
I. ERANSKINA  

Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko 2022ko laguntzaren eskakizun elektronikoa. 
* Nahitaezko eremuak  

Instrukzio-organo honi zuzendua: OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA  

IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

 

Eskatzailea/Konektatutako pertsona  

 

Honela ari da: 

o Espedienteko pertsona/erakunde interesduna   

*Identifikazio- 

agiria   

*Zenbakia 

   

*Izena *Lehen abizena   *Bigarren abizena  *Sexua  

          

 

o Honen ordezkaritzan:  

Pertsona/erakunde ordezkatuaren datuak 

*Identifikazio- 

agiria   

*Zenbakia 

   

*Izena *Lehen abizena   *Bigarren abizena  *Sexua  

          

 

 

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK 

 

Jakinarazpenak eta komunikazioak helbide honetara bidaliko dira: 

Espedientea izapidetzen ari den bitartean, Administrazioak honi bidaliko dizkio jakinarazpenak:  

 

 

Jakinarazpen eta komunikazioetarako bidea * 

Elektronikoa: Nire karpetako jakinarazpen eta komunikazioen ontzira bidaliko dira. Sartzeko, identifikazio-bitarteko elektroniko bat behar 

da.  
Kanal elektronikoari buruzko oharra: Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat joko da Nire karpetan eskuragarri jarri eta 10 egun 

natural igaro ondoren. Adierazitako epea bete ondoren, jakinarazpena atzera bota duzula ulertuko da, eta hala jasoko da espedientean. Izapidea 

gauzatutzat joko da, eta administrazioak aurrera egingo du prozedurarekin.  

 

Oharrak jasotzeko datuak  

Ohar bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono mugikorrera jakinarazpenen edo komunikazioren bat daukazunean Nire 

karpetan.  

Helbide elektronikoa*: Berretsi helbide elektronikoa: Telefono mugikorra: 

   

 
Komunikazioetarako hizkuntza * 

Mezu elektronikoen eta abisu-mezuen bitartez bidaliko zaizkizun jakinarazpenak eta komunikazioak zuk adierazitako hizkuntzan egongo 

dira.  

 Euskara        Gaztelania  

 
Datuak erabiltzeko baimena  

o Komunikazio eta abisuetarako nire datuak, oro har, Eusko Jaurlaritzako sailekin eta organismoekin ditudan harremanetan 

erabiltzea nahi dut. 

o Komunikazio eta abisuetarako nire datuak esklusiboki espediente hau kudeatzeko erabiltzea nahi dut.  

 

  



 

Datuak babesteari buruzko oinarrizko informazioa  

 

Eskabidean ageri diren datu pertsonalak «Osasun publikoaren eta adikzioen arloko laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-

jardueran sartu eta tratatuko dira 
  

Arduraduna: Osasun Saileko Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza. 

Helburua:  Osasun publikoaren eta adikzioen arloko laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak kudeatzea. 

Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen 

izenean burututako eginkizun bat betetzeko.   

Hartzaileak:  

 Bankuak, kutxak eta baserritarren kutxak 

 Ogasun publikoa eta zerga-administrazioa 

 Autonomia-erkidegoko beste organo batzuk 

Eskubideak: Eskubidea duzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide 

batzuk ere. 
 

Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta xehea duzu gure web-orrian: 

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/087600-capa2-eu.shtml 
 

Araudia:  

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) 

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari 

buruzkoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf) 

 

INPRIMAKIKO DATUAK  
 

Entitate eskatzailearen datu fiskalak dauden lurraldea/probintzia 

Lurraldea / Probintzia:  

 

Datu orokorrak 

Erakundearen izena:  

Proiektuaren izenburua:  

 

Harremanetarako arduraduna: 

Izen-abizenak Telefono-zenbakia Helbide elektronikoa 

   

 

Zein jardueratako eskatzen den laguntza 

Proiektuaren justifikazioa, zer egoerari erantzun nahi zaion (deskribapena), zer faktoreren gainean eragin nahi den. 

 

 

Dirulaguntza eskatu den jarduera eginda zer helburu espezifiko lortu nahi diren. 

 

 

Jardueraren garapen aurreikusiaren deskribapena (edukiak, faseak, zereginak, kudeaketa-prozesuak, kokapena edo lurralde-eremua, 

jarduera garatuko den leku fisikoa, epeak, aurrekontua, giza baliabideak eta baliabide materialak eta abar): 

 

 

Proiektuaren aurreikusitako ebaluazioa, jarraipen- eta eragin-adierazleekin; jardueraren onuradunen gogobetetzearen balorazioa; eta 

onuradunen ezaugarriak, adinaren eta sexuaren arabera: 

 

 

Proiektuan berdintasun-ikuspegia integratzea. Gaixotasunaren prozesuko genero-desberdintasunei arreta ematea; proiektuaz baliatzeko 

aukerak areagotzeko estrategiak, honako alderdi hauek alde batera utzita: bizilekua, adina, desgaitasun funtzionala, hizkuntza edo 

gizarte-kalteberatasuneko egoerak; eragindako pertsonen edo senideen inplikazioa proiektuaren diseinuan, abiarazpenean eta 

ebaluazioan. 

