2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
010 - Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorrak
920 - Administrazio orokorra

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea
Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra.

Kuantifikazioa:

Kategoria

2.698,09

( % 0,02 )

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

2018ko aurrekontua

Kategoria

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.
Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epaimahaietan, etabar.
Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 87,50 )

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.
Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Ba 8. Erreferentzia gehiago eta
bultzada-gaitasun handiagoa ematea
Foru Aldundiari erantzunkidetasun
alorrean.

( % 12,50 )

Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea
enpresen kontratazioan, dagokion
jarraipen sistema barne, kontziliazio
eta erantzunkidetasun esparruan
erantzukizunez aritzen diren
enpresei lehentasuna emanez.

Langileen kudeaketaren esparruko foru
langileen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta, prestakuntza jaso dutenena
kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren arloan.
Berdintasuneko prestakuntza
programan parte hartu duten kargu
politikoen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
020 - Herritarren Partaidetza
924 - Herritarren parte hartzea

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea
Beharraren deskribapen xehatua:

Herritaren Partaidetzari buruzko 1/2010 Foru Arauak bere xedean (1.1. artikuluan) zehazten du: " Foru arau honen
xedea da tresnak eta prozedurak arautzea (...) tresna horiek, emakume eta gizonek era orekatuan parte hartzea
bermatuko dute". Hori horrela, gure zuzendaritzaren jarduera, ekimen eta ekintza orotan ezinbestekoa da izango da :
batetik, genero-ikuspegia txertatzea; bestetik, emakume eta gizonen parte hartze orekatua bermatzeko ahalegin
berezia egitea.

Kuantifikazioa:

Kategoria

26.628,14

( % 1,94 )

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

2018ko aurrekontua

Kategoria

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.
Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epaimahaietan, etabar.
Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 46,43 )

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.
Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.
Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.
Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.

( % 35,71 )

Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

Or 3.4. GFAren parte hartze
prozesuetan emakumeen eta
mugimendu feministaren parte
hartzea sustatzea.

Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

( % 17,86 )

Kooperatibismoa, ekintzailetza eta
auto-enplegua sustatzeko programen
genero-inpaktua (parte hartzearen
gaineko sexuaren araberako datuak)
GUNEAn, gizarte solasaldirako
organoan, parte hartzen duten
Gipuzkoako elkarte feminista eta
emakumeen elkarte kopurua.
Laguntza jasotzen duten Emakumeen
Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
030 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan
Beharraren deskribapen xehatua:
Parkeen egokitzea emakumeen beharrei

Kuantifikazioa:

3.282,42

Kategoria

( % 0,02 )

Kategoria %

Nola
Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.
Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epaimahaietan, etabar.

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 96,43 )

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.
Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Esleitutako adierazlea

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

2018ko aurrekontua

Kategoria

Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Kategoria %

( % 3,57 )

Nola

Esleitutako adierazlea

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.
Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.
Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0310 - Araubide Jurikikoko eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
100 - Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta Defentsa Juridikoa
920 - Administrazio orokorra

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea
Beharraren deskribapen xehatua:
Genero ikuspegia politika publikoan txertatzea

Txikia

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0310 - Araubide Jurikikoko eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
110 - Funtzio Publikoa
920 - Administrazio orokorra

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Pertsona helduak
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea
Beharraren deskribapen xehatua:

Plantilan eta Funtzio Publikoaren kudeaketan berdintasun politikak txertatzea.

Kuantifikazioa:

32.143,86

Kategoria

( % 0,54 )

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.
Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epaimahaietan, etabar.

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 60,00 )

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.
Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.
Or 1.9. GFAren langileen kudeaketan
emakumeen eta gizonen
berdintasuna funtsezko irizpidetzat
hartzea: sarrerako prozesuak,
lanpostuen balorazioa, promozioa
eta lan baldintzak.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

2018ko aurrekontua

Kategoria

Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Kategoria %

( % 6,67 )

Nola

Esleitutako adierazlea

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.

Or 2.2. Berdintasunerako foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen berariazko gaikuntza.

Ba 8.3. Berdintasunean oinarritutako
pertsonen kudeaketari buruzko
barne prestakuntza graduala eta
etengabea sustatzea eta kontziliazio
erantzunkideari buruzko politikak
bultzatzea, alor horretan aritzen
diren erakundeko profesionalei
zuzenduta.

Ba 8. Erreferentzia gehiago eta
bultzada-gaitasun handiagoa ematea
Foru Aldundiari erantzunkidetasun
alorrean.

( % 20,00 )

Ba 8.6. Telelanari buruzko plan
pilotu bat garatzea; denbora eta
espazio profesionala malgutasunez
erabiltzeko neurri gisa planteatzen
da, gaur egun eskura ditugun
baliabide teknologikoak kontuan
hartuta.

Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.
Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

Langileen kudeaketaren esparruko foru
langileen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta, prestakuntza jaso dutenena
kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren arloan.
Berdintasuneko prestakuntza
programan parte hartu duten kargu
politikoen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta.

Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea
enpresen kontratazioan, dagokion
jarraipen sistema barne, kontziliazio
eta erantzunkidetasun esparruan
erantzukizunez aritzen diren
enpresei lehentasuna emanez.
In 1.1. Berdintasunaren eta
emakumeen aurkako indarkeriaren
inguruko berariazko ikastaroak
sartzea departamentuetako
Prestakuntza planean.

In 1. Indarkeria matxistaren emakume
biktimei arreta emateko atalei
atxikitako foru- nahiz udal-langileek
berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren inguruko berariazko
gaikuntza hobetzea.

In 1.2. Prestakuntza-ekintzako
prozesu bat abian jartzea, gizarte
larrialdietako eta indarkeria
matxistaren aurkako borrokako
ataleko langile teknikoei zuzenduta,
emakumeei ahalduntzearen
ikuspegitik ematen zaien arreta
hobetzearren.
( % 6,67 )

In 1.3. Berdintasunaren eta
indarkeria matxistaren arloan
Prestakuntza plan bat abian jartzea,
emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren biktimei arreta emateko
foru zerbitzuetan lan egiten duten
langileei zuzenduta,
intersekzionalitatearen ikuspegia eta
era askotako kolektiboekin esku
hartzeko moduak gehituz.

Indarkeria matxistaren biktimei arreta
emateko foru zerbitzuei dagokienez,
kontratatutako entitateen barruan
zuzenean lan egiten duten pertsonen
ehunekoa, zehazki, aipatutako
kontratuetako klausula sozialak betez
berdintasunaren alorrean prestakuntza
espezifikoa dutenen ehunekoa.
Indarkeria matxistaren biktimei arreta
emateko udal zerbitzuetan lan egiten
duten udal langileen ehunekoa,
zehazki, berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru
Aldundiak emandako 15 orduko eta
gehiagoko prestakuntza espezifikoa
izan dutenen ehunekoa.
Indarkeria matxistaren biktimak diren
emakumezkoei arreta emateko
zerbitzuetan lan egiten duten Foru
Aldundiko langileen ehunekoa,
zehazki, berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru
Aldundiak emandako 50 orduko eta
gehiagoko prestakuntza espezifikoa
izan dutenen ehunekoa.

2018ko aurrekontua

Kategoria

In 2. Berdintasunean oinarrizko
gaikuntza sortzea, emakumeen
aurkako indarkeria matxistaren
prebentzio alorrean lan egiteko ardura
duten foru-langileentzat.

Kategoria %

( % 6,67 )

Nola

Esleitutako adierazlea

In 2.1. Urteko prestakuntzako foru
planean gehitzea berdintasunari eta
indarkeria sexistaren prebentzioari
buruzko berariazko ikastaroak, parte
hartzen duten ataletako langileei
berariaz zuzenduta.

Emakumeen kontrako indarkeria
matxistaren prebentzioaren esparruan
Foru Aldundian lan egiten duten
pertsonen ehunekoa, zehazki,
berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren prebentzioaren alorrean 50
ordu edo gehiagoko prestakuntza
dutenen ehunekoa.

In 2.2. Konprometitutako foru
langileek berdintasunaren eta
emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren inguruko prestakuntza
ekintzetan parte har dezaten sustatu
eta bultzatzea.

Emakumeen kontrako indarkeria
matxistaren prebentzioaren esparruan
Foru Aldundian lan egiten duten
pertsonen ehunekoa, zehazki,
berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren prebentzioaren alorrean
ikastaro espezifikoren batean parte
hartu dutenen ehunekoa.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0320 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzend.Nag
200 - Foru Aldundiko zerbitzuen modernizazioa eta hobekuntza administratiboa
920 - Administrazio orokorra

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea
Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kudeaketa publikoan genero ikuspuntua txertatzeko beharra

Kuantifikazioa:

5.507,62

Kategoria

( % 0,15 )

Kategoria %

Nola
Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.
Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 99,86 )

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.
Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Esleitutako adierazlea

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

2018ko aurrekontua

Kategoria

Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Kategoria %

( % 0,14 )

Nola

Esleitutako adierazlea

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.
Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.
Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0320 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzend.Nag
210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
920 - Administrazio orokorra

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia:

Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea
Beharraren deskribapen xehatua:
Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
0340 - Kanpo Harremanetako Zuzendaritza Nagusia
400 - Kanpo harremanak
439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean
Beharraren deskribapen xehatua:
Pentsatzen dituzten akzioen gehiengoak zuzeneko inplikazioa Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ez duten.

Kuantifikazioa:

Kategoria

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

478,59

( % 0,09 )

Kategoria %

( % 100,00 )

Nola

Esleitutako adierazlea

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

