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KOMUNITATEAN DROGA-MENDEKOTASUNA PREBENITZEKO UDAL
PROGRAMAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERAREN MEMORIA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
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Droga Gaietako Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección de Drogodependencias
1.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK
Programaren barruan, harremanetarako teknikariaren datuak:
2.- LAGUNTZA ZEIN PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN
F:\Imagenes\numeros\ancho\number1.jpg
Programa V. Planean txertatzea. (Zehaztu programa osatzen duten proiektuen arloak-helburuak eta ildoak).
1.0
Komunitatean droga-mendekotasuna prebenitzeko udal programak egiteko diru-laguntza eskaeraren memoria
2011/10/19
Anexo a la solicitud de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Comunitaria en euskera
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
Programa Tokiko Planean txertatzea. (Komunitatean droga-mendekotasuna prebenitzeko lantalde teknikoek soilik betetzeko).
Programa nola garatuko den azaltzea. Deskribatu labur-labur programa osatzen duen proiektu bakoitza (zertan datzan, nori zuzentzen zaion, nola...).
Justifikazioa edo motibazioa: egoeraren diagnostikoa, atzeman eta erantzun nahi zaien premiak eta gabezak.
Programa osatzen duten proiektuaren edo proiektuen historia laburra (hasiera-urtea, zenbat denboran ari diren garatzen, proiektuan sartutako aldaketak, erakundearen esperientzia...)
Oinarri teorikoak: zein faktoreren gain eragingo den
3.- PROGRAMAREN HELBURUA (zehaztu programa osatzen duten proiektuen edo proiektuaren helburuak).
Helburu orokorra:
Helburu zehatzak:
Prozesuko helburu operatiboak:
Gutxienez, helburu operatiboen artetik, programa osatzen duen proiektuak edo proiektuek zenbateko irismena edukitzea nahi den adierazi behar da, modu honetan: zer erakunde motetara eta zenbatetara iritsi nahi den (hala badagokio), eta zer hartzalie-motari zenbati (zuzenekoak nahiz zeharkakoak) zuzenduta dagoen (hala badagokio).
Erakunde hartzaileen gutxieneko irismen-helburuak:
Ezaugarriak (zein diren)
Kopurua (zk)
Kopurua (zenbakia)
Guztira
Hartzaileen gutxieneko irismen-helburuak:
Ezaugarriak (zein diren)
Kopurua (zk)
Kopurua (zenbakia)
Guztira
Beste helburu operatibo batzuk:
Ezaugarriak
Kopurua (zk)
Kopurua (zenbakia)
Guztira
4.- PROGRAMAREN JARDUERAK, FASEEN ARABERA (zehaztu programa osatzen duten proiektuen edo proiektuaren faseak).
1. Fasea: plangintza eta diseinua
2. Fasea: inplementazioa eta gauzatzea
3. Fasea: ebaluazioa
Aurreikusitako beste jarduera batzuk (hedatzea...)
5.- PROGRAMAREN BALIABIDEAK (zehaztu programa osatzen duen proiektuen edo proiektuaren baliabideak).
Hautatu ea entitateak bakarrik edo beste entitate espezializatu batzuekin lan egiten duen. Bigarrena hautatzen baduzu, zein entitate den adierazi.
Bestelako baliabide bereziki esaunguratsuak (ez-orokorrak)
Beste erakunde edo zerbitzu publikoekiko koordinazioa / lankidetza eta sare-lana
6.- PROGRAMAREN AURREKONTUA
Programaren kostua guztira, azalpenen arabera. (Programa osatzen duten proiektuen edo proiektuaren guztizko kostua ere sartu behar da).
Zuzeneko kostuak
Kostuaren zenbatekoa
Beste entitate batzuen azpikontratazioa
Guztizko partziala
Beste gastu zuzen batzuk (zeintzuk)
Guztizko partziala
Programaren kostua guztira
Programarako diru-sarrerak: (Programa osatzen duten proiektuak edo proiektuaren diru-sarrera guztiak barne).
Azalpena
Diru-sarreraren 
kopurua
Erakundearen ekarpena
Beste erakunde publiko batzuek programa finantzatzea. Zeintzuk
Guztizko partziala
Beste diru-sarrera batzuk (zeintzuk)
Guztizko partziala
Programaren diru-sarrerak guztira
Eskatutako kopurua:
Programaren kostua, guztira
Programan aurreikusitako diru-sarrerak guztira
Aurreikusitako defizita
Eskatutako diru-laguntza
DOKUMENTUAREN ARGIBIDEAK
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 LAGUNTZA ZEIN PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN
Programa edo proiektua V.planean txertatzea.
Alorra/Helburua
Ildoak
 A) Eskaintza gutxitzea
 - Indarrean dagoen araudia aplikatzea
 - Medikamentuen kontrola
 - Legez kontrako trafikoaren polizia-kontrola
 - Edari alkoholdunen eta tabakoaren publizitatearen eta sustapenaren
kontrola
 - Edari alkoholdunen eta tabakoaren horniduraren eta salmentaren kontrola
 - Edari alkoholdunen eta tabakoaren kontsumoaren kontrola
 B) Prebentzio Unibertsala
 - Hezkuntza-eremua
 - Familia-eremua
 - Aisia-eremua
 - Lan-eremua
 - Komunitatearen eremua: biztanleak, oro har
 - Gazteriaren eremua
 - Genero-ikuspegia
 C) Prebentzio Selektiboa
 - Hezkuntza-eremua
 - Familia-eremua
 - Aisia-eremua
 - Komunitatearen eremua: biztanleak, oro har
 - Genero-ikuspegia
 D) Prebentzio aholkatua
 - Kontsumo arazotsua duten drogazaleak
 - Ahultasun handiko drogazaleen familia-eremua
 - Portaera-arazoak eta delituzko jarrerak dituzten adingabeei eta gazteei
zuzendutako erakundeak
 - Komunitate-arlokoa - eremu deprimituak
 - Lan-eremua
 - Genero-ikuspegia
 E) Prebentzio zehatza - Kalteak gutxitzea
 - Baliabide soziosanitarioak erabiltzeko aukera erraztea
 - Kalteak gutxitzeko programetan sakontzea
 - Babes-sistemak erraztea
 - Espetxeetan kalteak gutxitzeko programak hedatzea
 - Kalteak gutxitzea generoaren ikuspegitik
 F) Asistentzia
 - Eremu soziosanitarioa garatzea
 - Baliabide terapeutiko eraginkorrak sendotzea
 - Esku-hartze terapeutikoak hobetzeko estrategiak sartzea
 - Arriskuak eta kalteak gutxitzeko programetan sakontzea
 - Arriskuan dauden taldeentzat osasuna sustatzeko programak egitea
 - Programak egitea, sistema judizialarekin, zigor-arazoetarakoekin eta espetxeekin
 G) Gizarteratzea
 - Eremu soziosanitarioa garatzea
 - Gizarteratzeko oinarrizko ekintzez baliatzea ahalbidetzen duten neurriak
garatzea
 - Laneratzeko, gizarteratzeko eta aisialdiko gizarte-sareak bultzatzea
 - Komunitateak gizarteratze-prozesua ahalbidetzeko aukera sustatzea, eta 
sare normalizatuetan onartzea
 H) Babesa
 - Informazio epidemiologikoko sistemak sendotu eta hobetzea
 - Ikerketa epidemiologiko eta aplikatua bultzatzea
 - Plangintza, diseinua eta kudeaketa hobetzeko estrategiak
 - Profesionalen etengabeko prestakuntzarako programa
 - Lankidetza eta koherentzia, koordinazio instituzionalaren bidez
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