06.
BERDINTASUNERAKO PLANA
Irungo Udaleko Berdintasunerako Planak 4 ardatz nagusi, 16 programa, 17 helburu eta 67 ekintza ditu.

ARDATZA

PROGRAMAK

HELBURUAK

EKINTZAK

BERDINTASUNERAKO GOBERNANTZA

5

6

26

BALOREEN ALDAKETA ETA EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

6

6

30

2

2

8

INDARKERIA MATXISTAREKIN AMAITZEKO BORROKA

3

3

12

GUZTIRA

16

17

76

GIZARTE-ANTOLAMENDU ERANTZUNKIDEA

BERDINTASUNERAKO GOBERNANTZA
01 Programa: Lidergoa, erabakien hartzea eta berdintasunaren kudeaketa bermatzen duten azpiegiturak eta koordinazioa.
Helburua: Berdintasunaren kudeaketa bermatzeko beharrezko azpiegiturak finkatu.

URTEA

EKINTZAK
17

1. Barne-funtzionamenduko
araudi
Departamentuarteko Batzordeari.

bat

18

19

AURREKONTUA
20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

Idazkaritza,
Zerbitzu
Juridikoak eta Kontratazio
arloa.
Sailetako buruak

Barne-funtzionamenduko araudia onetsia
(bai/ez).
Urteko bilera kopurua
Izendatutako pertsona kopurua sexuaren
arabera
Parte-hartzaileen % Arloen arabera
Arloa sortzea (bai/ez)

21

eman

2. Udaleko
Arlo
bakoitzean
departamentuarteko
Batzorderako arduradunak izendatzea.
3. Bertintasun Arloa sortzea

Alkatetza

02 Programa: Politika publikoetan zeharkakotasunaren lanketa
Helburua: Politika publikoetan genero ikuspegia txertatu

URTEA

EKINTZAK
17

4. Udal arlo guztietako diru laguntzen deialdi eta
oinarrietan berdintasun irizpideak txertatu.
5. Udalak izenpetzen dituen kolaborazio hitzarmenetan
berdintasun irizpidean txertatu.
6. Irungo Udaleko kontratazioetan berdintasun klausulak
txertatu

7. Udaleko lan eskaintza guztietan genero ikuspegia
txertatu
8. Udalak sustatutako lehiaketen oinarrietan berdintasun
irizpideak txertatu.
9. Udalak sustatutako tribunal eta epaimahaietan
konposizio parekidea bermatu.
10. Emakumeen eta gizonezkoen oreka bermatu izendapen
askeko lanpostuetan

18

19

AURREKONTUA
20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

Diru laguntzak dituzten
arloak
Hitzarmenak dituzten
arloak
Idazkaritza,
Zerbitzu
Juridikoak eta Kontratazio
arloa.
Arlo guztiak
Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.
Lehiaketak sustatzen
dituzten udal arlo guztiak.
Epaimahaiak izendatzen
dituzten udal-arlo guztiak.
Alkatetza.

Berdintsaun iripideak txertatu dituzten
diru-laguntza kopurua.
Genero
ikuspegia
txertatu
duten
Kolaborazio hitzarmen kopurua eta %
Berdintasun klausulak txertatuta dituzten
plantilla-kontratu kopurua.
Berdintasun
klausulak
dauzkaten
kontratu kopurua.
Berdintasun
ikuspegia
txertatuta
daukaten lan eskaintza kopurua.
Berdintasun
ikuspegia
txertatuta
daukaten lehiaketa kopurua.
Tribunal eta Epaimahai kopurua
parekidetasunaren arabera.
Izendapen askeko lanpostuetan dauden
emakume eta gizon kopurua.

21

03 Programa: Berdintasunaren printzipioa integratzen duten prozedura administratiboak eta hizkuntza berdintasuna.
Helburua: Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista bermatu.

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

11. Herritarrei modu fisikoan eskaintzen zaizkien eskariak
eta eranskinak hizkera inklusiboarekin.
12. Administrazio elektronikoan eskariak eta eranskinak
hitzkuntza inklusiboan.

Udal sail guztiak
Informazioaren gizarte eta
herritarren parte-hartze
arloa
Udal sail guztiak

13. Hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatzeko, Udalaren
web orrialdea egokitu.
14. Hizkuntza inklusiboaren erabileran sor daitezken
zalantza posibleei aholkularitza zerbitzu jarraitu bat
eskaini.
15. Udalerrian hizkuntza berdintasuna sustatzea.

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa
Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa

Hizkuntza inklusiboa erabiltzen duten
eskari eta eranskin kopurua eta %.
Administrazio elektronikoan hizkuntza
inklusiboa erabiltzen duten eskari eta
eranskin kopurua eta %.
Lenguaia ez sexistaren erabilera web
orrialdean (bai/ez).
Aholkularitza eskatzen duten pertsona
kopurua sexua eta departamentuaren
arabera.
Berdintasun gaietan euskeraz eskainitako
ekintzen portzentaia.

Helburua: Datuak sexuz bereiztea bermatzea.

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

16. Udal sailek egindako memorietan sexu bereizketa
bermatzen den birpasatu eta datuen analisia egin, sexubereizketa kontuan izanda.
17. Udal programa guztien parte hartzaileen informazioa
jasotzerakoan sexu aldagaia txertatu.
18. Arlo guztietako udal baliabide eta programa guztien
parte hartzaileen analisi bereizgarri bat egin.

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

8.000€

Udal sail guztiak

Sailaren arabera, sexuz bereizketa
egiten duten memorien kopurua.

Udal sail guztiak

Parte hartzaile kopurua, sexu eta
programaren arabera.
Arlo guztietako udal baliabide eta
programa guztien parte hartzaileen
analisi bereizgarria (bai/ez).

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa

04 Programa: Politika publikoetan berdintasunaren printzipioa eraldaketarako elementua izatea bermatuko duen trebakuntza pertsonal tekniko eta politikoan.
Helburua: Udal kudeaketan berdintasuna txertatzeko ezagutza eta konpetentzia profesional nahikoa sortu langileria politiko eta teknikoaren artean maila guztietan.

URTEA

ADIERAZLEAK

EKINTZAK

AURREKONTUA
17

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

21

19. Berdintasunean oinarritutako urteko Formakuntza Plan
bat diseinatu maila ezberdinak kontuan izanda
(oinarrizkoa eta aurreratua) eta langile guztiei zein arlo
konkretuetara zuzenduta.
20. Udaleko
politikariei
Berdintasunaren
inguruko
formakuntza eskaini, politika publikoetan berdintasuna
aplikatzeko programa integrala eskaintzen duten
urteroko ekintak medio: berdintasun legeen aplikazioa,
berdintasunaren inguruko praktika onak udal
kudeaketan, etab.
21. Sail-arteko batzordean urteko formakuntza.

2500,00€/urtean

Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.

600,00€/urtean

Alkatetza

(17.
barne)

Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.

ekintzaren

Egindako ekintza hezitzaile kopurua
mailaren arabera.
Parte hartzen duen pertsona kopurua
sexuaren eta arloaren arabera.
Egindako ekintza hezitzaile kopurua .
Parte hartzen duen pertsona kopurua
sexuaren arabera.

Formakuntza eginda (bai/ez).
Sexu eta sailaren arabera formakuntza
jaso duten pertsona kopurua.

05 Programa: Pertsonen kudeaketa genero ikuspegitik.
Helburua: Udal langileriaren eta Udalaren menpe dauden erakundeen kudeaketan berdintasuna txertatu.

URTEA

EKINTZAK
17

22. Udaleko langilegoaren aldetik erantzunkidetasunerako
neurrietara heltze mailaren ebaluazioa.
23. Zinegotzien bizitza pribatua, profesionala eta publikoa
kontziliatzeko neurriak ezarri, lan ordutegiak, nagusi eta
adin txikikoen zaintzarako baliabideak zinegotzien
parte hartzea bermatuz.
24. Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta Sexuagatiko
jazarpenaren Aurkako Protokoloa egin.

18

19

AURREKONTUA
20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.
Alkatetza

Neurri hauetara heltzen dioten langile
kopurua, sexua eta postuaren arabera.
Kontziliazioarako neurri kopurua.
Neurri hauetara heltzen diren zinegotzi
kopurua.

Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.

Sexu-Jazarpenaren eta sexuagatiko
jazarpenari aurre egiteko Protokoloa
onartua (bai/ez)
Igorritako txosten kopurua.
Aholku kopurua.
Falta larrien kopurua.
Falta oso larrien kopurua.
Langileria-biltzarreko pertsona kopurua,
sexuaren arabera
Enpresa batzordeko pertsona kopurua,
sexuaren arabera

21

5.000,00€

25. Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta sexuagatiko
jazarpenaren aurkako Protokoloaren ezarpenaren
urteroko jarraipena egin.

Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.

26. Emakume eta gizonezkoen parte hartze parekidea
enpresa batzorde eta lagileria-biltzarran

Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.

