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IX. ERANSKINA
ADIKZIOEN JARDUN-EREMUAN PREBENTZIORAKO ETA ARRISKUAK ETA KALTEAK GUTXITZEKO ETA JOKAERA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO DIRU-LAGUNTZAK JUSTIFIKATZEKO MEMORIA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección Salud Pública y Adicciones 
1.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
2.- PROGRAMA / DIRU-LAGUNTZA JASO DUEN PROIEKTUA
3.- ESPEDIENTEA
4.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Adierazten du:
Ordezkatzen duen erakundeak 2017an droga-mendekotasunen prebentzio komunitarioko talde teknikoak mantentzeko, droga-mendekotasunen prebentzioko programak garatzeko, jarduera fisikoa sustazeko ekintzak gauzatzeko, eta, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko programak egiteko deialdiaren barruko diru-laguntza jaso duela. 
Deialdi hori Osasun sailburuaren 2017ko                                                     aren         (e)ko Aginduaren bidez egin da.
Aitortzen du:
Eskabidearekin batera aurkeztutako datu guztiak egiazkoak direla eta
Eskatzen du:
izeneko proiektu / programarako emandako diru-laguntzaren bigarren ordainketa egiteko,
Erakundea ordezkatzen duenaren sinadura eta erakunde eskatzailearen zigilua
1.- INFORMAZIO OROKORRA
1.4.- Programaren / proiektuaren iraupena
2.- JARRAIPEN TEKNIKOA
2.2.- Programa/proiektuaren helburuak bete diren.(Azaldu proiektuak aurreikusitako helburuak betetzen nola lagundu duen.)
Benetan erakunde hartzaileei zuzendutako zenbat helburu bete diren
Ezaugarriak (zein diren)
Aurreikusitako kopurua
Benetako kopurua
Guztira
Benetan hartzaileei (pertsonak) zuzendutako zenbat helburu bete diren
Ezaugarriak (nor diren)
Aurreikusitako kopurua
Benetako kopurua
Guztira
Lortutako beste helburu operatibo batzuk
Ezaugarriak
Kopurua
Guztira
2.3.- Faseen arabera garatutako jarduerak
Jardueren kronograma eguneratzea (2.4 atalean deskribatutako jarduerak zerrendatu eta X batez markatu jarduera bakoitza gauzatu den hilabeteak)
Jarduera
Urt
Ots
Mar
Api
Mai
Eka
Uzt
Abu
Ira
Urr
Aza
Abe
2.4.- Proiektuaren balaibideak
Proiektua garatu duten erakundeak
Hautatu ea entitateak bakarrik edo beste entitate espezializatu batzuekin lan egiten duen. Bigarrena hautatzen baduzu, zein entitate den adierazi.
Proiektuari eskainitako giza baliabideak
Lanbide-taldea
Arduraldia (%)
3.- BALORAZIOA
4.- JARRAIPEN EKONOMIKOA
4.1.- Gauzatutako aurrekontuaren laburpena
KOSTU ZUZENAK:
Aurreikusitato zenbatekoa
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Beste erakunde batzuk azpikontratatzea
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Erakundeko bertako langileen gastuak, proiekturako kontratatu direnenak (Erakundearen berezko langileen gastuek ezin izango dituzte deialdiaren Agindueran 25.1 artikuluak adierazten dituen kopuruak gainditu)
Lanbide-taldea
Zenbatekoa
Arduraldia (%)
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Ekipamendu amortizagarria
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Material suntsigarria (ez amortizagarria)
Beste batzuk (zein)
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
ZEHARKAKO KOSTUAK: Proiektuaren kostuan izandako ondorioa (ezin da izan programaren kostu zuzenaren %20 baino gehiago). Zehaztu.
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
PROIEKTUAREN KOSTUA GUZTIRA
DIRU-SARRERAK
Zenbatekoa
Ehunekoa
Osasun Publikoaran eta Adikzioen Zuzendaritzaren dIru-laguntza
Beste diru-laguntza batzuk
Zenbatekoa
Ehunekoa
Erakunde eskatzailearen ekarpena
Beste diru-sarrera batzuk
Zenbatekoa
Ehunekoa
Guztira
JUSTIFIKATZATZEKO KONTUA. Proiektu-programaren gastu osoa egiaztatzen duten datuen ardurapeko aitorpena
Gastu zuzenak
Zk.a
Dokumentuaren izaera
Identifikazioa
Kontzeptua
Igorlea
Data
Zenbatekoa
% egotzita
Igotzitako zenbatekoa
Gastu zuzenak guztira
Gauzatutako aurrekontuaren laburpena (gizarte ekimeneko erakundeek soilik bete behar dute - IV. Kapitulua)
Zk.a
Dokumentuaren izaera
Identifikazioa
Kontzeptua
Igorlea
Data
Zenbatekoa
% egotzita
Igotzitako zenbatekoa
Zeharkako gastuak guztira
GUZTIRA
Taula hau erreferentzia gisa eransten da; beste formatu batean aurkez daiteke, betiere pareko informazioa ematen bada, eta erakundearen arduradunak sinatu eta erakunde onuradunaren zigilua badu.
