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AGINDUA, 2016ko irailaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntza ekonomikoak emateko deialdia egiten baita talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio
komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitu eta gutxitzeko, bai eta
2016ko ekitaldian jarduera-eremu hauetan ohitura osasungarriak sustatzeko ere.
Osasun publikoa eta adikzioak Osasun Sailari dagozkion esparruak dira, hala ezarrita baitago Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 12.1 artikuluan; izan ere, dekretu
horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu
eta horien funtzioak eta jardun-arloak finkatzen dira.
Agindu hau 2016ko ekitaldirako adikzioen esparruko ohiko laguntzetan oinarritzen da. Ildo horretan, Euskadiko Osasun Antolamenduari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 2. artikuluan
ezarritakoari jarraikiz, EAEko botere publikoei dagokie osasuna sustatu eta indartzea jarduera
sozioekonomikoan diharduten sektore guztietan, helburu hauek lortzeko: bizi-ohitura osasungarriak suspertzea, arrisku-faktoreak desagerraraztea, ondorio txarrak saihestea eta, batik bat,
osasunaren garrantziaz jabetu eta kontzientziatzea. Halaber, aipatutako legearen 3. artikuluak
adierazten du osasunaren alorreko euskal administrazioari dagokiola osasun publikoaren babes
orokorra bermatzea, osasuna sustatzeko neurrien bidez.
Adikzioei eta droga-mendekotasunari laguntza integrala emateari buruzko apirilaren 7ko
1/2016 Legea da aurreko ekitaldiko deialdiak barne hartzen zituen legea ordezten duen lege-testu
berria. Osasun publikoaren ikuspegitik, Adikzioei eta droga-mendekotasunari arreta emateko
ereduaren funtsezko oinarri gisa, legeak osasunaren, prebentzioaren, eskaintza-murrizketaren,
laguntzaren, gizarteratzearen eta prestakuntza eta ikerketaren sustatze-esparruak garatzen ditu.
Lege honen helburua da adikzioei diziplina anitzeko ikuspegi integral batetik heltzea, ohitura osasungarriak lortzeko eta osasun-kulturaren ingurukoak, osasuna sustatzea eta prebentzioa jarduera
lehenetsia eta lehentasunezkoa izateko.
Prebentzioaren esparruaren barruan, esparru komunitarioa da lehentasunezkoa pertsonei eta
pertsona horien komunitateari eskaintzen zaizkien zerbitzuen hurbiltasunagatik, eta, batik bat,
udalek eta mankomunitateek eskaintzen dituzte. Ildo horretan, agindu honen bidez, prebentzio
komunitariorako programak garatzeko talde teknikoak sortzen eta haien mantentzea sustatzen
jarraitu nahi da, bai eta adikzioen inguruan udalek edo, hala dagokionean, foru aldundiek plan
lokalen inguruko programak eta jarduerak sustatzen ere, plan horiek egin, garatu eta egikarituz.
Bestetik, adikzioen esparruan oso nabarmentzekoak dira irabazi asmorik gabeko gizarte eragileen jarduerak; horien garrantzia aitortzen da apirilaren 7ko 1/2006 Legean, erakunde horiek gai
horren inguruan garatzen dituzten proiektuak sustatzeko emandako diru-laguntzen ingurukoan.
Aurrekoaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Adikzioen VI. Plana (2011-2015) dugu ardatz
nagusi diru-laguntzaren xedeko jarduketek errespetatu beharreko ildo estrategiko eta ekintzetarako.
Halaber, Euskadiko 2013-2020 Osasun Planak jasotzen du Adikzioen VI. Planean aurreikusitako
jarduera-ildoen eta ekintzen garapena, Adikzioen lehentasunezko esparruaren Inguru eta Ohitura
osasungarriak lortzeko.
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Aginduak jasotzen du erakunde interesdunek teknika telematikoak erabiltzeko aukera, eskaerak aurkezten eta prozedura kudeatzen laguntzeko.
Azkenik, deialdi hau ondo egokitzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren
Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen eta aurreko ekitaldiko edukiak mantentzen dituen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren VI. tituluak ezarritakoari.
Horregatik guztiagatik, Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 9/2015 Legea onartuz.
Horiek horrela, honako hau
EBAZTEN DUT:
I. KAPITULUA
XEDAPEN KOMUNAK
1. artikulua.– Xedea.
Agindu honen xedea da osasun publikoaren eta adikzioen eremuan 2016. urtean emango diren
diru-laguntzen deialdia egitea. Laguntza horiek, hain zuzen ere, adikzioen prebentziorako udal-taldeak sortzeko eta mantentzeko; adikzioen prebentzio komunitariorako udal proiektu espezifikoak
garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko emango dira, bai
eta jarduera-esparru hauetan ohitura osasungarriak sustatzeko ere.
Hauek dira Agindu honen bidez lortu nahi diren helburu orokorrak:
– Adikzioen Euskal Autonomia Erkidegoko VI. Planaren jarduera-ildoetan hobekien sustraitutako
programei eta proiektuei eustea. Plan hori 2012ko apirilaren 4an onartu zuen Eusko Legebiltzarrak.
– Behar berriak azaltzea eta, behar horiek kontuan hartuta, horiei erantzungo dieten proiektu
berriak bultzatzea.
– Proiektuak eta programak hobetzen laguntzea eta, horretarako, esku hartzeko protokoloen
diseinu- eta sistematizazio-prozedurei jarraitzea.
2. artikulua.– Bateragarritasuna bestelako diru-laguntza edo laguntzekin.
1.– Agindu honen bidez araututako diru-laguntzak ematea bateragarria da jarduera bera finantzatzeko Administrazio berak edo beste batzuek edo beste erakunde publiko zein pribatu batzuek
ematen dituzten beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk eskuratzearekin.
Diru-laguntzen zenbatekoak ezin du gainditu erakunde onuradunak garatu beharreko jardueraren
kostua, beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako diru-laguntzekin
edo laguntzekin batera bada ere.
2.– Aurrekoaren ondorioetarako, eskabidearekin batera, helburu bera lortzeko bestelako finantzaketa-iturrien (edo halakorik ez izatearen) eta iturri horien eta, hala badagokio, oraindik ebatzi
gabe dauden laguntza-eskaeren zenbatekoaren erantzukizun-deklarazioa aurkeztu behar da.
3.– Jasotako laguntzaren eta diru-laguntzen zenbatekoa, guztira, onartutako jardueraren aurrekontua baino gehiago bada, gehiegi emandako kopuru hori kendu egingo zaio eman beharreko
diru-laguntzari.
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3. artikulua.– Laguntzak elektronikoki izapidetzea.
1.– Diru-laguntza hauek izapidetzeko bitarteko elektronikoak erabiltzean, arau hauek hartuko
dira kontuan: ekainaren 22ko 11/2007 Legea, herritarrek zerbitzu publikoetara sarbide elektronikoa izateari buruzkoa; otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua, Administrazio Elektronikoari buruzkoa,
eta apirilaren 29ko 72/2008 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren
eta haren erakunde autonomoen erregistroak sortzeari, antolatzeari eta funtzionatzeari buruzkoa.
2.– Bitarteko elektronikoak erabiltzeko jarraibideak osasun publiko eta adikzio-gaietan eskumena duen Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko
dira, euskadi.eus-en.
– http://www.osakidetza.euskadi.es/r85-ckdrog06/es/contenidos/ayuda_subvencion/cap2_manten_
eq_tec_2016/es_ayuda/ficha_procedimiento.html
– http://www.osakidetza.euskadi.es/r85-ckdrog06/es/contenidos/ayuda_subvencion/cap3_des_
pr_prevencion_2016/es_ayuda/ficha_procedimiento.html
– http://www.osakidetza.euskadi.es/r85-ckdrog06/es/contenidos/ayuda_subvencion/cap4_des_
pr_riesgos_danos_2016/es_ayuda/ficha_procedimiento.html
3.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin ahal izango dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.
4. artikulua.– Eskabideen aurkezpena: modua eta epea.
1.– Eskabideak aurkezteko hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik.
2.– Eskaerak Eusko Jaurlaritzaren Herritarren Arretarako Bulegoetan (Zuzenean) eta lurralde
ordezkaritzetan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako organoetan aurkez
daitezke, behar bezala betetako eskabide normalizatuaren bidez. Eskaera-eredua Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren egoitza elektronikoan ageri da, euskadi.eus-en, bai eta
Agindu honi dagozkion eranskinak ere.
Era berean, bitarteko elektronikoak ere erabil daitezke laguntza-eskabideak eta gainerako agiriak aurkezteko. Informazioa eta prozedura eskura izango dira Osasun publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen egoitza elektronikoan, 3. artikuluan aurreikusitako izapidetze
elektronikoaren jarraibideetan azaldutako prozeduraren eta jardueren arabera.
3.– Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da,
aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du esan nahi aurrerantzean ere prozeduraren
gainerako izapideak egiteko bide bera erabili behar denik, edozein unetan alda daiteke-eta.
Eskabidearen osteko izapideak, modu elektronikoan, euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan
egingo dira, Nire kudeaketak atalean.
4.– Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzara zuzendu behar dira
eskabideak –Osasun Publiko eta Adikzioen Zuzendaritzaren euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan eta Agindu honen eranskinetan argitaratuko den ereduaren araberakoak izan behar dute–,
eta han bertan adierazitako agiri osagarriak.
5.– Erakunde eskatzaileek laguntza jasotzeko eskabidea aurkeztu ahal izango dute horrekin
batera aurkezten den dokumentazioarekin, haiek aukeratu duten hizkuntza ofizialean. Orobat,
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eskabidea aurkeztu izanaren ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko
10/1982 Oinarrizko Legeak ezartzen duenari jarraituz.
6.– Laguntzak eskatu dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak
betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko ditu erakunde kudeatzaileak, behar beste aldiz,
eskatzaileen onespenaren beharrik gabe, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren
50.3. artikulua aplikatuz. Dekretu horren bidez onartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.
7.– Eskabideetan adierazi behar da laguntza eskatu duen pertsonak/erakundeak baimena ematen diola espresuki Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari dokumentazioaren parte bat
eskuratzeko edo egiaztatzeko, horregatik eragotzi gabe Administrazio Publikoak duen egiaztatzeko, kontrolerako eta ikuskatzeko ahalmena.
– Pertsona fisikoen nortasun-datuak:
Kanal elektronikoan, interesdunak, aitortutako ziurtagiri elektroniko batekin identifikatu bada, ez
du agiririk aurkeztu beharko.
Aurrez aurre edo bertaratuta: pertsonak baimena ematen badu Administrazioak nortasun-datuak
egiazta ditzan eskumena duen Administrazioan, ez du beste agiririk aurkeztu beharko, eta hauxe
markatu beharko du eskabidean:
«Baimena ematen diot deialdiaren erakunde kudeatzaileari eskumena duen Administrazioan
egiaztatzeko edo ziurtatzeko, bide telematikoen bidez, edo, hala badagokio, eskura daudenen
bidez.»
Pertsonak baimenik ematen ez badio Administrazioari datuak egiazta ditzan, honela ekar daitezke datu horiek: paperean (fotokopia) edo euskarri elektronikoan (eskanerretik pasatutako kopia,
pdf formatuan, eta elektronikoki sinatua); eta honela egiaztatuko dira: Nortasun-agiri nazionala,
pasaportea edo pertsona fisikoaren nortasuna egiaztatzeko balio duen antzeko dokumenturen
baten bidez.
8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu
bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.6 artikulua aplikatuz, erantzukizun-deklarazio baten bidez egiaztatuko dira eskabide normalizatuan ondorengo
betebeharrak:
a) Jakinaraztea helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide
batzuk eskatu direla, eta, hala balitz, lortu, beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein
pribatutan.
b) Hauxe egiaztatzea: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan, ez dagoela
sartuta inongo itzulketa- edo zehapen-prozeduretan, edo prozedura horiek amaituta daudela.
Orobat, agindu honetan aurreikusitako laguntzak eman, eta, hala behar badu, ordaindu ahal
izateko, erakunde onuradunak amaituta eduki beharko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko laguntzen edo
diru-laguntzen esparruan hasi diren itzultze- edo zehapen-prozedura guztiak, prozedura horiek
oraindik izapidetze-aldian badaude, behintzat.
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c) Hauxe ere egiaztatzea: erakunde eskatzaileak ez duela zehapen administratiborik edo penalik, laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik, eta ez duela laguntza
horiek jasotzen uzten ez dion legezko debekurik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoa barne.
9.– Gainera, erantzukizun-deklarazio batekin ere ordez daiteke, hauek guztiak adieraziz:
– Erakundea legez eratuta dagoela, eta Euskal Autonomia Erkidegoko dagokion erregistroan
inskribatuta.
10.– Agindu honi dagozkion erantzukizun-deklarazio guztietan jasotako datuak egiazkoak direla
egiaztatu behar da, ordeztutako agiriak aurkeztuta edo erakunde kudeatzaileari baimena emanda
adierazitakoak egiazkoak direla ziurtatzeko, eta proposatutako pertsona onuradunek, laguntza
edo diru-laguntza emateko prozedura ebatzi baino lehen, egiaztatu ere.
5. artikulua.– Instituzio eta erakunde onuradunen betebeharrak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan adierazitako betebeharrak, aplikatzekoak diren heinean, alde batera utzi
gabe, laguntzen onura jaso duten instituzio eta erakundeek hauek bete beharko dituzte, Aginduaren beste artikuluetan ezarritakoez gain:
– Emandako diru-laguntza onartzea. Hain zuzen ere, onartutzat emango da diru-laguntza baldin eta diru-laguntzaren esleipenaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde
onuradunek diru-laguntza horri espresuki uko egiten ez badiote.
– Diruz lagundutako jardueren xede edo izaeraren aldaketa ekar dezakeen edozein gertakizunen berri ematea, eta Osasun Sailari laguntzea jarduera horien egiaztapen, ikuskapen, jarraipen
eta kontrolerako prozeduretan.
– Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren babesa berariaz jasotzea diruz lagundutako jarduera
guztietan, baldin eta zabaltzeko edo, hala badagokio, argitaratzeko badira.
– Diru-laguntzen norakoa eta erabilera bermatzea erlazio-bermeen zein berme errealen bitartez, aplikatu beharrekoak direnean, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren lehenengo tituluan
aurreikusitakoaren arabera; Dekretu horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu
Orokorren kontura emandako diru-laguntzen bermeen eta itzultzeen araubide orokorra, eta
