
2018ko EBALUAKETA

Zk.

Ardat

za Ekintza
Sail arduraduna

Aurreko

ntua Adierazleak Ebaluaketa Oharrak
1 G Barne-funtzionamenduko araudi bat eman

Departamentuarteko Batzordeari.
Idazkaritza, 

Zerbitzu Juridikoak 

eta Kontratazio 

arloa.

Barne-funtzionamenduko araudia 

onetsia: Ez.

Urteko bilera kopurua: 0

2 G Udaleko Arlo bakoitzean departamentuarteko Batzorderako

arduradunak izendatzea. Sailetako buruak

Izendatutako pertsona kopurua 

sexuaren arabera: 0

Parte-hartzaileen % Arloen arabera

4 G Udal arlo guztietako diru laguntzen deialdi eta oinarrietan

berdintasun irizpideak txertatu. Diru laguntzak 

dituzten arloak

Berdintsaun iripideak txertatu dituzten 

diru-laguntza kopurua: Guztiak.

Diru-laguntzen oinarri orokorren ordenantza arautzaileak, 2017ko apirilaren 26ko osoko bilkuran

onartutakoak, hirugarren xedapen gehigarriaren B atalean berdintasun irizpideak jasotzen ditu.

Hala ere, dokumentuak ez daude hizkuntza inklusiboan idatzita.

5 G Udalak izenpetzen dituen kolaborazio hitzarmenetan

berdintasun irizpidean txertatu.

Hitzarmenak 

dituzten arloak

Genero ikuspegia txertatu duten 

Kolaborazio hitzarmen kopurua eta %

44% Genero ikuspegia txertatuta duten kolaborazio hitzarmenak: 7 

Garapenerako lankidetza.

Genero ikuspegia txertatuta ez duten kolaborazio hitzarmenak: 9

Kulturako 4 (Kutxa, Mentxu Gal Fundazioa, Udako Ikastaroak, Eusko Ikaskuntza), elkarreragintasun

elektronikoko 2, elkarteei espazioak esleitzeko 2, eta trenbidea. 

6 G Irungo Udaleko kontratazioetan berdintasun klausulak txertatu Idazkaritza, 

Zerbitzu Juridikoak 

eta Kontratazio 

arloa.

Berdintasun klausulak txertatuta 

dituzten plantilla-kontratu kopurua: 1 

Berdintasun klausulak dauzkaten 

kontratu kopurua: 24/94

25,50% Kontratazioaren frogagiria.

15000€tik gora azterturiko kontratuak.

7 G Udaleko lan eskaintza guztietan genero ikuspegia txertatu
Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

Berdintasun ikuspegia txertatuta 

daukaten lan eskaintza kopurua: 2

100% 2018an onartutako 2 deialdi publikoetan, enplegu publikoan parekidetasunaren alderdiak dagozkien

oinarrietan bildu ziren, Euskadiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legearen arabera.

8 G Udalak sustatutako lehiaketen oinarrietan berdintasun

irizpideak txertatu.

Lehiaketak 

sustatzen dituzten 

udal arlo guztiak.

Berdintasun ikuspegia txertatuta 

daukaten lehiaketa kopurua: 8

40% Berdintasun irizpideekin: 8

Irun Beldur Barik, Kalean bai, Euskaraldia, Euskararen erabilera areagotzeko plana, Solas Jolas,

Festan blai, Euskaraldia eta Gu ere bertsotan.

Berdintasun irizpiderik gabe: 12

Kontsumitzaileen mikromensajeak, festetako kartelak, inauterietako kartelak, FICAB, kantu

lehiaketa, ezti lehiaketa, Adour-Bidasoa eta euskarazko bost.

9 G Udalak sustatutako tribunal eta epaimahaietan konposizio

parekidea bermatu.
Epaimahaiak 

izendatzen dituzten 

udal-arlo guztiak.

Tribunal eta Epaimahai kopurua 

parekidetasunaren arabera.