BALOREEN ALDAKETA ETA EMAKUMEEN AHALDUNTZEA
06 Programa: Berdintasunaren aldeko kultura hiritar batera
Helburua: Berdintasunaren aldeko konpromezu insitutzionala erakusten duten ekintzak egin
URTEA
EKINTZAK

17

18

19

20

21

AURREKONTUA

27. Berritzegunerekin eta ikastetxeekin erkarlanean
heziketa mahai baten sorkuntza eta bultzada.
28. Heziketa mahaiaren hiru hilez behingo bilera,
hezkidetza
programaren
bultzada
eta
koordinaketarako.
29. Berdintasunarekin
lotutako
data
klabeetan
sentsibilizazio kanpainak antolatu: Martxoak 8
(Emakumeen Nazioarteko Eguna), kainak 28, (LGTBI
kolektiboaren Nazioarteko Eguna), azaroak 25
(Emakumeen
kontrako
indarkeriaren
aurkako
Nazioarteko Eguna), etab.
30. Aholkularitza eskaini berdintasunaren aldeko gizonelkarteak sortu nahi dituzten gizonei.
31. Maskulinitate eredu berriak eskaintzen dituzten gizonak
publikoki ikustarazi sentsibilizazio kanpaina eta tailerren
bidez.
32. Udal sail guztietan, adingabekoei zuzenduta egiten
diren
ekintzen baldintza-agirietan berdintasunean,
hezkidetzan edo jarrera sexisten prebentzioan 10 ordu
baino gehiagoko formakuntza eskatzea.
33. Eskolei eta AMPAri zuzendutako Diru laguntzen
deiadietan, lehentasuna eman gurasoei zuzendutako
hezkidetzaren inguruko formakuntza eta sentsibilizazio
ekintzei.
34. Errespetua eta bizikidetza sustatzeko programa jaien
testuinguruan
35. Ekintza kulturalak berdintasun ikuspegitik (CBA, Amaia
KZ, etab.)
36. Gazterian berdintasunaren aldeko ekintzak (Gazteleku,
Haur Txoko, Boluntariotza, etab.)
37. Euskera Arlotik berdintasunaren aldeko ekintzak

SAIL ARDURADUNA
Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.
Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.

2.500,00€/urtea

Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.

Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.
Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.
Adingabekoei zuzenduta
dauden kontratuak egiten
dituzten sail guztiak.
Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.

Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.
Kultura eta Kirolak
Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.
Euskera

ADIERAZLEAK
Heziketa mahaia sortuta (bai/ez)
Mahaian parte hartzen duten pertsonen
kopurua, sexua eta ikastetxearen
arabera.
Bultzatutako
hezkidetza
programa kopurua.
Urtero aurrera eramandako ekintza
kopurua.
Parte-hartzaile
kopurua
sexuaren
arabera.

Aholkatutako gizon kopurua
Sortutako
Berdintasunaren
aldeko
gizonen elkarte kopurua
Urtero gizonak ikustarazteko egindako
ekintza kopurua.
Berdintasunean formakuntza txertatu
duten Adin txikikoei zuzendutako
programa
edo
ekintzen
kontratu
kopurua, totalarekiko (%)
Egindako
ekintza
koputua
eta
formakuntza orduak.
Ekintzetan eta formakuntza saioetan
parte hartu duten pertsonen kopurua.
Sortutako programa(bai/ez)
Berdintasun
Ikuspegitik
ekintza kopurua
Burututako ekintza kopurua
Burututako ekintza kopurua

burututako

07 Programa: Emakumeen partaidetza sozio-politikoa
Helburua: Partaidetza sozio-politikoa sustatzeko baliabideak eman emakumeei eta emakumeen elkarteei.

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

38. Irungo Emakumeen Etxearen inguruko hausnarketa,
ikerketa eta kudeaketa plana.
39. Irungo Emakumeen Etxea abian jarri

40. Ahalduntze Eskolan doakotasuna.

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.
Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Hausnarketa, ikerketa eta kudeaketa
plana eginda (bai/ez)

Hiri Bultzada, Ekonomia
eta Ogasun Arloa.
Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Irungo Ahalduntze Eskola dohainik
(bai/ez).
Egindako tailer kopurua.
Emakume parte hartzaile kopurua adina
eta jatorriaren arabera.
Ikastaro bakoitzaren asebetetze maila.
Egindako tailer kopurua.
Emakume parte-hartzaile kopurua,
adina eta jatorriaren arabera.
Asebetetze maila
Diruz lagundu diren proiektu kopurua,
zenbatekoaren arabera.

41. Irungo Ahalduntze Eskolaren markoan urte osorako
formakuntza eskaintza bat diseinatzen, ezarri eta
hedatu.

7.000,00€/urtea

42. Komunikazio eta autoestima tailerra diseinatu, hedatu
eta inplementatu.

8.000,00€/urtea

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

43. Berdintasun proiektuei zuzendutako diru laguntzen
aurrekontu diru-horniduran 15.000 euroko gehikuntza,
bazterketa edo bulnerabilitatea egoeran dauden
emakumeak lehenetsiz.
44. Elkarte bat sortu edo udalerriko elkarteren bateko parte
izan nahi duten emakumeei aholkularitza eskaini.

30.000,00€/urtea

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.
Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Irungo Emakumeen
(bai/ez)

Etxea

sortuta

Aholkua jaso duten emakume kopurua.
Sortutako elkarte kopurua.

8 Programa: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeak.
Helburua: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen errealitatea ikusgai egin.

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

45. Irunen gizarte-bazterkeri arriskuan dauden emakumeen
egoera erakusten duen biurteroko ikerketa bat egin eta
lan ildo espezifikoak proposatu.
46. Jokabide zibikoaren 17. Artikuluaren ebaluaketa, bide
publikoaren erabilera okupazioa eta garbiketa
arautzen duen udal ordenantza, zerbitzu sexualen
emate eta eskaintzari dagokiona alegia, beste eragile
sozialak eta instituzionalak inplikatuz.

8.000,00€

47. Bitartekotza
guneak
sortzea
Udalerriko
mugimenduekin (auzo elkarteak adibidez) eta
bazterketa sozialean dauden talde edo emakumeekin.

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.
Udaltzaingoa

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Ikerketa eginda (bai/ez)
Proposatutako ekintza kopurua
Zigortutako pertsona kopurua, sexua,
arau-hauste eta zigor motaren arabera
Agintariek botatako agindua ez
betetzeagatik
arau-hauste
penal
kopurua 17.artikuluaren aplikazioaren
ondorioz
Eskaera kopurua eta bitartekotza
kopurua.

9 Programa: Sexu-askatasuna
Helburua: Sexu askatasunaren inguruan emakumeak eta gizonezkoak hezitu eta sentsibilizatu, genero edo sexualitatearen aukeraketaren araberako diskriminazioa prebenitu.

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

48. Herritarrei
zuzendutako
sexu-askatasunerako
sentsibilizazio ekintzak orokorrean eta baita ere
adineko emakumeentzat (LGTBI bandera jartzea
Udaletxean, etab).
49. Diskriminazio sexualari buruzko salaketak jasotzen
dituzten elkarteekin elkarlanean, Irunen emandako
kasuen kopurua eta eragina aztertu.
50. Diskriminazio kasuen aurrean publikoki agertzea.

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

5.000,00€/urtea

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Egindako ekintza kopurua.
Parte hartzaileen kopurua, sexuaren
arabera.

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Irunen gertatutako kasuen kopurua.
Eraginaren azterketa (bai/ez)

Alkatetza

Diskriminazio kasuen aurrean azaltzea
beharrezkoa izan den kasu kopurua.

10 Programa: Emakumeak eta kirola
Helburua: Emakumeen kirol praktika indartu

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

51. Eskola kirolan aritzen diren ikasleei bereziki eta beraien
familiei zuzendutako kirol praktikaren onurei buruzko
sentsibilizazio kanpainak egin.

1.500€/urtea

52. Eskola kirolean entrenatzaile emakumeen kopurua
handitu
53. Berdintasun arloko sentsibilizazio ekintzak sustatzea
kirol lehiaketetan, kiroldegian, etab).
54. Emakume
kirolarien
erreferentziak
ikusgarazi
elkarrizketa, sari banaketa, omenaldi publiko, txarla,
etab. bezalako ekintzen bitartez.

Kultura eta Kirol Arloa

Kultura eta Kirol Arloa
Kultura eta Kirol Arloa
Kultura eta Kirol Arloa

Egindako
sentsibilizazio
kanpaina
kopurua.
Eskola kirolen sexuaren araberako
inskripzio kopurua
Eskola kiroleko emakume entrenatzaile
kopurua eta %
Burututako
sentsibilizazio
ekintza
kopurua.
Bide ezberdinen bidez ikustarazitako
emakumeen kopurua.

11 Programa: Emakumeen ekarpena Irungo historiara.
Helburua: Irungo emakumeen ibilbide historikoa ikustarazi

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

55. Irunen, Emakumeen izena daukaten kale edo/eta
enparantza kopurua handitu kale nagusietan
56. Irungo historiari emakumeen egindako ekarpena
ikustarazi hedapen ekintzen bidez (sariketak,
lehiaketak, tailerrak, etab.).

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

Alkatetza
2.500,00€

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Emakumeen izena daukaten
edo/eta enparantza kopurua
Egindako ekintza kopurua.

kale

GIZARTE-ANTOLAMENDU ERANTZUNKIDEA
12 Programa: Zaintzen balioa nabarmendu
Helburua: Zaintzen eta erantzunkidetasunaren balioaren garrantziaren inguruan sentsibilizatu

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

57. Herritarrei
zuzendutako
erantzunkidetasunaren
aspektuen inguruko sentsibilizazio kanpainak.
58. Oporraldian pertsonen zaintzarako dauden baliabide
ezberdinen inguruko informazioa zabaldu.
59. Gaian adituak direnek, familiarrak egoerari aurre
egiteko tresna eta estrategia ezberdinak errazteko
topatzeko leku bat sortu.
60. Beraien kargura adin-txikiko edo helduak dituzten eta
Udal programetan parte hartzen dutenei zaintza
baliabideak eskaini

500,00€/urtea

8.000,00€/urtea

Zehaztear

Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta
Gazteria Arloa.
Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta
Gazteria Arloa.
Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta
Gazteria Arloa.
Herritarrei zuzendutako
programak dituzten sailak.

