia-

hezkuntzak seme-alaben garapen osoa 

lortzeko gakoak transmititzea honako 
ezaugarri hauek ditu: 

• Adingabearen interes gorenean 
oinarrituta egotea. 

• Zure beharrei adi egotea 
• Gaitasunak garatzea 

• Bortitza ez izatea 
• Aintzatespena eta orientazioa eskaintzea 

• Mugak ezartzea 

Neurri batean, 

0-6 urte 

bitarteko 

haurrak dituzten 
familiekin lan 

egiten duten 
profesionalei 

zuzendutako 

edizio bat egin 
zen. Guztira, 52 

pertsonak jaso 
zuten 

prestakuntza; 
horietatik % 

32,7 
Osakidetzakoak 

ziren, eta 
gainerako % 

67,3a gizarte-
zerbitzuetakoak 

eta abarrekoak, 
eta 

Bete ez diren neurriek berekin 

dakarte haietan lortu nahi ziren 
helburuak ez betetzea. 
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kontziliaziorako 

laguntzen 
dekretu berria 

argitaratu zen. 

Hartzaileak 

Familiekin harremanetan dauden profesionalak, osasunaren, hezkuntzaren, gizarte-zerbitzuen, Justiziako elkarte eta talde 
psikosozialen eta seme-alabak dituzten familien eremuetan 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

21.384,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako profesionalen kopurua: 
• Gurasotasunaren webgunera egindako bisiten kopurua 

• 2019an kontziliaziorako laguntzei buruzko dekretu berria 
argitaratzea 

• 52 profesional prestatu 
• Ez dago daturik 

• 2019ko urriaren 31n argitaratua 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestatutako profesionalen kopurua • 500 • 52 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Orientazio eta laguntza espezifikoa 

Jarduketaren izena 
LGTBI + Lanbide lantaldea LGTBI kolektiboaren lan-

diskriminaziorik ezaren alde 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

LGTBI + Lanbide lantaldearen bilerak LGTBI kolektiboa diskriminatua ez izatea saihesteko 

ekintzak garatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

No se ha realizado contacto con Lanbide en 2019. 
Imposibilidad por falta de recursos personales. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lanbideko profesionalak LGTBI 

kolektiboaren sentsibilizazioan trebatzea. 
LGTBI gazteei informazioa, orientazioa eta 

laguntza ematea langileak hautatzeko 
prozesuetan. 

Ez   

Hartzaileak 

LGTBI kolektiboa, lanerako adinean 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lortutako akordioak 
• Lantaldearen urteko bileren kopurua 

• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Lortutako akordioak • 1 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Orientazio eta laguntza espezifikoa 

Jarduketaren izena 
Hemen programa: atzerriko gazteei orientazioa eta laguntza 

ematea. (CEAR diru-laguntza izenduna) 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntza izenduna CEAR (errefuxiatuei Laguntzeko Batzordea) elkarteari, adinez nagusi 
direnean emantzipatzeko inolako laguntzarik gabe adingabeak babesteko zentroetatik irteten 

diren gazte atzerritarrei orientazioa eta laguntza emateko Hemen programa garatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak 

babesteko zentroetatik irten eta 
emantzipazio-programetan sartu ezin izan 

diren eta zaurgarritasun eta 
babesgabetasun bereziko egoeran dauden 

gazte atzerritarrak gizarteratzeko 
ibilbideak sortzea eta laguntzea. 

   

Hartzaileak 

18 eta 23 urte bitarteko gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

40.000,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

40.000,00 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten gazteen kopurua 

• 307 
• 120 

• 73 
• 120 (oinarrizko prestakuntza 98, erdi-mailako 9, 13. ikastarorik 

gabe) 
• 13 

• 156 (36 irteera 2019an). 120 gazte aktibo 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten gazteen kopurua (18-23 urte) • 140 • 156 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena 
Bizitzarako balio eta trebetasunetan hezteko ekimenak edo 

programak garatzea, haurrei eta nerabeei zuzenduta 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Balioetan heztearen garrantzia lantzeko ekintzak. Horretarako, lankidetza, elkartasuna, 
berdintasuna, zintzotasuna, askatasuna, justizia, giza duintasuna, erantzukizuna, errespetua 

eta abar sustatu behar dira, haurren eta nerabeen eskubideen ikuspegitik. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Bakerako eta bizikidetzarako hezkuntzarekin lotutako prestakuntza-jarduerak 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

    

Hartzaileak 

Haurrak eta nerabeak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

18.150,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekimen eta programen onuradunen kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ekimen eta programen onuradunen kopurua • 120 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan heztea 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Haurren eta nerabeen eskubideez sentsibilizatzeko programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Haur eta nerabeen eskubideak gizartean zabaltzeko kanpaina. Azaroaren 20an, Haurren eta 
Nerabeen Eskubideen Egun Unibertsalaren inguruan antolatzen da, haurren eta nerabeen 

eskubideen alde lan egitearen garrantziaz sentsibilizatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizartea K9 haur eta nerabeen eskubideak 

babesteko beharraz sentsibilizatzea. 
Adingabeei beren eskubideak eta, gainera, 

eskubide horiek dakartzaten betebeharrak 
ezagutaraztea. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har, batez ere nerabeen kolektiboa. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

3.960,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

40.959,70 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintza koordinatuen kopurua 

• Bertaratutakoen kopurua 
• Parte hartu duten haurren partaidetza-kontseiluen kopurua 

• 1 

• 106 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ekintza koordinatuen kopurua • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Jaurlaritzako beste sail batzuk, Eusko Jaurlaritza eta UNICEF 

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan heztea 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Berdindu Eskolak prestakuntza-programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxeei aholkularitza eta arreta ibiltaria emateko zerbitzu aditua, LGTBIfobia-kasuak 
artatzeko, sexu-, familia- eta genero-aniztasuna tutoretza-planean integratzeko eta haur, 

lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxe guztiak sentsibilizatzeko. Irakasleentzako 
prestakuntza eta LGTBI eskubideen kudeaketan laguntzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Irakasleak eta hezkuntza-komunitatea gaitzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lesbianen, gayen, transen, bisexualen eta 
intersexualen hezkuntzarako eskubide 

eraginkorra erraztea. 
Sexu-, familia- eta genero-aniztasuna 

integratzeko sentsibilizatzea eta 

prestatzea. 
Aniztasun afektibo-sexuala hezkuntza-

esparru araututik lantzea. 
Eusko Jaurlaritzaren Berdindu 

zerbitzuaren baliabideei buruzko 
informazioa ematea. 

  

2.703 prestakuntza jaso 

duten edo aholkularitza 
jaso duten irakasleak 

Hartzaileak 

Hezkuntza-sistema (irakasleak eta beste profesional batzuk) 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

70.000,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak 0 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Jardunean dauden eta prestakuntza jaso duten irakasleen eta 
orientatzaileen kopurua 

• Prestatutako ikastetxeen kopurua (Bigarren Hezkuntza) 

• 878. Bigarren hezkuntzako ikastetxeen 

ehunekotik abiatuta kalkulatutako zifra ( % 
33,33). Edozein hezkuntza-mailatan 

prestatutako pertsonen kopurua: 2.634 
• 36 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardunean dauden eta prestakuntza jaso duten 
irakasleen eta orientatzaileen kopurua 

• 1400 • 878 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan heztea 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena Berdindu Eskola Segurua programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Berdindu Eskola Segura programa: "Eskola segurua; LGTBIfobiari aurrea hartzea eta aurre 
egitea" estrategiak barne hartzen dituen erakundeen arteko topaketa-, kontraste-, 

koordinazio- eta lankidetza-esparrua sortzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Irakasleak eta hezkuntza-komunitatea gaitzeko ekimenak 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Teknikarien denbora falta 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

1.- LGTBIfobiari aurre egiteko eta aurrea 

hartzeko abian jarritako jarduerei buruz 
bertan dauden erakundeek dituzten 

esperientziak partekatzea. 
2.- bertaratutako erakunde eta eragileen 

jarduerak koordinatzea. 
3.- Berdinduren kasuan, berezko 

jarduerak zuzendu eta doitzeko 
konpromisoa gehitu da, Eusko Jaurlaritzak 

Berdindu zerbitzu publikoari eskatzen dion 
etengabeko hobekuntzarako 

konpromisoan. 

