DEPARTAMENTUA : KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROLA
DEPARTAMENTUA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola

2015
2016

47.410.315,euro
54.952.256 euro

1. PROGRAMA ETA ZENBATEKOA
Izena

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolako Zerbitzu Orokorrak

Kodigoa

2.010

Genero Egokitasuna

Baxua

Aurrekontua

3.992.170 euro

Programaren aurrekontuaren zenbatekoa eta azken urteetako deparmentuarekiko portzentaia.
2012

2013

2014

2015

2016

13/12

14/13

15/14

16/15

GASTUA (mila eurokoak)

3.812,00

3.638,00

3.689,00

3.832,34

3.992,17

‐4,56%

1,40%

3,89%

4,17%

DEPARTAMENTUAREN
AUREKONTUAREKIKO %/

9,70%

9,50%

8,49%

8,08%

7,26%

‐2,06%

‐10,63%

‐4,79%

‐10,13%

2. PROGRAMAREN HELBURUAK, HARTZAILEAK ETA JARDUERAK
2.1. Deskribapen orokorra:
Programaren helburu nagusia Departamentuak burututako programak ziurtatu, koordinatu eta kontrolatzea da, eta
halaber, Foru Diputatuak nola Zuzendaritza Nagusiek eta Zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkuak ematea,
baita Departamentuko administrazio eta informatika arloko sistemetan hobekuntza dakarten hainbat jarduera
bultzatzea ere.
2.2. Genero helburuak: ekintzak eta adierazleak.
Adierazle neurgarriekin planteatutako helburuak

Adierazlerik gabe planteatutako helburuak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

Adierazlea

Adier.
Helburua

3. AZTERKETA KUANTITATIBOA GENEROAREN ARABERA
Honako hauek dira azterketa kuantitatiboan kontuan hartutako jarduerak nagusiki: Genero irizpideak ipini diru
laguntza eta kontratoetan

4. AZTERKETA EDO HAUSNARKETA KUALITATIBOA

5. GAITASUNEN INGURUKO HAUSNARKETA

6. EGIN AL DA ANALISI EDO IKERKETA BEREZIRIK? EGIN BADA AZALDU

7. AURREIKUSTEN DIRA ALDAKETAK HOBEKUNTZAK SARTZEKO GENERO IKUSPUNTUTIK?
Bai:
Azaldu:
Ez:

DEPARTAMENTUA: KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROLA
DEPARTAMENTUA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola

2015
2016

47.410.315 euro
54.952.256 euro

1. PROGRAMA ETA ZENBATEKOA
Izena

Euskal Arte Garaikidea

Kodigoa

2.12

Genero Egokitasuna

Ertaina

Aurrekontua

707.683 euro

Programaren aurrekontuaren zenbatekoa eta azken urteetako deparmentuarekiko portzentaia.
2012
GASTUA (mila eurokoak)
DEPARTAMENTUAREN
AUREKONTUAREKIKO %/

640,16
1,37%

2013

2014

2015

4.615,00

4.671,00

4.760,30

10,99%

10,73%

11,12%

2016
707,68
1,29%

13/12

14/13

15/14

16/15

620,91%

1,21%

1,91%

‐85,13%

‐2,37%

3,63%

‐88,42%

702,19%

2. PROGRAMAREN HELBURUAK, HARTZAILEAK ETA JARDUERAK
2.1. Deskribapen orokorra:
Programa honek jasotzen ditu Kultur zuzendaritzak arte garaikideari eskaintzen dizkion zerbitzuak, egitasmoak eta
azpiegiturak: KMko Erakustaretoa.

2.2. Genero helburuak: ekintzak eta adierazleak.
Adierazle neurgarriekin planteatutako helburuak

Adierazlerik gabe planteatutako helburuak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

Adierazlea

Adier.
Helburua

3. AZTERKETA KUANTITATIBOA GENEROAREN ARABERA
Honako hauek dira azterketa kuantitatiboan kontuan hartutako jarduerak nagusiki. Komisarioak, Artistak eta
bisitariak kontuan izaten du.

4. AZTERKETA EDO HAUSNARKETA KUALITATIBOA

5. GAITASUNEN INGURUKO HAUSNARKETA

6. EGIN AL DA ANALISI EDO IKERKETA BEREZIRIK? EGIN BADA AZALDU

7. AURREIKUSTEN DIRA ALDAKETAK HOBEKUNTZAK SARTZEKO GENERO IKUSPUNTUTIK?
Bai:
Azaldu:
Ez:

KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTUA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola

2015
2016

47.410.315 euro
54.952.256 euro

1. PROGRAMA ETA ZENBATEKOA
Izena

Gazteria

Kodigoa

2.20

Genero Egokitasuna

Goikoa

Aurrekontua

6.228.974 euro

Programaren aurrekontuaren zenbatekoa eta azken urteetako deparmentuarekiko portzentaia.