Sentsibilizazio kanpainak (bai/ez)
Urtero egindako difusio ekintza
kopurua.
Topatzeko gunea sortuta (bai/ez).
Topatzeko
lekura
joaten
diren
pertsonen kopurua, sexuaren arabera.
Zaintza baliabideak erabiltzen dituzten
pertsona kopurua sexuaren arabera
Zerbitzuak erabiltzen dituzten menpeko
pertsona kopurua sexuz eta adinez

13 Programa: Hiri erantzunkidea
Helburua: Maila urbanistikoan kontziliazioa eta erantzunkidetasuna landu

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

18

19

20

61. “Emakumeen hiria” proiektua.

15.000€

62. Identifikatutako puntu arriskutsuen zuzenketa.

15.000€

63. Puntu arriskutsuen eguneraketarako online-sistema bat
sortzea.

64. Hirigintza proiektuetan
txertaketa.

berdintasun

ikuspegiaren

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

Gizarte Ongizate, Hezkuntza
eta Gazteria Arloa.
Mugikortasun, bide publiko
eta obra arloa.
Mugikortasun, bide publiko
eta obra arloa.
Informazioaren gizarte, parte
hartze eta auzoetarako arloa.
Hirigintza eta garapen
iraunkorreko arloa.

Identifikatutako
puntu
arriskutsuen
kopurua.
Zuzendutako
puntu
arriskutsuen
kopurua.
Online-sistema garatuta (bai/ez).
Mezu kopurua, sexuaren arabera.

21

Genero ikuspegia txertatuta daukaten
hirigintza proiektu kopurua.

INDARKERIA MATXISTAREKIN AMAITZEKO BORROKA
14 Programa: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta eta babesa.
Helburua: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeei zuzendutako babesa eta arreta integrala bermatu.

URTEA
EKINTZAK

AURREKONTUA
17

65. Indarkeria sexista jasaten duten emakumeei begirako
Tokiko Arreta Protokoloa egin.

18

19

20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Tokiko Arreta Protokoloa eginda
(bai/ez)
Tokiko Arreta Protokoloa onartuta
(bai/ez).

66. Indarkeria sexista jasaten duten emakumeen arretarako
Protokolo Lokalaren ebaluazioa.

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Protokoloa ezarri den kasu kopurua.
Biktimek
protokoloarekiko
duten
asebetetze maila.

67. Indarkeria sexistaren inguruan jarduteko instituzioen
arteko lan-mahai bat sortu eta koordinatu.

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Instituzioarteko Lan-mahaia sortua
(bai/ez)
Partehartzaile kopurua, erakundearen
arabera.
Bilera kopurua.
Urtero egindako formakuntza-ekintzen
kopurua.
Formakuntza-ekintzetan parte hartzen
duten pertsona kopurua sexuaren
arabera.

68. Indakeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak
artatzen dituzten udal langileei eta inplikatutako
erakundeei zuzendutako formakuntza, indakeria
matxistaren inguruan. .

10.000,00€

2.000,00€/urtea

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.
Udaltzaingoa eta
bizikidetza.

15.Programa: Indarkeria Matxistaren aurrean erantzun Instituzionala.
Helburua: Indarkeria Matxistarik gabeko herria bermatzeko tresnak eta baliabidean garatu.

URTEA

EKINTZAK
17

18

19

AURREKONTUA
20

SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

21

69. Berdinsarean parte hartu, Berdintasunaren aldeko eta
Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskadiko
Udalen Sarea.
70. Irunen, urtean Indarkeria Matxista jaso duten
emakumeen kasuen inguruko txosten bat egin, udal
baliabide zein baliabide foral, autonomiko, etab.en
erabilera barneratuz.
71. Irunen eta EAEan ematen diren emakumeen aurkako
erasoei
erantzuteko
salaketa
mobilizazioen
antolakuntza.
72. Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeak Herriko
Gizarte Zerbitzuetara hurbildu, kanpainen bidez,
materialen sorkuntzaren bidez…

2.500,00€/urtea

Alkatetza

Berdinsarean sartu (bai/ez).

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Indarkeria
Matxistaren
txostena eginda (bai/ez).

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.
Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

Urtean zehar egindako mobilizazio
salaketa kopurua.

inguruko

Sentsibilizazio kanpaina kopurua.
Gizarte
zerbitzuetan
artatutako
emakume kopurua.

16 Programa: Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa
Helburua: Jokabide ez biolentoen ereduaren garapena sustatu eta emakumeen aukako indarkeriazko jokabideen prebentzioa hobetu

URTEA

EKINTZAK
17

18

19

AURREKONTUA
20

SAIL ARDURADUNA

73. Beldur Barik programa garatu eta sendotu

8.000,00€/urtea

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

74. Iruneko Gazte Biltzarraren programa sustatzen jarraitu,
genero ikuspegitik.

12.000,00€/urtea

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

75. Indarkeria matxistaren
materiala hedatu.

sentsibilizatzeko

1.000,00€/urtea

76. Jaietan edo jai eremuetan (asteburuak) eraso sexisten
prebentziorako urteroko kanpainak egin, Berdintasun
Batzordearekin eta eragileekn landuz.

3.000,00€/urtea

Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.
Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria
Arloa.

inguruan

ADIERAZLEAK

21

Egindako tailer kopurua.
Parte-hartzaileak sexuaren arabera.
Beldur Bariken parte hartzen duten
proiektu kopurua.
Programan parte hartzen duten
ikastetxe kopurua
Parte hartzaile kopurua sexuaren
arabera.
Hedatutako ale kopurua, material
motaren arabera.
Egindako kanpaina kopurua.

EKINTZEN KRONOGRAMA
2017
Berdintasunerako Gobernantza
03 Programa: Berdintasunaren printzipioa integratzen duten prozedura administratiboak.
Helburua: Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista bermatu.

11

Herritarrei modu fisikoan eskaintzen zaizkien eskariak eta eranskinak.

13

Hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatzeko, Udalaren web orrialdea egokitu.

Hizkuntza inklusiboaren erabileran sor daitezken zalantza posibleei aholkularitza zerbitzu jarraitu bat
eskaini.
Helburua: Datuak sexuz bereiztea bermatzea.

14

16
17

Udal sailek egindako memorietan sexu bereizketa bermatzen den birpasatu eta datuen analisia egin,
sexu-bereizketa kontuan izanda.
Udal programa guztien parte hartzaileen informazioa jasotzerakoan sexu aldagaia txertatu.

04 Programa: Politika publikoetan berdintasunaren printzipioa eraldaketarako elementua izatea
bermatuko duen trebakuntza tekniko eta politikoa.
Helburua: Udal kudeaketan berdintasuna txertatzeko ezagutza eta konpetentzia profesional nahikoa sortu
langileria politiko eta teknikoaren artean maila guztietan.

19
20

Berdintasunean oinarritutako urteko Formakuntza Plan bat diseinatu maila ezberdinak kontuan izanda
(oinarrizkoa eta aurreratua) eta langile guztiei zein arlo konkretuetara zuzenduta.
Udaleko politikariei Berdintasunaren inguruko formakuntza eskaini, politika publikoetan
berdintasunaren aplikazioaren programa integrala eskaintzen duten urteroko ekintzekin:
berdintasunaren legeen aplikazioa, berdintasunaren inguruko praktika onak udal kudeaketan, etab.

Baloren Aldaketa eta Emakumeen Ahalduntzea
06 Programa: Berdintasunaren aldeko kultura hiritar batera
Helburua: Berdintasunaren aldeko konpromezu insitutzionala erakusten duten ekintzak egin

29

Berdintasunarekin lotutako data klabeetan sentsibilizazio kanpainak antolatu: Martxoak 8 (Emakumeen
Nazioarteko Eguna), kainak 28, (LGTBI kolektiboaren Nazioarteko Eguna), azaroak 25 (Emakumeen
kontrako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna), etab.

32
33

Udal sail guztietan, adingabekoei zuzenduta egiten diren ekintzen baldintza-agirietan berdintasunean,
hezkidetzan edo jarrera sexisten prebentzioan 10 ordu baino gehiagoko formakuntza eskatzea.
Eskolei eta AMPAri zuzendutako Diru laguntzen deiadietan, lehentasuna eman gurasoei zuzendutako
hezkidetza inguruko formakuntza eta sentsibilizazio ekintzei.

07 Programa: Emakumeen partaidetza sozio-politikoa
Helburua: Partaidetza sozio-politikoa sustatzeko baliabideak eman emakumeei eta emakumeen elkarteei.

41
42
44

Irungo Ahalduntze Eskolaren markoan urte osorako formakuntza eskaintza bat diseinatzen, ezarri eta
hedatu.
Komunikazio eta autoestima tailerraren diseinatu, hedatu eta ezarri.
Elkarte bat sortu edo udalerriko elkarteren bateko parte izan nahi duten emakumeei aholkularitza
eskaini.

9 Programa: Sexu-askatasuna
Helburua: Sexu askatasunaren inguruan emakumeak eta gizonezkoak hezitu eta sentsibilizatu, genero edo
sexualitatearen aukeraketaren araberako diskriminazioa prebenitu.
Diskriminazio kasuen aurrean publikoki agertzea.
50

11 Programa: Emakumeen ekarpena Irungo historiara.
Helburua: Arrazoi anitzengatik ahultasun egoeran dauden emakumeenganako gerturapen bat egin.
Irunen, Emakumeen izena daukaten kale edo/eta enparantza kopurua handitu hirigunetik gertuko
dauden kaleei lehentasuna emanez

55

Gizarte-Antolamendu Erantzunkidea
13 Programa: Hiri erantzunkizuna
Helburua: Maila urbanistikoan kontziliazioa eta erantzunkidetasuna landu

61

"Emakumeen hiria” proiektua.