90% Tribunal/Epaimahai parekideak: 9

(Kulturako 7, "Serapio Múgica" ikerketa historikoko beka eta Irun Beldur Barik epaimahaia).

Tribunal/Epaimahai ez parekideak: 1

(Loidi Beka epaimahaia: 4 gizon eta emakume 1).

10 G Emakumeen eta gizonezkoen oreka bermatu izendapen askeko 

lanpostuetan

Alkatetza.

Izendapen askeko lanpostuetan 

dauden emakume eta gizon kopurua.

25% Emakumezko arloko zuzendariak: 2 

(Hiri bultzada, Ekonomia eta Ogasuna eta Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria).

Gizonezko arloko zuzendariak: 6 

(Informazioaren Gizartea, Parte Hartze eta Auzoak, Euskara, Kultura eta Kirolak, Hirigintza,

Mugikortasuna eta Udaltzaingoa).



12 G Administrazio elektronikoan eskariak eta eranskinak hitzkuntza

inklusiboan.
Informazioaren 

gizarte eta 

herritarren parte-

hartze arloa

Administrazio elektronikoan hizkuntza 

inklusiboa erabiltzen duten eskari eta 

eranskin kopurua eta %.

100% Egoitza Elektronikoan erabilitako Antolaketa eta Kalitate Zerbitzuak sustatutako inprimaki eta

eranskin guztiek hizkuntza inklusiboa erabiltzen dute.

13 G Hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatzeko, Udalaren web

orrialdea egokitu. Udal sail guztiak
Lenguaia ez sexistaren erabilera web 

orrialdean: Bai.

www.irun.org; berdintasuna; adikzioak; igazte; gazteleku, euskera eta irunkirol.

14 G Hizkuntza inklusiboaren erabileran sor daitezken zalantza

posibleei aholkularitza zerbitzu jarraitu bat eskaini.
Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Aholkularitza eskatzen duten pertsona 

kopurua sexua eta departamentuaren 

arabera: 0

Eskaerarik ez da egon.

15 G Udalerrian hizkuntza berdintasuna sustatzea. Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Berdintasun gaietan euskeraz 

eskainitako ekintzen portzentaia.

Autodefentsa Feminista, Beldur Barik tailerrak eta lehiaketa.

16 G Udal sailek egindako memorietan sexu bereizketa bermatzen

den birpasatu eta datuen analisia egin, sexu-bereizketa

kontuan izanda. Udal sail guztiak

Sailaren arabera, sexuz bereizketa 

egiten duten memorien kopurua.

50% Sexua bereiztuta bai: 3 (Gazteria, Euskara y Informazioaren Gizartea, Parte-Hartze eta Auzoak).

Sexu bereizketa partzialki egina: 1 (Gizarte Ongizatea).

Sexua bereizita ez: 3 (Ekonomia eta Ogasuna, Kirolak eta Kultura).

17 G Udal programa guztien parte hartzaileen informazioa

jasotzerakoan sexu aldagaia txertatu.

Udal sail guztiak Parte hartzaile kopurua, sexu eta 

programaren arabera.

91% Parte hartzaile kopurua sexuaren arabera bai: 74
{Hiritarren partaidetza, Kontsumo sentsibilizazioa, udal artxiboko beka, Kontrataziorako Lanbide bidezko

laguntzak, enpleguaren sustapena, Orbel Haizea, Gazteen osoko bilkura, Ahalduntze eskola, Beldur Barik

Tailerrak, sentsibilizazio ekintzak, PES eta jangela, Hotz Kanpaina, lehen mailako arretako 8 -etxez-etxeko

laguntza, Pertsona Nagusiak , Sendian, Disgaitasuna, Dirulaguntzak, Zerbitzu psiko-hezitzaileak, Arreta

goiztiarra, Laguntza juridiko-psikologikoa genero indarkeria pairatzen duten biktimentzat-, Gurasoekin,

Gazteekin, Adikzioen prebentzioa, Adikzio Aurretik, Lagunekin Baratzean, Inguru irekia, Irun Jaietan biolentzia

matxistaren kontra, Eskola Kirola, Euskarako 33 programa, Kurtso kulturalak, Museoetako bisitak, CBAko

bazkideak, Igazte, Gazte Mugikortasuna, Konekta, Asexorate, Gazteleku eta Gazteartean}.

Parte hartzaile kopurua sexuaren arabera ez: 7 
(Gorosti bat elkarrekin hazteko, Irunsasoi, Amaia KZko programazioa, Kaleko programazio kulturala eta

Ogasuneko diru laguntza, jornadak eta mintegiak).

19 G Berdintasunean oinarritutako urteko Formakuntza Plan bat

diseinatu maila ezberdinak kontuan izanda (oinarrizkoa eta

aurreratua) eta langile guztiei zein arlo konkretuetara

zuzenduta.

Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

2.497 Egindako ekintza hezitzaile kopurua 

mailaren arabera: 2 

Parte hartzen duen pertsona kopurua 

sexuaren eta arloaren arabera: 18

Emakumeentzako lidergoa, entrenamendua eta generoa; Gizonak berdintasunerako prestatuak.

18 langile (14 emakume eta 4 gizon):

• Emakumeak: Kultura 2, SAC 2, Liburutegiko 2, Gizarte Ongizateko 4, Hirigintzako 2, Ogasun 1 eta

Udaltzaingoa 1.

• Gizonak: 2 Udaltzaingoa, 1 SAC eta 1 liburutegia.

20 G 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.

Alkatetza.

500 Egindako ekintza hezitzaile kopurua: 1. 

Parte hartzen duen pertsona kopurua 

sexuaren arabera: 4 gizon.

Genero ikuspegia duten politika publikoak.

21 G Sail-arteko batzordean urteko formakuntza.

Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

incorpor

ado en la

acción 19

Formakuntza egin da: Ez. 

Sexu eta sailaren arabera formakuntza 

jaso duten pertsona kopurua.

22 G Udaleko langilegoaren aldetik erantzunkidetasunerako

neurrietara heltze mailaren ebaluazioa. Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

Neurri hauetara heltzen dioten langile 

kopurua, sexua eta postuaren arabera: 

28 (22 emakume eta 6 gizon)

Udaltzaingoa: 3 emakume eta 2 gizonezko.

Administrariak: 7 emakume eta gizon bat.

SAC agenteak: 4 emakume eta gizon bat.

Langile teknikoak: 6 emakume eta gizonezko bat (gainera, hiru teknikari daude Telekomunikazio

sistemaren bidez lan egiten dutenak).



23 G Zinegotzien bizitza pribatua, profesionala eta publikoa

kontziliatzeko neurriak ezarri, lan ordutegiak, nagusi eta adin

txikikoen zaintzarako baliabideak zinegotzien parte hartzea

bermatuz.

Alkatetza.

Kontziliazioarako neurri kopurua: 1 

Neurri hauetara heltzen diren zinegotzi 

kopurua: Guztiak.

Udal Plenoaren ordutegi aldaketa: goizeko 9: 30etan, hilabete bakoitzeko azken ostiralean.

24 G Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta Sexuagatiko

jazarpenaren Aurkako Protokoloa egin.
Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

Sexu-Jazarpenaren eta sexuagatiko 

jazarpenari aurre egiteko Protokoloa 

onartua: Ez.

Jazarpenari eta bestelako arrisku psikosozialei buruzko gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko 

prozedura 2005ean osoko bilkuran onartu zen.

25 G Iruneko Udalean Sexu-Jazarpenaren eta sexuagatiko

jazarpenaren aurkako Protokoloaren ezarpenaren urteroko

jarraipena egin.

Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

Igorritako txosten kopurua. 

Aholku kopurua. 

Falta larrien kopurua. 

Falta oso larrien kopurua.
26 G Emakume eta gizonezkoen parte hartze parekidea enpresa batzorde

eta lagileria-biltzarran Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

Langileria-biltzarreko pertsona 

kopurua, sexuaren arabera Enpresa 

batzordeko pertsona kopurua, 

sexuaren arabera

33,30% Bi ordezkari-organoak osatzen dituzten 18 ordezkarietatik 6 emakumeak dira eta 12 gizonezkoak.

27 BA Berritzegunerekin eta ikastetxeekin erkarlanean heziketa

mahai baten sorkuntza eta bultzada.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Heziketa mahaia sortuta: Ez.

28 BA Heziketa mahaiaren hiru hilez behingo bilera, hezkidetza

programaren bultzada eta koordinaketarako. Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Mahaian parte hartzen duten 

pertsonen kopurua, sexua eta 

ikastetxearen arabera: 0 Bultzatutako 

hezkidetza programa kopurua: 0

29 BA 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.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

8.756 Urtero aurrera eramandako ekintza 

kopurua.

Parte-hartzaile kopurua sexuaren 

arabera.

M8: 2 (Girl Rising dokumentalaren proiekzioa eta kontzentrazioa), 1045 pertsona.

28J: 3 (Bandera udaletxean, Adierazpen Instituzionala eta informazio karpa).

25N: 4 (Kontzentrazioa, Irun Beldur Barik, maskulinitate ikastaroa eta kamiseten tailerra

Gaztelekuan), 800 pertsona.

30 BA Aholkularitza eskaini berdintasunaren aldeko gizon-elkarteak

sortu nahi dituzten gizonei.
Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Aholkatutako gizon kopurua: 0

Sortutako Berdintasunaren aldeko 

gizonen elkarte kopurua: 0

Eskaerarik ez da egon.

31 BA Maskulinitate eredu berriak eskaintzen dituzten gizonak

publikoki ikustarazi sentsibilizazio kanpaina eta tailerren bidez.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Urtero gizonak ikustarazteko egindako 

ekintza kopurua: 0

32 BA Udal sail guztietan, adingabekoei zuzenduta egiten diren

ekintzen baldintza-agirietan berdintasunean, hezkidetzan edo

jarrera sexisten prebentzioan 10 ordu baino gehiagoko

formakuntza eskatzea.

Adingabekoei 

zuzenduta dauden 

kontratuak egiten 

dituzten sail 

guztiak.

Berdintasunean formakuntza txertatu 

duten Adin txikikoei zuzendutako 

programa edo ekintzen kontratu 

kopurua, totalarekiko (%)

64,00% Berdintasunean formakuntza bai: 9 

(Orbel Haizea, Gazteen osoko Bilkura, Gazteekin, Adikzioen prebentzioa, Inguru Irekita, Solas Jolas,

Kalean bai elkarteetan garatzeko, Koloniak, Beldur Barik Tailerrak).

Berdintasunean formakuntza ez: 5

(Gazteleku, Haurtxokoak, Eskola Kirola, Margolaritza Tailerra, Zeramika Tailerra).

33 BA Eskolei eta AMPAri zuzendutako Diru laguntzen deiadietan,

lehentasuna eman gurasoei zuzendutako hezkidetzaren

inguruko formakuntza eta sentsibilizazio ekintzei.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Egindako ekintza koputua eta 

formakuntza orduak.

Ekintzetan eta formakuntza saioetan 

parte hartu duten pertsonen kopurua.

Ebaluatzeko zain.

34 BA Errespetua eta bizikidetza sustatzeko programa jaien

testuinguruan

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Sortutako programa: Bai.

35 BA Ekintza kulturalak berdintasun ikuspegitik (CBA, Amaia KZ,

etab.)
Kultura eta Kirolak

Berdintasun Ikuspegitik burututako 

ekintza kopurua: 0

36 BA Gazterian berdintasunaren aldeko ekintzak (Gazteleku, Haur

Txoko, Boluntariotza, etab.)

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Burututako ekintza kopurua: 5 Pintxosex, serigrafia, mikroantzerkia eta asexorate-ko 2 tailer. 



37 BA Euskera Arlotik berdintasunaren aldeko ekintzak Euskera Burututako ekintza kopurua: 0

38 BA Irungo Emakumeen Etxearen inguruko hausnarketa, ikerketa

eta kudeaketa plana.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Hausnarketa, ikerketa eta kudeaketa 

plana eginda: Ez.

40 BA Ahalduntze Eskolan doakotasuna. Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa.

Irungo Ahalduntze Eskola dohainik: 

Bai.

41 BA Irungo Ahalduntze Eskolaren markoan urte osorako

formakuntza eskaintza bat diseinatzen, ezarri eta hedatu.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

6.578 Egindako tailer kopurua: 7.

Emakume parte hartzaile kopurua 

adina eta jatorriaren arabera: 71 

emakume espainolak, 36-60 urte 

bitartekoak gehienak.

Ikastaro bakoitzaren asebetetze maila: 

Oso altua.

Zaindu gure burua: desestresatzeko teknikak; Ikus-entzunezko ispilua, autodefentsa feminista; Rap

feminista; Bizitzaren labirintoak; Emakume zaharrago berriak; Espazio publikoaren beldurra

ulertzeko eta gainditzeko gakoak.

42 BA Komunikazio eta autoestima tailerra diseinatu, hedatu eta

inplementatu.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

8.145 Egindako tailer kopurua: 2.

Emakume parte-hartzaile kopurua, 

adina eta jatorriaren arabera: 40 

emakume espainolak, 36-60 urte 

bitartekoak gehienak.

Asebetetze maila: Oso altua.

44 BA Elkarte bat sortu edo udalerriko elkarteren bateko parte izan

nahi duten emakumeei aholkularitza eskaini.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Aholkua jaso duten emakume kopurua: 

0

Sortutako elkarte kopurua: 0

Eskaerarik ez da egon.

46 BA 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.
Udaltzaingoa

Zigortutako pertsona kopurua, sexua, 

arau-hauste eta zigor motaren arabera

Agintariek botatako agindua ez 

betetzeagatik arau-hauste penal 

kopurua 17.artikuluaren aplikazioaren 

ondorioz

17. artikuluaren aplikazioaren balorazioa ez da egin.

47 BA Bitartekotza guneak sortzea Udalerriko mugimenduekin (auzo

elkarteak adibidez) eta bazterketa sozialean dauden talde edo

emakumeekin.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Eskaera kopurua eta bitartekotza 

kopurua: 0

48 BA Herritarrei zuzendutako sexu-askatasunerako sentsibilizazio

ekintzak orokorrean eta baita ere adineko emakumeentzat

(LGTBI bandera jartzea Udaletxean, etab).

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

3.821 Egindako ekintza kopurua: 7.

Parte hartzaileen kopurua, sexuaren 

arabera: 1522 (846 emakume eta 676 

gizon).

100% Hitzaldia: Gazteak eta haien familiak aniztasun afektibo sexualaren aurrean; Ostadarraren bandera

jartzea udaletxearen fatxadan; Fatxadaren argiztapena E28an; Karpa kontzientziatzeko materiala

banatuz; Emakume fantastikoa filmaren proiekzioa; pertsona transexual baten esperientziak eta

Muxua filmaren proiekzioa.

49 BA Diskriminazio sexualari buruzko salaketak jasotzen dituzten

elkarteekin elkarlanean, Irunen emandako kasuen kopurua eta

eragina aztertu.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Irunen gertatutako kasuen kopurua: 0

Eraginaren azterketa (bai/ez)

50 BA Diskriminazio kasuen aurrean publikoki agertzea.

Alkatetza.

Diskriminazio kasuen aurrean azaltzea 

beharrezkoa izan den kasu kopurua: 2

Adierazpen instituzionalak: Homofobiaren / transfobiaren aurkako nazioarteko eguna (maiatzak 18)

eta LGTBIQ + Pride (28J).

51 BA Eskola kirolan aritzen diren ikasleei bereziki eta beraien familiei

zuzendutako kirol praktikaren onurei buruzko sentsibilizazio

kanpainak egin.
Kultura eta Kirolak

Egindako sentsibilizazio kanpaina 

kopurua: 3

Eskola kirolen sexuaren araberako 

inskripzio kopurua

Aurreko kurtsoaren amaieran, berriaren hasieran eta Bidasoatik Mundura.

18/19 ikastaroa: 115 neska eta 564 mutil.

52 BA Eskola kirolean entrenatzaile emakumeen kopurua handitu
Kultura eta Kirolak

Eskola kiroleko emakume 

entrenatzaile kopurua eta %

14 emakumezko entrenatzaile (37%) eta 24 gizonezko entrenatzaile (63%)

53 BA Berdintasun arloko sentsibilizazio ekintzak sustatzea kirol

lehiaketetan, kiroldegian, etab).
Kultura eta Kirolak

Burututako sentsibilizazio ekintza 

kopurua: 0



54 BA Emakume kirolarien erreferentziak ikusgarazi elkarrizketa, sari

banaketa, omenaldi publiko, txarla, etab. bezalako ekintzen

bitartez.
Kultura eta Kirolak

Bide ezberdinen bidez ikustarazitako 

emakumeen kopurua: 2

Saria Irungo atleta onenari eta Teresa Errandonea erreferentzia gisa birziklagarriak diren botilak

erabiltzeko sentsibilizazio kanpainan.

55 BA Irunen, Emakumeen izena daukaten kale edo/eta enparantza

kopurua handitu kale nagusietan Alkatetza.

Emakumeen izena daukaten kale 

edo/eta enparantza kopurua: 19 

(372etik).

5% 28J, LGTBIQ + Harrotasun Egunaren Plazoleta onartu da.

56 BA Irungo historiari emakumeen egindako ekarpena ikustarazi

hedapen ekintzen bidez (sariketak, lehiaketak, tailerrak, etab.).

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Egindako ekintza kopurua: 0

57 GAE Herritarrei zuzendutako erantzunkidetasunaren aspektuen

inguruko sentsibilizazio kanpainak.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Sentsibilizazio kanpainak: Ez.

58 GAE Oporraldian pertsonen zaintzarako dauden baliabide

ezberdinen inguruko informazioa zabaldu.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Urtero egindako difusio ekintza 

kopurua: 0

60 GAE Beraien kargura adin-txikiko edo helduak dituzten eta Udal

programetan parte hartzen dutenei zaintza baliabideak eskaini

Herritarrei 

zuzendutako 

programak dituzten 

sailak.

Zaintza baliabideak erabiltzen dituzten 

pertsona kopurua: 23

20 adingabe gazteentzako programetan eta 3 Komunitateko esku-hartzeetan.

62 GAE Identifikatutako puntu arriskutsuen zuzenketa. Mugikortasun, bide 

publiko eta obra 

arloa.

155.687 Zuzendutako puntu arriskutsuen 

kopurua: 2

8% Oxinbiribil bideko argiztapena eta Pio XII-ko argiztapenaren hobekuntza.

63 GAE Puntu arriskutsuen eguneraketarako online-sistema bat

sortzea.

Mugikortasun, bide 

publiko eta obra 

arloa. 

Informazioaren 

gizarte, parte 

hartze eta 

auzoetarako arloa.

Online-sistema garatuta: Ez. 

Mezu kopurua, sexuaren arabera.

64 GAE Hirigintza proiektuetan berdintasun ikuspegiaren txertaketa. Hirigintza eta 

garapen 

iraunkorreko arloa.