GASTUA (mila eurokoak)
DEPARTAMENTUAREN
AUREKONTUAREKIKO %/

2012

2013

2014

2015

2016

6.780,61

6.073,88

6.476,00

6.404,88

6.228,97 ‐10,42%

14,49%

14,47%

14,88%

13,51%

11,34%

13/12

‐0,14%

14/13

15/14

16/15

6,62%

‐1,10%

‐2,75%

2,83%

‐9,21%

‐16,09%

2. PROGRAMAREN HELBURUAK, HARTZAILEAK ETA JARDUERAK
2.1. Deskribapen orokorra:
Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen hezkuntza‐prozesuan lagundu, hezkuntza ez‐formalaren bidetik, haien
autonomia lortze aldera eta haien emantzipazio prozesua bultzatzeko. Horretarako, dagokien ekipamenduetan
zerbitzuak garatuko dira; eragile publiko eta gainontzeko entitateekin elkarlanean, eta, haur, nerabe eta gazteen
parte‐hartze aktiboaren alde eginez. Haur, nerabe eta gazteei haien haurtzaroan, nerabezaroan eta gaztaroan
garatzeko eta gozatzeko aukera egonkorra eta etengabea ematea; berezko balioa eta esanahia duen bizi‐etapa gisa
(eta ez trantsizioko etapa gisa).
Gazteria Zuzendaritzaren misioa betetzeko, ondorengo programak nagusiak garatzen dira:
Aterpetxeak. Beren aisialdiaren barne hezkuntza, kultura, kirol eta jolaseko ekintzak egin eta beren ikasketak osa
ditzaten, haur eta gazte taldeei egonaldiak eta ostatua eskaintzen dizkieten ekipamenduak.
Gaztematika. Gipuzkoan, haur, nerabe eta gazteen sustapena lantzeko politika eta marko komuna, Aldundiak eta
udalek elkarlanean diseinatu eta adostutakoa. Programa hau garatzeko, ondorengo ildoak lantzen dira:
-

Udalentzako aholkularitza. Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapeneko udal teknikariei aholkularitza
ematea; udal bakoitzean zehaztutako esku‐hartzera egokituz.

-

Diru laguntza. Esku‐hartzea bideratzeko, udalei zuzendutako laguntza ekonomikoa.

-

Prestakuntza. Sustapen arloan teknikari, hezitzaile eta politikarien gaitasunak hobetzera zuzendua dago.

Uda programak. Haur eta nerabeentzat zuzendutako udako ekintzak:
-

Gazte Oporraldiak. 14‐17 urte bitarteko gipuzkoar gazteentzako udako ekintzak. Aisia eta abenturako
jarduerak eta frantsesa praktikatzeko egonaldiak barnean hartzen dituen programa honen helburu nagusia da
gipuzkoar gaztetxoei beren aisialdi‐astialdia modu aberasgarrian erabiltzen laguntzeko politika aurrera
eramatea.

-

Udalekuak. 7 eta 13 urte bitarteko haurrei zuzenduta; eskaintza hau uztaila eta abuzturako egiten da, eta
gehienbat Arabako eta Bizkaiko foru aldundiekin lankidetzan antolatzen da.

Elkarteei laguntzak. Diru laguntzak, eta Gazteguneko ekipamendua eta baliabideak erabiltzeko aukera:
-

Diru‐laguntzak. Elkarte, entitate eta aisialdi eskolei zuzendutakoak.

-

Gaztegune. Gaztegunen elkarteen esku dauden baliabideak (bilera gelak, aholkularitzak, …etab.).

Gaztemaniak. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Arrasate, Donostia, Hondarribia eta Zarauzko udalek sustatzen duten
programa musikala da. Programa honi esker, gazteek, prezio merkean, eskaintza komertzialaren interesgunetik kanpo
geratzen diren korronte artistikoetako taldeen kontzertuak ikusi ditzakete, zuzenean. Gainera, hemengo gazteek
osatutako taldeei kontzertu horietan telonero moduan parte hartzeko aukera ematen zaie, talde horien sustapena
bultzatuz.
2.2. Genero helburuak: ekintzak eta adierazleak.
Adierazle neurgarriekin planteatutako
helburuak
Gaztematika. Haur, nerabe eta gazteen
sustapen arloan lan egiten duten agenteen
arteko koordinazioa hobetu.

Helburuekin lotuta aurreikusi diren
ekintzak
Antolatzen diren foroetan, udal
teknikarien partaidetza sustatu

Gaztematika. Profesionalen (teknikari eta
hezitzaileak, eta politikariak) gaitasunak hobetu
eta prestakuntza beharretara egokitu.