64

Hirigintza proiektuetan berdintasun ikuspegiaren txertaketa.

Indarkeria Matxista rekin Amaitzeko Borroka
15.Programa: Indarkeria Matxistari erantzun Instituzionala.
Helburua: Indarkeria Matxista gabeko herria bermatzeko tresnak eta baliabidean garatu.

70

Irunen, urtean Indarkeria Matxista jaso duten emakumeen kasuen inguruko txosten bat egin.

71

Irunen eta EAEan ematen diren emakumeen aurkako erasoei erantzuteko salaketa mobilizazioen
antolakuntza.

16 Programa: Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa
Helburua: Jokabide ez biolentoen ereduaren garapena sustatu eta emakumeen aukako indarkeriazko
jokabideen prebentzioa hobetu

73

Beldur Barik programa garatu eta sendotu

74

Iruneko Gazte Biltzarraren programa sustatzen jarraitu, genero ikuspegitik.

76

Jaietan edo jai eremuetan (asteburuak) eraso sexisten prebentziorako urteroko kanpainak egin, ildo
hau Berdintasun Sailarekin eta Jai Batzordearekin landuz.

2018
Berdintasunerako Gobernantza
01 Programa: Lidergoa, erabakien hartzea eta berdintasunaren kudeaketa bermatzen duten
azpiegiturak eta koordinazioa.
Helburua: Berdintasunaren kudeaketa bermatzeko beharrezko azpiegiturak finkatu.

1

Barne-funtzionamenduko araudi bat eman Departamentuarteko Batzordeari.

2

Udaleko sail bakoitzean departamentuarteko Batzorderako arduradunak izendatzea.

02 Programa: Politika publikoetan zeharkakotasunaren lanketa
Helburua: Politika publikoetan genero ikuspegia txertatu

4

Udal arlo guztietako diru laguntzen esleipen oinarrietan berdintasun irizpideak txertatu.

5

Udalaren kolaborazio hitzarmenetan berdintasun irizpidean txertatu.

6

Irungo Udaleko kontratazioetan berdintasun klausulak txertatu

7

Udaleko lan eskaintza guztietan genero ikuspegia txertatu

8

Udaletik ematen diren lehiaketetan berdintasun irizpidea txertatu.

9

Udalak izendatutako epaimahaietan konposizio paritarioa bermatu.

10

Emakumeen eta gizonezkoen oreka bermatu izendapen askeko lanpostuetan

03 Programa: Berdintasunaren printzipioa integratzen duten prozedura administratiboak.
Helburua: Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista bermatu.

12

Administrazio elektronikoan eskariak eta eranskinak hitzkuntza inklusiboan.

13

Hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatzeko, Udalaren web orrialdea egokitu.

14

Hizkuntza inklusiboaren erabileran sor daitezken zalantza posibleei aholkularitza zerbitzu jarraitu bat
eskaini.
Udalerrian hizkuntza berdintasuna sustatzea.

15

Helburua: Datuak sexuz bereiztea bermatzea.

16
17

Udal sailek egindako memorietan sexu bereizketa bermatzen den birpasatu eta datuen analisia egin,
sexu-bereizketa kontuan izanda.
Udal programa guztien parte hartzaileen informazioa jasotzerakoan sexu aldagaia txertatu.

04 Programa: Politika publikoetan berdintasunaren printzipioa eraldaketarako elementua izatea
bermatuko duen trebakuntza tekniko eta politikoa.
Helburua: Udal kudeaketan berdintasuna txertatzeko ezagutza eta konpetentzia profesional nahikoa sortu
langileria politiko eta teknikoaren artean maila guztietan.

19
20

Berdintasunean oinarritutako urteko Formakuntza Plan bat diseinatu maila ezberdinak kontuan izanda
(oinarrizkoa eta aurreratua) eta langile guztiei zein arlo konkretuetara zuzenduta.
Udaleko politikariei Berdintasunaren inguruko formakuntza eskaini, politika publikoetan
berdintasunaren aplikazioaren programa integrala eskaintzen duten urteroko ekintzekin:

21

berdintasunaren legeen aplikazioa, berdintasunaren inguruko praktika onak udal kudeaketan, etab.
Sail-arteko batzordean urteko formakuntza.

05 Programa: Pertsonen kudeaketa genero ikuspegitik.
Helburua: Udal langileriaren eta Udalaren menpe dauden erakundeen kudeaketan berdintasuna txertatu.
Udaleko langilegoaren aldetik erantzunkidetasunerako neurrietara heltze mailaren ebaluazioa.

22

23
24
25
26

Zinegotzien bizitza pribatua, profesionala eta publikoa kontziliatzeko neurriak ezarri, lan ordutegiak,
nagusi eta adin txikikoen zaintzarako baliabideak zinegotzien parte hartzea bermatuz.
Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta Jazarpen Sexistaren Aurkako Barne Protokoloa berrikusi eta
hobetu, indarrean dagoen legediari moldatua.
Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta Jazarpen Sexistaren Aurkako Barne Protokoloaren
ezarpenaren urteroko jarraipena egin.
Emakume eta gizonezkoen parte hartze parekidea enpresa batzorde eta lagileria-biltzarran

Baloreen Aldaketa eta Emakumeen Ahalduntzea
06 Programa: Berdintasunaren aldeko kultura hiritar batera
Helburua: Berdintasunaren aldeko konpromezu insitutzionala erakusten duten ekintzak egin

27

Berritzegunerekin eta ikastetxeekin erkarlanean heziketa mahai baten sorkuntza eta bultzada.

28

Heziketa mahaiaren hiru hilez behingo bilera, hezkidetza programaren bultzada eta koordinaketarako.

29

Berdintasunarekin lotutako data klabeetan sentsibilizazio kanpainak antolatu: Martxoak 8 (Emakumeen
Nazioarteko Eguna), kainak 28, (LGTBI kolektiboaren Nazioarteko Eguna), azaroak 25 (Emakumeen
kontrako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna), etab.

30

Aholkularitza eskaini berdintasunaren aldeko gizon-elkarteak sortu nahi dituzten gizonei.

31

34

Maskulinitate eredu berriak eskaintzen dituzten gizonak publikoki bistaratu sentsibilizazio kanpaina eta
tailerren bidez.
Udal sail guztietan, adingabekoei zuzenduta egiten diren ekintzen baldintza-agirietan berdintasunean,
hezkidetzan edo jarrera sexisten prebentzioan 10 ordu baino gehiagoko formakuntza eskatzea.
Eskolei eta AMPAri zuzendutako Diru laguntzen deiadietan, lehentasuna eman gurasoei zuzendutako
hezkidetza inguruko formakuntza eta sentsibilizazio ekintzei.
Errespetua eta bizikidetza sustatzeko programa jaien testuinguruan

35

Ekintza kulturalak berdintasun ikuspegitik (CBA, Amaia KZ, etab.).

36

Gazterian berdintasunaren aldeko ekintzak (Gazteleku, Haur Txoko, Boluntariotza, etab.)

37

Euskera Arlotik berdintasunaren aldeko ekintzak.

32
33

07 Programa: Emakumeen partaidetza sozio-politikoa
Helburua: Partaidetza sozio-politikoa sustatzeko baliabideak eman emakumeei eta emakumeen elkarteei.

38

Irungo Emakumeen Etxearen inguruko hausnarketa, ikerketa eta kudeaketa plana.

40

Ahalduntze Eskolan doakotasuna.

41

Irungo Ahalduntze Eskolaren markoan urte osorako formakuntza eskaintza bat diseinatzen, ezarri eta
hedatu.

42

Komunikazio eta autoestima tailerraren diseinatu, hedatu eta ezarri.

44

Elkarte bat sortu edo udalerriko elkarteren bateko parte izan nahi duten emakumeei aholkularitza
eskaini.

8 Programa: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeak.
Helburua: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen errealitatea ikusgai egin.

46
47

Jokabide zibikoaren 17. Artikuluaren ebaluaketa, bide publikoaren erabilera okupazioa eta garbiketa
arautzen duen udal ordenantza, zerbitzu sexualen emate eta eskaintzari dagokiona alegia, beste eragile
sozialak eta instituzionalak inplikatuz.
Bitartekotza guneak sortzea Udalerriko mugimenduekin (auzo elkarteak adibidez) eta bazterketa
sozialean dauden talde edo emakumeekin.

9 Programa: Sexu-askatasuna
Helburua: Sexu askatasunaren inguruan emakumeak eta gizonezkoak hezitu eta sentsibilizatu, genero edo
sexualitatearen aukeraketaren araberako diskriminazioa prebenitu.

48

Herritarrei zuzendutako sexu-askatasunerako sentsibilizazio ekintzak orokorrean eta baita ere adineko
emakumeentzat (LGTBI bandera jartzea udaletxean, etab.).

49

Diskriminazio sexualari buruzko salaketak jasotzen dituzten elkarteekin elkarlanean, Irunen emandako
kasuen kopurua eta eragina aztertu.

50

Diskriminazio kasuen aurrean publikoki agertzea.

10 Programa: Emakumeak eta kirola
Helburua: Emakumeen kirol praktika indartu
Eskola kiroletan aritzen diren adin tarteko ikasleei bereziki eta beraien familiei zuzendutako kirol
praktikaren onurei buruzko sentsibilizazio kanpainak egin.

51

52

Eskola kirolean entrenatzaile emakumeen kopurua handitu.

53

Berdintasun arloko sentsibilizazio ekintzak sustatzea kirol lehiaketetan, kiroldegian, etab).

54

Emakume kirolarien erreferentziak bistaratu elkarrizketa, sari banaketa, omenaldi publiko, txarla, etab.
bezalako ekintzen bitartez.