 

 



Proiektuaren jarduerak beste arlo batzuetako elkarte edo erakunde batzuekin elkarlanean egitea, elkarren arteko laguntza eta 

boluntariotza sustatzeko (gaixoen elkarteak, komunitate-eremuko beste erakunde batzuk...) 

 
 

Proiektua bat etortzea eremu sanitario eta/edo soziosanitarioan abian diren beste jarduera eta politika publikoekin: 

 

 

PROIEKTUAREN AURREKONTU OSOAREN XEHAKAPENA 
 

Zuzeneko gastuak 

Kontzeptua Azalpena Zenbatekoa (euroak) 

Langileak (nominak eta gizarte 

segurantzako gastuak) 

  

Profesional independenteen 

zerbitzuak 

  

Ekipamenduak eta materialak   

Argitalpenak eta komunikazio-

jarduerak 

  

Bestelako gastuak (zehaztu)   

Zuzeneko gastuak, guztira  

 

Zeharkako gastuak 

Kontzeptua Azalpena Zenbatekoa (euroak) 

Alokairuak eta errentamenduak   

Dietak eta joan-etorriak   

Kudeaketa eta administrazioa   

Zeharkako gastuak, guztira  
 

Proiektuaren aurrekontua, guztira  

 

Proiektua finantzatzeko iturriak 

Kontzeptua Azalpena Zenbatekoa (euroak) 

Erakundearenak berarenak   

Erabiltzaileen ekarpenak   

Beste erakunde batzuenak 

(zeintzuk) 

  

Beste diru-sarrera batzuk (zehaztu)   

Finantzaketa-iturriak, guztira  
 

Proiektuarentzat eskatutako beste laguntza batzuk 

Erakundea Eskatutako 

zenbatekoa 

  

Guztira  

 

Deialdi honetan eskatutako zenbatekoa 

 

Eskatutako 

zenbatekoa 

Zenbatekoa 

Zuzeneko gastuak  

Zeharkako gastuak  

Eskatutakoa, guztira  

 

Eskatutako zuzeneko gastuek aurrekontuan jasotako zuzeneko gastuak baino txikiagoak edo berdinak izan behar dute.  

 

Zeharkako kostuak, betiere dirulaguntza eskatu den proiektuari argi eta garbi egozteko modukoak badira formulazioa, jarraipena eta 

ebaluazioa egin ahal izateko, ezin dira eskatutako laguntzaren % 15 baino gehiago izan. 

 

Eskatutako zenbatekoaren eta beste finantzaketa-iturri batzuetatik jasotako zenbatekoaren baturak ezingo du gainditu proiektuaren 

aurrekontu osoa. 
  



 

ERAKUNDEAREN DATUAK 

 

Erregistroko / erroldako izena Erregistro-data  Erregistro-zenbakia 

   

 

Estatutuen arabera, hau da entitatearen helburua (hitzez hitz kopiatu): 

 

 

Zerbitzuak ematen daraman denbora 

 5 urte baino gutxiago   5 eta 10 urte artean  10 urte baino gehiago   Besteren bat 

 

Estaldura-esparru geografikoa. 

 Araba 

 Bizkaia 

 Gipuzkoa 

 Espainia (gainerako autonomia-erkidegoak) 

 Europa 

 Nazioartea 

 

Lan eta orientazioko eremua 

  Paziente-elkarteak 

 Osakidetzako katalogoko prestazioak eta beste prestazio batzuk ematen dituzten elkarteak 
 Zerbitzu osagarriak dituzten elkarteak (informazioa, autolaguntzak, etab.) 

  Arlo sanitarioko profesionalen elkarteak eta elkargoak 

 Elkargo profesionala 

 Profesionalen elkarteak 

 Zientzia-elkarteak 

 Ikerketa-zentroak (I+G) 

  Arlo sanitarioko profesionalen elkarteak eta elkargoak 

 Gizarte-arloa 

 Hezkuntza-arloa 

 Lan-arloa 

 Beste arlo batzuk 
 
Zure erakundeak osasunaren arloan bakarrik lan egiten al du? 

