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GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMA IZAN DIREN EMAKUMEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAREN ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO INFORMAZIOA
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Logotipo del Gobierno Vasco
ENPLEGU ETA GIZARTEPOLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako Sailburuordetza
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO YPOLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas Sociales
Dirección de Servicios Sociales
 1.1. Eskatzaileari arreta ematen dion gizarte-langilearen datuak (hala badagokio):
1. Gizarte-langilearen datuak
 2.1. Aitortu al zaio desgaitasunik?
Seleccione si tiene discapacidad
Desgaitasuna:
Erantzuna baiezkoa bada, adierazi zer datatan egin zen desgaitasunaren ziurtagiria eta zer desgaitasun-maila aitortu zaion:
Desgaitasunaren ziurtagiriaren data
Aitortutako desgaitasun-maila
2. Eskatzailearen datuak
 2.2.1. Laneko diru-sarrerak
Ba al du berezko diru-sarrerarik edo errentarik?
 2.2. Datu ekonomikoak
Seleccione si tiene ingresos o rentas propias
Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Enpresa / Erakundea
Guztira
 2.2.2. Gizarte Segurantzaren prestazioetatik eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik (SEPE) jasotako diru-sarrerak: Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA), langabeziagatiko beste prestazio batzuk, bajak, ezintasuna...
Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Enpresa / Erakundea
Guztira
 2.2.3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE), Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EGPO), Gizarte Larrialdiko Laguntza (GLL), beste prestazio batzuk (udalarenak eta foru-aldundiarenak)...
Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Oharrak
DBE
EGPO
GLL
 2.2.4. Kapital-errentak
Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Enpresa / Erakundea
Guztira
2.2.5. Jabetzan dituen ondasun higiezinak (norberarenak edo beste pertsona batzuekin partekatuak):
Kontzeptua
Deskribapena
Tokia
Etxebizitzak
Garajeak
Trastelekuak
Lonjak
Finkak
Eskatzaileak familia-ardurak baldin baditu betetzekoa
3. Eskatzailearen ardurapean dauden ahaideen datuak
Seleccione si tiene reconocida alguna discapacidad
Aitortu al zaio desgaitasunik?
Seleccione si es pensionista por incapacidad permanente
Ezintasun iraunkorragatiko pentsioa jasotzen al du?
 3.1.1. Laneko diru-sarrerak
Seleccione si tiene ingresos o rentas propias
Ba al du berezko diru-sarrerarik edo errentarik?
 3.1. Datu ekonomikoak
ARDURAPEAN DUEN PERTSONAREN DATUAK
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Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Enpresa / Erakundea
Guztira
3.1.2. Gizarte Segurantzaren prestazioetatik eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik (SEPE) jasotako diru-sarrerak: Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA), langabeziagatiko beste prestazio batzuk, bajak, ezintasuna...
Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Enpresa / Erakundea
Guztira
3.1.3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE), Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EGPO), Gizarte Larrialdiko Laguntza (GLL), beste prestazio batzuk (udalarenak eta foru-aldundiarenak)...
Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Oharrak
DBE
EGPO
GLL
 3.1.4. Kapital-errentak
Kontzeptua
Hileko zenbatekoa
Enpresa / Erakundea
Guztira
3.1.5. Jabetzan dituen ondasun higiezinak (norberarenak edo beste pertsona batzuekin partekatuak):
Kontzeptua
Deskribapena
Tokia
Etxebizitzak
Garajeak
Trastelekuak
Lonjak
Finkak
4. Bestelako finantzazio-iturriak:
Ba al du beste laguntzarik edo finantzazio-iturririk?
Seleccione si dispone de otras ayudas o fuentes de financiación
Zein?
Emandako zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Eskatu al du beste laguntzarik?
Seleccione si ha solicitado otras ayudas
Zer erakunderi?