  

Bilera bat egin da 

Berritzegune 
Nagusiarekin, taldeari 

berriro ekiteko, baina 
denbora faltak gaia 

lantzen jarraitzea 
eragotzi du. 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintza koordinatuen kopurua 

• Erakundeen arteko topaketen kopurua 

• 0 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ekintza koordinatuen kopurua • 2 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan heztea 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena 
Haur eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako 

sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpaina 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Komunikabideetan eta kirol-, hezkuntza- eta osasun-eremuetan haurren eta nerabeen 

aurkako indarkeriari buruzko sentsibilizazio-kanpainak egitea eta garatzea, aldian behin. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Haurrak eta nerabeak indarkeria mota 

guztietatik babesteko beharraz 
sentsibilizatzea gizartea. 

Gizartea kontzientziatzea haur eta 
nerabeenganako indarkeriarekiko zero 

tolerantziaz. 

 

   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har, baina, batez ere, kirol-, hezkuntza- eta osasun-esparruetan 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

20.000,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gutxienez sentsibilizazio-kanpaina bat (1) egitea • 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sentsibilizazio-kanpainen kopurua • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari/sare sozialei lotutako arriskuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Haurrek eta nerabeek Internet segurtasunez eta arduraz 

erabiltzen hezteko programa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Teknologia digitalen erabilera seguru eta arduratsua sustatzeko ekimenak abian jartzea, 
arrisku-faktoreak murriztuz: proposatutako ekintzak honako hauek dira: EGON line 

programaren material pedagogikoak zabaltzeko aukera aztertzea eta Safer Internet Day 
lehiaketaren IV. edizioa deitzea, teknologia digitalen erabilera seguru eta arduratsua 

lantzeko, 8 eta 16 urte bitarteko haur eta nerabeen parte-hartzearekin. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Jokoaren eta teknologia digitalen eta horien aplikazio berrien erabilera desegokiari lotutako 
arriskuak murriztera bideratutako prebentzio-programak eta -jarduerak diseinatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arrisku-egoerak prebenitzea, haurrak eta 

nerabeak tresna digitalak arduraz 
erabiltzearen garrantziaz sentsibilizatuz. 

Hezitzaileak sentsibilizatzea lan egiten 

duten adingabeekin erabilera segurua, 
arduratsua eta osasungarria lantzearen 

garrantziaz, eta horretarako baliabideak 
eskaintzea. 

 

   

Hartzaileak 

Haurrak eta nerabeak, haien familiak eta hezkuntza-komunitatea 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

28.150,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

25.594 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lehiaketan parte hartu duten adingabeen kopurua 

• Lehiaketara aurkeztutako proiektuen kopurua 

• 618 

• 98 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Lehiaketan parte hartu duten adingabeen kopurua • 600 • 618 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Hezkuntza Saila 
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Identitate desberdinen arteko berdintasunerako aurrerapausoak 

Ildoa Berdintasuna etxean/familian (kontziliazio arduratsua) 

Jarduketaren izena Familientzako laguntza-ildoak, ardurapeko seme-alabengatik 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

 
Eusko Jaurlaritzak seme-alabak dituzten familiei ematen dizkien diru-laguntzak, jarduera-ildo 

hauen bidez: 
A) Ardurapeko seme edo alabagatiko laguntza ekonomikoak. 

B) Erditze edo adopzio nazional anizkoitzagatiko laguntza ekonomikoak. 
C) Nazioarteko adopzioagatiko laguntza ekonomikoak 

Lehentasunezko 
ekimena 

Familientzako laguntzak familia eta lana bateragarri egiteko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familiei laguntza ekonomikoa ematea, 

seme-alaben jaiotzarekin edo 
adopzioarekin eta mantenuarekin lotutako 

gastuei aurre egiten laguntzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Familia-unitatea osatzen duten gurasoak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4.540.234,25 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

4.533.038,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua 

• Aurkeztutako laguntza-eskaeren kopurua, guztira 
• Aurkeztutako laguntza-eskaeren kopurua, familia gazteen arabera, 

eta guztizkoarekiko ehunekoa 
• 0 

• Familia gazteei emandako laguntzen kopurua eta guztizkoarekiko 

ehunekoa 
• 0 

• 30.814 
• 33.351 

• 5.906 
• 33.222 

• 5.070 (15,26%) 

• 26.610.216,75 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun kopurua, guztira • 37805 • 30814 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Identitate desberdinen arteko berdintasunerako aurrerapausoak 

Ildoa Berdintasuna etxean/familian (kontziliazio arduratsua) 

Jarduketaren izena 
Familientzako laguntza-ildoa, familia eta lana bateragarri 

egiteko 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Familientzako laguntzak familia eta lana bateragarri egiteko: 
- Seme-alaba adingabeak zaintzeko. 

- Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko. 
- Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Familientzako laguntzak familia eta lana bateragarri egiteko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familia eta lana bateragarri egiten 
laguntzea, bai eta gizonen eta 

emakumeen arteko aukera-berdintasuna 
sustatzea ere, bai enplegua lortzeko eta 

horretan jarraitzeko orduan, bai 

mendekotasun-egoeran edo osasun-
egoera oso larrian dauden seme-alabak 

edo senideak zaintzeko dedikazio 
intentsiboa izateko aukeretan. 

Bai   

Hartzaileak 

Seme-alabak dituzten familiak edo mendeko senideak, zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dutenak, edo 3 urtetik 

beherako seme-alabaren zaintzaile bat kontratatzeko laguntza behar dutenak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4.484.633,41 €adingabeak 

zaintzeko 

38.137,63 €zaintzaileak 
kontratatzeko 

90.340,55 €mendeko 

pertsonak zaintzeko. 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua 

• Diru-laguntzen eskaeren guztizko kopurua 
• Emandako diru-laguntzen kopurua, guztira 

• 15.081 adingabeak zaintzeko 
• 342 zaintzaileak kontratatzeko 

• 462 mendekoak zaintzeko. 
• 18.438, adingabeak zaintzeko 

• 384 zaintzaileak kontratatzeko 
• 595 mendekoak zaintzeko. 

• 15.245 adingabeak zaintzeko 
• 242 zaintzaileak kontratatzeko 

• 507 mendekoak zaintzeko. 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Onuradunen kopurua • 19185 • 15885 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Identitate desberdinen arteko berdintasunerako aurrerapausoak 

Ildoa Berdintasuna etxean/familian (kontziliazio arduratsua) 

Jarduketaren izena 
Enpresetako jardunbide egokien programa pilotua, kontziliazio 

erantzukidea lortzeko 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lana eta familia uztartzeko neurriak ezartzeko tresna sortzea, eta enpresetan lana, familia 

eta bizitza pertsonala uztartzeko proiektu pilotuak eta planak bultzatzea 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kontziliazio arduratsurako programa 

Egindako jarduketa 

Bai. 

2018ko 
pilotajea 

amaitu eta 
publizitate

a egin zen. 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresetan lana, familia eta bizitza 
pertsonala uztartzeko proiektu pilotuen 

eta planen garapena bultzatzea, adibidez, 
honako jarduera hauen bidez: 

Enpresei aholkularitza ematea 
kontziliazio-planak ezartzeko 

Diru-laguntzen lerro espezifiko bat 
ezartzea enpresetan kontziliazio-planak 

finantzatzeko, Emakunde – Emakumearen 
Euskal Erakundeak enpresetan 

berdintasun-planak ezartzeko garatzen 
dituen diru-laguntzen ildoekin 

koordinatuta. 
Aholkularitza teknikoko zerbitzua, 

kontziliazio-neurriak ezartzeko; 
Kontziliazio-neurrien sentsibilizazio- eta 

sustapen-kanpainak, onura partekatuko 
modu gisa; 

Concilia web-orria sustatzea, enpresei 

lana eta familia bateragarri egiteko 

laguntza eta laguntza emateko tresna 

eraginkor gisa konfiguratzeko. 

Bai. Pilotajea 

2019an amaitu 
zen eta 

publizitatea egin 
zen. Pilotajean 

parte hartzen 
duten enpresen 

erkidegoan 
2019-2020 

aldirako 
neurrien 

ezarpenaren 
jarraipena 

kontratatu zen. 
4.520,47 € 

2019. urteari 
dagozkio. 