    Bai                   Ez 

 

Ematen dituen zerbitzuak: 

 Zerbitzu sanitarioak 
 Gizarte-zerbitzuak 
 Prestakuntza 
 Informazioa eta orientazioa 
 Prebentzioa / sentsibilizazioa 
 Ikerketa eta argitalpenak 
 Beste batzuk 

 
Elkartearen jarduera batez ere zein kolektibori zuzenduta dagoen. Hautatutako aukeretan, zehaztu zenbat onuradun izan dituzten elkartearen 
jarduerek azken urtean. 
 

Kolektiboa Emakumeak Gizonak 

Gaixoak   

Profesionalak   

Familiarrak eta/edo zaintzaile informalak   

Biztanleria osoa   

Beste kolektibo espezifiko batzuk   

Guztira   

 
Elkartearen jarduera batez ere zein adin-talderi zuzentzen zaion 
 
65 urte edo gehiago   Emakumeak   Gizonak 
50 – 64 urte artean  Emakumeak   Gizonak 
35 – 49 urte artean  Emakumeak   Gizonak 
18 – 34 urte artean   Emakumeak   Gizonak 
18 urte baino gutxiago Emakumeak   Gizonak 
 



Kide kopurua 
 

 Emakumeak Gizonak 

Pazienteak   

Profesionalak   

Senideak   

Beste batzuk   

Guztira   

 
Kolaboratzaile kopurua 
 

 Emakumeak Orduak (hileko batezbestekoa) Gizonak Orduak (hileko batezbestekoa) 

Langileak 
 

    

Profesional laguntzaileak 
 

    

Boluntarioak     

Guztira     

 
Elkartearen urteko aurrekontua (azken ekitaldia) 
 

Azalpena Aurrekontua 

  

  

Aurrekontua, guztira  

 

ZUZENDARITZA-BATZORDEKO KIDEAK: 

 
Eskabidea egin den datan indarrean dagoen eta dagokion erroldan edo erregistroan erregistratutako erakundearen kide anitzeko gobernu- / 
zuzendaritza-batzordeko kide dira hauek (hitzez hitz kopiatu, eta izenak eta karguak adierazi. Erakundearen estatutuek aurreikusten ez badute kide 
anitzeko gobernu-organo bat egotea, zehaztu batzordeburu, idazkari eta diruzain izango diren pertsonen izenak eta karguak): 
 
Batzordeburua: 
 

Izena: Kargua 

  

  

 

Emakumeak, guztira:  Gizonak, guztira:  

 

ADIERAZPENAK 

 
Jaso al duzu beste inolako laguntzarik xede eta helburu bererako, edozein administrazio publikok edo erakunde pribatuk emanda? 

    Bai                   Ez 

Administrazio publiko edo erakunde pribaturen batek eman al dizu beste inolako laguntzarik xede eta helburu bererako? (puntu horretako datuak 
memoria-agirian xehatu behar dira) 

    Bai                   Ez 

Eskatu al duzu bestelako laguntzarik beste administrazio publiko edo erakunde pribaturen batean xede eta helburu bererako? (puntu horretako datuak 
memoria-agirian xehatu behar dira) 

    Bai                   Ez 

Eskaria egin duen erakundea legez dago osatuta eta erregistroan izena emanda (erregistroko izena eta zenbakia eman): 
Erregistroko izena: * 
Erregistro-zenbakia: * 
 
Ez dut dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten didan zehapen penal edo administratiborik, eta ez dut horretarako gaitasuna kentzen 
didan lege-debekurik ere. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek ematen dituzten horrelako beste laguntza edo dirulaguntza 
esparruan hasita, oraindik itxi gabe dagoen eta izapidetzen ari den diru-itzulketa edo zehapen-prozedura baten pean dago erakundea? 

    Bai                   Ez 

 
Egunean ditut legez ordaindu behar ditudan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, erregelamenduetan zehazturik dagoen bezala. 
Eskabidean eta agiri lagungarrietan eman ditudan datuak egiazkoak dira. 
Betetzen ditut indarreko araudian xedatzen diren baldintzak, laguntza hauek onuradun izateko. 
  



 

Baimenak 

Baimena behar duzu instrukzio-organoak honako datu hauek egiaztatzeko: Hauta itzazu baimena emateko:* 
 Gizarte Segurantzaren ordainketa egunean dagoen (GSDN-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia) 
 Zerga-betebeharrak egunean dauden (EAEko foru-aldundiak edo Estatuko Zerga Agentzia) 

Baimenik ematen ez baduzu, prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko dira. 

Aurkeztutako agiriak 

 

Dokumentu mota Izena: 

Memoria (hautazkoa)  

Borondatezko legezko ordezkaritza  

Hirugarrenaren alta-dokumentua  

 

 