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)
(Tokia)
(Data)
5. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak
a) Eskatzailearen identitatea egiaztatzen duen agiria (nortasun-agiri nazionala, pasaportea, atzerritarraren identifikazio-zenbakia, bizileku-baimena edo antzekoren bat), bai eta eskatzailearen ardurapean dauden ahaideen edo harreran dituen adingebeen identitatea egiaztatzen dutenak ere, baldin eta ahide edo adingabe horiek identifikazio-agiria edukitzeko betebeharra badute. Arauz kontrako administrazio-egoeran dauden emakumeek salbuespenezko zirkunstantziengatiko bizileku eta lan-baimena eskatu behako dute gobernuaren dagokion ordezkariordetzan.  
b) Adingabe emantzipatu bat dela egiaztatzen duen agiria: ebazpen judiziala edo erregistro zibileko egiaztagiria aurkeztu behar da horretarako.c) Genero-indarkeria bizi duela egiaztatzen duen agiria, indarrean egon behar du, Agindu honetako 3. artikuluan ezarritako baldintzetan.d) Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiria, etxean bizi diren pertsona guztien zerrenda eta erroldatze-data jasotzen dituena. Erroldatze-zirutagiria ez da  izango laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete lehenago emandakoa. Erasotzailea ziurtagirian agertzen bada, aurkeztu beharko da erasotzaileak udal-erroldan etxebizitza horretan baja emateko egin duen eskaera.
e) Familia-liburuaren, jaiotza-ziurtagiriaren edo antzekoen fotokopia, edo, hala badagokio, zaintza, babesa edo tutoretza egiaztatzen duen dokumentuarena, programa kudeatzen duten pertsonek kautotua edo konpultsatua..
f) Banantzeko demanda edo banantzea izapidetzen ari direla egiaztatzen duen agiria, edo izatezko Bikoteen Errgistroko inskripzioa baliogabetu dela edo baliogabetzeko eskatu dela egiaztatzen duen agiria. Seme-alabak badituzte elkarrekin, epaitegiaren egiaztagiria, behin-behinekoen aurreko neurriak gauzatzen ari direla edo doako justizia eskatu dela ziurtatzeko. Pentsioak (mantenu-pentsioa eta/edo pentsio konpentsatzaileak) ordaintzen ez badira, haiek ez ordaintzeagatik jarritako demanda aurkeztu behar da.
g) Eskatzaileari edo haren ardurapeko pertsonaren bati % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortu bazaio, desgaitasun-maila egiaztatzen duen agiria-indarrean egon behar du-, dagokion foru aldundiaren Gizarte-zebitzuek emana.
h) Eskatzaileak eta bizikidetza-unitatearn barruan bere ardurapean dituen kideek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan egin duten azken aitorpena, edo, hala badagokio, dagokion foru-ogasunean aitorpena egiteko beteheharrik izan ez dutela egiaztatzen duen agiriaren kopia.
i) Foru-ogasunaren egiaztagiria, non jasoko diren eskatzailearen ondasun higiezinak.
j) Eskatzailearen eta bizikidetza-unitatearen barruan lanerako adinean dauden kide guztien lan-bizitza, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emana.
k) Eskatzailearen eta bizikidetza-unitatearen barruan lanerako adinean dauden kide guztien Enplegu Eskaerari Alta Emateko eta Berritzeko Dokumentua (Darde), edo, hala badagokio, bizikidetza-unitatearen barruan lanerako adinean dauden kideak ikasten ari direlako ziurtagiria.
l) Eskatzailearen eta haren ardurapean dauden pertsonen kontuen eta bankuko tituluen egoerari buruzko bankuko ziurtagiriak, laguntza-eskaera aurkeztu aurreko sei hilabeteetako xehetasunekin, bai interesdunarenak soilik badira, bai eta interesdunak beste pertsonaren batekin partekatzen baditu ere.
m) Diru-sarreren zinpeko aitorpena.
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Anexo de VIOLENCIA DE GÉNERO.
Apéndice de datos a la solicitud de ayuda económica a Víctimas de Violencia de Género
	Dokumentua inprimitu: 
	NomApe: 
	Ayuntamiento: 
	Domicilio: 
	Piso: 
	Número: 
	CP: 
	Localidad: 
	Email: 
	Teléfono: 
	Municipio: 
	TH: 
	SÍ: 
	NO: 
	Data: 
	Grado: 
	Concepto: 
	Cuantía: 
	Empresa: 
	Total: 
	btnAnnadir: 
	: 
	Nombre: 
	Primer_Apellido: 
	Segundo_Apellido: 
	Parentesco: 
	Si: 
	No: 
	Fuente de financiación: 
	Importe concedido: 
	Importe solicitado: 
	TotalCon: 
	TotalSol: 
	Organismo: 
	Tokia: 



