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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
JARDUERAREN MEMORIA ETA AURREKONTUA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
 
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
 
Aurkibidea
I.- Entitate eskatzailea
II.- Proiektuaren azalpena
III.- Datu ekonomikoak
Oharra: Ondoren datozen atalak zehatz-mehatz bete behar dira ezinbestean. Bertan emandako informazioari esker balorazio batzordeak egokiro ekin ahal izango dio bere egitekoari. Ez erantsi, mesedez, behar-beharrezkoa ez bada, inongo orririk. Eredu honi jarraitu behar zaio, ezinbestean.
Mota eta estatusa
Eremua
Bazkide kopurua erakundean:
Número de asociados/as en la entidad
Proiektuaren arduraduna (harremanetarako pertsona)
I. ATALA.- ENTITATE ESKATZAILEA
Erakundearen profila
Entitate eskatzailea udalerria bada, garatu al ditu 2016ko apirilaren 15aren aurretik gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerarik?
 
Datu pertsonalen babesa (DPBL)
Eskabidean agertzen diren datuak ezaugarri hauek dituen fitxategi batean sartu dira:
● Izena: AYUDAS Y SUBVEN. DIRECCIÓN JUVENTUD
●Titularra: Gazteria Zuzendaritza
● Helburua: laguntza emateko espedienteak k udeatzea
Fitxategiaren berri eman zaio aldez aurretik Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarrita dauzka. Datu horiek ez zaizkio beste inori emango, legeak bideratutako kasuetan izan ezik.
DPBLak aitortzen duen bezala, sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko, jarri harremanetan Eusko Jaurlaritzako dagokion Zuzendaritzarekin:
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Laguntzak behar bezala esleitzeko, Administrazio publikoak adierazi diren datuak erkatu ahal izango ditu eta berariazko egiaztapenak egin.
Jarduera mota
Markatu laukian zein proiekturako aurkeztu nahi duzun eskabidea.
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud.
Proiektuaren iraupena
Proiektuaren hasiera-eguna:
(Lehenengo ordainketaren eguna)
Proiektuaren bukaera-eguna:
(Azken gastuaren eguna)
Jardueren hasiera:
Jardueren bukaera:
Jardueren gai nagusiak
Markatu bi lauki gehienez.
II. ATALA.- PROIEKTUAREN AZALPENA
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud.
Jardueren hartzaileak.
Zehaztu zeintzuk izango diren, euren adin tarteak eta zenbat izango diren.
Hartzaileak
(zeintzuk)
Gazte kopurua
Sexuaren
araberako banaketa
G
Hombres
E
Mujeres
Adinaren araberako banaketa
0-11
12-17
18-25
26-30
31 edo gehiago
II. A. ELKARTRUKEAK PARTEHARTZAILEAK
Erakundearen izena
Herrialdea, autonomia erkidegoa edo eskualdea
Proiektuan duen eginkizuna
1. Erakunde bazkidearen datuak
Proiektuaren arduraduna (harremanetarako pertsona)
2. Erakunde bazkidearen profila
Mota eta estatusa
Eremua
Eginkizuna
3.  Proiektuan zuzenean inplikatutako GAZTEEN gaineko informazioa
Hemen, proiektuan parte hartzen duten gazte-taldeen osaerari buruzko informazioa eskatzen da, egoitza duten herrialdearen arabera (monitoreak izan ezik).
Egoitza-herrialdea
Gazteen kopurua, guztira
Erakundea*
Erakundea
Sexuaren
araberako banaketa
G
Gizonak
E
Emakumeak
Adinaren araberako banaketa
12-14
15-17
18-25
26-30
*Erakundearen izena idatzi. Zehaztu partaideak bidali edo hartu egiten dituen.
