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ARRISKUAK ETA KALTEAK PREBENITZEKO ETA GUTXITZEKO
PROIEKTUAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERAREN MEMORIA
..\Familia\Imagenes\EJ.jpg
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
Droga Gaietako Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección de Drogodependencias
1.- ERANUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK
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
Erakundearen helburua hau dela jaso da estatutuetan (hitzez hitz kopiatu):
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
Proiektuko arduradunaren datuak:
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Proiektua Droga-mendekotasunen V. Planean kokatzea.:
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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:
Prozesuaren helburu operatiboak:
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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)
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
Hautatu ea entitateak bakarrik edo beste entitate espezializatu batzuekin lan egiten duen. Bigarrena hautatzen baduzu, zein entitate den adierazi.
Proiektuaren giza baliabideak:
Lan-kategoria
Arduraldia (%)
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:
8.- PROIEKTUAREN AURREKONTUA
Proiektuaren kostua guztira, kontzeptuka:
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Kostu zuzenak
Kostuaren zenbatekoa
Beste erakunde batzuen azpikontratazioa
Guztizko partziala
Erakundearen berezko langileen gastuak, proiekturako kontratatu direnena
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
Proiekturako diru-sarrerak:
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Kontzeptua
Kostuaren zenbatekoa
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:
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Proiektuaren kostua guztira
Proiektuaren aurreikusitako diru-sarrerak gustira
Aurreikusitako defizita
Eskatutako diru-laguntza
9.- BESTE FINANTZAKETA-ITURRI BATZUK
Baduzu beste finantzaketa-iturririk?
Beste finantziazio iturriak erabili badituzu hautatu
Zein?
Emandako
zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Beste laguntzarik eskatu dituzu?
Beste laguntzaren bat eskatu baduzu hautatu
Zein erakunderi?
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
10.- PROIEKTU HAU, BESTE BATZUEKIN BATERA, PROGRAMA ZABALAGO BATEKOA BADA, ADIERAZI ZEINETAKOA, ETA OIDENTIFIKATU PROGRAMA OSATZEN DUTEN GAINERAKO PROIEKTUAK, ETA ADIERAZI BAKOITZAREN IZENA ETA EREMUA, ETA AZALDU ZEIN OLDOTAKOAK DIREN, V. PLANEKO KOKALEKUAREN ARABERA
Programaren izena:
Programa osatzen duten proiektuak:
Sinadura:
Eskatzailea / Ordezkaria
DOKUMENTUAREN ARGIBIDEAK
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 LAGUNTZA ZEIN PROIEKTUTARAKO ESKATZEN DEN
Programa edo proiektua V. planean kokatzea.
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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Arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko diru-laguntza eskaeraren memoria
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Anexo a la solicitud de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Prevención y Reducción en euskera
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