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I. ERANSKINA
IKASLEEN MUGIKORTASUN AKTIBOA SUSTATZEKO PROIEKTUAREN AZALPEN MEMORIA
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Logotipo del Gobierno Vasco
OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DUEN ERAKUNDEAREN DATUAK
HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK
JARDUERAREN AURREKONTUA
€
Euros
€
Euros
BANAKATUTAKO AURREKONTUA (BEZIK GABE)
Faseak
Aurrekontua
Total
DIRU-LAGUNTZA ZER JARDUERETARAKO ESKATZEN DEN
PROIEKTUAREN AZALPEN TEKNIKO XEHEA
1. Justifikazioa (jorratu nahi den egungo egoera)
2. Xede espezifikoak
3. Proiektuaren azalpena, hauek jaso behar dituena: garatuko diren jarduerak eta balioesten den aurrekontua
4. Proiektuaren kalitatea.
a. Komunitateko lana: Zentroko eta udalerriko erakundeekin antolatuta garatuko da proiektua? (Irakasleen klaustroa, ikasleen elkarteak, udala, auzo-elkarteak edo beste batzuk). Azaldu zeintzuk.
b. Xede-taldea: Zenbat pertsonari dago bideratuta jarduera, zentroko ikasleen guztizko kopuruari dagokionez?
c. Prestakuntza-programa: Mugikortasun aktiboari buruzko edukiak sartuko dira eskola-bidean sartuta dauden eskola-ikastaroetako prestakuntza-programetan?  Familiei edo klaustroari bideratutako prestakuntza-jardunaldirik antolatuko da?
d. Dinamika parte-hartzaileak: Ikasleek edota irakasleek parte hartuko dute diseinuaren fasean, mugikortasunaren azterketan, ibilbide-mapak egitean, lekualdaketa aktiborako arazoen identifikazioan edota proiektuaren ebaluazioan?
e. Arreta berezia desberdintasun sozioekonomikoei, generoari, migratzaileei, desgaitasunari eta abarri. Eskola-bidearen programazioan e. kontuan hartuko dira ikasle pobreenak edo behar bereziak dituztenak? Ikasle neskek erabiltzea sustatu da?
5. Proiektuaren ebaluazioa.
a) Emaitzen ebaluazioa: Zenbaketan kontuan hartuko da zentroan pertsonak/lekualdaketak areagotu izana edo motordun ibilgailuak murriztu izana? Jardueretara bertaratu diren pertsonen kopurua zenbatuko da? 
b) Prozesuaren ebaluazioa. Aurreikusitako ebaluazioak egin diren, zenbat elkartek edo erakundek parte hartu duten eta pertsona/erakunde parte-hartzaileen inplikazioa nolakoa izan den baloratuko da? Asebetetze-inkestak egingo dira?
c) Eraginaren ebaluazioa. Ekimena abiarazi izanak inplikatutako pertsonen ideiak, jarrerak eta jokaerak eraldatu dituen baloratuko da? (ikasleak, familiak, irakasleak...) Jardueren ostean ikasleen, klaustroaren eta familien trebetasun-garapena neurtu den baloratuko da? 
JARDUERA GAUZATZEKO EPEA
(Jarri noiz hasi eta bukatuko den, edo, bestela, noiz gauzatzea aurreikusi den)
BESTE FINANTZIAZIO ITURRI BATZUK
Baduzu beste finantziazio iturririk?
Seleccione si dispone de otras fuentes de financiación
Zein?
Zenbatekoa
Guztira
Beste laguntzarik eskatu duzu?
Seleccione si ha solicitado otras ayudas
Zein erakunderi?
Eskatutako zenbatekoa
Emandako zenbatekoa
Guztira
DEIALDI HONETAN ESKATZEN DEN ZENBATEKOA
Zenbatekoa
% Aurrekontuetako guztira
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo II - Memoria explicativa de la actuación de promoción de la actividad física
31/05/2011
Memoria de la solicitud de ENTES LOCALES.
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