11 Programa: Emakumeen ekarpena Irungo historiara.
Helburua: Arrazoi anitzengatik ahultasun egoeran dauden emakumeenganako gerturapen bat egin.
Irunen, Emakumeen izena daukaten kale edo/eta enparantza kopurua handitu hirigunetik gertuko
dauden kaleei lehentasuna emanez
Irungo historiari emakumeen egindako ekarpena ikustarazi hedapen ekintzen bidez (sariketak,
56
lehiaketak, tailerrak, etab.).

55

Gizarte-Antolamendu Erantzunkidea
12 Programa: Zaintzen balioa nabarmendu
Helburua: Zaintzen eta erantzunkidetasunaren balioaren garrantziaren inguruan sentsibilizatu

57

Herritarrei zuzendutako erantzunkidetasunaren aspektuen inguruko sentsibilizazio kanpainak.

58

Oporraldian pertsonen zaintzarako dauden baliabide ezberdinen inguruko informazioa zabaldu.

60

Haurtzaindegi zerbitzua eskaini udal programetan parte hartzen duten emakumeei.

13 Programa: Hiri erantzunkizuna
Helburua: Maila urbanistikoan kontziliazioa eta erantzunkidetasuna landu

62

Identifikatutako puntu arriskutsuen zuzenketa.

63

Puntu arriskutsuen eguneraketarako online-sistema bat sortzea.

64

Hirigintza proiektuetan berdintasun ikuspegiaren txertaketa.

Indarkeria Matxista rekin Amaitzeko Borroka
14 Programa: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta eta babesa.
Helburua: Genero indarkeria jasan duten emakume biktimei zuzendutako babesa eta arreta integrala bermatu.

65

Indarkeria sexista jasatan duten emakumeei begirako Tokiko Arreta Protokoloa egin.

67

Indarkeria sexistaren inguruan jarduteko instituzioan arteko lan-mahai bat sortu eta koordinatu.

Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak artatzen dituzten udal langileei eta inplikatutako
erakundeei zuzendutako formakuntza, indarkeria matxistaren inguruan.
15.Programa: Indarkeria Matxistari erantzun Instituzionala.
Helburua: Indarkeria Matxista gabeko herria bermatzeko tresnak eta baliabidean garatu.
Berdinsarean parte hartu, Berdintasunaren aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako
69
Euskadiko Udalen Sarea.
Irunen, urtean Indarkeria Matxista jaso duten emakumeen kasuen inguruko txosten bat egin.
70

68

71
72

Irunen eta EAEan ematen diren emakumeen aurkako erasoei erantzuteko salaketa mobilizazioen
antolakuntza.
Indarkeria jaso duten emakumeentzako Herriko Gizarte Zerbitzuei hurbildu, kanpainen bidez, material
ezberdinen sorkuntzaren bidez…

16 Programa: Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa
Helburua: Jokabide ez biolentoen ereduaren garapena sustatu eta emakumeen aukako indarkeriazko
jokabideen prebentzioa hobetu

73

Beldur Barik programa garatu eta sendotu

74

Iruneko Gazte Biltzarraren programa sustatzen jarraitu, genero ikuspegitik.

75

Indarkeria matxistaren inguruan sentsibilizatzeko materiala hedatu.

76

Jaietan edo jai eremuetan (asteburuak) eraso sexisten prebentziorako urteroko kanpainak egin, ildo
hau Berdintasun Sailarekin eta Jai Batzordearekin landuz.

2019
Berdintasunerako Gobernantza
01 Programa: Lidergoa, erabakien hartzea eta berdintasunaren kudeaketa bermatzen duten
azpiegiturak eta koordinazioa.
Helburua: Berdintasunaren kudeaketa bermatzeko beharrezko azpiegiturak finaktu.
3

Berdintasun arloa sortzea

02 Programa: Politika publikoetan zeharkakotasunaren lanketa
Helburua: Politika publikoetan genero ikuspegia txertatu

4

Udal arlo guztietako diru laguntzen esleipen oinarrietan berdintasun irizpideak txertatu.

5

Udalaren kolaborazio hitzarmenetan berdintasun irizpidean txertatu.

6

Irungo Udaleko kontratazioetan berdintasun klausulak txertatu

7

Udaleko lan eskaintza guztietan genero ikuspegia txertatu

8

Udaletik ematen diren lehiaketetan berdintasun irizpidea txertatu.

9

Udalak izendatutako epaimahaietan konposizio paritarioa bermatu.

10

Emakumeen eta gizonezkoen oreka bermatu izendapen askeko lanpostuetan

03 Programa: Berdintasunaren printzipioa integratzen duten prozedura administratiboak.
Helburua: Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista bermatu.

13

Hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatzeko, Udalaren web orrialdea egokitu.

14

Hizkuntza inklusiboaren erabileran sor daitezken zalantza posibleei aholkularitza zerbitzu jarraitu bat
eskaini.
Udalerrian hizkuntza berdintasuna sustatzea.

15

Helburua: Datuak sexuz bereiztea bermatzea.

16
17

Udal sailek egindako memorietan sexu bereizketa bermatzen den birpasatu eta datuen analisia egin,
sexu-bereizketa kontuan izanda.
Udal programa guztien parte hartzaileen informazioa jasotzerakoan sexu aldagaia txertatu.

04 Programa: Politika publikoetan berdintasunaren printzipioa eraldaketarako elementua izatea
bermatuko duen trebakuntza tekniko eta politikoa.
Helburua: Udal kudeaketan berdintasuna txertatzeko ezagutza eta konpetentzia profesional nahikoa sortu
langileria politiko eta teknikoaren artean maila guztietan.

19
20
21

Berdintasunean oinarritutako urteko Formakuntza Plan bat diseinatu maila ezberdinak kontuan izanda
(oinarrizkoa eta aurreratua) eta langile guztiei zein arlo konkretuetara zuzenduta.
Udaleko politikariei Berdintasunaren inguruko formakuntza eskaini, politika publikoetan
berdintasunaren aplikazioaren programa integrala eskaintzen duten urteroko ekintzekin:
berdintasunaren legeen aplikazioa, berdintasunaren inguruko praktika onak udal kudeaketan, etab.
Sail-arteko batzordean urteko formakuntza.

05 Programa: Pertsonen kudeaketa genero ikuspegitik.
Helburua: Udal langileriaren eta Udalaren menpe dauden erakundeen kudeaketan berdintasuna txertatu.
Udaleko langilegoaren aldetik erantzunkidetasunerako neurrietara heltze mailaren ebaluazioa.

22

23
25
26

Zinegotzien bizitza pribatua, profesionala eta publikoa kontziliatzeko neurriak ezarri, lan ordutegiak,
nagusi eta adin txikikoen zaintzarako baliabideak zinegotzien parte hartzea bermatuz.
Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta Jazarpen Sexistaren Aurkako Barne Protokoloaren
ezarpenaren urteroko jarraipena egin.
Emakume eta gizonezkoen parte hartze parekidea enpresa batzorde eta lagileria-biltzarran

Baloren Aldaketa eta Emakumeen Ahalduntzea
06 Programa: Berdintasunaren aldeko kultura hiritar batera
Helburua: Berdintasunaren aldeko konpromezu insitutzionala erakusten duten ekintzak egin

28

Heziketa mahaiaren hiru hilez behingo bilera, hezkidetza programaren bultzada eta koordinaketarako.

29

Berdintasunarekin lotutako data klabeetan sentsibilizazio kanpainak antolatu: Martxoak 8 (Emakumeen
Nazioarteko Eguna), kainak 28, (LGTBI kolektiboaren Nazioarteko Eguna), azaroak 25 (Emakumeen
kontrako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna), etab.

30

Aholkularitza eskaini berdintasunaren aldeko gizon-elkarteak sortu nahi dituzten gizonei.

32

34

Udal sail guztietan, adingabekoei zuzenduta egiten diren ekintzen baldintza-agirietan berdintasunean,
hezkidetzan edo jarrera sexisten prebentzioan 10 ordu baino gehiagoko formakuntza eskatzea.
Eskolei eta AMPAri zuzendutako Diru laguntzen deiadietan, lehentasuna eman gurasoei zuzendutako
hezkidetza inguruko formakuntza eta sentsibilizazio ekintzei.
Errespetua eta bizikidetza sustatzeko programa jaien testuinguruan

35

Ekintza kulturalak berdintasun ikuspegitik (CBA, Amaia KZ, etab.).

36

Gazterian berdintasunaren aldeko ekintzak (Gazteleku, Haur Txoko, Boluntariotza, etab.)

37

Euskara Arlotik berdintasunaren aldeko ekintzak

33

07 Programa: Emakumeen partaidetza sozio-politikoa
Helburua: Partaidetza sozio-politikoa sustatzeko baliabideak eman emakumeei eta emakumeen elkarteei.

38

Irungo Emakumeen Etxearen inguruko hausnarketa, ikerketa eta kudeaketa plana.

40

Ahalduntze Eskolan doakotasuna.

41

Irungo Ahalduntze Eskolaren markoan urte osorako formakuntza eskaintza bat diseinatzen, ezarri eta
hedatu.
Komunikazio eta autoestima tailerraren diseinatu, hedatu eta ezarri.

42
44

Elkarte bat sortu edo udalerriko elkarteren bateko parte izan nahi duten emakumeei aholkularitza
eskaini.

8 Programa: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeak.
Helburua: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen errealitatea ikusgai egin.

45

Irunen gizarte-bazterkeri arriskuan dauden emakumeen egoera erakusten duen biurteroko ikerketa bat
egin eta lan ildo espezifikoak proposatu.