Prestakuntza ekintzak diiseinatu eta
abian jarri

Gaztematika. Haur, nerabe eta gazteen
sustapenean lanean diharduten profesionalen
berdintasun gaietako prestakuntza hobetzea.

Uda programetan (Udalekuak eta Gazte
Oporraldiak) haurren eta nerabeen parte
hartzea sustatu.

Adierazlerik gabe planteatutako helburuak

Adierazlea

Adier. Helburua

Foroetan parte
hartzen duten
Teknikariak
Prestakuntza
ekintzetan parte
hartu dutenak

Gizonak: %20
Emakumeak: %80

Prestakuntza
ekintzetan parte
hartu dutenak

Gizonak: %20
Emakumeak: %80

Nerabeentzako (14-17 urte) erakargarria
izan daitekeen programa prestatu

Programan parte
hartu duten
nerabeak

Mutilak: %35
Neskak: %65

Haurrentzako (7-13 urte)erakargarria izan
daitekeen programa prestatu

Programan parte
hartu duten
haurrak

Mutilak: %45
Neskak: %55

Hezkidetza plana garatu

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

Gizonak: %20
Emakumeak: %80

3. AZTERKETA KUANTITATIBOA GENEROAREN ARABERA
Azterketa, hasieran deskribatutako programa nagusienen arabera egingo da:
ATERPETXEAK.
Egun ez dira erabiltzaileen datuak lantzen. Zerbitzuen neurketa egiten da; alegia, zenbat zerbitzu erabili diren urtean
zehar: loaldiak, bazkariak, afariak, etab. Urtean zehar aterpetxe bakoitzean egon diren erabiltzaileen kopurua
jasotzeko, eskuz jaso beharko litzateke.
Erabiltzaileen araberako datuak, erreserbak egiten dituztenen datuetatik jaso daitezke; eta datu horiek sexuaren
arabera desberdinduak; horien arabera, oro har, emakumeak dira erreserba gehien egiten dituztenak (%59), bai talde
eta bai aterpekideen erreserbetan.

2014
Erreserbak GUZTIRA

Emakumeak

Gizonak

Emakumeen %

Taldeko erreserbak

400

236

164

59,00%

Aterpetxe kideen erreserbak

581

347

234

59,72%

Erakundeetatik egindako erreserbak

75

56

19

74,66%

Egindako erreserba kopurua GUZTIRA

1056

639

417

Egindako erreserba % GUZTIRA

100

59,00%

GAZTEMATIKA.
Aholkularitza zerbitzuak (2014an) 71 udalerrietan eskaintzen dira. Udal teknikarien eta Aldundiko udal aholkularietan
artean, % 80a emakumeak dira.
Prestakuntza ekintzetan, emakumeen parte‐hartzea % 71 ingurukoa da.

2014ko prestakuntza ekintzak
Astrara bisita
Gaztazken konponketa
Hezkidetza planeko ekintzak
Talde lana
%

Emakumeak
34
64
60
10
71,5

Gizonak
19
22
23
3
28,5

Guztira
55
86
83
13
100

UDA PROGRAMAK.
Batazbeste, parte hartzen duten nesken ehunekoa mutilena baino handiagoa da: %58,5. Lurraldean eskaintzen diren
aisia hezitzaileko eskaintza desberdinetan, normalean, nesken parte‐hartzea handiagoa da mutilena baino.
2014
Aurre izen‐emateak Gazte Oporraldiak
Aurre izen‐emateak Udalekuak

GUZTIRA

Neskak %

Mutilak %

1044
3679

59,87
57,19

40,13
42,81

Programarekiko plaza kopuruarekiko %
Neskak
Mutilak
%
%

2014. Heziketa‐premia bereziak dituztenak
Gazte oporraldiak:
parte‐hartzaileak (13
Udalekuak:
Parte‐hartzaileak (45)

0,82

2,73

1,47

3,11

Uda programetako zuzendari eta begiraleen artean ere, emakumeak nagusitzen dira: %58,6.

2014
Udalekuak (7‐13)
Zuzendariak
Begiraleak
Guztira

Emakumeak

Gizonak

Guztira

2
66
68

3
45
48

5
111
116

ELKARTEEI LAGUNTZAK.
Diru laguntzei dagokionez, egun, ez da sexuaren aldagaiaren araberako azterketa kuantitatiborik egiten.

GAZTEMANIAK.
Ez dira lantzen musika taldeen kideen eta kontzertuetako entzuleen daturik. Interesgarria litzateke, adibidez,
kontzertuak ematen dituzten taldeen osaketaren azterketa egitea (talde mistoak, neske edo mutilez osatutakoak;
kopuruak, etab.). Datozen ekitaldietara begira hobetzeko arloa da honakoa.