diru-laguntza horien kudeaketan esku hartzen duten erakunde kolaboratzaileen betekizun, erregimen eta eginbeharrak ezarri ziren.
– EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean adierazitako konpromisoei jarraikiz, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak
18.4 artikuluan adierazitakoa betez, laguntzetarako agindu honetako jardueren ondorioz sortutako
memoria, proiektu eta bestelako testu idatzietan hizkera sexistarik ez erabiltzea.
6. artikulua.– Eskabideko akatsak zuzentzea.
Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak osorik betetzen ez badira, edo laguntza-kapitulu bakoitzean zerrendatutako dokumentazioa faltan badute, errekerimendua egingo zaio interesdunari,
hamar eguneko epean zuzendu ditzan akatsak edo aginduzko dokumentuak aurkeztu. Hauxe ere
jakinaraziko zaio: hala egin ezean, eskabidean atzera egin duela joko dela. Administrazioa behartuta dago eskaera horri buruzko berariazko ebazpena ematera eta ebazpen hori jakinaraztera,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuak) 71.1 eta 42.1 artikuluetan
xedatutakoari jarraikiz.
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7. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.
Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzen edozein aldaketa gertatuz gero –betiere
diru-laguntzaren helburua betetzat jotzen bada–, edo beste diru-laguntzarik pilatuz gero –berdin dio
administrazio publiko honek edo beste batzuek edo beste erakunde publiko zein pribatu batzuek
emana izan–, diru-laguntza emateko ebazpena alda daiteke. Ondorio horietarako, Osasuneko
sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, eta, bertan, emandako diru-laguntzen
zenbatekoak egokituko dira, diru-laguntza emateko ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuz, eta
diru-laguntza jaso duten instituzioek eta erakundeek itzuli egin beharko dute jaso duten gehiegizko
kopurua.
8. artikulua.– Datuen babesa.
Agindu honetan aurreikusitako diru-laguntzak eskatzean ematen diren datuak «Droga-mendekotasunarekin erlazionatutako laguntzak eta diru-laguntzak» eta «Laguntzak jasotzea dagokien
entitateak» fitxategi automatizatuetan sartuko dira, Osasun eta Kontsumo sailburuaren 2011ko
abenduaren 22ko Aginduan ezartzen den moduan; agindu horren bitartez arautzen dira Osasun
Sailaren eta Kontsumobideren, Kontsumoaren Euskal Institutuaren izaera pertsonaleko datuen
fitxategiak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesten dituen abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (DBLO) xedatutakoari jarraikiz. Fitxategi horien helburua diru-laguntzen espedienteak
kudeatzea da, eta datuen segurtasuna bermatzeko segurtasun-neurri guztiak dituzte; hain zuzen
ere, datu horiek ez zaizkie hirugarren batzuei jakinaraziko, legez ezarritako kasuetatik kanpo. Nahi
izanez gero, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta haiei aurka egiteko eskubideak
erabil daitezke, espresuki aitortzen baititu DBLOk; horretarako, idazki bat igorri beharko zaio Osasun Saileko Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari.
9. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak eta publizitate-prozedura.
1.– Agindu honetan araututako laguntzen kudeaketarako organo eskuduna Osasun Publikoaren
eta Adikzioen Zuzendaritza izango da.
2.– Lehiaketaren prozeduraren bidez ebatziko dira III. eta IV. kapituluetan aurreikusitako laguntzak. Aurkeztutako eskabideak balioesteko, dagokion Balioespen Batzordea eratuko da, eta hauek
izango dira batzordearen kideak: Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria –batzordeburua
izango da–; Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren koordinatzaile soziosanitarioa, Osakidetzako
osasun mentalaren sareko koordinatzailea eta Osasun Saileko lurralde-ordezkaritzetako Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariordeak edota haien ordezkaritza dutenak. Kide anitzeko
organoko Idazkaritza beteko du batzordeburuak batzordekideen artean izendatutako pertsonak.
Balioespen-batzordeko osaera parekidea bilatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 3.7 artikuluan xedatutakoa bete dadin.
3.– II. kapituluan aurreikusitako laguntzak jasoko dituzte eskabideak behar den epean eta
moduan aurkeztu dituzten erakunde guztiek, baldin eta Agindu honen 14. eta 15. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen badute.
4.– II. kapituluan aurreikusitako laguntzetara aurkeztutako proiektuak Osasun Publikoaren
eta Adikzioen Zuzendaritzak aztertu eta balioetsiko ditu, eta, gainera, irizpen espezializatuetara
jotzeko aukera ere izango du.
5.– Diru-laguntzak Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez emango dira.
Laguntzak kudeatzen dituen organoak edo balioespen-batzordeak egoki iritzitako informazio
eta dokumentazio osagarri guztia eskatu ahal izango diete erakunde eskatzaileei, aurkeztutako
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proiektua edo jarduera hobeto ulertzeko behar badute, bai eta erantsitako datuak erkatzeko eta
beharrezko diren egiaztapenak egiteko ere, diru-laguntzak behar bezala esleitzeko.
2016ko azaroaren 30 baino lehen ebatzi behar dira Agindu honen bidez emango diren laguntzetarako eskabideak.
6.– Laguntzak emateko ebazpenek erakunde onuradunaren betebeharrak adieraziko dituzte,
Agindu honen 5. artikuluan baitaude aurreikusita betebehar horiek, eta beren-beregi aipatuko dute
onuradunaren beste betebehar bat: laguntzen erabilera fiskalizatzeko funtzioak betetzean, Kontrol
Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen duten informazio guztia
ematea.
7.– Publizitate-printzipioa betetzeko, eta ebazpenak berariaz eta banan-banan jakinarazi behar
direla ahaztu gabe, xedapen honen babesean emandako diru-laguntzen onuradunak diren erakundeen zerrenda (esleitutako kopuruak adierazita) eta hasiera batean emandako diru-laguntza
aldatu zaienena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez.
8.– Osasuneko sailburuordeak agindu honi jarraituz ematen dituen laguntzak emateko edo
ukatzeko ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari, eta ebazpen horien aurka
gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da Osasuneko sailburuaren aurrean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluetan xedatutakoaren arabera.
10. artikulua.– Isiltasunez ukatzea.
Agindu honen babesean egindako laguntza-eskaerak ebatzi eta jakinarazteko aurreko artikuluan
ezarritako epea igaro ondoren berariazko ebazpenik eman ez bada, eskaerak ezetsitzat hartuko
dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako; edonola ere,
Administrazioak badu berariaz ebazteko betebeharra.
11. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta emateko muga.
1.– Agindu hau betetzeko, 2.615.613 euroko gehieneko kopurua emango da. Adierazitako zenbatekoa honela zatikatuko da, II. - IV. kapituluetan aurreikusi bezala:
– Adikzioen prebentzio komunitariorako talde teknikoak sortu eta mantentzeko (II. kapitulua):
1.172.985 euro.
– Tokiko planei eta ohitura osasungarriak sustatzeko planei lotutako Adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko, jarduera-eremu horretan (III. kapitulua): 561.215 euro.
– Arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko eta adikzioen esparruan
ohitura osasungarriak sustatzeko (IV. kapitulua): 881.413 euro.
2.– II. kapituluan aurreikusitako laguntzei esleitutako baliabide ekonomikoen zuzkidura iristen
ez bada, 17. artikuluak gehienez ahalbidetzen duen zenbatekoraino, edo eskatutako zenbatekoraino, txikiagoa balitz, laguntzen artean banatuko da zuzkidura, behar adina funts egongo balitz
laguntzei legokiekeen zenbatekoaren proportzioan.
3.– II., III. eta IV. kapituluetan aurreikusitako laguntzetan uko egiterik gertatuz gero, emandako
diru-laguntza onartzeko epea igarota, ebazpen bat idatziko da, zeinak, balioespen-batzordeak emandako puntuazio-hurrenkera aintzat hartuta, uko egiteetatik ateratako zenbatekoa esleituko baitu.
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12. artikulua.– Ez-betetzeak.
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan
aipatzen diren kasuetakoren batean badago diru-laguntza jaso duen erakunde onuraduna, edo
agindu honetan nahiz aplika daitekeen gainerako araudian edo diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzaren bat betetzen ez badu, Osasuneko sailburuordeak ebazpen bat
emango du; horren bitartez, ordaintzeko dauden kopuruak jasotzeko eskubidea galdu dela adieraziko du, eta, hala badagokio, jasotako diru-laguntza eta aplika daitezkeen legezko interesak
–diru-laguntza ordaindu zenez geroztikoak– Euskal Autonomia Erkidegoko Altxortegi Orokorrera
itzuli behar direla, hargatik eragotzi gabe abenduaren 17ko 698/1991 dekretuan ezarritakoaren
arabera bidezkoak izan litezkeen gainerako akzioak. Aipatutako zenbatekoak sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, erantzukizun-araubidea Euskal Autonomia
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan
xedatutakoa izanik.
13. artikulua.– Itzultzeko prozedurak.
Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetzeen kasuan, hau izango da jasotako laguntzen itzultze-prozedura:
Prozedura hasteak eten egingo ditu, hala badagokio, oraindik egiteko dauden ordainketak.
Osasuneko sailburuordeak prozedura hasi dela eta zergatik hasi den adieraziko dio interesdunari, eta 15 eguneko epea emango dio egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzan.
Alegazioak jaso eta gero, edo alegazio-epea alegaziorik egin gabe amaitzen bada, amaiera
emango zaio prozedurari, Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez.
Itzultzeko prozeduraren gehienezko epea hamabi hilabetekoa izango da.
Ez-betetzeren bat egon dela erabakiz gero, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela adieraziko du. Hala badagokio, bidezko zenbatekoak Euskal Herriko Altxortegi Orokorrari itzultzeko
beharra dagoela ere adieraziko du. Horretarako epea bi hilabetekoa izango da, gehienez ere. Ebazpena jakinarazten den egunean hasiko da epea. Epe hori borondatezko aldiaren epea izango da.
Dagozkion kopuruak borondatezko aldian itzuli ez badira, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta
Finantza Saileko Ogasun eta Finantza Sailburuordetzari jakinaraziko zaio, aplikagarri den legezko
araudian xedatutakoa betez joka dezan.
II. KAPITULUA
TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO LAGUNTZAK
14. artikulua.– Erakunde onuradunak.
1.– Adikzioen prebentzio komunitariorako talde teknikoak mantentzeko laguntzak, 8.000 biztanletik gorako EAEko herrietako toki-erakundeek (udalak edo mankomunitateak) eskuratu ahal
izango dituzte baldin eta adikzioei buruzko toki-plan bat onartua badute eta esparru horretan ohitura osasungarriak sustatzeko jarduerak egiten ari badira.
Halaber, adikzioen inguruko talde teknikorik eratzeko behar besteko ahalmenik ez duten 8.000
biztanletik beherako udalerrietako toki-erakundeei dagokienez, honako entitate hauek jaso ahal
izango dituzte laguntza horiek:
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a) EAEko foru-aldundiek, baldin eta toki-erakundeen multzo bateko biztanleen beharrei erantzuteko teknikariak badituzte eta baldintza hauek betetzen badituzte:
– Toki-erakundeen multzo horrek mankomunitaterik ez osatzea (mankomunitatea osatuz gero,
mankomunitatea bera izango litzateke hartzailea).
– Arreta eskainitako populazioa guztira 8.000 biztanle baino gehiagokoa izatea.
b) Hurbileko beste herri batzuen beharrei erantzuten dieten teknikariak dituzten EAEko udalak,
baldin eta arreta ematen zaien herri horien populazioa, guztira, 8.000 biztanletik gorakoa bada.
2.– Agindu honen 15.2 artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, adikzioen prebentzio
komunitariorako eta esparru horretan ohitura osasungarriak sustatzeko talde teknikoek funtzio
nagusitzat izango dute Droga-mendekotasunen eta adikzioen arreta osoari buruzko apirilaren 7ko
1/2016 Legearen 67.1.a) eta 68.1.a) artikuluei erreferentzia egiten dioten foru aldundiaren edo
tokiko erakundeen planean ezarritako helburuak betetzea.
15. artikulua.– Talde teknikoen baldintzak, funtzioak eta osaera.
Talde teknikoek, kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak jasoko badituzte, ezinbesteko baldintza izango dute ondoko paragrafoetan xedatutakoari egokitzea, betekizunei, eginkizunei eta
osaerari dagokienez:
1.– Talde teknikoek baldintza hauek bete behar dituzte:
– Euskal Autonomia Erkidegoan adikzioen prebentzio komunitarioari eta esparru horretan ohitura osasungarriak garatzeari lotutako politika eraginkortasunez gauzatzeko lanbide-trebakuntza
egokia izatea.
– Tokiko erakunde eskatzailearen gizarte-zerbitzuen jarraibideak kontuan izanik jardungo du
talde teknikoak, zeinaren kontratazioaren kostu ekonomikoa erakunde eskatzaileak hartuko baitu
bere gain.
2.– Talde teknikoek, Agindu honen 14.2 artikuluan xedatutakoaz gain, eginkizun hauek izango
dituzte:
a) Adikzioen fenomenoak komunitatean duen garrantzia behar bezala ezagutzeko nahitaezkoak
diren ekintzak garatzea eta osasunarentzat onuragarriak diren bizitza-ohiturak sustatzea, adikzioen esparruan ohitura osasungarriak eta osasuna lortzeko hezkuntza sustatuz.
b) Udal-arloei eta erakunde laguntzaileei aholkularitza ematea adikzioen esparruko jardueren
plangintzan eta adikzioen inguruko Tokiko Planak egikaritzean bai eta esparru horretan ohitura
osasungarriak sustatzean, esku-hartze integrala eta koordinatua lortzeko.
c) Pertsonak, familiak eta kolektiboak komunitatean eskuragarri dauden gizarte-baliabideei
buruz informatzea eta gai horretan aholkatzea eta, hala badagokio, ohiko gizarte-laguntzara edo
zerbitzu espezializatuetara bideratzea (hala eskatzen duten kasuetan).
d) Beren funtzioak garatzean osasun- eta hezkuntza-zerbitzuekin eta arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko eta esparru horretan osasuna sustatzeko zerbitzuekin lankidetzan aritzea.
e) Administrazio publikoei laguntzea eta irabazi-asmorik gabeko ekimen pribatuak sustatzea.
Batik bat, Eusko Jaurlaritzak sustatutako udalez gaindiko esparruko proiektuak gauzatzen lagunduko dute.
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f) Arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko berariazko jardun-programen garapenean aurreikusten diren jarduerak, bai eta adikzioen esparruan ohitura osasungarriak sustatzeko