5.- EBALUAZIOKO FITXA
(7) Proiektuaren/ekintzaren izena
(8) VII Planaren zein helburuari erantzuten dion programak
(9) Proiektua abian jartzeko erabilitako baliabide materialak
(10) Giza baliabideak
(11) Entitate hartzaileak
(12) Hartzaileak 
(13)  Interbentzio kopurua, tailerrak, gelak…
(14)  Proiektuaren/ekintzaren kostua
(15)  Finantziazio-iturriak
MEMORIA HONEKIN BATERA AURKEZTU DIREN DOKUMENTUAK
Nahitaezkoa (markatu zer dokumentu aurkezten diren)
Erakunde eskatzailea Gizarte Segurantzaren sisteman izen emanda ez badago: (gizarte-ekimeneko erakundeek soilik bete  behar dute  - IV. kapitulua)
Jarduerarekin erlazionatutako izaera publikoko dokumentazioa:
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Dirección de Salud Pública y Adicciones
PROIEKTUA ADIKZIOEN VII. PLANEAN KOKATZEA
Jarduketa-ardatzak
Helburuak
Eremuak
1. Prebentzioa eta osasunaren sustapena
1.1 Osasunaren sustapena eta prebentzio unibertsala bultzatzea adikzioen eredu bio-psiko-sozialetik eta komunitatearen iguspegitik, sektoreen arteko lana, erakundeen arteko koordinazioa eta hirugarren sektorearekin eta beste eragile batzuekin izan beharreko lankidetza bultzatuz.(PREBENTZIO UNIBERTSALA)
- Eskola-eremuan
- Familia-eremuan
- Lan-eremuan
- Komunitatearen eremuan
1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen Prebentzioa bultzatzea arrisku edo urrakortasun  egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan (PREBENTZIO SELEKTIBOA ETA EGOKITUA)1.3 Substantzien kontsumoari eta adikzioak sortzeko arriskua duten gehiegizko jokaerei lotutako arriskuak murriztea(PREBENTZIO SELEKTIBOA ETA EGOKITUA)
- Eskola-eremuan
- Familia-eremuan
- Festa-giroan eta aisialdian
- Komunitatearen eremuan
- Oso urrakorrak diren nerabe eta gazteekin eta haien familiekin egindako prebentzio egokitua
2. Eskaintzaren murrizketa
2.1. Tabakoaren, alkoholaren eta adikzioak sor ditzaketen legezko beste substantzia batzuen sustapenarekin, publizitatearekin, salmentarekin, hornidurarekin eta kontsumoarekin erlazionatutako jarduerak kontrolatzea
2.2. Legez kanpoko drogen merkataritza kontrolatzea eta horien eskaintza eta presentzia murriztea.
2.3. Eskaintza murriztea eta moderazio eta erantzukizun balioak sartzea jokoarekin eta teknologia digitalekin erlazionatutako jardueren eskaintzan.
3. Osasun laguntza eta laguntza soziosanitarioa eta gizarteratzea
3.1. Adikzioak edo horiek izateko arriskuak dituzten pertsonen beharretan zentratutako osasun eta gizarte alorreko arretarako sarbidea eskaintzea, norbanako bakoitzaren berezitasunak errespetatuz.
3.2. Urrakortasun maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea(Gizarteratze prozesuak barne).
4.Ezagutzaren eta ebaluazioaren kudeaketa




4.1 Adikzioen alorreko ezagutzaren garapena bultzatzea (IKERKETAK, AZTERKETAK)  4.2 Adikzioen alorreko ezagutza garrantzitsuaren prestakuntza eta hedapena bultzatzea, alor horretan lan egiten duten pertsonen artean, batez ere(PRESTAKUNTZA ETA ZABALKUNDEA)4.3 Adikzioen alorreko programa publikoen ebaluazio sistematika garatzea eta ezartzea(EBALUAZIOA)4.4 Alor horretan lan azpimarragarria egin duten ekimenen aintzatespena bultzatzea (PRAKTIKA ONAK, SARIAK).
