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V. ERANSKINA
ADIKZIOEN PREBENTZIO KOMUNITARIORAKO ETA ESPARRU HORRETAN JOKAERA OSASUNGARRIEN SUSTAPENERAKO UDAL PROGRAMAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERAREN MEMORIA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones
1.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK
Programaren barruan, harremanetarako teknikariaren datuak:
2.- LAGUNTZA ZEIN PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN
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Programa VII. Planan txertatzea. (Zehaztu programa osatzen duten proiektuen izenak eta jarduketa ardatza).
1.0
Komunitatean droga-mendekotasuna prebenitzeko udal programak egiteko diru-laguntza eskaeraren memoria
2012/04/20
Anexo a la solicitud de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Comunitaria en euskera
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
Programa Tokiko Planan txertatzea. (Komunitatean adikzioak prebenitzeko lantalde teknikoek soilik betetzeko).
Programa nola garatuko den azaltzea. Deskribatu labur-labur programa osatzen duen proiektu bakoitza (zertan datzan, nori zuzentzen zaion, nola...).
Justifikazioa edo motibazioa: egoeraren diagnostikoa, atzeman eta erantzun nahi zaien premiak eta gabezak.
Programa osatzen duten proiektuaren edo proiektuen historia laburra (hasiera-urtea, zenbat denboran ari diren garatzen, proiektuan sartutako aldaketak, erakundearen esperientzia...)
Oinarri teorikoak: zein faktoreren gain eragingo den
3.- PROGRAMAREN HELBURUA (zehaztu programa osatzen duten proiektuen edo proiektuaren helburuak).
Helburu orokorra:
Helburu zehatzak:
Prozesuko helburu operatiboak:
Gutxienez, helburu operatiboen artetik, programa osatzen duen proiektuak edo proiektuek zenbateko irismena edukitzea nahi den adierazi behar da, modu honetan: zer erakunde motetara eta zenbatetara iritsi nahi den (hala badagokio), eta zer hartzalie-motari zenbati (zuzenekoak nahiz zeharkakoak) zuzenduta dagoen (hala badagokio).
Erakunde hartzaileen gutxieneko irismen-helburuak:
Proiektuaren izena
Erakunde mota
Kopurua (zk)
Kopurua (zenbakia)
Guztira
Hartzaileen gutxieneko irismen-helburuak:
Proiektuaren izena
Pertsona mota
Kopurua (zk)
Kopurua (zenbakia)
Guztira
Beste helburu operatibo batzuk:
Proiektuaren izena
Ezaugarriak
Kopurua (zk)
Kopurua (zenbakia)
Guztira
4.- PROGRAMAREN JARDUERAK, FASEEN ARABERA (zehaztu programa osatzen duten proiektuen edo proiektuaren faseak).
1. Fasea: plangintza eta diseinua
2. Fasea: inplementazioa eta gauzatzea
3. Fasea: ebaluazioa
Aurreikusitako beste jarduera batzuk (hedatzea...)
5.- PROGRAMAREN BALIABIDEAK (zehaztu programa osatzen duen proiektuen edo proiektuaren baliabideak).
Hautatu ea entitateak bakarrik edo beste entitate espezializatu batzuekin lan egiten duen. Bigarrena hautatzen baduzu, zein entitate den adierazi.
Bestelako baliabide bereziki esaunguratsuak (ez-orokorrak)
Beste erakunde edo zerbitzu publikoekiko koordinazioa / lankidetza eta sare-lana
6.- PROGRAMAREN AURREKONTUA
Programaren kostua guztira, azalpenen arabera. (Programa osatzen duten proiektuen edo proiektuaren guztizko kostua ere sartu behar da).
Zuzeneko kostuak
Kostuaren zenbatekoa
Beste entitate batzuen azpikontratazioa
Guztizko partziala
Beste gastu zuzen batzuk (zeintzuk)
Guztizko partziala
Programaren kostua guztira
Programarako diru-sarrerak: (Programa osatzen duten proiektuak edo proiektuaren diru-sarrera guztiak barne).
Azalpena
Diru-sarreraren 
kopurua
Erakundearen ekarpena
Beste erakunde publiko batzuek programa finantzatzea. Zeintzuk
Guztizko partziala
Beste diru-sarrera batzuk (zeintzuk)
Guztizko partziala
Programaren diru-sarrerak guztira
Eskatutako kopurua:
Programaren kostua, guztira
Programan aurreikusitako diru-sarrerak guztira
Aurreikusitako defizita
Eskatutako diru-laguntza
DOKUMENTUAREN ARGIBIDEAK
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 LAGUNTZA ZEIN PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN
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).
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