46
47

Jokabide zibikoaren 17. Artikuluaren ebaluaketa, bide publikoaren erabilera okupazioa eta garbiketa
arautzen duen udal ordenantza, zerbitzu sexualen emate eta eskaintzari dagokiona alegia, beste eragile
sozialak eta instituzionalak aplikatuz
Bitartekotza guneak sortzea Udalerriko mugimenduekin (auzo elkarteak adibidez) eta bazterketa
sozialean dauden talde edo emakumeekin.

9 Programa: Sexu-askatasuna
Helburua: Sexu askatasunaren inguruan emakumeak eta gizonezkoak hezitu eta sentsibilizatu, genero edo
sexualitatearen aukeraketaren araberako diskriminazioa prebenitu.

48

Herritarrei zuzendutako sexu-askatasunerako sentsibilizazio ekintzak orokorrean eta baita ere adineko
emakumeentzat (LGTBI bandera jartzea Udaletxean, etab).

49

Diskriminazio sexualari buruzko salaketak jasotzen dituzten elkarteekin elkarlanean, Irunen emandako
kasuen kopurua eta eragina aztertu.

50

Diskriminazio kasuen aurrean publikoki agertzea.

10 Programa: Emakumeak eta kirola
Helburua: Emakumeen kirol praktika indartu

52

Eskola kiroletan aritzen diren adin tarteko ikasleei bereziki eta beraien familiei zuzendutako kirol
praktikaren onurei buruzko sentsibilizazio kanpainak egin.
Eskola kirolean entrenatzaile emakumeen kopurua handitu

53

Berdintasun arloko sentsibilizazio ekintzak susstatzea kirol lehiaketetan, kiroldegian, etab).

54

Emakume kirolarien erreferentziak bistaratu elkarrizketa, sari banaketa, omenaldi publiko, txarla, etab.
bezalako ekintzen bitartez.

51

11 Programa: Emakumeen ekarpena Irungo historiara.
Helburua: Arrazoi anitzengatik ahultasun egoeran dauden emakumeenganako gerturapen bat egin.
Irunen, Emakumeen izena daukaten kale edo/eta enparantza kopurua handitu hirigunetik gertuko
55
dauden kaleei lehentasuna emanez
Irungo historiari emakumeen egindako ekarpena ikustarazi hedapen ekintzen bidez (sariketak,
56
lehiaketak, tailerrak, etab.).

Gizarte-Antolamendu Erantzunkidea
12 Programa: Zaintzen balioa nabarmendu
Helburua: Zaintzen eta erantzunkidetasunaren balioaren garrantziaren inguruan sentsibilizatu

50

Herritarrei zuzendutako erantzunkidetasunaren aspektuen inguruko sentsibilizazio kanpainak.

51

Oporraldian pertsonen zaintzarako dauden baliabide ezberdinen inguruko informazioa zabaldu.

52

Gaian adituak direnek, familiarrak egoerari aurre egiteko tresna eta estrategia ezberdinak errazteko
topatzeko leku bat sortu.
Haurtzaindegi zerbitzua eskaini udal programetan parte hartzen duten emakumeei.

53

13 Programa: Hiri erantzunkizuna

Helburua: Maila urbanistikoan kontziliazioa eta erantzunkidetasuna landu

Indarkeria
Matxista
rekin
Amaitzeko
Borroka
Identifikatutako
puntu
arriskutsuen
zuzenketa.
55
Puntu arriskutsuen
eguneraketarako
online-sistema bat sortzea.
12.
Zaintzen balioa
nabarmendu
56 Programa:
Hirigintza proiektuetan berdintasun ikuspegiaren txertaketa.
57
Helburua: Zaintzen eta erantzunkidetasunaren balioaren garrantziaren inguruan sentsibilizatu
57

Herritarrei zuzendutako erantzunkidetasunaren aspektuen inguruko sentsibilizazio kanpainak.

58

Oporraldian pertsonen zaintzarako dauden baliabide ezberdinen inguruko informazioa zabaldu.

59

Gaian adituak direnek, familiarrak egoerari aurre egiteko tresna eta estrategia ezberdinak errazteko
topatzeko leku bat sortu.

60

Beraien kargura adin-txikiko edo helduak dituzten eta udal programetan parte hartzen dutenei zaintza
baliabideak eskaini.

12. Programa: Hiri erantzunkidea
Helburua: Zaintzen eta erantzunkidetasunaren balioaren garrantziaren inguruan sentsibilizatu
62

Identifikatutako puntu arriskutsuen zuzenketa.

63

Puntu arriskutsuen eguneraketarako online-sistema bat sortzea.

64

Hirigintza proiektuetan berdintasun ikuspegiaren txertaketa.

14 Programa: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta eta babesa.
Helburua: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeei zuzendutako babesa eta arreta integrala
bermatu

66

Indarkeria sexista jasaten duten emakumeen arretarako Protokolo Lokalaren ebaluazioa.

67

Indarkeria sexistaren inguruan jarduteko instituzioan arteko lan-mahai bat sortu eta koordinatu.

Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak artatzen dituzten udal langileei eta inplikatutako
erakundeei zuzendutako formakuntza, indarkeria matxistaren inguruan.
15.Programa: Indarkeria Matxistari erantzun Instituzionala.
Helburua: Indarkeria Matxista gabeko herria bermatzeko tresnak eta baliabidean garatu.
Berdinsarean parte hartu, Berdintasunaren aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako
69
Euskadiko Udalen Sarea.
Irunen, urtean Indarkeria Matxista jaso duten emakumeen kasuen inguruko txosten bat egin.
70

68

71

Irunen eta EAEan ematen diren emakumeen aurkako erasoei erantzuteko salaketa mobilizazioen
antolakuntza.

16 Programa: Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa
Helburua: Jokabide ez biolentoen ereduaren garapena sustatu eta emakumeen aukako indarkeriazko
jokabideen prebentzioa hobetu

73

Beldur Barik programa garatu eta sendotu

74

Iruneko Gazte Biltzarraren programa sustatzen jarraitu, genero ikuspegitik.

75

Indarkeria matxistaren inguruan sentsibilizatzeko materiala hedatu.

76

Jaietan edo jai eremuetan (asteburuak) eraso sexisten prebentziorako urteroko kanpainak egin, ildo
hau Berdintasun Sailarekin eta Jai Batzordearekin landuz.

2020
Berdintasunerako Gobernantza
02 Programa: Politika publikoetan zeharkakotasunaren lanketa
Helburua: Politika publikoetan genero ikuspegia txertatu

4

Udal arlo guztietako diru laguntzen esleipen oinarrietan berdintasun irizpideak txertatu.

5

Udalaren kolaborazio hitzarmenetan berdintasun irizpidean txertatu.

6

Irungo Udaleko kontratazioetan berdintasun klausulak txertatu

7

Udaleko lan eskaintza guztietan genero ikuspegia txertatu

8

Udaletik ematen diren lehiaketetan berdintasun irizpidea txertatu.

9

Udalak izendatutako epaimahaietan konposizio paritarioa bermatu.

10

Emakumeen eta gizonezkoen oreka bermatu izendapen askeko lanpostuetan

03 Programa: Berdintasunaren printzipioa integratzen duten prozedura administratiboak.
Helburua: Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista bermatu.

13

Hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatzeko, Udalaren web orrialdea egokitu.

14

Hizkuntza inklusiboaren erabileran sor daitezken zalantza posibleei aholkularitza zerbitzu jarraitu bat
eskaini.
Udalerrian hizkuntza berdintasuna sustatzea.

15

Helburua: Datuak sexuz bereiztea bermatzea.

16
17

Udal sailek egindako memorietan sexu bereizketa bermatzen den birpasatu eta datuen analisia egin,
sexu-bereizketa kontuan izanda.
Udal programa guztien parte hartzaileen informazioa jasotzerakoan sexu aldagaia txertatu.

04 Programa: Politika publikoetan berdintasunaren printzipioa eraldaketarako elementua izatea
bermatuko duen trebakuntza tekniko eta politikoa.
Helburua: Udal kudeaketan berdintasuna txertatzeko ezagutza eta konpetentzia profesional nahikoa sortu
langileria politiko eta teknikoaren artean maila guztietan.

19
20

Berdintasunean oinarritutako urteko Formakuntza Plan bat diseinatu maila ezberdinak kontuan izanda
(oinarrizkoa eta aurreratua) eta langile guztiei zein arlo konkretuetara zuzenduta.
Udaleko politikariei Berdintasunaren inguruko formakuntza eskaini, politika publikoetan
berdintasunaren aplikazioaren programa integrala eskaintzen duten urteroko ekintzekin:
berdintasunaren legeen aplikazioa, berdintasunaren inguruko praktika onak udal kudeaketan, etab.

21

Sail-arteko batzordean urteko formakuntza.

05 Programa: Pertsonen kudeaketa genero ikuspegitik.
Helburua: Udal langileriaren eta Udalaren menpe dauden erakundeen kudeaketan berdintasuna txertatu.
Indarrean dauden kontziliazio neurrien inguruko udal langileriaren asebetetze maila neurtzen duen
ebaluazioa.
Zinegotzien bizitza pribatua, profesionala eta publikoa kontziliatzeko neurriak ezarri, lan ordutegiak,
23
nagusi eta adin txikikoen zaintzarako baliabideak zinegotzien parte hartzea bermatuz.
Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta Jazarpen Sexistaren Aurkako Barne Protokoloaren
25
ezarpenaren urteroko jarraipena egin.
Emakume eta gizonezkoen parte hartze parekidea enpresa batzorde eta lagileria-biltzarran
26

22

Baloren Aldaketa eta Emakumeen Ahalduntzea
06 Programa: Berdintasunaren aldeko kultura hiritar batera
Helburua: Berdintasunaren aldeko konpromezu insitutzionala erakusten duten ekintzak egin

28

Heziketa mahaiaren hiru hilez behingo bilera, hezkidetza programaren bultzada eta koordinaketarako.