5. Lidergoa eta koordinazioa
5.1. Adikzioei buruzko arautegi berria eta VII.Plana hedatzea, aplikatzea eta garatzea (UDAL PLANAK GARATZEA).
(1) ENTITATEA: programa(k) egin d(it)uen adikzioak prebenitzeko udal talde teknikoa edo elkartea
(2) ARDURADUNA: programa(k) abian jarri d(itu)en arduradunaren izen-abizenak, telefonoa eta e-maila
(3) ABIAN JARRITAKO PROIEKTUA(K): Programaren barruko proiektu(ar)en izena(k). Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak diruz lagundutakoak edo lagundu gabeak.
(4) HARTZAILEAK GUZTIRA: Zenbat pertsonarengana heldu den guztira programarekin (proiektu guztietakoak batu behar dira), multzoka berezituta: ikasleak, irakasleak, gurasoak, gazteak, biztanleria oro har…
Elkarteek ondo berezituta azaldu beharko dute zenbat pertsonari helarazi zaion programa prebentziozko udal talde teknikoen bidez, eta zenbati zuzeneko harremanen bidez: ikastetxeekin, ostalaritzako lokalekin…
(5) ENTITATE HARTZAILEAK GUZTIRA: zenbat entitatetan jarri den abian programa (proiektu guztien batura), multzoka berezituta: ikastetxeak, elkarteak, ostalaritzako lokalak…. Elkarteek ondo berezituta azaldu beharko dute zenbat entitateri helarazi zaion programa prebentziozko udal taldeen bidez, eta zenbati zuzeneko harremanen bidez: ikastetxeekin, ostalaritzako lokalekin …
(6) GUZTIRA GAUZATUTAKO AURREKONTUA: programaren benetako kostua, ondo berezituta zenbat finantzatu dituen entitateak (udalak, mankomunitateak… edo elkarteak berak) eta zenbat laguntza jaso dituen dena delako programak.
(7) PROIEKTUAREN/EKINTZAREN IZENA: proiektu batean ekintza bat edo gehiago sartzen dira. Ekintza: ekintzarekin hasi eta bukatzen den jarduera puntual bat (bilera, foroa, txostena…)
(8) ERANTZUTEN DION ADIKZIOEN VII PLANAREN HELBURUARI: http://www.euskadi.eus/informazioa/adikzioei-buruzko-euskadiko-vii-plana/web01-a2adik/eu/
(9) PROIEKTUA ABIAN JARTZEKO ERABILITAKO BALIABIDE MATERIALAK: Zehaztu behar da ea entitateak berak sortu dituen proiektua abian jartzeko erabilitako baliabideak (hainbat udalek sortutako baliabideak), edo elkarteren batek sortu dituen (Adibidez.: Osasunkume, Zineskola, Arrisku-alkohola…)
(10) GIZA BALIABIDEAK: Nortzuek parte hartu duten zuzenean proiektua edo ekintza abian jartzeko. Toki-erakundeen kasuan, zehaztu eta udaleko ekipo teknikokoa den proiektua abian jartzeko ardura izan duen pertsona, edo ea lan hori egiteko kontrataturiko elkartekoa den.
(11) ENTITATE HARTZAILEAK: Proiektuan parte hartu dutenen kopurua eta izenak: ikastetxeak, lantokiak, toki-erakundeak, GKEak… Elkarteek egindako proiektuen kasuan, datuak lurralde historikoka sailkatu behar dira.
(12) HARTZAILEAK: Sexuaren arabera bereizi ikasle-kopurua (prestakuntza-zikloka eta sexuaren arabera berezituta): irakasle-kopurua, familiak (familiatzat hartzen dira ezkontide bakarrekoak zein bikoak), biztanleria oro-har, gazteak (24 urte bitarte) edo beste batzuk. Pertsonekin interbentzio bat baino gehiago egiten den kasuetan, adierazi zenbat pertsonarekin egin den horrela eta zenbat interbentzio egin den horietako bakoitzarekin. Elkarteek lurralde historikoka sailkatu beharko dituzte datuak.
(13) INTERBENTZIO KOPURUA, TAILERRAK, GELAK…: Elkarteek egindako proiektuen kasuan, datuak lurralde historikoka sailkatu behar dira.
(14) PROIEKTUAREN/EKINTZAREN KOSTUA: Proiektuaren kostu osoa.
(15) FINANTZIAZIO ITURRIAK: Adierazi proiektuaren finantziazio-iturriak, baita zer kopuru jarri duen entitate edo elkarteak berak, eta zenbat jaso den aipaturiko iturri horietatik. 
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EBALUAZIO FITXARI BURUZKO ARGIBIDEAK
(Landu den lerro estrategiko bakoitzeko fitxa bat bete beharko da. Lerro bakoitzak programa bat baino gehiago eduki ditzake)
1.0
Arriskuak eta kalteak prebenitu eta gutxitzeko proiektuak egiteko diru-laguntzak justifikatzeko memoria
31/01/2012
Subvención para realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños en euskera.
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
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