jarduerak.
3.– Adikzioen prebentzio komunitarioko talde teknikoek langile hauek eduki behar dituzte:
– 8.001 biztanletik 20.000ra bitarteko populazioa duten toki-erakundeetan: goi-mailako edo
erdi-mailako titulazioa izango duen pertsona bat, lanaldi osoan.
– 20.001 biztanletik 45.000ra bitarteko populazioa duten toki-erakundeetan: goi-mailako edo
erdi-mailako titulazioa izango duen pertsona bat, lanaldi osoan, eta administrari-laguntzaile bat,
lanaldi erdian.
– 45.000 biztanletik gorako populazioa duten toki-erakundeetan: goi-mailako edo erdi-mailako
titulazioa izango duten bi pertsona eta administrari-laguntzaile bat, guztiak lanaldi osoan.
– Foru-aldundientzako eta hurbileko beste herri batzuen beharrei erantzuten dieten udalentzako
laguntzei dagokienez, gainerako toki-erakundeen baldintza berberetan finantzatuko dira taldeak,
alegia, kontuan harturik zenbat biztanle dituen toki-erakundeen multzo bakoitzak.
16. artikulua.– Eskabideen memorietan jaso beharreko datuak.
1.– Talde teknikoak sortzeko eta mantentzeko eskaera-eredua agindu honen I eranskinean
eskura daiteke eta Osasun Publikoaren era Adikzioen Zuzendaritzaren egoitza elektronikoan euskadi.eus-en.
2.– Eskaeretako memoriek bat etorri behar dute agindu honen II eranskinean eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren egoitza elektronikoan, euskadi.eus-en, jasotako ereduarekin
eta gutxienez datu hauek jaso behar dituzte:
– Talde teknikoen deskribapena; helburuak, aurreikusitako proiektuak, eta zerbitzua emateko
modua jasoko dira bertan.
– Talde teknikoak osatuko dituzten pertsonen kopurua: izen-abizenak, maila profesionala eta
titulazioa, lanaldi-mota (osoa edo erdia), adikzioen prebentzio komunitarioari eskainitako denbora (orduak, lanpostuari esleitutako funtzioak eta garatutako zeregin zehatzak), lan-kontratuaren
hasiera- eta amaiera-eguna eta taldekide bakoitzaren lan-kostua (Gizarte Segurantza barne).
– Zerbitzuak erabil ditzakeen baliabide materialak.
3.– Laguntzak jasoko dituzten erakundeek «Erantzukizun-deklarazioak» ereduan adikzioen
tokiko planaren atala bete behar dute, eta jaso plana indarrean dagoela. Plan hori egiten ari diren
erakundeen kasuan, erakunde horretan fede publikoa duen pertsonaren ziurtagiria aurkeztuko da,
plana prestatzen ari direla egiaztatzeko.
4.– Zerbitzua azpikontratatuta duten udalek azpikontratatutako erakundearekin duten kontratuaren kopia bat aurkeztu behar dute. Kontratuan agertzen ez bada, informazio hau eman behar da:
– Kontratatutako langileen prestakuntzari dagokion jatorrizko titulua edo fotokopia.
– Kontratatuek adikzioen prebentzio komunitarioari eskainitako denbora (orduak, lanpostuari
dagozkion funtzioak eta garatutako zeregin zehatzak).
– Kontratatutako langile horien lan-kostua (Gizarte Segurantza barne).
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17. artikulua.– Zenbatekoa eta ordaintzeko era.
1.– Osasun Sailak 2016. ekitaldiari dagokion aipatutako talde teknikoetako langileen kostuaren
% 75 finantzatu ahal izango du. Ehuneko hori aplikatuko zaion oinarria ez da ezein kasutan ondokoak baino handiagoa izango:
– Goi-mailako langile teknikoa lanaldi osorako, urteko 45.470 euro gordin (atxikipenen eta
Gizarte Segurantzaren zenbatekoak barne).
– Erdi-mailako langile teknikoa lanaldi osorako, urteko 37.245 euro gordin (atxikipenen eta
Gizarte Segurantzaren zenbatekoak barne).
– Administrazio-langilea lanaldi osorako, urteko 30.024 euro gordin (atxikipenen eta Gizarte
Segurantzaren zenbatekoak barne).
2.– Ordainketa zatika egingo da. Lehen % 80a laguntza onartzean ordainduko da, eta gainerako
% 20a, berriz, ekitaldia amaituta eta dagokion toki-erakundean fede publikoa duen pertsonak egiaztagiria eman ondoren. Hauek jaso beharko dira egiaztagiri horretan: eskabidean exijitutako talde
teknikoak osatu dituzten pertsonen datuak eta talde tekniko horien kontratazioaren ondoriozko
guztizko kostu ekonomikoa. Ezarritako ereduaren araberakoa izan behar du ziurtagiri horrek, eta
2017ko martxoaren 1a baino lehen aurkeztu behar da.
Era berean, Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzara bidali beharko
da justifikazio-memoria bat, diruz lagundutako jarduera edo proiektua balioetsiz eta zenbateraino
bete den adieraziz. Hala ere, toki-erakundeak Agindu honen III. kapituluko laguntzak ere eskatu
baditu, ez du justifikazio-memoria hori zertan aurkeztu: 21. artikuluan adierazitakoa besterik ez du
aurkeztu beharko.
Memoria hori Herritarrei Laguntzeko bulegoetan (Zuzenean) eta Eusko Jaurlaritzaren
lurralde-ordezkaritzetan aurkeztu daitezke, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan aurreikusitako erakundeetan, bestela, atal guztiak behar bezala beteta. Eredua agindu honen III. eranskinean
eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen egoitza elektronikoan.
Era berean, bitarteko elektronikoak ere erabili ahal izango dira justifikazioak aurkezteko, euskadi.eus/Nire kudeaketak atalaren bidez. Informazioa eta prozedura eskura izango dira Osasun
Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen egoitza elektronikoan, 3. artikuluan
aurreikusitako izapidetze elektronikoaren jarraibideetan azaldutako prozeduraren eta jardueren
arabera.
III. KAPITULUA
ADIKZIOEN PREBENTZIO KOMUNITARIOKO PROGRAMAK GARATZEKO ETA
JARDUERA-EREMU HORRETAN OHITURA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO LAGUNTZAK
18. artikulua.– Xedea eta erakunde onuradunak.
1.– Kapitulu honen xedea da: 2016an zehar EAEko toki-erakundeei arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko, bai eta ohitura osasungarriak sustatzeko programak eta esku-hartzeak
garatzeko emango zaizkien diru-laguntzak arautzea. Programa eta esku-hartze horiek adikzioen
edo droga-mendekotasunen alorreko tokiko planetan egon behar dute, –plan horiek onartuta edo
prestatzeko prozesuan daudela–. Udalek banaka edo mankomunatuta prestatu eta garatu behar
dituzte plan horiek, eta ekintza egituratu eta koordinatuen multzo ordenatu bat osatu behar dute.
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2.– Adikzioen prebentzio komunitariorako proiektuak garatzeko laguntzak eskuratu ahal izango
dituzte, zuzenean edo erakunde espezializatuekin lankidetzan, haien lurralde-esparruan adikzioen
prebentzio komunitariorako programak kudeatzen dituzten toki-erakundeek. Halako programatzat
hartuko dira gizarte-komunitatearen gaitasuna sustatzeko helburua dutenak, adikzioen fenomenoari heltzeko jarduerak garatzen dituztenak, eta esparru horretan ohitura osasungarriak bultzatu
zein osasunerako hezkuntza sustatzen dutenak.
19. artikulua.– Eskabideen memoriek eta dokumentazio osagarriek jaso behar dituzten datuak.
1.– Eskaera egin duen erakunde bakoitzak diru-laguntzarako eskabide bakarra aurkeztu ahal
izango du, garatu beharreko jarduerak finantzatzen laguntzeko; horrenbestez, egin nahi dituzten
proiektuak programa bakar batean bildu beharko dituzte. Eredua Agindu honen IV. eranskinean
eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen egoitza elektronikoan
aurki daiteke.
Eskabide-memoria horiek agindu honen V. eranskinean eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen egoitza elektronikoan argitaratutako ereduaren araberakoa
izan behar dute, eta gutxienez datu hauek jaso behar dituzte:
– Programa aurkezten duen erakundearen eta pertsonaren identifikazio-datuak: nor den, zer
erakunde eta zeren ordezkari gisa, eta kokapen-datuak: posta-helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa etab.
– Programaren izena.
– Erakunde sustatzailea.
– Programa horrekiko harremanaz arduratzen den teknikariaren datuak.
– Proiektua Euskal Autonomia Erkidegoko 2011-2015eko Adikzioen VI. Planean txertatzea, eta
zehaztea, halaber, 2013-2020ko Osasun Planean jasotako ildoa eta programak, bai eta programa
osatzen duten proiektu bakoitzaren kostua adieraztea.
– Programa Adikzioen Tokiko Planean edo Tokiko Planaren ildo estrategikoetan, lantzeko fasean
baldin badago, txertatzea.
– Programa nola garatuko den deskribatzea.
– Justifikazioa edo arrazoiak: egoeraren diagnostikoa.
– Programaren eta programa sustatzen duen erakundearen historia laburra.
– Oinarri teorikoak: zer arlotan eragin nahi den.
– Programaren helburuak: helburu orokorra, helburu bereziak eta helburu operatiboak.
– Programaren jarduerak honako fase hauetan: plangintza eta diseinua, inplementazioa eta
gauzatzea, ebaluazioa eta aurreikusitako beste fase batzuk.
– Programaren baliabideak, koordinazioa eta sareko lana barne.
– Programaren aurrekontua, bi puntu hauek ere adierazita: kostu osoa, kontzeptuen arabera
banaturik, eta diru-sarrerak.
2.– Laguntza-mota hauek jasoko dituzten erakundeek «Erantzukizun-deklarazioak» ereduan
Adikzioen Tokiko Planaren atala bete behar dute eta jaso plana indarrean dagoela. Plan hori
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lantzen ari diren erakundeen kasuan, erakunde horretan fede publikoa duen pertsonaren ziurtagiria aurkeztuko da, plana prestatzen ari direla egiaztatzeko.
20. artikulua.– Esleipen-irizpideak eta haztapena.
1.– Lehiaketa izanik laguntzak esleitzeko prozedura, aurkeztutako eskabideak alderatuz emango
dira laguntzak. Horretarako, artikulu honetan agertzen diren balioespen-irizpideak erabiliko dira,
eskabide guztien arteko lehentasun-hurrenkera ezartze aldera. Hauek dira balorazioa egiteko eta
haztatzeko irizpideak:
a) Diseinuaren kalitate teknikoa, hau da, harreman koherentea egotea eraginpean jarri nahi
diren faktoreen, lortu nahi diren helburu espezifikoen, helburu horiek eskuratzeko aurreikusitako
jardueren eta helburu horiek lortzeko adierazleen ebaluazioaren artean: 12 puntu, gehienez.
b) Zuzenean edo zeharka hartzaile edo onuradun izango diren pertsonen kopurua. Jardueraren
biztanle-estaldura: 11 puntu, gehienez.
c) Jarduera egikaritzea gizarte-ekimeneko, gizarte- eta osasun-eremuetako edo eremu soziosanitarioko beste federazio edo erakunde batzuekin koordinatuz eta lankidetza gauzatuz, bai eta
sare-lana sustatuz: 6 puntu, gehienez.
d) Proposatutako jarduerak izaera berritzailea izatea, edo aurreko urtearekin alderatuta, hobekuntza berritzaileak sartzea proiektuan: 3 puntu, gehienez.
e) Erakundearen ibilbidea eta esperientzia, eta proposatutako jarduerak edo proiektuak jarraipena izatea: 6 puntu, gehienez.
f) Erakunde horiei lehenago diruz lagundutako programak/proiektuak zehatz betetzea eta justifikatzea: 3 puntu, gehienez.
g) Erakunde eskatzailearen parte-hartze ekonomikoa: 3 puntu, gehienez.
h) Ebaluazioaren kalitatea, helburu operatiboen eta datuak eskuratzeko metodoaren artean
koherentzia gisa hartua: 14 puntu, gehienez.
i) Arrisku eta kalteen prebentzio-programaren hartzaile diren kolektibo edo pertsonena
arrisku-maila (VI. Planean babesgabetasun edo/eta bazterkeria gisa hartua), bereziki, alkoholaren kontsumoa prebenitzeko programak zuzentzen zaizkien adingabekoez ari garela: 10 puntu,
gehienez.
j) Programaren eraginkortasuna, programaren kostuaren, onuradun kopuruaren eta programa
ezartzeak eragingo dituen onuren arteko erlazio gisa: 14 puntu, gehienez.
k) Genero-ikuspegia kontuan hartzea; droga-mendekotasunaren arloko prebentzio komunitariorako proiektu batek genero-ikuspegia kontuan hartzen duela ulertzea diseinatu, gauzatu eta
ebaluatzean gizon eta emakumeen egoera, baldintzak eta behar desberdinak aintzat hartzen
baditu: 6 puntu, gehienez.
l) Diagnostikoaren kalitatea, beharrak eta hutsuneak antzemateko azterketa gisa planteatutakoa
bat etortzea eragin nahi diren faktoreekin eta eskuratu nahi diren helburuekin: 12 puntu, gehienez.
2.– Aurreko atalean jasotako irizpideak erabiliz eskabideen artean lehenespena ezarrita, puntu
gehien lortzen dituzten eskabideei esleituko zaizkie laguntzak, harik eta laguntza-lerro horretarako
izendatutako zuzkidura ekonomikoa agortu arte.
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3.– Eman beharreko laguntzetako bakoitza zehaztu eta zenbatesteko, kopuru hauek biderkatu beharko dira: batetik, onartutako aurrekontuaren % 75 eta, bestetik, programa baloratzean
lortutako puntuak kalkulatuta sortzen den ehunekoa, programa batek artikulu honen arabera lor
ditzakeen puntuekikoa. Nolanahi ere, laguntzaren zenbatekoa ezin da izan eskatutako kopurua
baino handiagoa.
21. artikulua.– Zenbatekoa eta ordaintzeko modua.
1.– Osasun Sailak aurreko artikuluan ezarritako moduan onartutako aurrekontuaren % 75 finantzatu ahal izango du gehienez ere. Onartutako aurrekontutzat hartuko da aurkeztutako programaren
aurrekontu osoa. Eskabidean deskribatu eta programa osatzen duten proiektu guztietarako egokia
eta doitua izan behar du aurrekontuak. Programaren zuzeneko kostuak baino ez dira onartuko.
Programa bakar batek ere ez du jasoko kapitulu honi dagokion diruaren % 10 baino gehiago.
2.– Ordainketa zatikatua egingo da; % 80 ordainduko da laguntza onartzen denean eta gainerako % 20 2017ko martxoaren 1a baino lehenago Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta
Adikzioen Zuzendaritzari diru-laguntza eskuratzeko memoria bidali eta gero. Memoria horretan
jasoko dira diruz lagundutako programaren betetze-maila eta programaren garapenaren balorazio
kualitatiboa, bai eta adikzioen esparruan erakunde onuradunek egindako beste jarduera batzuei
buruzko informazioa ere.
3.– Justifikazioak osasun publiko eta adikzioen alorrean eskumena duen organoaren egoitza
elektronikoan eranskin gisa ageri den ereduaren araberakoak izango dira, eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari bidaliko zaizkio.
Justifikazio-memoria horri «Jarraipen ekonomikoa» izeneko agiria erantsi behar zaio; hor egingo
da gauzatutako aurrekontuaren laburpena eta justifikazio-kontua. Justifikazio-kontua erantzukizun-deklarazio bat da; hor jasoko dira onartutako aurrekontu guztia, bai eta gastua egiaztatzeko
agiri guztien zerrenda ere, adieraziz zer dokumentu mota den, norena, nork edo zer erakundek
eman duen, kontzeptua, data, zenbatekoa eta programari egozteko ehunekoa.
Aurrekontuak adieraziko du aurreikusitako zenbatekoa eta zenbateko errealak zein izan diren,
bai eta diruz lagundutako jarduera finantzatzeko beste diru-sarrera edo diru-laguntza batzuen zenbatekoa eta jatorria ere.
Erakunde kudeatzaileak justifikazioen ausazko lagin teknikoaren bidezko egiaztapena egingo