29

Berdintasunarekin lotutako data klabeetan sentsibilizazio kanpainak antolatu: Martxoak 8 (Emakumeen
Nazioarteko Eguna), kainak 28, (LGTBI kolektiboaren Nazioarteko Eguna), azaroak 25 (Emakumeen
kontrako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna), etab.

30

Aholkularitza eskaini berdintasunaren aldeko gizon-elkarteak sortu nahi dituzten gizonei.

31

34

Maskulinitate eredu berriak eskaintzen dituzten gizonak publikoki bistaratu sentsibilizazio kanpaina eta
tailerren bidez.
Udal sail guztietan, adingabekoei zuzenduta egiten diren ekintzen baldintza-agirietan berdintasunean,
hezkidetzan edo jarrera sexisten prebentzioan 10 ordu baino gehiagoko formakuntza eskatzea.
Eskolei eta AMPAri zuzendutako Diru laguntzen deiadietan, lehentasuna eman gurasoei zuzendutako
hezkidetza inguruko formakuntza eta sentsibilizazio ekintzei.
Errespetua eta bizikidetza sustatzeko programa jaien testuinguruan

35

Ekintza kulturalak berdintasun ikuspegitik (CBA, Amaia KZ, etab.)

36

Gazterian berdintasunaren aldeko ekintzak (Gazteleku, Haur Txoko, Boluntariotza, etab.)

37

Euskara Arlotik berdintasunaren aldeko ekintzak.

32
33

07 Programa: Emakumeen partaidetza sozio-politikoa
Helburua: Partaidetza sozio-politikoa sustatzeko baliabideak eman emakumeei eta emakumeen elkarteei.

39

Irungo Emakumeen Etxea abian jarri

40

Ahalduntze Eskolan doakotasuna.

41

Irungo Ahalduntze Eskolaren markoan urte osorako formakuntza eskaintza bat diseinatzen, ezarri eta
hedatu.
Komunikazio eta autoestima tailerraren diseinatu, hedatu eta ezarri.

42
43
44

Berdintasun proiektuei zuzendutako diru laguntzen aurrekontu diru-hornidura 15.000 euroko
gehikuntza, bazterketa edo bulnerabilitate egoeran dauden emakumeak lehenetsiz.
Elkarte bat sortu edo udalerriko elkarteren bateko parte izan nahi duten emakumeei aholkularitza

eskaini.

8 Programa: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeak.
Helburua: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen errealitatea ikusgai egin.

46
47

Jokabide zibikoaren 17. Artikuluaren ebaluaketa, bide publikoaren erabilera okupazioa eta garbiketa
arautzen duen udal ordenantza, zerbitzu sexualen emate eta eskaintzari dagokiona alegia, beste eragile
sozialak eta instituzionalak inplikatuz.
Bitartekotza guneak sortzea Udalerriko mugimenduekin (auzo elkarteak adibidez) eta bazterketa
sozialean dauden talde edo emakumeekin.

9 Programa: Sexu-askatasuna
Helburua: Sexu askatasunaren inguruan emakumeak eta gizonezkoak hezitu eta sentsibilizatu, genero edo
sexualitatearen aukeraketaren araberako diskriminazioa prebenitu.

48

Herritarrei zuzendutako sexu-askatasunerako sentsibilizazio ekintzak orokorrean eta baita ere adineko
emakumeentzat (LGTBI bandera jartzea udaletxean, etab.)

49

Diskriminazio sexualari buruzko salaketak jasotzen dituzten elkarteekin elkarlanean, Irunen emandako
kasuen kopurua eta eragina aztertu.

50

Diskriminazio kasuen aurrean azaltzea

10 Programa: Emakumeak eta kirola
Helburua: Emakumeen kirol praktika indartu

52

Eskola kiroletan aritzen diren adin tarteko ikasleei bereziki eta beraien familiei zuzendutako kirol
praktikaren onurei buruzko sentsibilizazio kanpainak egin.
Eskola kirolean entrenatzaile emakumeen kopurua handitu

53

Berdintasun arloko sentsibilizazio ekintzak sustatzea kirol lehiaketetan, kiroldegian, etab.

54

Emakume kirolarien erreferentziak bistaratu elkarrizketa, sari banaketa, omenaldi publiko, txarla, etab.
bezalako ekintzen bitartez.

51

11 Programa: Emakumeen ekarpena Irungo historiara.
Helburua: Arrazoi anitzengatik ahultasun egoeran dauden emakumeenganako gerturapen bat egin.
Irunen, Emakumeen izena daukaten kale edo/eta enparantza kopurua handitu hirigunetik gertuko
55
dauden kaleei lehentasuna emanez
Irungo historiari emakumeen egindako ekarpena ikustarazi hedapen ekintzen bidez (sariketak,
56
lehiaketak, tailerrak, etab.).

Gizarte-Antolamendu Erantzunkidea
12 Programa: Zaintzen balioa nabarmendu
Helburua: Zaintzen eta erantzunkidetasunaren balioaren garrantziaren inguruan sentsibilizatu

57

Herritarrei zuzendutako erantzunkidetasunaren aspektuen inguruko sentsibilizazio kanpainak.

58

Oporraldian pertsonen zaintzarako dauden baliabide ezberdinen inguruko informazioa zabaldu.

59

Gaian adituak direnek, familiarrak egoerari aurre egiteko tresna eta estrategia ezberdinak errazteko
topatzeko leku bat sortu.

60

Beraien kargura adin-txikiko eta helduak dituzten eta Udal programetan parte hartzen dutenei zaintza
baliabideak eskaini.

13 Programa: Hiri erantzunkizuna
Helburua: Maila urbanistikoan kontziliazioa eta erantzunkidetasuna landu

62

Identifikatutako puntu arriskutsuen zuzenketa.

63

Puntu arriskutsuen eguneraketarako online-sistema bat sortzea.

64

Hirigintza proiektuetan berdintasun ikuspegiaren txertaketa.

Indarkeria Matxista rekin Amaitzeko Borroka
14 Programa: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta eta babesa.
Helburua: Genero indarkeria jasan duten emakume biktimei zuzendutako babesa eta arreta integrala bermatu.

66

Indarkeria sexista jasaten duten emakumeen arretarako Protokolo Lokalaren ebaluazioa.

67

Indarkeria sexistaren inguruan jarduteko instituzioen arteko lan-mahai bat sortu eta koordinatu.

Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak artatzen dituzten udal langileeei eta inplikatutako
erakundeei zuzendutako formakuntza, indarkeria matxistaren inguruan.
15.Programa: Indarkeria Matxistari erantzun Instituzionala.
Helburua: Indarkeria Matxista gabeko herria bermatzeko tresnak eta baliabidean garatu.
Berdinsarean parte hartu, Berdintasunaren aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako
69
Euskadiko Udalen Sarea.
Irunen, urtean Indarkeria Matxista jaso duten emakumeen kasuen inguruko txosten bat egin.
70

68

71
72

Irunen eta EAEan ematen diren emakumeen aurkako erasoei erantzuteko salaketa mobilizazioen
antolakuntza.
Indarkeria jaso duten emakumeentzako Herriko Gizarte Zerbitzuei hurbildu, kanpainen bidez, material
ezberdinen sorkuntzaren bidez…

16 Programa: Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa
Helburua: Jokabide ez biolentoen ereduaren garapena sustatu eta emakumeen aukako indarkeriazko
jokabideen prebentzioa hobetu

73

Beldur Barik programa garatu eta sendotu

74

Iruneko Gazte Biltzarraren programa sustatzen jarraitu, genero ikuspegitik.

75

Indarkeria matxistaren inguruan sentsibilizatzeko materiala hedatu.

76

Jaietan edo jai eremuetan (asteburuak) eraso sexisten prebentziorako urteroko kanpainak egin, ildo
hau Berdintasun Sailarekin eta Jai Batzordearekin landuz.

2021
Berdintasunerako Gobernantza
02 Programa: Politika publikoetan zeharkakotasunaren lanketa
Helburua: Politika publikoetan genero ikuspegia txertatu

4

Udal arlo guztietako diru laguntzen esleipen oinarrietan berdintasun irizpideak txertatu.

5

Udalaren kolaborazio hitzarmenetan berdintasun irizpidean txertatu.

6

Irungo Udaleko kontratazioetan berdintasun klausulak txertatu

7

Udaleko lan eskaintza guztietan genero ikuspegia txertatu

8

Udaletik ematen diren lehiaketetan berdintasun irizpidea txertatu.

9

Udalak izendatutako epaimahaietan konposizio paritarioa bermatu.

10

Emakumeen eta gizonezkoen oreka bermatu izendapen askeko lanpostuetan

03 Programa: Berdintasunaren printzipioa integratzen duten prozedura administratiboak.
Helburua: Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista bermatu.

13

Hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatzeko, Udalaren web orrialdea egokitu.

14

Hizkuntza inklusiboaren erabileran sor daitezken zalantza posibleei aholkularitza zerbitzu jarraitu bat
eskaini.
Udalerrian hizkuntza berdintasuna sustatzea.

15

Helburua: Datuak sexuz bereiztea bermatzea.

17

Udal sailek egindako memorietan sexu bereizketa bermatzen den birpasatu eta datuen analisia egin,
sexu-bereizketa kontuan izanda.
Udal programa guztien parte hartzaileen informazioa jasotzerakoan sexu aldagaia txertatu.

18

Arlo guztietako udal baliabide eta programa guztien parte hartzaileen analisi bereizgarri bat egin.

16

04 Programa: Politika publikoetan berdintasunaren printzipioa eraldaketarako elementua izatea
bermatuko duen trebakuntza tekniko eta politikoa.
Helburua: Udal kudeaketan berdintasuna txertatzeko ezagutza eta konpetentzia profesional nahikoa sortu
langileria politiko eta teknikoaren artean maila guztietan.

19
20
21

Berdintasunean oinarritutako urteko Formakuntza Plan bat diseinatu maila ezberdinak kontuan izanda
(oinarrizkoa eta aurreratua) eta langile guztiei zein arlo konkretuetara zuzenduta.
Udaleko politikariei Berdintasunaren inguruko formakuntza eskaini, politika publikoetan
berdintasunaren aplikazioaren programa integrala eskaintzen duten urteroko ekintzekin:
berdintasunaren legeen aplikazioa, berdintasunaren inguruko praktika onak udal kudeaketan, etab.
Sail-arteko batzordean urteko formakuntza.

05 Programa: Pertsonen kudeaketa genero ikuspegitik.
Helburua: Udal langileriaren eta Udalaren menpe dauden erakundeen kudeaketan berdintasuna txertatu.
Indarrean dauden kontziliazio neurrien inguruko udal langileriaren asebetetze maila neurtzen duen
ebaluazioa.
Zinegotzien bizitza pribatua, profesionala eta publikoa kontziliatzeko neurriak ezarri, lan ordutegiak,
23

22

25
26

nagusi eta adin txikikoen zaintzarako baliabideak zinegotzien parte hartzea bermatuz.
Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta Jazarpen Sexistaren Aurkako Barne Protokoloaren
ezarpenaren urteroko jarraipena egin.
Emakume eta gizonezkoen parte hartze parekidea enpresa batzorde eta lagileria-biltzarran

Baloreen Aldaketa eta Emakumeen Ahalduntzea
06 Programa: Berdintasunaren aldeko kultura hiritar batera
Helburua: Berdintasunaren aldeko konpromezu insitutzionala erakusten duten ekintzak egin

28

Heziketa mahaiaren hiru hilez behingo bilera, hezkidetza programaren bultzada eta koordinaketarako.

29

Berdintasunarekin lotutako data klabeetan sentsibilizazio kanpainak antolatu: Martxoak 8 (Emakumeen
Nazioarteko Eguna), kainak 28, (LGTBI kolektiboaren Nazioarteko Eguna), azaroak 25 (Emakumeen
kontrako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna), etab.

30

Aholkularitza eskaini berdintasunaren aldeko gizon-elkarteak sortu nahi dituzten gizonei.

32

34

Udal sail guztietan, adingabekoei zuzenduta egiten diren ekintzen baldintza-agirietan berdintasunean,
hezkidetzan edo jarrera sexisten prebentzioan 10 ordu baino gehiagoko formakuntza eskatzea.
Eskolei eta AMPAri zuzendutako Diru laguntzen deiadietan, lehentasuna eman gurasoei zuzendutako
hezkidetza inguruko formakuntza eta sentsibilizazio ekintzei.
Errespetua eta bizikidetza sustatzeko programa jaien testuinguruan

35

Ekintza kulturalak berdintasun ikuspegitik (CBA, Amaia KZ, etab.)

36

Gazterian berdintasunaren aldeko ekintzak (Gazteleku, Haur Txoko, Boluntariotza, etab.)

37

Euskera Arlotik berdintasunaren aldeko ekintzak.

33

07 Programa: Emakumeen partaidetza sozio-politikoa
Helburua: Partaidetza sozio-politikoa sustatzeko baliabideak eman emakumeei eta emakumeen elkarteei.

40

Ahalduntze Eskolan doakotasuna.

41

Irungo Ahalduntze Eskolaren markoan urte osorako formakuntza eskaintza bat diseinatzen, ezarri eta
hedatu.
Komunikazio eta autoestima tailerraren diseinatu, hedatu eta ezarri.

42
43
44

Berdintasun proiektuei zuzendutako diru laguntzen aurrekontu diru-hornidura 15.000 euroko
gehikuntza, bazterketa edo bulnerabilitate egoeran dauden ekmakumeak lehenetsiz.
Elkarte bat sortu edo udalerriko elkarteren bateko parte izan nahi duten emakumeei aholkularitza
eskaini.

8 Programa: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeak.
Helburua: Diskriminazio anitza jasaten duten emakumeen errealitatea ikusgai egin.

46
47

Jokabide zibikoaren 17. Artikuluaren ebaluaketa, bide publikoaren erabilera okupazioa eta garbiketa
arautzen duen udal ordenantza, zerbitzu sexualen emate eta eskaintzari dagokiona alegia, beste eragile
sozialak eta instituzionalak inplikatuz.
Bitartekotza guneak sortzea Udalerriko mugimenduekin (auzo elkarteak adibidez) eta bazterketa
sozialean dauden talde edo emakumeekin.

9 Programa: Sexu-askatasuna

Helburua: Sexu askatasunaren inguruan emakumeak eta gizonezkoak hezitu eta sentsibilizatu, genero edo
sexualitatearen aukeraketaren araberako diskriminazioa prebenitu.

48

Herritarrei zuzendutako sexu-askatasunerako sentsibilizazio ekintzak orokorrean eta baita ere adineko
emakumeentzat (LGTBI bandera jartzea Udaletxean, etab.)

49

Diskriminazio sexualari buruzko salaketak jasotzen dituzten elkarteekin elkarlanean, Irunen emandako
kasuen kopurua eta eragina aztertu.

50

Diskriminazio kasuen aurrean azaltzea

10 Programa: Emakumeak eta kirola
Helburua: Emakumeen kirol praktika indartu

52

Eskola kiroletan aritzen diren adin tarteko ikasleei bereziki eta beraien familiei zuzendutako kirol
praktikaren onurei buruzko sentsibilizazio kanpainak egin.
Eskola kirolean entrenatzaile emakumeen kopurua handitu

53

Berdintasun arloko sentsibilizazio ekintzak sustatzea kirol lehiaketetan, kiroldegian, etab.).

54

Emakume kirolarien erreferentziak bistaratu elkarrizketa, sari banaketa, omenaldi publiko, txarla, etab.
bezalako ekintzen bitartez.

51

11 Programa: Emakumeen ekarpena Irungo historiara.
Helburua: Arrazoi anitzengatik ahultasun egoeran dauden emakumeenganako gerturapen bat egin.
Irunen, Emakumeen izena daukaten kale edo/eta enparantza kopurua handitu hirigunetik gertuko
55
dauden kaleei lehentasuna emanez
Irungo historiari emakumeen egindako ekarpena ikustarazi hedapen ekintzen bidez (sariketak,
56
lehiaketak, tailerrak, etab.).

Gizarte-Antolamendu Erantzunkidea
12 Programa: Zaintzen balioa nabarmendu
Helburua: Zaintzen eta erantzunkidetasunaren balioaren garrantziaren inguruan sentsibilizatu

57

Herritarrei zuzendutako erantzunkidetasunaren aspektuen inguruko sentsibilizazio kanpainak.

58

Oporraldian pertsonen zaintzarako dauden baliabide ezberdinen inguruko informazioa zabaldu.

59

Gaian adituak direnek, familiarrak egoerari aurre egiteko tresna eta estrategia ezberdinak errazteko
topatzeko leku bat sortu.
Haurtzaindegi zerbitzua eskaini udal programetan parte hartzen duten emakumeei.

60

13 Programa: Hiri erantzunkizuna
Helburua: Maila urbanistikoan kontziliazioa eta erantzunkidetasuna landu

62

Identifikatutako puntu arriskutsuen zuzenketa.

63

Puntu arriskutsuen eguneraketarako online-sistema bat sortzea.

64

Hirigintza proiektuetan berdintasun ikuspegiaren txertaketa.

Indarkeria Matxista rekin Amaitzeko Borroka
14 Programa: Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta eta babesa.
Helburua: Genero indarkeria jasan duten emakume biktimei zuzendutako babesa eta arreta integrala bermatu.

66

Indarkeria sexista jasaten duten emakumeen arretarako Protokolo Lokalaren ebaluazioa.

67

Indarkeria sexistaren inguruan jarduteko insittuzioen arteko lan-mahai bat sortu eta koordinatu.

Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak artatzen dituzten udal langileei eta inplikatutako
erakundeei zuzendutako formakuntza, indarkeria matxistaren inguruan.
15.Programa: Indarkeria Matxistari erantzun Instituzionala.
Helburua: Indarkeria Matxista gabeko herria bermatzeko tresnak eta baliabidean garatu.
Berdinsarean parte hartu, Berdintasunaren aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako
69
Euskadiko Udalen Sarea.
Irunen, urtean Indarkeria Matxista jaso duten emakumeen kasuen inguruko txosten bat egin.
70

68

71

Irunen eta EAEan ematen diren emakumeen aurkako erasoei erantzuteko salaketa mobilizazioen
antolakuntza.

16 Programa: Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa
Helburua: Jokabide ez biolentoen ereduaren garapena sustatu eta emakumeen aukako indarkeriazko
jokabideen prebentzioa hobetu

73

Beldur Barik programa garatu eta sendotu

74

Iruneko Gazte Biltzarraren programa sustatzen jarraitu, genero ikuspegitik.

75

Indarkeria matxistaren inguruan sentsibilizatzeko materiala hedatu.

76

Jaietan edo jai eremuetan (asteburuak) eraso sexisten prebentziorako urteroko kanpainak egin, ildo
hau Berdintasun Sailarekin eta Jai Batzordearekin landuz.