4. AZTERKETA EDO HAUSNARKETA KUALITATIBOA
Hausnarketa, azterketa kuantitatiboan egin den moduan, hasieran deskribatutako programa nagusienen arabera
egingo da:
ATERPETXEAK.
Aterpetxeetan generoaren ikuspegia benetan txertatzeko, erabiltzaileen datuak kontutan izatea beharrezkoa da.
Genero ikuspegia txertatzeak, egungo kudeaketan eta erabiltzen diren aplikazioetan aldaketak egitea eskatzen du;
erabiltzaileei buruzko datuetatik ‐era erraz eta automatizatu baten bidez‐ ondorioak atera ahal izateko. Horrela eginez
gero, aterpetxeen arloan kudeatzen den aurrekontuan, generoaren ikuspegia hobe aplikatu ahal izango da.
Une honetan, erreserben aplikazioa eguneratzen ari gara, tramitazio elektronikoa lehenesten ahaleginduko garelarik.
Hobekuntza prozesu horretan, sexuen araberako bilketa ahalbidetuko duen aldaketak sartzekotan gaude. Aplikazioa,
berriarekin, 2016ko hasieran, 2015eko datuak eskaintzeko aukera izango dugu.

GAZTEMATIKA.
Aholkularitzari dagokionez, Gazteria Zuzendaritzatik, gizon eta emakumeen berdintasunean sakontzeko,
aholkularitzan hobekuntzak bultzatu daitezke, bi eremuetan nagusiki:
-

Aholkularien prestakuntza eta esperientzia eskatu eta sustatuz, genero politika eta proiektuen garapenean.

-

Gazteriako Foru eta Udal teknikarien prestakuntza maila hobetuz, proiektuen diseinu, garapen eta ezarpenak
genero ikuspegia txertatua izatea bermatzeko.

Diru laguntzei dagokienez, 2014ko diru‐laguntzen ekitaldian, 2013ko deialdian zehaztutako genero ikuspegia
txertatzeko baldintza egokitu zen.
Bestetik, 2013 eta 2014ean zehar, esperientzia pilotu bat abian jarriko da, Berdintasun Zuzendaritzekin elkarlanean:
“Txikiak berdinbidean”. Udalerri txikiekin (1000 biztanletik berakoak) lan egiteko modu berri bat saiatzeko
esperientzia pilotua da. Nerabeekin, Beldur Barik egitasmoarekin lan egingo da. 2016ra begira, proiektuarekin
jarraitzeko aukera aztertzen ari gara.
2014 partaidetzazko aurrekontuen ondorioz, esperientzia bat abian jarri zen, Errezil, Beizama eta Zestoako
udalerrietan (Urola Erdia eskualdean). Proiektu horren barruan, berdintasunaren inguruko gaiak lantzeko ekintza
bereziak bideratu dira.
UDA PROGRAMAK.
Nesken parte‐hartzea mutilena baino handiagoa dela alde batera utzita, gure erronka da hezitzaile‐taldeak udaleku
desberdinetan genero‐berdintasunaren gaia lantzeko gai izan daitezen haiek prestatzea. Erronka horrek beste bat
dakar bere baitan, alegia: udalekuetako begirale eta zuzendariei espresuki egokitutako prestakuntza emango duten
prestatzaileak aurkitzea; prestakuntza espezializatua lortzea, ikastaroak euskaraz emateko gai direnekin gainera.
Aztertzeko interesgarria izan daitekeen arlo bat honakoa litzateke: haurren eta nerabeen partaidetzari dagokionez,
oro har, nesken presentzia askoz handiagoa da mutilena baino; proportzio hori, nerabeen kasuan handiagoa da.
ELKARTEEI LAGUNTZAK.
2013ko diru laguntzen justifikazioan, elkarteek genero ikuspegia nola landu zuten aztertu zen. Azterketa horren
ondorioz, 2014 eta 2015eko deialditan, irizpideak egokitzeko erabakia hartu zen. 2016ra begira, hausnarketa bera
egitekoa asmoa dago.
GAZTEMANIAK.
Azterketa kuantitatibotik ateratako datuekin, azterketa kualitatibo bat egiteko aukera emango luke: taldeen
osaketaren arabera desberdintasunak egiten diren ala ez, ematen zaizkien aukeretan, …etab.

5. GAITASUNEN INGURUKO HAUSNARKETA
Gazteriako jardueraren oinarria, aisialdi hezitzailea da, hezkuntza ez formaletik lan eginez (Hezkuntza). Hartara,
gaitasun horretan oinarrituta bideratzen dira aurretik azaldutako programa guztiak.
Eragile desberdinei dagokionez, lantzeko eremua aldatuko da.
Haur, nerabe eta gazteen aisialdian oinarritzen gara haien hezkuntza prozesuan jarduteko. Beraz, udalekuetan,
haurtxokoetan, gaztelekuetan eta beste udal edo foru mailako zerbitzuen bitartez landu dezakegu genero ikuspegia.