du, diru-laguntza behar bezala aplikatu dela ziurtatzeko eta horretarako pertsona onuradunari
eska diezaioke hautatutako gastuen ordainagiriak bidaltzeko.
Aurretik aipatutako justifikazio-kontuaz gain, dagokion toki-erakundean fede publikoa duen pertsonak egindako ziurtagiria ere eskatuko da, gauzatutako aurrekontua egiaztatzeko.
4.– Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Arreta Bulegoetan (Zuzenean), Eusko Jaurlaritzaren
lurralde-ordezkaritzetan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako organoetan
aurkeztuko dira, behar bezala betetako eskabide normalizatuaren bidez.
Era berean, bitarteko elektronikoak ere erabili ahal izango dira justifikazioak aurkezteko. Informazioa eta prozedura eskura izango dira Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.
eus-en duen egoitza elektronikoan, 3. artikuluan aurreikusitako izapidetze elektronikoaren jarraibideetan azaldutako prozeduraren eta jardueren arabera.
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IV. KAPITULUA
ARRISKUAK ETA KALTEAK PREBENITZEKO ETA GUTXITZEKO PROIEKTUAK EGITEKO ETA
ADIKZIOEN ESPARRUAN OHITURA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO LAGUNTZAK
22. artikulua.– Xedea eta erakunde onuradunak.
1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte 2016. urtean adikzioen eremuko arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko, bai eta jarduera-esparru horretan
ohitura osasungarriak sustatzeko proiektuak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeek, baldin eta baldintza hauek ere betetzen badituzte:
a) Legearen barruan sortuak izan behar dute, eta dagozkien administrazio-erregistroetan
edo -erroldetan behar bezala erregistratuta egon behar dute diru-laguntzen deialdia baino urtebete lehenagotik, gutxienez.
b) Irabazi-asmorik gabekoak izan behar dute, edozein dutela ere forma juridikoa: elkartea, fundazioa, gizarte-ekimeneko kooperatiba edo irabazi-asmorik gabeko besteren bat; gainera, helburu
publiko bat edo gizarte intereseko helburua lortzea sustatu behar dute.
c) Bere jarduera batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan garatzea.
d) Administrazioaren arauei eta programazioari egokitzea.
e) Beren proiektuak eta aurrekontuak botere publikoen kontrolpean jarri behar dituzte.
2.– Agindu honen ondorioetarako, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko eta adikzioen esparruak ohitura osasungarriak garatzeko proiektuak izango dira helburu hauek dituzten
ekintzak bideratzen dituztenak:
– Osasunerako hezkuntza sustatzea.
– Adikzioei lotutako kalteak gutxitzea.
– Drogen gehiegizko kontsumoa eta adikzio-jokabideak murriztea.
– Legezko eta legez kanpoko drogak hartzen dituztenei edo substantziarik gabeko adikzioren
bat dutenei ahalik eta informazio eta prestakuntza gehien ematea.
– Gizartea sentsibilizatzea eta laguntza ematea, hala nola baliabideen koordinazioa, planifikazioa, diseinua eta agente komunitarioen parte hartzea sustatzea.
3.– Laguntza-lerro honetatik kanpo geratuko dira eta dagokien aginduaren bitartez arautuko
dira hauek:
– GIB/HIESaren arriskuak eta kalteak prebenitu, kontrolatu edota gutxitzea xede duten
proiektuak.
– GIB/HIESa duten pertsonei zuzendutako proiektuak.
– Arrisku txikiagoko kontsumorako materiala banatzea (xiringen trukea...) helburu duten kalteak
prebenitu, kontrolatu edota gutxitzeko proiektuak.
23. artikulua.– Eskabideen memorietan jaso beharreko datuak.
Proiektu bakoitzeko eskabide bat bete behar da eta eskabide horren eredua Agindu honen
VII. eranskinean eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen egoitza elektronikoan ageri da.
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Memoria-eskabide horrek Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen
egoitza elektronikoan argitaratuko duen eredua erabili behar du, eta gutxienez datu hauek jaso
behar ditu:
– Proiektua aurkezten duen erakundearen eta pertsonaren identifikazio-datuak: nor den, zer
erakunde eta zeren ordezkari gisa, eta kokapen-datuak: posta-helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa etab.
– Proiektuaren izena.
– Erakunde sustatzailea.
– Proiektu horrekiko harremanaz arduratzen den teknikariaren datuak.
– Proiektua Euskal Autonomia Erkidegoko 2011-2015eko Adikzioen VI. Planean txertatzea, eta
zehaztea, halaber, 2013-2020ko Osasun Planean jasotako ildoa eta programak, bai eta programa
osatzen duten proiektu bakoitzaren kostua adieraztea.
– Proiektua nola garatuko den deskribatzea.
– Justifikazioa edo arrazoiak: egoeraren diagnostikoa.
– Proiektuaren eta proiektua sustatzen duen erakundearen historia laburra.
– Oinarri teorikoak: zer arlotan eragin nahi den.
– Proiektuaren helburuak: helburu orokorra, helburu bereziak eta helburu operatiboak.
– Proiektuaren jarduerak honako fase hauetan: plangintza eta diseinua, inplementazioa eta
gauzatzea, ebaluazioa eta aurreikusitako beste fase batzuk.
– Proiektuaren baliabideak, koordinazioa eta sareko lana barne.
– Proiektuaren aurrekontua, bi puntu hauek ere adierazita: proiektuaren kostu osoa, kontzeptuen arabera banaturik, eta proiekturako diru-sarrerak.
24. artikulua.– Esleipen-irizpideak eta haztapena.
1.– Lehiaketa izanik laguntzak esleitzeko prozedura, aurkeztutako eskabideak alderatuz emango
dira laguntzak. Horretarako, artikulu honetan agertzen diren balioespen-irizpideak erabiliko dira,
eskabide guztien arteko lehentasun-hurrenkera ezartze aldera. Hauek dira balorazioa egiteko eta
haztatzeko irizpideak:
a) Diseinuaren kalitate teknikoa, hau da, harreman koherentea egotea eraginpean jarri nahi
diren faktoreen, lortu nahi diren helburu espezifikoen, helburu horiek eskuratzeko aurreikusitako
jardueren eta helburu horiek lortzeko adierazleen ebaluazioaren artean: 12 puntu, gehienez.
b) Zuzenean edo zeharka hartzaile edo onuradun izango diren pertsonen kopurua. Jardueraren
biztanle-estaldura: 11 puntu, gehienez.
c) Jarduera egikaritzea gizarte-ekimeneko, gizarte- eta osasun-eremuetako edo eremu soziosanitarioko beste federazio edo erakunde batzuekin koordinatuz eta lankidetza gauzatuz, bai eta
sare-lana sustatuz: 6 puntu, gehienez.
d) Proposatutako jarduerak izaera berritzailea izatea, edo aurreko urtearekin alderatuta, hobekuntza berritzaileak sartzea proiektuan: 3 puntu, gehienez.
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e) Erakundearen ibilbidea eta esperientzia, eta proposatutako jarduerak edo proiektuak jarraipena izatea: 6 puntu, gehienez.
f) Erakunde horiei lehenago diruz lagundutako proiektuak zehatz betetzea eta justifikatzea: 3
puntu, gehienez.
g) Erakunde eskatzailearen parte-hartze ekonomikoa: 3 puntu, gehienez.
h) Ebaluazioaren kalitatea, helburu operatiboen eta datuak eskuratzeko metodoaren artean
koherentzia gisa hartua: 14 puntu, gehienez.
i) Arrisku-maila (VI. Planean ezarrita dagoen bezala ulerturik, alegia, babesgabetasuna edo/
eta bazterkeria bezala ulertuta), arrisku eta kalteen prebentzio-proiektuaren hartzaile diren kolektibo edo pertsonena; bereziki, alkoholaren kontsumoa prebenitzeko proiektuak zuzentzen zaizkien
adingabekoez ari garela: 10 puntu, gehienez.
j) Proiektuaren eraginkortasuna: proiektuaren kostuaren, onuradun kopuruaren eta proiektua
aplikatzeak eragiten dituen onuren artean harremana egotea, alegia: 14 puntu, gehienez.
k) Genero-ikuspegia kontuan hartzea; droga-mendekotasunaren arloko prebentzio komunitariorako proiektu batek kontuan hartzen du genero-ikuspegia, diseinatu, gauzatu eta ebaluatzean
gizon eta emakumeen egoera, baldintzak eta behar desberdinak aintzat hartzen baditu: 6 puntu,
gehienez.
l) Diagnostikoaren kalitatea: beharrak eta hutsuneak antzemateko azterketa gisa planteatutakoa
bat etortzea eragin nahi diren faktoreekin eta eskuratu nahi diren helburuekin: 12 puntu, gehienez.
2.– Aurreko atalean jasotako irizpideak erabiliz eskabideen artean lehenespena ezarrita, puntu
gehien lortzen dituzten eskabideei esleituko zaizkie laguntzak, harik eta laguntza-lerro horretarako
izendatutako zuzkidura ekonomikoa agortu arte.
3.– Eman beharreko laguntzetako bakoitza zehaztu eta zenbatesteko, kopuru hauek biderkatu beharko dira: batetik, onartutako aurrekontuaren % 75 eta, bestetik, proiektua baloratzean
lortutako puntuak kalkulatuta sortzen den ehunekoa, proiektu batek artikulu honen arabera lor
ditzakeen puntuekikoa. Nolanahi ere, laguntzaren zenbatekoa ezin da izan eskatutako kopurua
baino handiagoa.
25. artikulua.– Zenbatekoa, ordaintzeko modua eta baldintzak.
1.– Osasun Sailak aurreko artikuluan ezarritako moduan onartutako aurrekontuaren % 75 finantzatu ahal izango du. Onartutako aurrekontutzat hartuko da aurkeztutako proiektuaren aurrekontu
osoa, zeinak eskatutako proiektuan adierazitako jardueretara egokitua eta doitua egon behar duen.
Diru-laguntza jaso dezaketen proiektuarekin zuzenean eta modu objektiboan zerikusia duten
jarduerei dagozkien gastuek diru-laguntza jasoko dute. Erakundearen berezko langileen zuzeneko
gastuen barruan, diru-laguntzadun proiektua zuzenean egikaritzeko beharrezkoak direnak, langileen dedikazioa eta lanpostu-maila adierazi beharko dira. Langileen zuzeneko gastu horiek ezingo
dira izan zenbateko hauek baino handiagoak:
– Goi-mailako langile teknikoa lanaldi osorako, urteko 45.470 euro gordin (atxikipenen eta
Gizarte Segurantzaren zenbatekoak barne).
– Erdi-mailako langile teknikoa lanaldi osorako, urteko 37.245 euro gordin (atxikipenen eta
Gizarte Segurantzaren zenbatekoak barne).
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– Administrazio-langilea lanaldi osorako, urteko 30.024 euro gordin (atxikipenen eta Gizarte
Segurantzaren zenbatekoak barne).
Zeharkako kostuak (administrazioa, kudeaketa, bulegoko materiala, telekomunikazioak, ura,
gasa, elektrizitatea eta bestelako zerbitzuak, betiere diru-laguntza eskatu den proiektuari argi eta
garbi egozteko modukoak badira, formulazioa, jarraipena eta ebaluazioa egin ahal izateko) ezin
dira proiektuaren zuzeneko kostuaren % 20 baino gehiago izan.
Proiektu batek ere ez du jasoko kapitulu honi dagokion diruaren % 6 baino gehiago.
2.– Ordainketa zatikatua egingo da; % 80 ordainduko da laguntza onartzen denean eta gainerako % 20a 2017ko martxoaren 1a baino lehenago Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta
Adikzioen Zuzendaritzari diru-laguntza eskuratzeko memoria bidali eta gero. Memoria horretan
jasoko dira diruz lagundutako programaren betetze-maila eta proiektuaren garapenaren balorazio
kualitatiboa, bai eta adikzioen esparruan erakunde onuradunek egindako beste jarduera batzuei
buruzko informazioa ere.
3.– Justifikazioak agindu honen IX. eranskinean eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.eus-en duen egoitza elektronikoan ageri den ereduaren araberakoak izango
dira, eta dokumentazio osagarriarekin batera Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritzari bidali beharko zaizkio.
Justifikazio-memoria horri «Jarraipen ekonomikoa» izeneko agiria erantsi behar zaio; hor
egingo da gauzatutako aurrekontuaren laburpena eta justifikazio-kontua. Justifikazio-kontua
erantzukizun-deklarazio bat da; hor jaso behar dira onartutako aurrekontu guztia, bai eta gastua
egiaztatzeko agiri guztien zerrenda ere, adieraziz zer dokumentu mota den, norena, nork edo zer
erakundek eman duen, kontzeptua, data, zenbatekoa eta proiektuari egozteko ehunekoa. Aurrekontuak adieraziko du aurreikusitako zenbatekoa eta zenbateko errealak zein izan diren, bai eta
diruz lagundutako jarduera finantzatzeko beste diru-sarrera edo diru-laguntza batzuen zenbatekoa
eta jatorria ere.
Erakunde kudeatzaileak justifikazioen lagin teknikoaren bidezko egiaztapena egingo du,
diru-laguntza behar bezala aplikatu dela ziurtatzeko, eta horretarako pertsona onuradunari eska
diezaioke hautatutako gastuen ordainagiriak bidaltzeko.
Gainera, diru-laguntza behar bezala esleitu dela egiaztatzeko, diruz lagundutako jardueraren
gastuen ordainagiriak egiaztatuko ditu, lagin adierazgarri baten gainean, diru-laguntza eman
denetik eta hurrengo bost urtetan, Osasun Sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Auzitegiak, dagozkion gainerako ikuskapen-, jarraipen- eta kontrol-ekintzei kalterik
egin gabe. Beraz, erakunde onuradunek gorde beharko dituzte eta eskuragarri izan, laguntza jaso
den datatik bost urteren buruan gutxienez, jaso den diru-laguntzari dagozkion gastuak egiaztatzen
dituzten dokumentuak.
4.– Agiri horiek, atal guztiak behar bezala beteta dauzkatela, aurrez aurre aurkez daitezke Eusko
Jaurlaritzaren Herritarrei Laguntzeko bulegoetan (Zuzenean), Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzetan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan aurreikusitako erakundeetan.
Era berean, bitarteko elektronikoak ere erabili ahal izango dira justifikazioak aurkezteko. Informazioa eta prozedura eskura izango dira Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak euskadi.
eus-en duen egoitza elektronikoan, 3. artikuluan aurreikusitako izapidetze elektronikoaren jarraibideetan azaldutako prozeduraren eta jardueren arabera.
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AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta beraren aurka, interesdunek aukerako
berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean;
bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean. Agindu
hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira bi epe
horiek.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Ordezko araubidea.
Agindu honetan berariaz jaso gabeko prozedura guztiei honako hauek aplikatuko zaizkie:
azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoa; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluaren
aurreikuspenak; azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-laguntzei buruzkoa.
AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Instrukzioak.
Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari ahalmena ematen zaio
agindu hau garatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren instrukzioak emateko.
AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA.– Ondorioak.
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera
izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2016ko irailaren 20a.
Osasuneko sailburua,
JON DARPÓN SIERRA.
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