Genero ikuspegia txertatuta daukaten 

hirigintza proiektu kopurua: 11

9 eraikitzeko lizentziak eta 2 hirigintza planak.

65 IM Indarkeria sexista jasaten duten emakumeei begirako Tokiko

Arreta Protokoloa egin.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Tokiko Arreta Protokoloa eginda: Ez. 

Tokiko Arreta Protokoloa onartuta: Ez.

67 IM Indarkeria sexistaren inguruan jarduteko instituzioen arteko lan-

mahai bat sortu eta koordinatu. Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Instituzioarteko Lan-mahaia sortua: Ez 

Partehartzaile kopurua, erakundearen 

arabera: 0 

Bilera kopurua: 0

68 IM Indakeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak artatzen

dituzten udal langileei eta inplikatutako erakundeei

zuzendutako formakuntza, indakeria matxistaren inguruan.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa. 

Udaltzaingoa eta 

bizikidetza.

960 Urtero egindako formakuntza-ekintzen 

kopurua: 1. 

Formakuntza-ekintzetan parte hartzen 

duten pertsona kopurua sexuaren 

arabera: 20 emakume eta 0 gizon.

Genero indarkeria gizarte langileentzat.

69 IM Berdinsarean parte hartu, Berdintasunaren aldeko eta

Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskadiko Udalen

Sarea.
Alkatetza.

Berdinsarean sartu: Ez. Eskaera formala 2018ko abenduaren 21ean egina.

70 IM Irunen, urtean Indarkeria Matxista jaso duten emakumeen

kasuen inguruko txosten bat egin, udal baliabide zein baliabide

foral, autonomiko, etab.en erabilera barneratuz.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Indarkeria Matxistaren inguruko 

txostena eginda: Bai.



71 IM Irunen eta EAEan ematen diren emakumeen aurkako erasoei

erantzuteko salaketa mobilizazioen antolakuntza.
Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

Urtean zehar egindako mobilizazio 

salaketa kopurua: 4

72 IM Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeak Herriko Gizarte

Zerbitzuetara hurbildu, kanpainen bidez, materialen

sorkuntzaren bidez…

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

1.999 Sentsibilizazio kanpaina kopurua: 2. 

Gizarte zerbitzuetan artatutako 

emakume kopurua: 82.

4 hitzaldi informatibo (Amaia KZ, Behobia, Ventas eta San Miguel) eta "indarkeria sexistaren

aurrean, zerbitzu sozialak zure alde" gidaren diseinua.

73 IM Beldur Barik programa garatu eta sendotu

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

5.398 Egindako tailer kopurua: 51. 

Parte-hartzaileak sexuaren arabera: 

327 (160 neska eta 167 mutil). 

Beldur Bariken parte hartzen duten 

proiektu kopurua: 2.

17 talde eta 3 saio talde bakoitzeko, guztira: 51 saio irakatsi ziren.

74 IM Iruneko Gazte Biltzarraren programa sustatzen jarraitu, genero

ikuspegitik. Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

12.000 Programan parte hartzen duten 

ikastetxe kopurua: 3. 

Parte hartzaile kopurua sexuaren 

arabera: 219 (117 neska eta 102 mutil).

Toki Alai, San Vicente de Paul eta Eguzkitza.

75 IM Indarkeria matxistaren inguruan sentsibilizatzeko materiala

hedatu.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

850 Hedatutako ale kopurua, material 

motaren arabera: 2719.

1046 Beldur Barik gida, 1013 Bortxametro eta 660 gida "indarkeria sexistaren aurrean, zerbitzu

sozialak zure alde".

76 IM Jaietan edo jai eremuetan (asteburuak) eraso sexisten

prebentziorako urteroko kanpainak egin, Berdintasun

Batzordearekin eta eragileekn landuz.

Gizarte Ongizate, 

Hezkuntza eta 

Gazteria Arloa

6.625 Egindako kanpaina kopurua: 2 Prebentzioa jaietan eta jai eremuetan programak.

GUZTIRA 213816