Profesionalei dagokienez, haien teknifikazioan (prestakuntza eta profila zehaztea) eta lan egiteko eredu eta marko
berdinak zehaztuz eta adostuz eragin dezakegu. Gai honetan ere, haur, nerabe eta gazteen arloan aritzen diren
enpresa eta elkarteekin landu daiteke ere bai, erakunde horietako hezitzaileak baitira haurtxoko, gazteleku eta
udalekuetan haur, nerabe eta gazteekin harreman zuzena dutenak.
Azkenik, diru laguntzen bitartez, genero ikuspuntua txertatu dezakegu, ezartzen diren baldintza eta balorazioen
bitartez.
Parte‐hartzea da Gazteria Zuzendaritzako programekin zerikusia duten beste gaitasunetako bat. Bereziki, udaletako
profesionalen partaidetza da indargune nagusiena; elkarlanean lurraldeko politika eta jarduera eremu komona
diseinatu zeta adostuz.
Zuzendaritzaren helburuen artean, herritarren partaidetza indartzea dago; haur, nerabe eta gazteena bereziki; eta
horretan ari gara.

6. EGIN AL DA ANALISI EDO IKERKETA BEREZIRIK? EGIN BADA AZALDU
Aurreko ataletan eman da egindako azterketa berezien berri.

7. AURREIKUSTEN DIRA ALDAKETAK HOBEKUNTZAK SARTZEKO GENERO IKUSPUNTUTIK?
Bai:
Azaldu:
Ez:

DEPARTAMENTUA : KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROLA
DEPARTAMENTUA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola

2015
2016

47.410.315 euro
54.952.256 euro

1. PROGRAMA ETA ZENBATEKOA
Izena

Kirolaren Sustapena

Kodigoa

2.21

Genero Egokitasuna

Handia

Aurrekontua

13.166.281 euro

Programaren aurrekontuaren zenbatekoa eta azken urteetako deparmentuarekiko portzentaia.
2012

2013

2014

2015

2016

13/12

14/13

15/14

16/15

GASTUA (mila eurokoak)

16.773,35 13.564,01 13.686,49 13.327,52 13.166,28

‐19,13%

0,90%

‐2,62%

‐1,21%

DEPARTAMENTUAREN
AUREKONTUAREKIKO %/

35,85%

‐9,90%

‐2,66%

‐10,59%

‐14,77%

32,30%

31,44%

28,11%

23,96%

2. PROGRAMAREN HELBURUAK, HARTZAILEAK ETA JARDUERAK
2.1. Deskribapen orokorra:
Kirola Sustatzeko programa da Kirol Zuzendaritza Nagusiaren esku‐hartze lerroa. Bere egunean, Departamentua
Kiroletako eta Kanpo Ekintzako zuzendaritzek osatzen zutenean, aurrekontu osoaren % 65,47a izan zen. 2012an,
portzentajean zegokion pisua nabarmen murriztu zen, funtsean Departamentuaren aurrekontu orokorra handitu
egin zelako egitura berriaren ondorioz, zuzendaritza berriak baitaude.

2.2. Genero helburuak: ekintzak eta adierazleak.
Adier.
Helburua
60%

Adierazle neurgarriekin planteatutako helburuak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

Adierazlea

Gipuzkoako herritarrei eskaintzea, haien behar,
interes eta helburuei egokituta, jarduera fisikoa eta
kirola egiteko ibilbideak, gizarte gipuzkoarraren
garapenaren araberako kalitate maila dutela.

1) Jarduera fisikoa eta kirola 0 eta 18 urteen
artean: iIkasleek bereganatzea jarduera
fisikoa eta kirola egiteko ohitura batzuk, eta
ohitura horiek heldutasunean iraunkorrak
izatea.

Helburu
horretarako
finkatutako
aurrekontuen
exekuzioa

2) Elkartegintza: Gipuzkoako federazioak
sustatu eta modernizatzea, eta Gipuzkoako
kirol
klubei
laguntzea,
beren
gizarte
presentzia eta kirol errendimendua hobetu
ditzaten.

Helburu
horretarako
finkatutako
aurrekontuen
exekuzioa

40%

3) Goi maila: laguntza ematea Gipuzkoako
taldeek eta banakako kirolariek kirol
lehiaketa garrantzitsuenetan parte har
dezaten, eta, modu horretan, Gipuzkoako
errendimendu kirola sustatzea.