I. ERANSKINA
DROGAMENDEKOTASUNEN PREBENTZIO KOMUNITARIORAKO UDAL
TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO DIRU-LAGUNTZEN
ESKABIDEA
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira

ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
Titularra

Ordezkaria

DATU PERTSONALAK
TITULARRA
Izena / Erakundearen Izendapena *

Dokumentu Mota *

Lehen Abizena *

Bigarren Abizena *

Tel. Finkoa

Tel. Mugikorra

-

Zenbakia *

LETRA

Sexua *

Gizona

Emakumea

ORDEZKARIA
Dokumentu Mota

Izena / Erakundearen Izendapena
Lehen Abizena

Bigarren Abizena

-

Zenbakia

LETRA

Tel. Finkoa

Sexua

Tel. Mugikorra

Gizona

Emakumea

JAKINARAZPENA *
Elektronikoa

Posta bidez

HELBURU POSTALETARAKO (Posta bidezko jakinarazpenetarako soilik) *
Herrialdea * ESPAINIA
Helbidea *
PK *

Zk
Udalerria *

Pisua

Lurraldea *

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)

Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
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JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *
Euskera

Gaztelania

ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Erakunde eskatzaileak indarrean dagoen drogamenpekotasun-plana duela, honela deiturikoa:

Horren iraunaldia

daten artekoa da.