4.  Proiektuan zuzenean inplikatutako MONITOREEN gaineko informazioa
Oharra: monitoreak hemen aipatu behar dira soilik; ez 3. taulan.
Egoitza-herrialdea
Monitoreen kopurua, guztira
Erakundea
Erakundea
Sexuaren
araberako banaketa
G
Gizonak
E
Emakumeak
II. B. PRESTAKUNTZA JARDUERAK. PARTE-HARTZAILEAK.
1.  Proiektuan zuzenean parte hartzen dutenen gaineko informazio
Idatzi herrialde bakoitzeko parte hartzaileen kopurua, salbu eta adituak, laguntzaileak eta abar.
Egoitza-herrialdea
Erakundea
Parte hartzaileen kopurua
Parte hartzaileen profila
Erakundea
Sexuaren
araberako banaketa
G
Gizonak
E
Emakumeak
2.  Proiektuan zuzenean parte hartzen duten ADITUEN gaineko informazioa (txostengileak, prestatzaileak, orientatzaileak eta abar)
Idatzi herrialde bakoitzeko adituen kopurua
Txostengileak
Egoitza-herrialdea
Erakundea
Txostena aurkezteko orduak
Erakundea
Adituen kopurua
Prestatzaileak
Egoitza-herrialdea
Erakundea
Txostena aurkezteko orduak
Erakundea
Adituen kopurua
Orientatzaileak
Egoitza-herrialdea
Erakundea
Txostena aurkezteko orduak
Erakundea
Adituen kopurua
Idatzi herrialde bakoitzeko laguntzaileen kopurua.
3.  Proiektuan zuzenean parte hartzen duten LAGUNTZAILEEN gaineko informazioa
Egoitza-herrialdea
Erakundea
Txostena aurkezteko orduak
Erakundea
Adituen kopurua
Aurrekontuak orekatua behar du izan, hots, behin-behineko diru sarrerak guztiak (eskatutako diru-laguntza barne) eta gastuak
bat etorri beharko dute nahitaez.
III. ATALA.- DATU EKONOMIKOAK: AURREKONTUA
GASTUAK
Kontzeptua
Kopurua
Profesionalen kontratazioa (txostengileak, monitoreak, prestatzaileak, koordinatzaileak eta abar)
Txostena aurkezteko orduak
Zenbat monitore
Zenbat monitore
Zenbat egun
Zenbat egun
Zenbat prestatzaile
Zenbat prestatzaile
Zenbat egun
Zenbat egun
Zenbat koordinatzaile
Zenbat koordinatzaile
Zenbat egun
Zenbat egun
Kopurua
Kopurua
Kopurua
Kopurua
Garraio-gastuak
Zenbat parte hartzailek bidaiatzen dute
Jatorria
Helmuga
Erakundea
Kopurua
Ostatua
Zenbat pertsona
Zenbat egun
Pertsona bakoitzeko kostua egunean
Erakundea
Kopurua
Mantenu-gastuak
Zenbat pertsona
Zenbat egun
Pertsona bakoitzeko kostua egunean
Kopurua
Zabaltzearen gastuak (publizitatea, inprentak, mezularitza…)
Aseguru-primak (istripuak, erantzukizun zibila...)
Alokairuak (espazioak, materialak…)
Erosketak (zehaztu)
Kanpoko beste zerbitzu batzuk (zehaztu enpresekin kontratatu beharreko bestelako zerbitzuak)
Gastuak, guztira
DIRU SARRERAK
Erakundearen diru sarrera propioak
Eskatzailearen ekarpena
Entitate pribatuen ekarpenak (zehaztu zeintzuenak eta
kopuruak)
Erakundea
Kopurua
Bestelako diru sarrerak (kuotak, sarreren salmentak…)
Kontzeptua
Kopurua
Erakunde publikoen ekarpena
Eusko Jaurlaritza (Gazteria Zuzendaritzari eskatutakoa)
Eusko Jaurlaritza: beste zuzendaritza batzuei
eskatutakoa/emandakoa (zehaztu zeintzuei eta
kopuruak)
Erakundea
Egoera
Kopurua
Foru-aldundiei eskatutakoa/emandakoa (zehaztu
zeintzuei eta kopuruak)
Udaletxeei eskatutakoa/emandakoa (zehaztu zeintzuei
eta kopuruak)
Beste erakunde publikoei eskatutakoa/emandakoa
(zehaztu zeintzuei eta kopuruak)
Diru sarrerak guztira
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