Helburu
horretarako
finkatutako
aurrekontuen
exekuzioa

60%

Adierazlerik gabe planteatutako helburuak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

3. AZTERKETA KUANTITATIBOA GENEROAREN ARABERA
Aurrekontu programan sartutako jarduera nagusiak eta aurrekontuan jasotako gastua
LERROA

2014

2015

2015/2014

PROGRAMA 0-18 (6-12)

2.138.021

2.200.421

2,92%

PROGRAMA 0-18 (12-16)

254.000

254.000

0%

ELKARTEGINTZA

3.678.000

2.337.200

-36,45%

GOI MAILA

4.220.502

4.010.300

24,70%

4.400.552

4.911.410

11,61%

13.686.493

13.713.331

0,20%

BESTELAKOAK
Guztira

2016

2016/2015

Aipatutako jarduera ildoen onuradunak 2015ean (2014‐2015 denboraldia)
LERROA/ LÍNEA
0-18
0-18

ADIERAZLEA
Ikasle kirolariak
Irakaskuntzako jarduerak
Ikasle kirolariak
Lehiaketako jarduerak

0-18 (12-16)

Gazteen Kirol Planeko kirolariak

ELKARTEGINTZA/

Federazio lizentziak (2014-15
denboraldia)

GOI MAILA

Kirolgiko kirolariak
Guztira/ Totales

GUZTIRA

GIZONAK

EMAKUMEAK

%EMAKUMEAK

27.179

14.038

13.141

48,34

29.886

16.636

13.190

44,13

6.060

3.000

3.060

50,49

81.851

66.370

15.452

18,87

588

318

270

28,91

145.564

100.362

45.113

30,99

4. AZTERKETA EDO HAUSNARKETA KUALITATIBOA
Ikus daitekeenez, adierazle globalen arabera, ebaluatutako programen eta laguntzen onuradun guztien artean,
emakumeak heren bat baino gutxiago dira.
Aurrez esan behar da generoak aurrekontuan duen eragina ebaluatzeko eskuragarri dauden adierazleek ez dutela
guztiz islatuko emakumeen kirol jarduera orokorra Gipuzkoan. Adibidez, ezin izan da sartu udaletako kirol
jardueraren daturik, nahiz eta 2009ko datuek erakusten diguten udaletako kirol instalazioetan izena emanda
dauden emakumeak 75.438 direla (guztira izena emanda dauden pertsonak 159.355 direla kontuan hartuta), hau
da, % 47,34.
Erabilgarri ditugun adierazleek esku hartze ildoaren araberako portzentaje banakatuak ematen dituzte, eta
portzentaje horiek % 18,87tik (elkartegintza alorreko emakume onuradunak) % 48,34ra bitartekoak dira (Eskola
Kiroleko programan erakusteko jardueretan parte hartzen duten emakume kirolariak).

Azpimarratzekoa da partaidetza ia parekidea dela 0‐18 urte bitarteko jarduera lerroan.
Emaitzak aztertzerakoan kontuan hartu behar da Lurraldeko kirol jardueraren errealitatea; izan ere, lortutako
datuak interpretatzen jakin behar da: zeintzuk diren kirol jarduerako ohiturak Gipuzkoan eta Administrazioak zer
aukera duen ohitura horiek aldarazteko.
Baldintzapen soziokulturalek eragin dute gaur egun horren nabaria den gizon‐emakumeen arteko desberdintasuna
kirol jardunean. Baldintzapen horien bilakaerari eta Administrazioaren esku hartzeari esker, kopuru horiek aldatzen
ari dira berdintasunera hurbilduz; alabaina, kirolaren oinarrizko egitura tradizionalek (klubak eta federazioak)
bultzatu duten ereduak eragin handia du eta hori garbi islatzen da emakumeen kirol jardunari buruzko datu
orokorretan. Horren adibide da futboleko trebakuntzan parte hartzen duten emakumeen portzentaje baxua (%
18,87), batez besteko orokorra nabarmen aldatzen duena.
Elkarteen eta federazioen arloan adierazitako desberdintasuna oso adierazgarria da epaileei (% 10,15), teknikariei
(% 5,94) eta, bereziki, federazio eta klubetako zuzendaritza karguei dagokienez. Azken horien kasuan, lurralde
federazioetako lehendakari kargutan emakumeak % 8,7badira ere, klubetakoan % 13,89 dira. Azken datu hauek
zehatzago agertzen dira 6. puntuko taulan.
Administrazioaren esku hartzea handitzen den neurrian, emakumeen kirol jarduna ere handitu egiten da. Hori dela
eta, portzentaje handienak Administrazioak diseinatu eta kudeatutako programetakoak dira. Zehazki, emakumeen
parte hartzearen indizeak parekotasunera iristen ari dira ondorengo programetan: Eskola Kirola/ erakusteko
jarduerak (% 48,34), Eskola Kirola /lehiaketa jarduerak (% 44,13) eta Gazteen artean Kirola Sustatzeko Plana (%
50,49).
Goi mailan, onuradunen % 28,91a emakumeak dira. Hori horrela da kontzeptu horretan faktore erabakigarria ez
delako kirolarien kopurua, emaitzak baizik. Beraz, hemen adierazten diren portzentajeak ez lirateke berdinak izango
kontuan hartuko bagenu kirolari bakoitzari berariaz xedatzen zaion aurrekontua, praktikan, gizonezko kirolariei edo
taldeei egindako ekarpena emakumezkoei egindakoa baino handiagoa baita.