-

Interneten hurrengo url-an argitaratuta dagoela:

urteko laguntzei buruzko Aginduaren deialdian Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza honetan
entregatu zela
Ez naiz laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin Administrazio Publikoen edo erakunde pribatuen eskutik.
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu diodala eta eman didatela (atal honen
datuak Eranskinean zehaztu beharko dira)
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu diodala eta oraindik erantzunaren zain
nagoela (atal honen datuak Eranskinean zehaztu beharko dira)
Ez nago zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta
hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.
Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren erakunde autonomoek emandako
ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den
itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan.
Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen ditut.
Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.

ADOSTASUNAK
Nortasun datuak
Deialdi honen atal kudeatzaileari dagokion Administrazioan baliabide elektronikoen bidez, edo bere kasuan, aukeran
dauden baliabideen bidez, egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen diot.
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DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta
zure eskabidean agertzen diren datuak Ayudas y subven. drogodependencias izeneko fitxategian sartu direla. Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza da fitxategi horren titularra, eta
laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren
berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez
zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalen babesari buruz
indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez
baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzara jotzea (Donostia kalea, 1,
01010, Gasteiz).
Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak eta berariazko egiaztapenak egin ahal izango ditu
laguntzak behar bezala esleitzeko.

(e)n
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)

2016/4068 (62/22)

(e)an

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

182. zk.

2016ko irailaren 23a, ostirala

ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK
ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA
Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU
PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete. Eskabidea titularrak sinatzen du.
Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria"
aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta
berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.
Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu
behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea
datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.

JAKINARAZPENA
Eskatzaileak jakinarazpenak zein kanaletik jaso nahi dituen aukera dezake: posta bidez edo elektronikoa.
POSTA BIDEZ: "HELBURU POSTALETARAKO" atalean adierazitako helbidera igorriko zaizkio jakinarazpenak
ELEKTRONIKOA: eskatzaileak jakinarazpenak www.euskadi.eus/nirekudeaketak -eko "Nire gestioak" ataleko sarrera ontzian
jasotzen ditu. "Nire gestioak" atalean sartzeko beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea
(ONA, Dnie, Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, FNMT, ...)

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
Eskatzaileak jakinarazpen elektronikoak jasotzea erabaki badu, admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat
jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko.
Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

II. ERANSKINA
DROGAMENDEKOTASUNEN PREBENTZIO KOMUNITARIORAKO UDAL
TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO DIRU-LAGUNTZEN
ESKABIDEAREN MEMORIA
1.- ERAKUNDEAREN DATUAK
Erakundearen izen osoa:

2.- LAN-TALDEAREN DESKRIBAPENA
Helburuak:

Aurreikusitako programak:

Zerbitzuak emateko modua:
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3.- LAN-TALDEAREN OSAKETA
Udalerriaren biztanle kopurua:

Langileak
Langile-mota:
Izen-abizenak:
Titulua(k):
Lanbide-kategoria:
Lanaldi-mota:
Drogamendekotasun komunitate-prebentzioari eta beste adikzio batzuei eskainitako dedikazioa
Ordu kopurua:
Lanpostuari dagozkion funtzioak:

Egiten diren lan zehatzak:

Kontratuaren hasiera-data:

Kontratuaren amaiera-data:

Lan-kostua guztira (Gizarte Segurantza eta atxikipenak barne):

Taldearen kostu osoa:

Eskatutako zenbatekoa:

Harremanetarako telefono-zenbakia:

Harremanetarako fax-zenbakia:

Helbide elektronikoa:

4.- ZERBITZUAREN BALIABIDE MATERIALAK
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BESTE FINANTZIAKETA-ITURRI BATZUK
Bai

Baduzu beste finantzaketa-iturriren bat?

Emandako
zenbatekoa

Zein?

Ez

Eskatutako
zenbatekoa

Guztira

Bai

Beste laguntzarik eskatu duzu?

Zein erakunderi?

Ez

Eskatutako zenbatekoa

Guztira

Sinatua:

Eskatzailea / Ordezkaria
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

III. ERANSKINA
JUSTIFIKAZIOA/ZIURTAGIRIA
DROGAMENDEKOTASUNEN PREBENTZIO KOMUNITARIORAKO UDAL
TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO DIRU-LAGUNTZAK
jaun/and.-ak
(e)ko

lanpostua duenak

(Udalean, Mankomunitatean, Patzuergoan...)

ZIURTATZEN DUT:
datuen arabera
2016ko ekitaldian, Dogramendekotasunaren Prebentzio Taldean dauden langileei dagozkien gastuak hauek izan
direla:

Langilea

1

Izen-abizenak:
Lanbide-kategoria:
Lanaldi-mota (osoa, erdia...):
Drogamendekotasunaren komunitate-prebentzioari eta beste adikzio batzuei eskainitako dedikazioa
(ordu kopura):
Soldata:

GS kuota:

Beste batzuk (Elkarkidetza...):

Soldata-gastu osoa:

Drogamendekotasunaren prebentzio taldearen gastu osoa:
Eta horrela jaso dadin, eta egoki diren ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau egiten dut, Alkate jaun/andrearen
oniritziaz.
(e)n
(Oniritzia) Alkate/Lehendakaria

Idazkaria/ahalduna/ikuskatzailea
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

IV. ERANSKINA
DROGAMENDEKOTASUNAREN TOKIKO PLANETAN ADSKRIBATUTAKO
ADIKZIOEN PREBENTZIO KOMUNITARIORAKO ETA ESPARRU HORRETAN
JOKAERA OSASUNGARRIEN SUSTAPENERAKO PROGRAMAK
GARATZEKO LAGUNTZETARAKO ESKABIDEA
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira

ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
Titularra

Ordezkaria

DATU PERTSONALAK
TITULARRA
Izena / Erakundearen Izendapena *
Lehen Abizena *

Dokumentu Mota *
Bigarren Abizena *

-

Zenbakia *

LETRA

Tel. Finkoa

Sexua *

Tel. Mugikorra

Gizona

Emakumea

ORDEZKARIA
Dokumentu Mota

Izena / Erakundearen Izendapena
Lehen Abizena

Bigarren Abizena

-

Zenbakia

LETRA

Tel. Finkoa

Sexua

Tel. Mugikorra

Gizona

Emakumea

JAKINARAZPENA *
Elektronikoa

Posta bidez

HELBURU POSTALETARAKO (Posta bidezko jakinarazpenetarako soilik) *
Herrialdea * ESPAINIA
Helbidea *
PK *

Zk
Udalerria *

Pisua

Lurraldea *

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)

Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
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JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *
Euskera

Gaztelania

ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Erakunde eskatzaileak indarrean dagoen droga adikzio-plana duela, honela deiturikoa:

Horren iraunaldia

-

daten artekoa da.

Interneten hurrengo url-an argitaratuta dagoela:

urteko laguntzei buruzko Aginduaren deialdian Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza honetan
entregatu zela
Ez naiz laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin Administrazio Publikoen edo erakunde pribatuen eskutik.
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu diodala eta eman didatela (atal honen
datuak Eranskinean zehaztu beharko dira)
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu diodala eta oraindik erantzunaren zain
nagoela (atal honen datuak Eranskinean zehaztu beharko dira)
Ez nago zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta
hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.
Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren erakunde autonomoek emandako
ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den
itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan.
Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen ditut.
Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.

ADOSTASUNAK
Nortasun datuak
Deialdi honen atal kudeatzaileari dagokion Administrazioan baliabide elektronikoen bidez, edo bere kasuan, aukeran
dauden baliabideen bidez, egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen diot.
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DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta
zure eskabidean agertzen diren datuak Ayudas y subven. drogodependencias izeneko fitxategian sartu direla. Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza da fitxategi horren titularra, eta
laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren
berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez
zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalen babesari buruz
indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez
baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzara jotzea (Donostia kalea, 1,
01010, Gasteiz).
Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak eta berariazko egiaztapenak egin ahal izango ditu
laguntzak behar bezala esleitzeko.

(e)n
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)
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ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK
ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA
Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU
PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete. Eskabidea titularrak sinatzen du.
Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria"
aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta
berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.
Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu
behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea
datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.

JAKINARAZPENA
Eskatzaileak jakinarazpenak zein kanaletik jaso nahi dituen aukera dezake: posta bidez edo elektronikoa.
POSTA BIDEZ: "HELBURU POSTALETARAKO" atalean adierazitako helbidera igorriko zaizkio jakinarazpenak
ELEKTRONIKOA: eskatzaileak jakinarazpenak www.euskadi.eus/nirekudeaketak -eko "Nire gestioak" ataleko sarrera ontzian
jasotzen ditu. "Nire gestioak" atalean sartzeko beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea
(ONA, Dnie, Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, FNMT, ...)

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
Eskatzaileak jakinarazpen elektronikoak jasotzea erabaki badu, admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat
jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko.
Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

V. ERANSKINA
ADIKZIOEN PREBENTZIO KOMUNITARIORAKO ETA ESPARRU HORRETAN
JOKAERA OSASUNGARRIEN SUSTAPENERAKO UDAL PROGRAMAK
EGITEKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERAREN MEMORIA
1.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK
Erakunde sustatzailea (udala, mankomunitatea, partzuergoa, aldundia):

Programaren barruan, harremanetarako teknikariaren datuak:

Izena:
Kargua:
Telefonoa:

Faxa:

Helbide elektronikoa:
Saila/Zerbitzua:
Laneko helbidea:

2.- LAGUNTZA ZEIN PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN
Programaren izena:
Programa VI. Planan txertatzea. (Zehaztu programa osatzen duten proiektuen izenak eta ildoak).

Proiektuaren izena:
Ildoa:
Programa:

Proiektuaren kostua:

Programa Tokiko Planan txertatzea. (Komunitatean adikzioak prebenitzeko lantalde teknikoek soilik betetzeko).
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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)

Guztira

Hartzaileen gutxieneko irismen-helburuak:

Proiektuaren izena

Pertsona mota

Kopurua (zk)

Guztira

Beste helburu operatibo batzuk:

Proiektuaren izena

Ezaugarriak
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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).
Erakundea bakarrik
Erakundea beste erakunde espezializatu batekin edo batzuekin; hauek:

Programaren iraupena, hilabetetan:
Bestelako baliabide bereziki esaunguratsuak (ez-orokorrak)

Beste erakunde edo zerbitzu publikoekiko koordinazioa / lankidetza eta sare-lana
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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).

Diru-sarreraren
kopurua

Azalpena
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
0,00

Aurreikusitako defizita
Eskatutako diru-laguntza
Sinadura:

Erakundearen ordezkaria
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DOKUMENTUAREN ARGIBIDEAK
LAGUNTZA ZEIN PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN
Programa edo proiektua VI. planan txertatzea.

Programa

Ildoa

A) Eskaintzaren kontrola

1º.- Drogen legez kanpoko salerosketaren kontrola
2º.- Legezko drogekin egindako jardueren inguruan egin diren jardueren
arauketa eta kontrola
3º.- Mendekotasunak sor ditzaketen jarduerei (batez ere, ausazko jokoak)
buruzko egungo araudiaren jarraipena

B) Prebentzio Unibertsala

4º.- Eskola-eremuan
5º.- Familia-eremuan
6º.- Lan-eremuan
7º.- Komunitatearen eremuan

C) Prebentzio Selektiboa eta Egokitua

8º.- Eskola-eremuan
9º.- Familia-eremuan
10º.- Festa-giroan eta aisialdian
11º.- Komunitatearen eremuan
12º.- Oso urrakorrak diren nerabe eta gazteekin eta haien familiekin
egindako prebentzio egokitua

D) Laguntza terapeutikoa

13º.- Baliabide eta programa terapeutiko eraginkorrak hobetzea eta
sendotzea
14º.- Esku-hartze terapeutikoaren osaketa
15º.- Zigor-neurripean dauden mendekoentzako arreta

E) Prebentzio zehatza eta gizarteratzea

16º.- Mendekotasuna duten eta bazterkeria-arriskuan
dauden pertsonek osasun-baliabideetara sarbidea izatea
17º.- Bazterkeria-egoera handian dauden drogazaleen
oinarrizko beharren estaldura
18º.- Kontsumitzen duten drogazaleak gizarteratzeko oinarrizko
neurriak
19º.- Gizarteratze-prozesuen aldeko neurriak
20º.- Programa- arazo penalak dituzten drogazaleekiko esku-hartzea

F) Koordinazioa eta langileenganako babesa

21º.- Baliabideen eta esku-hartzeen koordinazioa
22º.- Mendekotasunei buruzko ikerketa epidemiologikoa eta oinarrizko
ikerketa
23º.- Mendekotasunei buruzko ezagutzaren zabalkuntza
24º.- Langileen prestakuntza
25º.- Planifikatutako esku-hartzearen sustapena: diseinua,
programazioa eta ebaluazioa
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección Salud Pública y Adicciones

ESP: -

VI. ERANSKINA
DROGAMENDEKOTASUNAREN TOKIKO PLANEN BARRUAN ADIKZIOEN
PREBENTZIO KOMUNITARIORAKO ETA ESPARRU HORRETAN JOKAERA
OSASUNGARRIEN SUSTAPENERAKO PROGRAMAK EGITEKO DIRULAGUNTZAK JUSTIFIKATZEKO MEMORIA
1.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Erakundearen izena
IFK
Erakundearen forma juridikoa
Helbidea
PK
Tel. finkoa
Helbide elektronikoa

zk
Udalerria

Solairua

Probintzia
Faxa

Tel. mugikorra
Web orria

2.- PROGRAMA / DIRU-LAGUNTZA JASO DUEN PROIEKTUA

3.- ESPEDIENTEA
Espedientea
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4.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Izen-abizenak
NANa
Lanpostua, kargua, egoera edo erakundea duen ordezkaritza
Adierazten du:
Ordezkatzen duen erakundeak 2016an prebentzio komunitarioko talde teknikoak mantentzeko, adikzioen prebentzioko
programak garatzeko, jarduera fisikoa sustatzeko ekintzak gauzatzeko, eta, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko
programak egiteko deialdiaren barruko diru-laguntza jaso duela.
Deialdi hori Osasun sailburuaren 2016ko
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,
euro emateko,

(e)n
Erakundea ordezkatzen duenaren sinadura eta erakunde eskatzailearen zigilua
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1.- INFORMAZIO OROKORRA
1.1.- Programaren izena

1.2.- Programaren / proiektuaren deskribapen laburtua

1.3.- Programaren / proiektuaren lurralde-eremua. Adierazi zehatz non egingo den
(proiektua EAEko zein eskualde, hiri, auzo, edo udalerritan gauzatu den)

1.4.- Programaren iraupena
Hastea noiz aurreikusi den

Benetan noiz hasi diren

Bat ez badatoz, adierazi zegatik

Noiz bukatu den

Guztira zenbat denboran egin den

2.- JARRAIPEN TEKNIKOA
2.1.- Deskribatu programa / proiektua nola egin den, labur-labur.
(Azaldu proiektua uste bezala garatu den, garatzerakoan izan diren zailtasunak eta laguntza, aurreikusitakoarekiko
aldaketarik izan den, eta zenbat hartzaile eta zer motatakoak izan dituen. Zehaztu jarraipena eta ebaluazioa nola egin den)

2.2.- Programa helburuak bete diren.
(Azaldu proiektuak aurreikusitako helburuak betetzen nola lagundu duen.)
Helburu Orokorra

Helburu zehatzak

2016/4068 (62/39)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

182. zk.

2016ko irailaren 23a, ostirala

Benetan erakunde hartzaileei zuzentudako zenbat helburu bete diren
Proiektuaren izena

Ildoa / Programa

Aurreikusitako kopurua

Benetako kopurua

Aurreikusitako kopurua

Benetako kopurua

Total

Benetan hartzaileei (pertsonak) zuzendutako zenbat helburu bete diren

Proiektuaren izena

Ezaugarriak (nor diren)

Guztira

Lortutako beste helburu operatibo batzuk

Ezaugarriak

Kopurua

Guztira

2.3.- Faseen arabera garatutako jarduerak
1. Fasea: planifikazioa eta diseinua

2. Fasea: inplementazioa eta gauzatzea

3. Fasea: ebaluazioa

Egindako beste jarduera batzuk (zabalkundea...)
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Jardueren kronograma eguneratzea (2.3 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.- Programaren balaibideak
Parte hartu duten erakundeak
Erakundeak bakarrik
Erakundeak eta beste erakunde espezializatu batek edo batzuek; hauek:

Eskainitako giza baliabideak

Lan-kategoria

Arduraldia (%)

Eskainitako boluntarioak

Beste baliabide adierazgarri batzuk (ez orokorrak)

Beste zerbitzu publiko edo beste erakunde batzuekin izandako koordinazioa / lankidetza eta sarean egindako lana
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3.- BALORAZIOA
3.1.- Programaren balorazio orokorra.
(Balioetsi proiektuaren alderdi garrantzitsuenak: egindako jardueren bidez nahi ziren emaitzak eta helburuak lortu diren,
aurrekontua gauzatu den, esku-hartzearen helburu ziren pertsonek parte hartu duten, etorkizuneko esku-hartzeetan zer
alderdi hobetu behar diren eta abar)

3.2.- Generoaren ikuspegia.
(Adierazi programaren ziklo osoan generoaren ikuspegiari eutsi zaion, hau da, emakumeen eta gizonen arteko egoera,
baldintza eta behar desberdinak sistematikoki kontuan hartu diren, eta desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna
sustatzeko helburu eta jarduera zehatzak sartu diren)
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4.- JARRAIPEN EKONOMIKOA
4.1.- Gauzatutako aurrekontuaren laburpena
Aurreikusitato
zenbatekoa

KOSTU ZUZENAK:

Benetako
zenbatekoa

Beste erakunde batzuk azpikontratatzea

Beste batzuk (zein)

Proiektuaren kostua guztira

PROGRAMA OSATZEN DUTEN PROIEKTU BAKOITZAREN KOSTUA
Proiektuaren izena

Aurreikusitako
zenbatekoa

Alorra-helburua / Ildoa

Benetako
zenbatekoa

OHARRA: Proiektu guztien aurreikusitako eta benetako kostua eta programaren aurreikusitako eta benetako kostua bera izan behar da.

Proiektu guztien kostua

DIRU-SARRERAK
Zenbatekoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren dIru-laguntza
Beste diru-laguntza batzuk

Erakunde eskatzailearen ekarpena
Beste diru-sarrera batzuk

Guztira
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Ehunekoa

Dokumentuaren
izaera

Zk.a

Kontzeptua

Igorlea

Data

Identifikazioa

Kontzeptua

Igorlea

Data

% egotzita

% egotzita

GUZTIRA

Zeharkako gastuak
guztira

Zenbatekoa

Gastu zuzenak guztira

Zenbatekoa

Gauzatutako aurrekontuaren laburpena (gizarte ekimeneko erakundeek soilik bete behar dute - IV. Kapitulua)

Identifikazioa

0,00

0,00

0,00

Igotzitako
zenbatekoa

0,00

0,00

Igotzitako
zenbatekoa

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.

Dokumentuaren
izaera

Zk.a

Gastu zuzenak

JUSTIFIKATZATZEKO KONTUA. Programaren gastu osoa egiaztatzen duten datuen ardurapeko aitorpena

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
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(7) Proiektuaren/
ekintzaren izena

(8) VI Planaren
zein helburuari
erantzuten dion
programak

(5) Guztira gauzatutako aurrekontua:

(4) Hartzaileak guztira:

(3) Abian jarritako proiektua(k):

(9) Proiektua
abian jartzeko
erabilitako
baliabide
materialak

(2) Programa abian jarrian duen arduraduna:

(1) Entitatea:

Programa:

Ildo Estrategikoa:

5.- EBALUAZIOKO FITXA

(10) Giza
baliabideak

(11) Entitate
hartzaileak
(12) Hartzaileak

(13) Interbentzio
kopurua, tailerrak,
gelak…

(14) Proiektuaren/
ekintzaren kostua

(15) Finantziazioiturriak

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
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MEMORIA HONEKIN BATERA AURKEZTU DIREN DOKUMENTUAK
Nahitaezkoa (markatu zer dokumentu aurkezten diren)
Bigarren ordainketa eskatzen den egunean Gizarte Segurantzari dagozkion ordainketak egin zaizkiola egiaztatzen
duen ziurtagiri eguneratua, (gizarte-ekimeneko erakundeek soilik bete behar dute - IV. kapitulua)
Erakunde eskatzailea Gizarte Segurantzaren sisteman izen emanda ez badago: (gizarte-ekimeneko erakundeek soilik
bete behar dute - IV. kapitulua)
Erakundeak Gizarte Segurantzarekin edo Gizarte Segurantzaren ordezko sistemekin dituen betebeharrak beteta
dituela adierazten duen ardurapeko aitorpena.
Betebeharrak bete dituela egiaztatzen duen Gizarte Segurantzaren ziurtagiria.
Jarduerarekin erlazionatutako izaera publikoko dokumentazioa:
Diruz lagundutako jarduera garatu denean sortutako material guztien aleak, argitaratutako hizkuntza desberdinetan eta
euskarri fisikoan edo magnetikoan. Horietan Osasun Sailaren babesa izan duela aipatu behar da.
Hala badagokio, jardueraren funtsekin egindako, erreproduzitutako eta zabaldutako material didaktikoa.
Beste zenbait dokumentu (zehaztu)

Sinadura:

Erakundearen ordezkaria
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

PROGRAMA
(Programa bat edo bat baino gehiago eduki ahal izango dituen ildo bakoitzetik fitxa bat bete beharko da)

Ildoak

Programak
1. Drogen legez kanpoko salerosketaren kontrola
2. Legezko drogekin egindako jardueren inguruanegin
diren jardueren arauketa eta kontrola
3. Mendekotasunak sor ditzaketen jarduerei (batez
ere, ausazko jokoak)

A) Eskaintzaren kontrola

B) Prebentzio Unibertsala

4.
5.
6.
7.

Eskola-eremuan
Familia-eremuan
Lan-eremuan
Komunitatearen eremuan

C) Prebentzio Selektiboa eta Egokitua

8. Eskola-eremuan
9. Familia-eremuan
10. Festa-giroan eta aisialdian
11. Komunitatearen eremuan
12. Oso urrakorrak diren nerabe eta gazteekin eta
haien familiekin egindako prebentzio egokitua

D) Asistencia terapeútica

13. Baliabide eta programa terapeutiko eraginkorrak
hobetzea eta sendotzea
14. Esku-hartze terapeutikoaren osaketa
15. Zigor-neurripean dauden mendekoentzako arreta

E) Prev. determinada, inclusión e incorporación
social

16. Mendekotasuna duten eta bazterkeria-arriskuan
dauden pertsonek osasun-baliabideetara
sarbidea izatea
17. Bazterkeria-egoera handian dauden drogazaleen
oinarrizko beharren estaldural
18. Kontsumitzen duten drogazaleak gizarteratzeko
oinarrizko neurriak
19. Gizarteratze-prozesuen aldeko neurriakl
20. Programa- arazo penalak dituzten
drogazaleekiko esku-hartzea

F) Coordinación y apoyo a profesionales

21. Baliabideen eta esku-hartzeen koordinazioa
22. Mendekotasunei buruzko ikerketa
epidemiologikoa eta oinarrizko ikerketa
23. Mendekotasunei buruzko ezagutzaren
zabalkuntza
24. Langileen prestakuntza
25. Planifikatutako esku-hartzearen sustapena:
diseinua, programazioa eta ebaluazioa
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

EBALUAZIO FITXARI BURUZKO ARGIBIDEAK
(Landu den lerro estrategiko bakoitzeko fitxa bat bete beharko da. Lerro bakoitzak programa
bat baino gehiago eduki ditzake)

(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 VI PLANAREN HELBURUARI: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog05/eu/contenidos/
informacion/2777/eu_2238/adjuntos/_PLAN_DEFINITIVO%20euskera.pdf

(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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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

VII. ERANSKINA
ADIKZIOEN JARDUN-EREMUAN PREBENTZIORAKO ETA ARRISKUAK ETA
KALTEAK GUTXITZEKO ETA JOKAERA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO
PROIEKTUAK GARATZEKO DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira

ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
Titularra

Ordezkaria

DATU PERTSONALAK
TITULARRA
Izena / Erakundearen Izendapena *

Tel. Finkoa

IFK *

Tel. Mugikorra

ORDEZKARIA
Dokumentu Mota

Izena
Lehen Abizena

Bigarren Abizena

-

Zenbakia

LETRA

Tel. Finkoa

Sexua

Tel. Mugikorra

Gizona

Emakumea

JAKINARAZPENA *
Telematika

Posta bidez

HELBURU POSTALETARAKO (Posta bidezko jakinarazpenetarako soilik) *
Herrialdea * ESPAINIA
Helbidea *
PK *

Zk
Udalerria *

Pisua

Lurraldea *

JAKINARAZPEN TELEMATIKOENTZAT
Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)

Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
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JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *
Euskera

Gaztelania

BESTELAKO DATU INTERESGARRIAK
Titularraren betebehar fiskalen informazioa duen Zerga Administrazioaren Lurraldea / Probintzia *
Aukeratu...

ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Erakunde eskatzaileak indarrean dagoen drogamenpekotasun-plana duela, honela deiturikoa:

Horren iraunaldia

-

daten artekoa da.

Interneten hurrengo url-an argitaratuta dagoela:

urteko laguntzei buruzko Aginduaren deialdian Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza honetan
entregatu zela
Ez naiz laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin Administrazio Publikoen edo erakunde pribatuen eskutik.
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu diodala eta eman didatela (atal honen
datuak Eranskinean zehaztu beharko dira)
Administrazio Publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza bat eskatu diodala eta oraindik erantzunaren zain
nagoela (atal honen datuak Eranskinean zehaztu beharko dira)
Erakunde eskatzailea legalki eratuta eta behar bezala erregistratuta dagoela ondoko administrazio-erregistro edo
erroldan: *

Ez nago zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta
hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.
Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren erakunde autonomoek emandako
ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den
itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan.
Egunean ditudala indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak,
arauz zehaztu den bezala.
Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.
Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen ditut.

ADOSTASUNAK
Nortasun datuak
Deialdi honen atal kudeatzaileari dagokion Administrazioan baliabide elektronikoen bidez, edo bere kasuan, aukeran
dauden baliabideen bidez, egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen diot.
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DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta
zure eskabidean agertzen diren datuak Ayudas y subven. drogodependencias izeneko fitxategian sartu direla. Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza da fitxategi horren titularra, eta
laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren
berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez
zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalen babesari buruz
indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez
baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzara jotzea (Donostia kalea, 1,
01010, Gasteiz).
Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak eta berariazko egiaztapenak egin ahal izango ditu
laguntzak behar bezala esleitzeko.

(e)n
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)
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ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK
ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA
Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu
behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea
datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.

JAKINARAZPENA
Eskatzaileak jakinarazpenak zein kanaletik jaso nahi dituen aukera dezake: posta bidez edo elektronikoa.
POSTA BIDEZ: "HELBURU POSTALETARAKO" atalean adierazitako helbidera igorriko zaizkio jakinarazpenak
TELEMATIKOA: eskatzaileak jakinarazpenak www.euskadi.eus/nirekudeaketak -eko "Nire gestioak" ataleko sarrera ontzian
jasotzen ditu. "Nire gestioak" atalean sartzeko beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea
(ONA, Dnie, Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, FNMT, ...)

JAKINARAZPEN TELEMATIKOENTZAT
Eskatzaileak jakinarazpen elektronikoak jasotzea erabaki badu, admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat
jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko.
Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.
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OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones

VIII. ERANSKINA
ADIKZIOEN JARDUN-EREMUAN PREBENTZIORAKO ETA ARRISKUAK ETA
KALTEAK GUTXITZEKO ETA JOKAERA OSASUNGARRIAK SUSTATZEKO
PROIEKTUAK GARATZEKO DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEAREN MEMORIA
1.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK
Erakundearen izen osoa:
Erakundearen jarduera-eremua (lurraldea):

Erakundearen aurkezpen laburra (aipatu behar dira: erakundearen ibilbidea eta bere xedearen gaur egungo egoera,
kideak eta hartzaileak, egitura, ondarea, egindako jarduera nagusiak eta lortutako emaitzak)

2.- ERREGISTRO-DATUAK / IZENA EMANDA DAGOEN ERROLDA
Erregistroaren/Erroldaren izena:
Erregistraturako eguna:

Erregistro-zenbakia:

Erakundearen helburua hau dela jaso da estatutuetan (hitzez hitz kopiatu):
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3.- ZUZENDARITZAKO KIDEAK
Erakundearen kide anitzeko gobernu-organoa/zuzendaritza batzordea indarrean dago eskaera egin den egunean, eta
erregistratuta dagokion erregistroan edo erroldan, eta hauek osatzen dute (hitzez hitz kopiatu, adierazi izenak eta karguak.
Erakundearen estatutuetan kide anitzeko gobernu-organorik behar dela aurreikusi ez bada, adierazi lehendakaria, idazkaria
eta diru-zaina zein diren):

Izena

Kargua
Lehendakaria

Sexuaren arabera bereizitako erakundeko langileak, lanaldi osorako edo partzialerako kontratatuak:

Lanaldi osoa duen
pertsona-kopurua

Lanaldi partziala duen
pertsona-kopurua

Gizonak
Emakumeak
Gutxienez, astean 2 orduko arduraldia duten boluntarioak, sexuaren arabera bereiziak:

Boluntario-kopurua
Gizonak
Emakumeak

4.- LAGUNTZA ZEIN PROIEKTUTARAKO ESKATZEN DEN
Proiektuaren izena:

Proiektuko arduradunaren datuak:
Izena:
Kargua:
Telefonoa:

Faxa:

Helbide elektronikoa:
Saila/zerbitzua:
Laneko helbidea:

Proiektua Adikzioen VI. Planean kokatzea.:
Ildoa:
Programa:
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Proiektuaren deskribapena (zertan datzan, nori zuzenduta dagoen, nola...):

Justifikazioa edo motibazioa (egoera-diagnostikoa, beharrak eta artatu nahi diren atzemandako gabeziak):

Proiektuaren historia laburra (zein urtetan hasi zen, zenbat denboran ari den garatzen, proiektuan egin diren aldaketan,
erakundearen esperientzia...):

Oinarri teorikoak (azpimarratuko diren faktoreak):

5.- PROIEKTUAREN HELBURUA
Helburu orokorra:

Helburu zehatzak:
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Prozesuaren helburu operatiboak:
Gutxienez, helburu operatiboen artetik proiektuarekin zer lorpen eskuratu nahi diren adierazi behar da, modu honetan: iristea
lortu nahi den erakunde-kopurua eta mota (hala badagokio) eta hartzaile diren pertsona-kopurua, zuzeneko hartzaileak izan
zein zeharkakoak izan hala badagokio).
Hartzaile diren erakundeetan gutxienez lortu nahi diren helburuak:

Ezaugarriak (nor diren)

Kopurua (zk)

Hartzaile diren pertsonetan gutxienez lortu nahi diren helburuak:

Ezaugarriak (nor diren)

Kopurua (zk)

Beste helburu operatibo batzuk:

Ezaugarriak

Kopurua (zk)
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6.- PROIEKTUAREN JARDUERAK FASEEN ARABERA
1. Fasea: plangintza eta diseinua:

2. Fasea: inplementazioa eta gauzatzea:

3ª Fasea: ebaluazioa:

Aurreikusitako beste jardun batzuk (zabalpena...):

7- PROIEKTUAREN BALIABIDEAK
Erakundea bera bakarrik
Erakundea eta beste erakunde espezializatu bat edo batzuk, hauek:

Programaren iraunaldia hilabetetan: (gehienez ere, 12 hilabete):
Proiektuaren giza baliabideak:

Lan-kategoria

Arduraldia (%)
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Proiektuan jardungo duten boluntarioak:

Bereziki esaunguratsuak diren beste zenbait baliabide (ez-orokorrak):

Beste zerbitzu publiko edo erakunde batzuekin izandako koordinazioa / lankidetza eta sarean egindako lana:
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8.- PROIEKTUAREN AURREKONTUA
Proiektuaren kostua guztira, kontzeptuka:
Kostuaren
zenbatekoa

Kostu zuzenak
Beste erakunde batzuen azpikontratazioa

Guztizko partziala

Erakundearen berezko langileen gastuak, proiekturako kontratatu direnena (Erakundearen berezko langileen
gastuek ezin izango dituzte deialdiaren Agindueran 25.1 artikuluak adierazten dituen kopuruak gainditu)
Lan-kategoria

Kantitatea

Arduraldia %

Guztizko partziala

Ekipamendu amortizagarria

Guztizko partziala

Material suntsigarria (ez amortizagarria)

Beste batzuk (zein)

Guztizko partziala

ZEHARKAKO KOSTUAK: Ondorioak proiektuaren kostuan (ezin da izan
programaren kostu zuzenaren %20 baino gehiago). Zehaztu.

Guztizko partziala

Proiektuaren kostu osoa
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Proiekturako diru-sarrerak:
Kostuaren
zenbatekoa

Kontzeptua
Erakundearen ekarpena

Beste erakunde publiko batzuek proiektua finantzatze. Zeintzuk

Guztizko partziala

Proiektuaren erabiltzaileen ekarpenak

Beste diru-sarrera batzuk (zein)

Guztizko partziala

Proiektuaren diru-sarrerak guztira

Eskatutako kantitatea:
Proiektuaren kostua guztira
Proiektuaren aurreikusitako diru-sarrerak gustira
0,00

Aurreikusitako defizita
Eskatutako diru-laguntza
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9.- BESTE FINANTZAKETA-ITURRI BATZUK
Bai

Baduzu beste finantzaketa-iturririk?

Emandako
zenbatekoa

Zein?

Ez

Eskatutako
zenbatekoa

Guztira

Bai

Beste laguntzarik eskatu dituzu?

Zein erakunderi?

Ez

Eskatutako zenbatekoa

Guztira

10.- PROIEKTU HAU, BESTE BATZUEKIN BATERA, PROGRAMA ZABALAGO BATEKOA BADA,
ADIERAZI ZEINETAKOA, ETA IDENTIFIKATU PROGRAMA OSATZEN DUTEN GAINERAKO
PROIEKTUAK, ETA ADIERAZI BAKOITZAREN IZENA ETA EREMUA, ETA AZALDU ZEIN
ILDOTAKOAK DIREN, VI. PLANEKO KOKALEKUAREN ARABERA
Programaren izena:

Programa osatzen duten proiektuak:

Sinadura:

Eskatzailea / Ordezkaria

2016/4068 (62/61)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

182. zk.

2016ko irailaren 23a, ostirala

DOKUMENTUAREN ARGIBIDEAK
LAGUNTZA ZEIN PROIEKTUTARAKO ESKATZEN DEN
Programa edo proiektua VI. planean kokatzea.

Programa

Ildoa

A) Eskaintzaren kontrola

1º.- Drogen legez kanpoko salerosketaren kontrola
2º.- Legezko drogekin egindako jardueren inguruan egin diren jardueren
arauketa eta kontrola
3º.- Mendekotasunak sor ditzaketen jarduerei (batez ere, ausazko jokoak)
buruzko egungo araudiaren jarraipena

B) Prebentzio Unibertsala

4º.- Eskola-eremuan
5º.- Familia-eremuan
6º.- Lan-eremuan
7º.- Komunitatearen eremuan

C) Prebentzio Selektiboa eta Egokitua

8º.- Eskola-eremuan
9º.- Familia-eremuan
10º.- Festa-giroan eta aisialdian
11º.- Komunitatearen eremuan
12º.- Oso urrakorrak diren nerabe eta gazteekin eta haien familiekin
egindako prebentzio egokitua

D) Laguntza terapeutikoa

13º.- Baliabide eta programa terapeutiko eraginkorrak hobetzea eta
sendotzea
14º.- Esku-hartze terapeutikoaren osaketa
15º.- Zigor-neurripean dauden mendekoentzako arreta

E) Prebentzio zehatza eta gizarteratzea

16º.- Mendekotasuna duten eta bazterkeria-arriskuan
dauden pertsonek osasun-baliabideetara sarbidea izatea
17º.- Bazterkeria-egoera handian dauden drogazaleen
oinarrizko beharren estaldura
18º.- Kontsumitzen duten drogazaleak gizarteratzeko oinarrizko
neurriak
19º.- Gizarteratze-prozesuen aldeko neurriak
20º.- Programa- arazo penalak dituzten drogazaleekiko esku-hartzea

F) Koordinazioa eta langileenganako babesa

21º.- Baliabideen eta esku-hartzeen koordinazioa
22º.- Mendekotasunei buruzko ikerketa epidemiologikoa eta oinarrizko
ikerketa
23º.- Mendekotasunei buruzko ezagutzaren zabalkuntza
24º.- Langileen prestakuntza
25º.- Planifikatutako esku-hartzearen sustapena: diseinua,
programazioa eta ebaluazioa
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