  

Hartzaileak 

Hainbat sektore eta enpresa mota ordezkatzen dituzten EAEko enpresak (Zuzentaraua eta plantilla) 
Gizartea, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

13.200,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

595,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 
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• Gutxienez 30 enpresak parte hartu dute proiektu pilotuetan 

• Gutxienez bi (2) ekintza egitea 

• 30. prozesua hasi zuten. Amaitu zuten 28 

• Enpresa guztiek gutxienez 1 inplementatu 
zuten 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten enpresen kopurua • 30 • 30 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Identitate desberdinen arteko berdintasunerako aurrerapausoak 

Ildoa Berdintasuna etxean/familian (kontziliazio arduratsua) 

Jarduketaren izena 
ETEetan kontziliazio erantzukideko programak ezartzen 

laguntzeko eta azterlanak egiteko laguntza-lerro espezifikoa 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntzen lerro espezifiko bat ezartzea enpresetan kontziliazio-planak finantzatzeko, 
Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundeak enpresetan berdintasun-planak ezartzeko 

garatzen dituen diru-laguntzen ildoekin koordinatuta. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kontziliazio arduratsurako programa 

Egindako jarduketa  

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresetan lana, familia eta bizitza 

pertsonala uztartzeko proiektu pilotuen 
eta planen garapena bultzatzea, adibidez, 

honako jarduera hauen bidez: 
Enpresa txiki eta ertainei aholkularitza 

ematea kontziliazio-planak ezartzeko 
Bateragarritasun-neurrien sentsibilizazio- 

eta sustapen-kanpainak, enpresen eta 
langileen artean onura partekatua lortzeko 

modu gisa 

Ez   

Hartzaileak 

Hainbat sektore eta enpresa mota ordezkatzen dituzten EAEko enpresak (Zuzentaraua eta plantilla) 
Gizartea, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

9.900,00 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gutxienez 50 enpresaren partaidetza 

• Gutxienez 1.500 langile 

• Ez da diru-laguntzen ildoa abiarazi 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gutxienez 50 enpresaren partaidetza • 50 
• Ez da diru-laguntzen 

ildoa abiarazi 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Identitate desberdinen arteko berdintasunerako aurrerapausoak 

Ildoa Berdintasuna etxean/familian (kontziliazio arduratsua) 

Jarduketaren izena WEB CONCILIA + 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Concilia+ web-orria sustatzea, enpresei lana eta familia bateragarri egiteko laguntza eta 

laguntza emateko tresna eraginkor gisa konfiguratzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kontziliazio arduratsurako programa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

• Gizartea sentsibilizatzea 

erantzunkidetasunak pertsonen zaintzan 
duen garrantziari buruz eta familia eta 

lana bateragarri egiten laguntzearen 
beharrari buruz. 

• Enpresak heztea eta sentsibilizatzea 
eraginkortasun ekonomiko handiaz eta 

pertsonen kudeaketan kontziliazioaren, 
malgutasunaren eta ordutegien 

arrazionalizazioaren ikuspegia txertatzeko 
errentagarritasunaz. 

• Adiskidetze-neurriak hartzeak ekar 
ditzakeen neurriak, konpromisoak eta 

ondorioak ezagutu nahi dituzten langile 
eta enpresentzako tresnak eskaintzea. 

• Norberaren bizitza, familia eta lana 
bateragarri egitearekin lotutako alderdiak 

kontsultatzeko erreferentziazko espazio 
gisa kokatzea. 

 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.437,48 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1.437,48 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Web orrira egindako bisiten kopurua 
• Jasotako kontsulten kopurua 

• Erabiltzaile-kopurua 

• Zehazteke 
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• 0 

• Dokumentazioaren eguneratze kopurua 
• 0 

• 17. Webgunea berrikuste-prozesuan egon da 

eta enpresa berri bati esleitu zaio, eta horrek 
mugak eragin ditu 

• Zehazteke 
• 7. Facebook sare soziala geldirik egon da 

administrazioan arazoak izan direlako 

• Webgune osoa berrikusita. 2 atal oso berri 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Web orrira egindako bisiten kopurua • 195000 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Gizarte zerbitzuen zuzendaritza 

Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte Zerbitzuen 

Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria desagertaraztea 

Ildoa Arreta osoa 

Jarduketaren izena Genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Genero-indarkeriaren biktima diren eta errenta-maila jakin bat duten emakumeentzako 

laguntza ekonomikoa, baldin eta uste bada, haien adina, prestakuntza orokor edo 
espezializaturik eza eta beste egoera sozial batzuk direla-eta, zailtasun bereziak izango 

dituztela enplegua lortzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Genero-indarkeriaren biktima den 
emakumearen mendekotasun ekonomikoa 

ez izatea oztopo erasotzailearengandik 
bereizteko, eta, laguntza ekonomikoari 

esker, emakumea ahaldundu ahal izatea, 
bere erasotzailearekiko edo ustezko 

erasotzailearekiko independentea den 
bizitza autonomo berri bat hastea eta 

gizartean berriz integratzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Genero-indarkeriaren biktima diren eta baldintza batzuk betetzen dituzten emakumeak, besteak beste: erasotzailearekin edo 
ustezko erasotzailearekin bikote-harremana behin betiko amaituta izatea, egiaztagiri bat indarrean izatea eta indarrean 

jartzeko data 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

145200 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

375732 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emakume gazteei emandako laguntzen kopurua 
• 74 laguntza 18 eta 30 urte bitarteko 

emakumeentzat 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundutako emakume gazteen kopurua • 245 • 372 (125 gazte) 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Bazterkeria-arriskuko egoerak prebenitzea 

Ildoa Oinarrizko betetzea 

Jarduketaren izena 
Hirugarren sektore sozialaren jarduerak sustatzea esku-hartze 

sozialaren eremuan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hirugarren sektoreko erakundeentzako diru-laguntza, pertsonekin, familiekin, taldeekin eta 
komunitateekin gizartean esku hartzeko jardueretarako, pertsona guztien autonomia 

pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera bideratuak, bereziki honako 
gai hauetan kokatzen edo aipatzen direnean: gizarte-zerbitzuak; gizarteratzea; familiaren 

babesa; haurren eta nerabeen arreta eta babesa; etorkinen integrazioa eta, oro har, 
kulturartekotasuna; Adinekoei arreta eta babesa ematea; mendekotasun-egoeran dauden 

pertsonei eta, oro har, desgaitasun-egoeran daudenei arreta eta babesa ematea; eta 
askatasun eta aniztasun afektiboa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Iniciativa prioritaria no identificada, por el momento 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 
Pertsonak, familiak, taldeak eta 

komunitateak gizarteratzea 
Bai   

Hartzaileak 

 

Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden haurrak eta nerabeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

430000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

430000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Diruz lagundutako proiektuen kopurua 

• Nerabeei eta gazteei zuzendutako proiektuen kopurua 
• Nerabeei eta gazteei zuzendutako proiektuen ehunekoa 

• 299 

• 39 
• 0,13 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundu diren proiektuen kopurua • 193 • 389 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Enplegua eta gizarte-politikak 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasun eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria desagertaraztea 

Ildoa Arreta osoa 

Jarduketaren izena 
Genero indarkeriaren biktimentzako 24 orduko arreta 

telefonoa 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei telefonoz 24 orduz informazioa eta arreta 
emateko zerbitzu espezializatua, emakumeen aurkako indarkeriaren edozein adierazpenen 

biktima diren emakumeei laguntza ematen, aholkatzen, informatzen, laguntzen eta 
abarretan espezializatutako profesionalek ematen dutena. Berehalako arreta da, anonimoa 

eta konfidentziala, urteko egun guztietan egunean 24 orduz ematen dena. Bertan, jarraitu 
beharreko urratsei, eskura dauden baliabideei, deribazioei eta abarri buruzko informazioa 

ematen da, 51 hizkuntzatan eta entzuteko eta/edo hitz egiteko zailtasunak dituzten 
emakumeei arreta emanez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei informazioa eta telefono bidezko arreta 

emateko 24 orduko zerbitzua 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Indarkeria matxistaren biktima den 
emakumeari laguntzea eta laguntzea, 

haren izaeraz jabetu dadin, eta tratu 
txarren egoera horretatik ateratzeko 

urratsak ematen laguntzea. Emakumeei 
eta indarkeria artatzen duten profesionalei 

biktima horien baliabideei, zerbitzuei eta 
eskubideei buruzko informazioa ematea. 