5. GAITASUNEN INGURUKO HAUSNARKETA
0‐18 jarduera lerroa:
Jarduera lerro horren helburua hau da: ikasleek aktibitate fisikoa eta kirola egiteko ohitura bereganatzea eta
heldutasunean ohitura horiek mantentzea. Hori dela eta, ariketa fisikoa lotura handia du osasunarekin, kirol
jarduera sustatzen denez eta gure garaiko arrisku garrantzitsuenetako bati (sedentarismoa) aurre egiten zaionez.
Bestalde, kirolean trebatu eta kirola egiteak ikasleari lagunduko diote, txikitan hasten denetik jadanik, gorputzaren
trebetasun, gaitasun eta potentzialtasun berriak aurkitzen eta, era berean, osasuna hobetzen eta bere osasun
egoeraz jabetzen.
0‐18 jarduketa lerroak helburu osagarriak planteatzen ditu; esate baterako, haurraren garapen integrala balioen
hezkuntzaren bidez. Ezarritako arauak betetzen eta aurkako ekipoarekin begirunez jokatzen erakustea funtsezkoa
da jarduketa honetan, gizarteak ez baitu gehiegi laguntzen horretan, erreferentziako kirolarien portaera batzuek eta
gurasoen jarrera batzuek eraginda. Orobat, arau orokor batzuk ezartzen dira, non lehentasuna ematen zaion parte‐
hartzeari lehiaketaren gainetik, edo adingabeari egokitzen jakiteari adingabeak helduen kiroleko araudiei
egokitzearen gainetik.
Adin txikitik kirol ohiturak hartuz gero, horrek asko lagunduko du denbora libreaz kirol jardueren eskutik egoki
baliatzen.

Mugikortasun plan bat landu da, zeinaren egitekoa den garraio publiko edo kolektibo arrazionalki erabiltzea kirol
lehiaketen joan‐etorrietan, helburua baita dauden baliabideak optimizatzea eta desplazamendu partikularrak
saihestea. Beste aldetik, lurralde plangintza kontuan hartu da Kirol Zerbitzuko plan eta programak diseinatzean,
lurralde plangintzak garrantzia baitu baliabideak arrazionalizatu eta optimizatzeko orduan.
Eskolako garaia garrantzizkoa da pertsonen sozializaziorako. Programako kirol jarduerek gizarte integrazioa
sustatzen dute, eta ikuspegi horretatik mesede egiten diete bazterketako aukera gehien duten kolektiboei.
Integrazio hori gerta dadin, kirol rolak era askotakok izan daitezke; esate baterako, izatea edo kirolaria, edo
arbitroa, edo kudeaketako postu batean aritzea.
Elkartegintza jarduketa lerroa:
0‐18 jarduketa lerroan aipatu denak, nahiz eta beste maila baterako eta beste adin tarte batzuetarako aipatu den,
balio du Elkartegintza jarduketa lerrorako ere, atal hauei dagokienez: osasuna, hezkuntza eta jakintza,
mugikortasuna eta lurralde plangintza, denbora librea eta kirol jarduerak, eta komunitatean parte hartzea.
Aurrekoari zera erantsi behar zaio: lerro honek ateak ireki diezazkieke emakumeei lan saritua izateko, emakume
horiek izan baitaitezke, esate baterako, kirol erakunderen teknikariak eta kudeatzaileak.

Goi maila jarduketa lerroa:
Goi maila jarduketa lerroa bat dator Elkartegintza lerroarekin zenbait gaitasunetan:
hezkuntza eta jakintza, mugikortasuna eta lurralde plangintza, lan saritua eta gizarte partaidetza.

6. EGIN AL DA ANALISI EDO IKERKETA BEREZIRIK? EGIN BADA AZALDU
2015eko urtean, Gipuzkoako federazio eta klubei eskatu zaie zuzendaritzako kideen kopuruari buruz informazioa
eman dezaten, sexuen arabera banatuta, horrela betez neurri hau: klausulak sartzea, baloratzeko emakumeen
presentzia Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntzetan eta kontratazioetan lehiatzen diren kirol entitateen
zuzendaritzan eta pertsonal teknikoan.