Hainbat zerbitzutara bideratzea, arreta 
egokia emateko. Prozesu judizialean 

laguntzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Emakumeen aurkako indarkeria-mota guztien biktimak, emakume horien senitartekoak eta haien hurbileko pertsonak, eta 

haiek artatzen dituzten profesionalak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

49420,8 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

58405,34 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Erantzundako deien kopurua 
• Emakume gazteei emandako arreta pertsonalen kopurua 

• Indarkeriaren biktima diren zenbat emakume gazte artatu diren 
• Emakume gazteen senitartekoei eta hurbilekoei emandako arreten 

kopurua 

• Emakume gazteak artatzen dituzten profesionalen kopurua 

• 2645 
• 162 

• Adingabeak, 3; 18 eta 30 urte bitarteko 
emakumeak, 142 

• 13 

• 7 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Erantzunak izan diren deien kopurua • 3600 
• 3099 (%16,77 16-31 

urte arteko emakumeak) 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  

 

  



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA 

Natura ondare eta clima aldaketa zuzendaritza 

Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Natura Ondare eta Klima 

aldaketa 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Ekoetxeak 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ekoetxeak funtsezko tresnak dira euskal gizartea jasangarritasunaren balioaz 
sentsibilizatzeko. Ekoetxe hauek daude: Meatzaldea-Peñas Negras; Txingudi; Azpeitia eta 

Urdaibai 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Pertsonei ingurune naturala ezagutzen eta 
gozatzen, haren balioa ulertzen eta 

zaintzarekin konprometitzen laguntzen 
dieten esperientziak eskaintzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Eskola-taldeak (lehentasunez Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa); antolatutako beste talde batzuk; biztanleria, oro har, eta 
inguruko biztanleria (partaidetza-kanpainak) 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

251616 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bisitari kopurua 
• 15 eta 30 urte bitarteko bisitari gazte kopurua 

• 100.073 bisitari 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bisitarien kopurua • 96000 • 100073 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• - 

Ohar orokorrak  
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Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Natura Ondare eta Klima 
aldaketa 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Aztertu programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Azterkosta COASTWATCH itsasertzari buruzko Ingurumen Hezkuntzarako Europako 
programa Euskal Autonomia Erkidegorako egokitzea da.  

Ibaialde Programa: Ingurumen Hezkuntzarako eta Herritarren Partaidetzarako programa bat 
da, ibai-ekosistemen aldekoa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Itsasertzaren berezitasunak hobeto 
ezagutzeko, haren problematika 

zabaltzeko eta kostaldeko naturguneak 
babesteko beharrari buruzko 

kontzientziazio soziala zabaltzeko 

laguntza-tresna eta ibai-ekosistemen 
ezaugarriei eta arazoei buruzko ezagutza 

handitzea, urak bizitzarako duen 
garrantziaz kontzientziatzen saiatzea eta 

ibaia eta ibaiertzak kontserbatzeko 
sentsibilizatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

210944 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

210944 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.05.12.0100.4.238.99.4

4210.010/R 
Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Partehartzaile kopurua Azterkosta programan 

• Partehartzaile kopurua Ibaialde Programan 
• Laginketa-kopurua 

• 11.176 partehartzaile 

• 12.086 partehartzaile 
• 379 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Azterkostan parte hartu duten gazteen kopurua 
• Ibaildeko langinaren partehartzaileen kopurua 

• 65% 
• 200 

• 77% 
• 145 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Ikastetxeak 
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Ohar orokorrak  
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Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Natura Ondare eta Klima 
aldaketa 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Tokiko Agenda 21 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko ikasleek tokiko erakundeetan parte hartzeko diru-laguntza. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal ikasleak ahalduntzea eragiten 

dieten tokiko erabakiak hartzeko orduan, 
eta tokiko jasangarritasunerako 

trantsizioa lortzea. 

Bai   

Hartzaileak 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko udalak, mankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, tokiko erakunde autonomoak, tokiko 
garapen-agentziak eta tokiko merkataritza-sozietateak, garapen jasangarria sustatzeko ekintzak egiten dituztenak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

210001 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

312089,96 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten udalen kopurua 

• Parte hartu duten zentru kopurua 

• Parte hartu duten ikasleen kopurua 

• 118 udal 

• 0 

• 220.202 ikasle 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Agenda 21en ebaluazioa eta jarraipena egiten duten 
udalerrien kopurua 

• 50 • 53 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Udalak 

Ohar orokorrak  
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Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Natura Ondare eta Klima 
aldaketa 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Partehartzea 

Helburua Komunikazioa, parte-hartzea eta elkar ezagutzea bultzatzea 

Ildoa Gazteen boluntariotza sustatzea 

Jarduketaren izena Ingurugiro bolondres programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

 
Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-boluntariotzako proiektuak egiten dituzten irabazi-

asmorik gabeko erakunde pribatuek jaso ahal izango dituzten diru-laguntzak 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ingurunea hobetzea eta babestea, 
ikerketa-lanetan laguntzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Irabazteko-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak edo bestelako erakunde pribatuak, legez eratuak eta administrazio 

publikoek partaidetuak ez direnak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

60000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

60000 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.05.12.0100.4.454.99.
44210.015.M. 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten erakundeen kopurua 
• Proiektuan parte hartzen duten boluntarioen kopurua 

• 14 erakunde 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Proiektuan parte hartzen duten gazte bolondresen 
kopurua 

• 810 • 446 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Natura Ondare eta Klima 
aldaketa 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Confint programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Gazteen Nazioarteko Konferentzia: planetaren zaintzailea 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleek 
ingurumen-gaietan parte har dezaten 

sustatzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2149 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua, guztira 

• Parte hartzen duten zentro iraunkorren kopurua 

• Parte hartzen duten ikasleen kopurua 

• 22 zentro 

• 0 

• 88 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Guztira parte hartu duten eskolen kopurua • 7 • 22 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Natura Ondare eta Klima 
aldaketa 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Baloreetan heztea 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Jarduketaren izena Eskolako Agenda 21 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Iraunkortasunerako Hezkuntzaren Eskolako Agenda 21 programa finantzatzeko diru-
laguntza, GJHekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko 

ikastetxeek garatua. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

Garapen Iraunkorreko Helburuak 
zabaltzea euskal unibertsitatez kanpoko 

ikasleen artean 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

600000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

600000 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.05.12.0100.4.454.99.4
4210.014.V 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• 2019-2020 ikasturterako Eskolako Agenda 21 programan dauden 
unibertsitatez kanpoko ikasleen kopurua 

•  
• 2019-2020 ikasturterako Eskolako Agenda 21 programan dauden 

Lanbide Heziketako ikasleen kopurua 
• Eskola jasangarritzat aitortutako ikastetxeak 

• 226212 

• 0 
• 102 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskola jasangarri gisa kalifikatuak izan diren eskolen 

kopurua 
• 110 • 102 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Hezkuntza Saila/Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

Ohar orokorrak  
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Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu eragileen zuzendaritza 

Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Etxebizitza Plangintzaren eta 

Prozesu eragileen zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza eskuratzeko aukera gehiago gazteentzat 

Ildoa Gazteen alokairua bultzatzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 

Etxebizitza partekatuen programa berriak eta belaunaldien 
arteko bizikidetza sustatzea, eta parke publikoko etxebizitzen 

gaineko errenten bidezko birgaitze-programa pilotuak 
garatzea. Gaztelagun programa, alokairua ordaintzen 

laguntzeko 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Etxebizitza partekatuen programa berriak eta belaunaldien arteko bizikidetza sustatzea, eta 
parke publikoko etxebizitzen gaineko errenten bidezko birgaitze-programa pilotuak garatzea. 

Alokairua ordaintzen laguntzeko GAZTELAGUN programa 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen emantzipazioa sustatzea Bai   

Hartzaileak 

35 urtetik beherako gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

5000000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1006932,08 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

•  
• Zenbat gazte dauden programan etxebizitza partekatuen aukeran 

• 273 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gaztelagun programaren onuradunen kopurua • 2500 • 715 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Etxebizitza Plangintzaren eta 
Prozesu eragileen zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza eskuratzeko aukera gehiago gazteentzat 

Ildoa Gazteen alokairua bultzatzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 
Gazteek etxebizitza eskuratzeko aukera sustatzea, etxebizitza 
berriak, zuzkidura-bizitokiak edo bitartekaritza-programak 

alokatuz 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Para ello, Etxebizitza babestuen lehentasunezko erreserba bat ezarriko da gazteentzat.. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen emantzipazioa sustatzea. Bai   

Hartzaileak 

35 urtetik beherako gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

21715500 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

21445113,904 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Kontratu-bisatuagatik etxebizitza bat eskuratu duten gazteen 
kopurua 

• Zuzkidura bat eskuratu duten gazteen kopurua 
• ASAP eta Bizigune bitartekaritza-programen bidez etxebizitza bat 

eskuratu duten gazteen kopurua 

• 2286 

• 466 
• 809 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• 2019an egindakoe txebizitza berrietan, gazteei 
zuzenduriko kopurua 

• 277 • 923 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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OSASUN SAILA 

Osasun publikoaren eta adikzioen zuzendaritza 

Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osasun publikoaren eta 

adikzioen zuzendaitza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Alkohol eta tabako kontsumoen murrizketa 

Jarduketaren izena Adingabeak eta alkohola programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 
Alkoholaren kontsumoa prebenitzeko programa bat garatzea, berariaz adingabeentzat. 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kontsumitu ohi diren eta gizartean onarpen handiena duten substantziak desnormalizatzeko 

ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen osasunaren aldeko esku-hartzeak 
koordinatzea. 

Alkoholaren kontsumoak populazio 
horretan duen prebalentzia murriztea. 

Alkoholaren kontsumoan hasteko adina 
atzeratzea. 

 

Bai   

Hartzaileak 

Nerabe adingabeak 

Gizartea, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

116546 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

400401 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Hartzaileen kopurua 

•  
•  

• Erakunde laguntzaileen kopurua 
• Sortutako materialak 

• Lortutako akordioak 
• Batzar kopurua 

•  
• Erakunde laguntzaileen kopurua 

• 35.000 gazte 

• 45 
• - 

• 8 
• 45 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• "Alkohola eta adingabeak" alkohol-kontsumoari 

buruzko programa espezifikoetan parte-hartzaile 
kopurua 

• 35000 • 38893 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Enpresak, GKEak eta Udalak 

Ohar orokorrak  
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Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osasun publikoaren eta 
adikzioen zuzendaitza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Alkohol eta tabako kontsumoen murrizketa 

Jarduketaren izena 
Prebentzio- eta murrizketa-programak/prebentzio selektiboa 

jai- eta aisialdi-eremuetan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Arrisku Kontsumoak eta drogen kontsumoarekin lotutako arriskuak gazteen artean 

aisialdirako murriztea helburu duten programak abian jartzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kontsumitu ohi diren eta gizartean onarpen handiena duten substantziak desnormalizatzeko 

ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Prebentzio- eta prestakuntza-programak 

garatzea, kontsumo arduratsuko 
baliabideak eta jarraibideak eskaintzeko, 

aisia eta drogen kontsumoa binomioaren 
disoziazioa errazteko. 

Arrisku-jokabideak murriztea, bereziki jai 
eta aisialdian gertatzen direnak. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

250000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

632620 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua 

•  
• Partehartzaile kopurua 

•  
• Diruz lagundutako elkarteen kopurua 

• Datua - 
• 80 

• 18 GKE/43 toki-erakunde 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prebentzio- eta murrizketa-programak/prebentzio 

selektiboa jai- eta aisialdi-eremuetan parte hartu 
dutenen kopurua 

• 40000 • 48382 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Udalak, mankomunitateak eta GKEak 

Ohar orokorrak  
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Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osasun publikoaren eta 
adikzioen zuzendaitza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gainkarga eta obesitatea murriztea 

Ildoa Jarduera fisikoa eta ariketa sustatzea gazteen artean 

Jarduketaren izena 

Ikasleen guraso-elkarteentzako eta EAEko unibertsitatez 

kanpoko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-
kooperatibentzako eskola-bideetarako diru-laguntzak, ikasleen 

artean mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara 
ditzaten. 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bizimodu aktiboa, garraiobide aktiboen erabilera eta aukeretarako sarbidea errazteko 

neurriak sustatzea 

Lehentasunezko 
ekimena 

Ikasleen artean mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak garatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Eskola-biztanleak komunitate aktiboagoak 

izatea, eta, horrela, haien osasuna 
hobetzea, gaixotasunak prebenitzea, 

gizarte-harremanak eta bizi-kalitatea 
hobetzea, onura ekonomikoak ematea eta 

ingurumenaren iraunkortasunari 
laguntzea. 

Ikasleak kaleetan segurtasunez eta 

autonomiaz mugitu ahal izatea eta espazio 
publikoaren erabilera eta gozamena 

berreskuratzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 
Lehen Hezkuntzako ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

94000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

94000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Elkarte eskatzaileen kopurua 
• Diru-laguntza jaso duten elkarteen kopurua 

• 128 
• 27 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Elkarte eskatzaileen/diruz lagundutako elkarteen 

kopurua 

• 60 eskatzaile/20 diruz 

lagunduta 

• 128 eskatzaile/27 diruz 

lagunduta 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osasun publikoaren eta 
adikzioen zuzendaitza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Alkohol eta tabako kontsumoen murrizketa 

Jarduketaren izena Kerik gabeko gazteak programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kontsumitu ohi diren eta gizartean onarpen handiena duten substantziak desnormalizatzeko 

ekimenak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 
Gazteen tabako-kontsumoaren aurkako 

borroka 
Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

24000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

17200 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako jardueren kopurua 
• 76 ikastetxek eta 6586 ikaslek parte hartzen 

dute 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• "Kerik Gabeko Gazteak" programan parte-hartzaile 
kopurua 

• 76 ikastetxe/6.586 ikasle 
• 76 ikastetxe/6.586 

ikasle 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Ikastetxeak 

Ohar orokorrak  
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Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osasun publikoaren eta 
adikzioen zuzendaitza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazterian bizi sexual osasuntsu baten alde egitea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunen prebentzioa 

Jarduketaren izena Txertoen Euskadiko umeentzako egutegia 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nerabeei Papiloma birusaren aurkako txertoa jartzeko programa. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Nerabeekin esku-hartze komunitarioa egiteko programak, GIB/hiesa prebenitzeko 

programak, sexu-transmisiozko infekzioak eta planifikatu gabeko haurdunaldiak eskolatutako 
nerabeentzat 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Dauden arazoen araberako tratamendu- 

eta birgaitze-programak eskaintzea. 
Ahalik eta estaldura handiena lortzea 

txertoaren bidez 

Bai   

Hartzaileak 

12 urteko nerabeak (neskak). 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

865280 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

865280 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Txertoen estaldura: %. • 0,926 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Nerabeak Giza Papilomaren Birusaren (GPB) aurka 
txertatzeko programa. 

• Estalduraren % 90 • 85,48% 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Osakidetza 

Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osakidetza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazterian bizi sexual osasuntsu baten alde egitea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunen prebentzioa 

Jarduketaren izena 
GIBaren, C hepatitaren eta sexu-transmisiozko infekzioen 
arloan lan egiten duten GKEentzako diru-laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Herritarrentzako prebentzio-programak garatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

GIBaren aurkako borroka, C hepatitsa. Bai   

Hartzaileak 

Elkarteak 
GKEak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

300000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Eskatutako laguntza kopurua • 35 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundutako proiektuen kopurua • 33 • 35 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• GKEak 

Ohar orokorrak  
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Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osakidetza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazterian bizi sexual osasuntsu baten alde egitea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunen prebentzioa 

Jarduketaren izena 
GIB/hiesa, STIak eta nahi gabeko haurdunaldia prebenitzeko 

programa, ikasgelan esku hartuz eskolatutako nerabeentzat 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Nerabeekin esku-hartze komunitarioa egiteko programak, GIB/hiesa prebenitzeko 

programak, sexu-transmisiozko infekzioak eta planifikatu gabeko haurdunaldiak eskolatutako 
nerabeentzat 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Sexu-harremanetan segurtasunez eta 

arduraz moldatzeko trebetasun eta 
baliabide pertsonalen garapena sustatzea. 

GIB bidezko infekzioari, sexu-
transmisiozko infekzioei eta nahi gabeko 

haurdunaldiari buruzko ezagutzak 
hobetzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

2000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Prestakuntza-proiektuak dituzten ikastetxeen kopurua • 100 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Ikastetxeak 

Ohar orokorrak  
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Saila Osasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osakidetza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazterian bizi sexual osasuntsu baten alde egitea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunen prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Xiringak trukatzeko eta hiesaren aurkako kita farmazietan, 
hiesaren aurkako elkarteetan eta espetxeetan banatzeko 

programa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Lehentasunezko 
ekimena 

Herritarrentzako prebentzio-programak garatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 

GIBa eta C hepatitisa bezalako beste 
infekzio batzuk transmititzeko arriskua 

minimizatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Drogak bide parenteraletik hartzen dituzten gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

76800 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Xiringak trukatzen dituzten farmazien kopurua 
•  

• Parte hartu duten elkarteen kopurua 
•  

• Hiesaren aurkako zenbat kit banatu diren 
•  

• Xiringak trukatzen dituzten espetxeen kopurua 

• 47 

• 0 
• - 

• 3 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Hiesaren aurkako xiringa / kit banatu kopurua • 120000 • 129080 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Farmazialarien elkargoak, GKEen eta espetxeak 

Ohar orokorrak  
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SEGURTASUN SAILA 

Segurtasuna koordinatzeko zuzendaritza 

Saila Segurtasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Segurtasuna koordinatzeko 

zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Trafiko-istripuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Udaltzaingoek trafikoan ezbehar-kopurua murrizteko 

prestakuntza-jarduerak egitea 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Trafikoko ezbehar-kopurua sentsibilizatzea eta prebenitzea udaltzaingoek antolatutako bide-
segurtasuneko ikastaroen bidez, ikastetxeetako nerabe eta gazteei zuzenduta. Bide-

arriskuak identifikatzea bidaiari eta oinezko gisa. 

Jarduerak ikasgelan eta ikastetxeko inguruetan bizikletaz egiten diren irteeretan egiten dira. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Bide-arriskuko jokabideei eta horien ondorioei buruzko kanpainak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Istripu-arriskuak murriztea. 

Eguneroko joan-etorrietan sor daitezkeen 
arriskuez jabetzea. 

Arriskuak hartzeko orduan erabaki 
irrazionalak identifikatzeko gai izatea, 

arriskuari egokitzeko estrategiak egin ahal 
izateko 

Zati baten   

Hartzaileak 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Gastu orokorrak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Gastu orokorrak 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
 
Gastu orokorretan subsumituta 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Buruturiko ekintza kopurua 

•  
• Zenbat ikaslerengana iritsi den 

• 116 
• 1903 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako jardueren kopurua 
•  

• 116 • 116 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak  
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Joko eta ikuskizun zuzendaritza 

Saila Segurtasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Joko eta ikuskizun zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari/sare sozialei lotutako arriskuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena Ikastetxeetatik gertu dauden joko-lokalen kontrola indartzea 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Adingabeek jokoa debekatzea kontrolatzea, ikastetxeetatik gertu dagoen espazio fisikoan 
zehaztuz, udaltzaingoekin lankidetzan. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Jokoaren eta teknologia digitalen eta horien aplikazio berrien erabilera desegokiari lotutako 

arriskuak murriztera bideratutako prebentzio-programak eta -jarduerak diseinatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

 
Adingabeak eta joko- eta ostalaritza-

lokalen titularrak sentsibilizatzea 
adingabeen jokoaren legezko debekuaz. 

Bai  

Jokoaren Euskal 

Behatokia abian jartzeak 

"ekintza-plan" bat sortu 
du, eta haren 

ardatzetako bat da "2. 
Herritarrak informatzea 

eta sentsibilizatzea 2.1. 
Herritarrak oro har eta 

gazteak bereziki 
informatzeko kanpainak 

2.2. Eskola-inguruneko 
hezkuntza- eta 

Hartzaileak 

Ikasleak. 
Adingabeak. 

Joko- eta ostalaritza-lokalen titularrak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Ikuskapen kopurua. 

•  
•  

• Adingabeen jokoagatik/presentziagatik hasitako zehapen-
espedienteen kopurua 

• 3.650 ikuskapen 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bilera kopurua 
• 10 (2 joko-sektore 

bakoitzeko) 
• 10 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Segurtasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Joko eta ikuskizun zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirol praktika maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirol praktikaren sustapena 

Jarduketaren izena 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta Kirol Elkarte 

Anonimoen eta Kirol Federazioen arteko lankidetza-
protokoloaren jarraipena eta bultzada, kiroleko indarkeriaren, 

arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurka 
borrokatzeko. 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Azaroaren 20an Kirolan indarkeria nola saihestu aztertzeko jardunaldiak egingo dira. Hainbat 
eragileren eta administrazioaren arteko bileren emaitza. Horien ondorioz, aldatu egin 

beharko da Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kirol-klub, kirol-sozietate anonimo 
eta kirol-federazioen arteko lankidetza-protokoloa, Kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, 

xenofobiaren eta intolerantziaren aurka borrokatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kirolean indarkeriazko jarrerak eta portaera txarrak desagerrarazteko kontzientziazioa eta 

sentsibilizazioa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kirolean indarkeriazko jarrerak 
desagerraraztea 

Bai  

Klubekiko harremana 
areagotu egin da, klubek 

zaletasunekin 
elkarreragin dezaten, 

indarkeriazko jarrerak 
desagerrarazteko asmoz. 

Hartzaileak 

Kirol-klub eta -sozietate anonimoak. 

Kirol-erakundeak. 
Kirol-federazioak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Batzar kopurua • 6 batzar 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bilera kopurua • 1 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Segurtasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Joko eta ikuskizun zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirol praktika maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirol praktikaren sustapena 

Jarduketaren izena 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kirol-klub, kirol-

sozietate anonimo eta kirol-federazioen arteko lankidetza-
protokoloari buruzko publizitate-kanpainak, kiroleko 

indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta 
intolerantziaren aurka. 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

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

federazioen arteko lankidetza-protokoloari lotutako publizitate-kanpainak garatzea, 
indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurka kirolean 

Lehentasunezko 
ekimena 

Kirolean indarkeriazko jarrerak eta portaera txarrak desagerrarazteko kontzientziazioa eta 
sentsibilizazioa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

19/2007 Legearen aplikazio-eremuan 

sartzen diren kirol-ikuskizunetan 
gertatutako indarkeria-gertaerak 

saihestea. 

Bai  

Sarrera guztietan 

agertzen dira debekatuta 
dauden eta 19/2007 

Legeak zehatu ditzakeen 
jarrera guztiak. 

Estadioetako sarreretan 
kontrolak areagotu dira, 

debekatutako materiala 

sartzea eragozteko, 
klubaren segurtasun 

pribatua tartean sartuz. 

Hartzaileak 

Kirol-elkarteak eta -klubak. 
Kirol-sozietate anonimoak. 

Kirol-federazioak. 
Herritarrak oro har 

 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Kanpaina kopurua 

• Klubek kartel finkoak eta oroigarriak jarri 

dituzte bideomarkatzaileetan, bai gure arauari 
dagokionez, bai droga-mendekotasunei 

dagokienez. 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kanpaina kopurua • 1 • 0 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Segurtasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Joko eta ikuskizun zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari/sare sozialei lotutako arriskuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Adingabeen jokoa saihestea, adingabeen nortasun-agirietan 

faltsifikazioak antzemanez 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

2018. urtean 2 bilera egin dira joko-lokalen titularren, ostalaritza-establezimenduen 
titularren eta Ertzaintzaren Polizia Zientifikoaren Unitateko agenteen artean, joko-lokalen 

titularrei (eta ostalaritzako titularrei) pertsonen identifikazio-dokumentuak faltsutzeari 
buruzko aholkularitza emateko. 2019an, informazio- eta aholkularitza-ildo horri jarraitu nahi 

zaio. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Jokoaren eta teknologia digitalen eta horien aplikazio berrien erabilera desegokiari lotutako 
arriskuak murriztera bideratutako prebentzio-programak eta -jarduerak diseinatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Evitar que la presencia y el juego de 

menores en los supuestos de prohibición 
legalmente establecidos 

Bai  

Behatokiaren "ekintza-

plan" horren barruan, 3. 
3. Prestakuntza eta 

lankidetza  

3.1. Osasun-langileen 
prestakuntza eta 

jarduera-protokolo 
koordinatuak 

3.2. Sektoreko 
enpresetan lan egiten 

duten langileen 
prestakuntza 

3.3. Polizia-agenteen 
arteko lankidetza 

Hartzaileak 

Joko-enpresak/-operadoreak 

Ostalaritzako lokalen titularrak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Batzar kopurua 

• Bilerak jokoaren sektoreekin (kasinoak, 

bingoak, joko-aretoak, apustu-enpresak eta 
ostalaritza), bai eta EAEn ludopatiaren gaian 

laguntzen duten elkarteekin ere. 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Ikuskapen kopurua/hasitako zehapen-espedienteen 

kopurua 

• Joko-aretoen eta apustu-

lokalen % 70, gutxienez. 

• 3650 adingabeen 

presentzia-
ikuskapenak/9 zehapen-

espediente adingabeen 
jokoagatik/4 joko-

lokalera sartzeagatik 

(joko-lokaleko 

espedienteak)/21 LEPAR 
arau-hausteagatik 

(adingabe arau-
hauslearentzako 

espedienteak) 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Trafiko zuzendaritza 

Saila Segurtasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Trafiko zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Trafiko-istripuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Mugikortasun seguru eta jasangarriari buruzko baliabide 
didaktikoak prestatzea eta banatzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nerabeen eta gazteen artean bide-arriskuko jokabideez kontzientziatzea eta horiek 
prebenitzea 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeen eta gazteen artean bide-

arriskuko jokabideez kontzientziatzea eta 
horiek prebenitzea 

Bai   

Hartzaileak 

DBHko eta MEEko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

90000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

90000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Eskola-sistemarako prestatutako baliabideen kopurua • 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Baliabide kopurua • 2 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Segurtasun Saila 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Trafiko zuzendaritza 

Ardatza Ongizate eta bizitza osasuntsua 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen arrisku-portaerak eta/edo adikzioak (substantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Trafiko-istripuei buruzko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Bide-arriskuko jokabideei eta horien ondorioei buruzko 
kanpainak (abiadura, alkohola eta drogak edo segurtasun-

gailuak) 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gidari/nerabeen artean bide-arriskuko jokabideez kontzientziatzea eta horiek prebenitzea. 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gidari/nerabeen artean bide-arriskuko 
jokabideez kontzientziatzea eta horiek 

prebenitzea. 
Bai   

Hartzaileak 

DBHko eta MEEko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

219000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

219000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Partehartzaile kopurua • 20158 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaile kopurua • 20600 • 20158 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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LAN ETA JUSTIZIA SAILA 

Gizarte ekonomiaren zuzendaritza 

Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte ekonomiaren 

zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Junior kooperatiben programa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hezkuntza-eremuan kooperatibak sortzeko programa, gazteen espiritu ekintzailea garatuz 
eta bideratuz, beren prestakuntza-jarduerak enpresa bat sortzeko benetako 

esperientziarekin uztartzen dituztenak. Jarduera-ildo horren barruan, kooperatiba-

sozietateak eratzea diruz laguntzen da. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sï 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kooperatiba-sozietateak martxan jartzen 

laguntzea. Gazteen kolektiboari 
dagokionez, helburua da forma juridikoa 

ematea hezkuntzaren eremuan 
kooperatibak sortzeari, prestakuntza-

jarduerak eta benetako lanak uztartzen 
dituzten gazteen espiritu ekintzailea 

garatuz eta bideratuz. 

Ez   

Hartzaileak 

Enpresa sortu berriak. Unibertsitateko ikasleek osatutako kooperatiba-sozietateak, unibertsitatearen tutoretzapeko 
prestakuntza akademikoaren barruan enpresa bat garatzen dutenak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

10000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• 2019an lortzea espero den enpresa onuradunen kopurua edo 

ehunekoa 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• 2019an onuradun izango diren enpresen kopurua • 1 • 0 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte ekonomiaren 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena 
Gizarte-ekonomiari buruzko prestakuntza- eta hedapen-

ikastaroak gazteentzat 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitate- eta sozietate-eremuko hainbat hezkuntza-eragile: - Gizarte-ekonomiako 
prestakuntza espezifiko eta bereizira bideratutako ekintzak, kooperatibismoari edo lan-

sozietateei buruzko ezagutza oro har hasteko, hobetzeko edo kualifikatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sï 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen artean enpresa-bokazioak piztea 

helburu duten proiektuak koordinatzea; - 
Unibertsitateko gazteei gizarte-

ekonomiako enpresa bat diseinatu eta 
sortzeko prestakuntza ematea 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

100000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako laguntzen kopurua • Ez du aplikatzen 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako laguntzen kopurua • 3 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte ekonomiaren 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Ekintzailetza sozial programa 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gizarte-ekonomiako enpresak sustatzeko eta enpresa-plana diseinatu, garatu eta gauzatzeko 

gastu orokorretarako laguntzak. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sï 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jarduketa-planak egin, garatu eta 

gauzatuz, lurraldean gizarte-ekonomiako 
enpresak sor ditzaten sustatzea, jarduera-

planak aplikatzeko enpresa-haztegiak 
bermatzeko gaitasuna duten eskualdeko 

hezkuntza-erakundeen eta gizarte-
ekonomiako enpresen partaidetza duten 

erakundeen aldetik. 

Bai   

Hartzaileak 

Enpresa sortu berriak. Nortasun juridiko propioa duten erakundeak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

79200 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

120000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteen partaidetza osoa duten sortutako enpresen kopurua • 12 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sortu diren enpresen kopurua • 20 • 12 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte ekonomiaren 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Ekintzailetza Soziala 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gizarte-ekonomiako enpresetan bazkide langileak sartzeagatiko diru-laguntza. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sï 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizarte-ekonomiako enpresen sozietate-
oinarria handitzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

100000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

38974 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua edo ehunekoa • 25 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Pertsona onuradunen portzentaia • 100% • 25% 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte ekonomiaren 
zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Jarduketaren izena Ekonomia soziala gazteen artean ezagutarazteko jaurdunaldiak 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitate- eta sozietate-eremuko hainbat hezkuntza-eragilek burututae:  Gizarte-
ekonomiako prestakuntza espezifiko eta bereizira bideratutako ekintzak, kooperatibismoari 

edo lan-sozietateei buruzko ezagutza oro har hasteko, hobetzeko edo kualifikatzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Sï 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen artean enpresa-bokazioak piztea 

helburu duten proiektuak koordinatzea; - 
Unibertsitateko gazteei gizarte-

ekonomiako enpresa bat diseinatu eta 
sortzeko prestakuntza ematea 

Bai   

Hartzaileak 

Euskal enpresak; gizarte-ekonomiako enpresetako bazkide langileak, unibertsitateko ikasleak eta bigarren hezkuntzako 

ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

100000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• restakuntza jaso duten bazkideen eta bazkide ez direnen gutxi 
gorabeherako kopurua 

• 500 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kide eta kide ez diren partehartzaileen kopurua • 500 • 500 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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OSALAN  

Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

OSALAN 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gaztaroko lan baldintzen hobekuntza 

Ildoa Informazio eta orientazio sozio-laborala 

Jarduketaren izena 
Hezkuntza primarioan eta bigarren hezkuntzan laneko 
arriskuen prebentzioa sustatzeko plana 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"GaztePreben" sendotzea. Atal espezifiko bat da Osalanen webgunean gazteentzat, eta 

arriskuen prebentzioaren arloko edukiak hainbat eremutan zabaltzen dira: etxean, eskolan, 
aisialdian, lan-arloan, formatu digital interaktiboan dauden eta deskarga daitezkeen edukien 

bidez. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko ezagutza sortzea eta zabaltzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arriskuen prebentzioaren kultura 

sustatzea, oro har, eta, bereziki, gazteen 
artean 

Bai   

Hartzaileak 

Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako eta Batxilergoko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

0 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• - • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• - • - • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Ez zegoen ezarrita magnitude-adierazlerik, baina 7692 bisita egin dira webgunera (2020rako 
ezarritako adierazlea) 
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Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

OSALAN 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gaztaroko lan baldintzen hobekuntza 

Ildoa Ezbehar-tasa murriztea 

Jarduketaren izena 
Ikasleek Osalanera egindako bisitak, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko informazioa eta dokumentazioa 

jasotzeko 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lanbide Heziketako (LH) eta Unibertsitateko ikasleek bisitak egin dituzte Osalanen, laneko 

arriskuen prebentzioari buruzko informazioa eta dokumentazioa jasotzeko. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Gazteei prestakuntza ematea laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, lan-merkatuan 

sartu aurreko etapetan 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Osalanen Bizkaiko Lurralde Zentrora bisitak egiteko 

programa aldi baterako geldiarazi da, programa hori 
berrikusteko. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laneko arriskuen prebentzioaren kultura 
sustatzea LHko eta unibertsitateko 

ikasleen artean. 
   

Hartzaileak 

EAEko LHko eta unibertsitateko ikasleak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• - • - 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• - • - • - 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 2020an, berriz ekin zaio jarduerari, berrikuspenaren ondoren. 
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Saila Lana eta justizia 
Zuzendaritza 
arduraduna 

OSALAN 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gaztaroko lan baldintzen hobekuntza 

Ildoa Ezbehar-tasa murriztea 

Jarduketaren izena ADI Proiektua 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

 

Osalanen hitzarmena Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioarekin (FTSI), 
Euskadiko Lanbide Heziketako prestakuntza-zentroak bisitatzeko, ikasleen 

artean Laneko Arriskuen Prebentzioa (LAP) sustatuz. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Gazteei prestakuntza ematea laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, 

lan-merkatuan sartu aurreko etapetan 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki 
eginez gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteriaren arloan laneko arriskuen 
prebentzioa sustatzea 

Bai   

Hartzaileak 

EAEko Lanbide Heziketako ikasleak 

2019rako 
programatu
tako 
aurrekontua 

6000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

6000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bisitatutako LHko zentroen kopurua 

• Zenbat ikaslerengana iritsi den 
• Gogobetetze-maila 

• 5 

• 508 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bisitatu diren LH zentruen kopurua • 4 • 5 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA 

Merkataritza zuzendaritza 

Saila 
Turismoa, merkataritza eta 

kontsumoa 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Merkataritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa 
 

EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 
Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak 

prestatzeko beken programa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Merkataritza-sektorea hobeto ezagutzeko bekak, garapenean osagai praktiko 

handia dutenak. Bekadunak merkataritza-banaketaren arloan lan egiten duten 

enpresa edo erakundeetara bidaltzen dira 9 hilabetez, erakundearen eguneroko 

jardunean parte har dezaten, tutore batek gainbegiratuta. 

Lehentasunezko 
ekimena 

Merkataritza-sektorea hobeto ezagutzeko bekak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki 
eginez gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Merkataritza-sektoreko 
arduradunen eta titularren 

gaitasuna handitzea; merkataritza-
banaketarekin lotutako 

lanpostuetan hasteko behar besteko 
gaitasuna duen tituludunen 

kolektibo bat prestatzea 

Bai  

 
Ikasturte amaierako 

azterketa gainditu 
da. Onartutako 

proiektu baten 
defentsa. 

Bekadunaren eta 
enpresaren parteari 

buruzko hiruhileko 
txostenak. 

Hartzaileak 

 

Unibertsitateko tituludunak edo Marketin eta Publizitateko edo Salmenta eta Merkataritza Espazioen 

Kudeaketako lanbide-heziketako goi-mailako zikloetako tituludunak, 32 urtetik beherakoak 

2019rako 
programatu
tako 
aurrekontua 

70000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

70000 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bekadun kopurua 

• Prestakuntza teorikoko orduak 

• Praktiketako prestakuntza-orduen kopurua 

• 10 

• 0 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bekarioen zenbatekoa • 29 • 10 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EHU/UPVk prestakuntza teorikoan parte hartzen du 
Merkataritza Ganberak: 3, Federazioak: 3, Garapen Agentzia: 

1, Merkataritza Elkarteak Merkatariak: 20, Ganberak:, 

Nazioarteko Ganberak: 2, Udalak:5 

Ohar orokorrak  
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KONTSUMOBIDE 

Saila 
Turismoa, merkataritza eta 

kontsumoa 

Zuzendaritza 
arduraduna 

KONTSUMOBIDE 

Ardatza Partehartze eta konpromezu soziala 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumoaren aurrean arduratsuagoak diren gazteak 

Ildoa 
Kontsumorako hezkuntza eta prestakuntza, eta baliabideen erabilera 
arduratsua 

Jarduketaren izena Jasangarritasunaren alorrean formakuntza tailerrak 
Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Tailerren edukia Hondakinen, Baliabide Naturalen eta Kontsumo Arduradunaren 
gaietara bideratuta egongo da, baita hainbat arlotako beste tailer batzuetara 

ere:  
1. Etiketatze arloa 

2. Erosketa eta zerbitzuen arloa 

3. Kontsumitzaileen eskubide eta betebeharren arloa 

4. Segurtasun arloa 
5. Finantza zerbitzuen arloa 

6. Elikadura arloa 
7. Publizitate arloa, ingelesezko tailerrak eta publizitateari, gazteriari eta 

kontsumoari buruzko jardunaldi teoriko praktikoak  
8. Pertsonentzako jardunaldi teoriko-praktikoak 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki 
eginez gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen artean sentsibilizazio-

ekintzak garatzea, kontsumo 
arduratsuaren eta ingurumenaren 

aldetik jasangarriaren ohituretan 
eta jarreretan aurrera egiteko. 

Kontsumitzaileek eta erabiltzaileek 
'Kontsumoa arduratsua' ren 

irizpideen arabera jardutea; hau da, 
beren eskubideak eta horiek 

erabiltzeko modua ezagutzea, 

merkatuan esku hartzen duten 

guztiek kontuan har eta errespeta 
ditzaten ondasunak erosi edo 

zerbitzuak kontratatzerakoan. 
Publizitateak kontsumitzaileengan 

duen eraginari buruz hausnartzea 
eta publizitate-mezuen aurrean 

jarrera kritikoa izatea ahalbidetuko 
duten tresnak eskuratzea. 

Jardunaldi teoriko-praktikoak 

hezitzaileentzat: kontsumoari 
buruzko gai interesgarriak lantzea, 

hezkuntza-lana erraztuko dieten 
tresnak emateko. 

Teknologia berrien erabilera 
arduratsua sustatzea gazteengan, 

haien eskubideak eta betebeharrak 
ezagutuz 

Bai   
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Hartzaileak 

Bigarren hezkuntzako 2. zikloko ikasleak, batxilergoa, helduen hezkuntza-zentroak, heziketa-zikloak, 

hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonak, gizarte-talde desberdinak eta herritarrak, oro har. 

2019rako 
programatu
tako 
aurrekontua 

473110 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

473110 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Buruturiko tailer kopurua 

• Partehartzaile kopurua 
• Gazte kopurua 

• 2290 

• 22930 
• 22930 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Burutu diren tailerren kopurua • 20000 • 675 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  

 

  



Evaluación de seguimiento Año 2019 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 
Turismo eta ostalaritza zuzendaritza 

Saila 
Turismoa, merkataritza eta 

kontsumoa 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Turismo eta ostalaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitatezko enplegudun gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan aukerak sustatzea 

Jarduketaren izena 

Lankidetza-hitzarmena, Eusko Jaurlaritzako Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumoa Sailaren eta Deustuko 
Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko 

Turismo Sailaren artekoa, bertako ikasleei 
prestakuntza-praktikak egiteko 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bekak ondoko ataletan; 

2019ko Estatuko Turismo-feriak 
Basquetour Marketing 

Getxoko Kruzeroen Bulegoan 

Aireportuko Turismo Bulegoan 

Lehentasunezko 
ekimena 

 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki 
eginez gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Helburua da turismo-eskoletako 

ikasleek prestakuntza praktiko 
eguneratua eta ikasketa-planetan 

eskuratutako prestakuntzaren 
osagarria izatea, ikasleek kalifikazio 

hobea izan dezaten, turismo-
sustapeneko jardueraren benetako 

inguruabarretara egokituta, 
ondoren lan-munduan errazago sar 

daitezen. 

Bai   

Hartzaileak 

Deustuko Unibertsitateko Turismo Eskoletako ikasleak, Bilbon eta Donostian dauden zentroetan 

2019rako 
programatu
tako 
aurrekontua 

25000 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

25000 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.09.11.0000.3.454
.99.75111.004/S 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako praktiken kopurua 
• Ikasle kopurua 

• 37 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Buruturiko praktiken kopurua • 12 • 37 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien 
Fakultateko Turismo Saila 

Ohar orokorrak  

 