FEDERAZIOAK

EMAKUMEAK

% EMAKUMEAK

GIZONAK

GUZTIRA

Lehendakaria

4

8,70%

42

46

Lehendakariordea

5

12,82%

34

39

2. lehendakariordea

0

0%

5

5

Idazkaria

15

40,54%

22

37

Diruzaina

6

21,43%

22

28

Bokala

39

22,81%

132

171

Beste batzuk; aholkulari juridikoa

6

13,95%

37

43

Beste batzuk

1

25%

3

4

FEDERAZIOAK GUZTIRA

76

20,38%

297

373

KLUBAK*

EMAKUMEAK

% EMAKUMEAK

GIZONAK

GUZTIRA

Zuzendaritzakoak guztira

124

21,27%

459

583

Lehendakaria

10

13,89%

62

72

Lehendakariordea

12

17,91%

55

67

* Kluben kasuan, Gipuzkoako Foru Aldundiari diru laguntzak eskatu dizkietenetatik atera dira datuak.

Datuak adierazgarriak dira eta zuzendaritzako organoetan ezberdintasunak daudela azaltzen dute.

7. AURREIKUSTEN DIRA ALDAKETAK HOBEKUNTZAK SARTZEKO GENERO IKUSPUNTUTIK?
Bai:
Azaldu:

Ez:

Klausulak sartzea, baloratzeko emakumeen presentzia Gipuzkoako Foru Aldundiaren
diru laguntzetan eta kontratazioetan lehiatzen diren kirol entitateen zuzendaritzan eta
pertsonal teknikoan” neurriaren barruan, Kirol Zerbitzuaren asmoa da diru laguntzen
oinarrietan dauden baldintzak berrikustea eta baldintza horiek eguneratu behar diren
aztertzea. Aztertzen ari gara ea saritu daitekeen emakumeen presentzia federazio eta
kluben zuzendaritza organoetan, laguntza ekonomiko gehigarriak jarriz./

DEPARTAMENTUA : KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROLA
DEPARTAMENTUA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola

2015
2016

47.410.315,euro
54.952.256 euro

1. PROGRAMA ETA ZENBATEKOA
Izena

Garapenerako Lankidetza

Kodigoa

2.40

Genero Egokitasuna

Altua

Aurrekontua

3.862.885 euro

Programaren aurrekontuaren zenbatekoa eta azken urteetako deparmentuarekiko portzentaia.
2012

2013

2014

2015

2016

13/12

14/13

15/14

16/15

GASTUA (mila eurokoak)

4.361,00

4.089,65

3.848,12

3.742,39

3.862,89

‐6,22%

‐5,91%

‐2,75%

3,22%

DEPARTAMENTUAREN
AUREKONTUAREKIKO %/

1,27%

1,21%

1,21%

7,89%

7,03%

‐4,72%

0,00%

552,36%

‐10,95%

2. PROGRAMAREN HELBURUAK, HARTZAILEAK ETA JARDUERAK
2.1. Deskribapen orokorra:
Programa honen xedea da GFAtik bultzatzea gizarte gipuzkoarraren ahaleginak eta gaitasunak integratuko dituen
lankidetza politiko solidarioa, politika publiko bilakatuz. Horrela, Aldundia bera izango da politika horren eragile
aktibo eta dinamizatzailea.
GFAren lankidetza programa oinarritzen da giza garapen jasangarriaren defentsan, pertsonen gaitasun eta
askatasunak areagotzeko, eta hori guztia etorkizuneko belaunaldien bizitzarekin bateragarri eginez.

2.2. Genero helburuak: ekintzak eta adierazleak.
Adierazle neurgarriekin planteatutako helburuak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

Adierazlea

Adier.
Helburua

Adierazlerik gabe planteatutako helburuak

Helburuekin lotuta aurreikusi diren ekintzak

3. AZTERKETA KUANTITATIBOA GENEROAREN ARABERA
Gure jarduerak bitertakarien (Gipuzkoako erakundeak zein tokian tokikoak) bidez egiten diren heinean, oso zaila da
populazio subjektu edo onuradunen kopuru zehatza jakitea
Arreta berezia jartzea herrien kulturari, garapenerako faktore gisa, eta baita kolektibo zaurgarrienen giza eskubideei
ere: errefuxiatuak, LGTBI, indarkeriaren biktima diren emakumeak, abandonu egoeran dauden adingabeak,... haien
segurtasuna ahalbidetzen duten ekintzak sustatuz.

4. AZTERKETA EDO HAUSNARKETA KUALITATIBOA

5. GAITASUNEN INGURUKO HAUSNARKETA

6. EGIN AL DA ANALISI EDO IKERKETA BEREZIRIK? EGIN BADA AZALDU

7. AURREIKUSTEN DIRA ALDAKETAK HOBEKUNTZAK SARTZEKO GENERO IKUSPUNTUTIK?
Bai:
Azaldu:
Ez:

