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1. ENPLEGUA ETA DIRU-SARREREN BERMEA 
 
1.1. ENPLEGUA 

 
A) Hasitako edo gauzatutako jarduketak 

 

1. xedea Enpleguaren kalitatea hobetzea 

1. Enpleguaren pizgarriak eraberritzea DBEn Enplegu eta Gizarteratze Zuzen-
daritza  

Hasita  
(burutu gabea) 

18/2018 Legearen erreformaren mende 

2. Lan-baldintzen zaintza Lan eta Gizarte Segurantzako 
Zuzendaritza.  

Gauzatuta 7.420 ikuskaritza (% 65) 

3. Lan-ikuskaritzak sendotzea Ikuskatzaileorde lanposturako 6 plaza 

4. Genero-ikuspegia ikuskaritzan Gela-garbitzaileen eta enpresako berdintasun-planen ikuskaritzak. 

2. xedea Gazteen edo enplegua lortzeko laguntzaren beharra duten pertsonen laneratzea sustatzea 

5. Lehenengo lan-esperientzia izateko aukera Enplegu eta Gizarteratze Zuzen-
daritza 
 
Lanbide 
 

Gauzatuta Gazteentzako Programa Operatiboa eta Lehen Aukera  

6. Luzaroko langabeei laneratzen laguntzea. Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetarako laguntzak 

8. Kualifikaziorako eta laneratzeko ekintzen esperientzia pilotu-
ak 

Hasita, 
burutu gabe 
 

Laneratzeko Zerbitzuak laneratzeko akonpainamendua egiten die 
iraupen luzeko langabezian dauden pertsonei. 

10. Lanbideren lanerako edo lan-jardunean aritzeko alternati-
bak DBEren hartzaileentzat. 

18/2008 Legearen erreformaren mende 

11. Enplegu Zentro Bereziei laguntzea enplegu arrunta lortzea 
errazteko.  

Laguntzak Enplegu Zentro Berezientzat eta Laneratzeko Enpresen-
tzat.   

12. Ezgaitasuna duten pertsonen laneratzeko aukera enpresan Gauzatuta Ezgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko laguntzak. 

13. Ezgaitasuna duten pertsonentzako berariazko prestakuntza Hasita, 
burutu gabe 
 

Hiru ekintza espezifiko, 1.435 lagunek parte hartu dutela. 

15. Ezgaitasuna duten pertsonen laneratzerako orientazio eta 
akonpainamendu espezializatua 

2019-2021erako Orientazioko deialdia argitaratua 

3. xedea  Lanbide berritzea eta modernizatzea 
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16. Ibilbide pertsonalizatuen ezarpena Lanbide Hasita, 
burutu gabe 
 

Lanbideren 42 bulegoetatik 17 eredu pertsonalizatu berria aplika-
tzen ari dira. 

18. Bulego “eredua” zehaztea Bulegoaren kudeaketa-ereduaren diseinua eta ezarpen partziala. 

19. Ezgaitasuna duten edo bazterketa-arriskuan daudenen 
berariazko arreta. 

12.306 erabiltzailek eskura dute laneratzeko programa espezializa-
tua 

4. xedea Gizarte-ekonomiaren, autoenpleguaren, mikroekintzailetzaren eta ekintzailetzaren alde jokatzea. 

20. Krisian dauden enpresei laguntzea gizarte-ekonomiako 
enpresak bihurtzeko bidean 

Gizarte Ekonomiaren Zuzendari-
tza 

Hasita, 
burutu gabe 
 

Bost enpresa birmoldatzeko aukera aztertzea. 
Aurrekontuaren heren bat egikarituta 

21. Ekintzailetza sustatzea langabeziaren kapitaliazioaren bidez Aurrekontuaren % 60 egikarituta.  
126 kooperatiba sortuak. 

5. xedea. Gizarte-erantzukizuna zaintzea kontratazio publikoan 

23. Klausula sozialak eranstea kontratazio publikoan. Foru-aldundiak 
 
Udalak 

Gauzatuta 
 

Hiru foru-aldundiek eta zenbait udalek —Donostiakoak kasu— 
badute klausula sozialak eransteko arautegia. 
Eusko Jaurlaritzaren informaziorik ez da jaso. 

24. Ezgaitasuna duten pertsonek enplegu publikoetara iristeko 
aukera dutela bermatzea 

Hiru foru-aldundien arautegietan berariaz jasotzen da desgaitasuna 
duten langileen kuota betetzen duten edo/eta haien laneratzeari 
lehentasuna ematen dieten enpresekin hitzartuko direla kontratazi-
oa edota erosketak, baina enplegu publikoaren arloan ez dago kon-
tratazioari buruzko aipamenik. 

6. xedea Emakumeen jarduera- eta okupazio-tasa handitzea, kalitatezko lanpostuen bidez 

25. Lan-merkatuan generoko diskriminazio positiboa egiteko 
irizpideak txertatzea 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzen-
daritza 
 

Hasita, 
burutu gabe 
 

Berariazko laguntza espezifikoak kontrataziorako eta ekintzailetza 
sustatzeko pizgarriak eskaintzeko programetan, gutxienez % 10 
handituz. 

26. Emakumezkoen enpleguari lotutako berariazko neurriak 
sortzea 

• Soldata-arrakala murriztearen inguruko hainbat ekimen abiarazi 
du Zuzendaritzak. 

• Zaintzaren ekonomiaren arloarekin lotutako ikerlanak finantzatu 
dira, eta haien ondorioak 2019an ezartzea aurreikusten da.  

• Euskadin soldata-arrakala murrizteko Estrategia eta Ekintza Plan 
Eragilea plazaratu du Emakundek 2018an  

b) Hasi gabeko jarduketak edo informaziorik gabeak 
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1. xedea Enpleguaren kalitatea hobetzea  

1. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

2. xedea Gazteen edo enplegua lortzeko laguntzaren beharra duten pertsonen laneratzea sustatzea  

7. Laneratu ahal izateko kontziliazioa sustatzeko proiektu pilotuak Enplegu eta Gizartera-
tze Zuzendaritza 
 
Lanbide 
 

Hasiera ez dago aurreikusita 
 

9. Errelebo-kontratuetarako hobariak handitzea, DBE jasotzen duten edo langabezian denbora 
luzez daramaten pertsonei begira 

14. Babestutako enplegutik arruntera igarotzeko laguntza-figurak 

3. xedea  Lanbide berritzea eta modernizatzea 

17. Laguntzaren premia handia duten adineko pertsonen orientazioko eta laneratzeko berariazko 
eredu bat ezartzea 
 

Lanbide  Hasiera ez dago aurreikusita 

4. xedea Gizarte-ekonomiaren, autoenpleguaren, mikroekintzailetzaren eta ekintzailetzaren alde jokatzea 

22. Enpresa arrunten eta laneratzeko enpresen edo Enplegu Zentro Berezien arteko hitzarmenak 
sustatzea 

 

Gizarte Ekonomiaren 
Zuzendaritza 

Hasiera ez dago aurreikusita 

5. xedea Gizarte-erantzukizuna zaintzea administrazio publikoan (0/2) 

5. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

6. xedea Emakumeen jarduera- eta okupazio-tasa handitzea, kalitatezko lanpostuen bidez (0/2) 

6. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 
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1.2. Diru-sarreren Bermea 

 
A) Hasitako edo gauzatutako jarduketak 
 

7. xedea Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatzea Betetze-maila: 4/4 

27. Bizikidetza-unitatea kontzeptua sinplifikatzea eta DBE kalku-
latzeko sistema doitzea 

Enplegu eta Laneratze  
Zuzendaritza 
 

Hasita 
(burutu gabe) 
 

Xede honi dagozkion ekintzak, neurri handi batean, Diru-sarreren 
Bermerako eta Gizarteratzeko 18/2008 Legearen erreformaren 
mende daude, eta haren legebiltzarreko tramitazioa geldirik dago. 
 
Nortasuna hatz-markaz egiaztatzeko sistema ezartzeko pilotua. 
Hedapena aurreikusia 2019ko martxorako. 
 

28. Iristeko prozedurak ordenatzea eta kudeaketa eraginkorra-
goa 

29. Nortasun indibidualaren eta EAEko egoitzaren egiaztapena-
ren kontrola hobetzea 

30. Babesa jaso ez duten kolektiboen arreta hobetzea, desber-
dintasuna saihestuz 

8. xedea Gizarte Larrialdietako Laguntzak bermatzea Betetze-maila: 2/2 

31. GLLak banatzeko irizpideak aztertzea 16/2017 Dekretutik 

abiatuta —horrek aldarazi baitzuen gizarte-larrialdiko laguntzen 

Dekretua—, eta alternatibak balioestea 

 

 

 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

Hasita,  
burutu gabe 

GLLetako behin-behineko gastua 2018ko ekitaldian (2018/10/04an): 

23.976 laguntza emanak, guztira 25.626.605,65 €  

GLLetan 2017ko ekitaldian egindako gastua: 59.365 laguntza ema-

nak, guztira 34.038.511 euro. 

Eskatzaileak: % 65,05 emakumeak eta % 34,94 gizonak 

32. GLLen aurrekontu-beharrak aztertu Diru-sarrerak Berma-

tzeko Legearen berrikuspenetik eta etxebizitzarako eskubide 

subjektiboaren ezarpenaren ikuspegitik. 

9. xedea Estatuaren eskumeneko politika pasiboak berriz diseinatzen ahalegintzea Betetze-maila: 

34. Enpleguko Zerbitzu Publikoarekin akordioa egitea kotizazio 
gabeko prestazioen jarduketen arautegia aldatzeko 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzen-
daritza 

Hasita,  
burutu gabea 

Administrazio zentralarekiko eta hainbat erkidegorekiko elkarrizke-
tak hasi dira. 
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10. xedea Seme-alabak dituzten familien prestazio ekonomikoen sistema hobetzea eta arrazionalizatzea. Betetze-maila: 
 

35. Seme-alabak dituzten familien tra-
tamendua hobetzea DBEren markoan 

Enplegu eta Gizarte-
ratze Zuzendaritza 

Hasita  
burutu gabea 

18/2008 Legearen erreformaren mende 

36. Ardurapeko seme/alaba bakoitzeko 
prestazioak hobetzea, zenbatekoak 
handituz eta egoera gehiagotara heda-
tuz 

Familia eta Komuni-
tate Politikarako 
Zuzendaritza 

Gauzatuta 2018. urterako esleitutako aurrekontua: 6.000.000 euro. 

 
 

b) Hasi gabeko jarduketak edo informaziorik gabeak 
 

7. xedea Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatzea 

7. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar.  

8. xedea Gizarte-larrialdietako laguntzak bermatzea 

8. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar.  

9. xedea Estatuaren eskumeneko politika pasiboak berriz diseinatzeko lana bultzatzea 
 

33. Estatuak kudeatzen dituen prestazio, sorospen eta kotizazio 
gabeko pentsio guztiei lotutako kudeaketa eta eskumena erre-
klamatzea, EAE osoan diru-sarrerak bermatzeko politika oso eta 
eraginkor bakar bat diseinatzeko 

 
Enplegu eta Gizarteratze   
Zuzendaritza 

Informaziorik gabe 

10. xedea Seme-alabak dituzten familien prestazio ekonomikoen sistema hobetzea eta arrazionalizatzea. 
 

10. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar.  
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2. GIZARTE ZERBITZUAK, OSASUNA, ETXEBIZITZA ETA HEZKUNTZA 
 
2.1. Gizarte Zerbitzuak 

 
a) Hasitako edo gauzatutako jarduketak 
 
 

11. xedea Gizarte Zerbitzuen Mapa eta Zerbitzu eta Prestazioen Zorroa garatzea gizarteratzeko zerbitzu eta zentroei dagokienez 

37. Gizarte Zerbitzuen Mapan eguneko arreta-zerbitzurako au-
rreikusitako zuzkidurak garatzea eskualdeetan (1.7) 

Udalak eta mankomunitateak. 
 

Hasita  
(burutu gabe) 
 

Hainbat udaletan garatutako jarduketen inguruan bildutako in-
formazioa (Bilbo, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Leioa, Ses-
tao, Portugalete, Irun) 
 

38. Gizarte Zerbitzuen Mapan gaueko arreta-zerbitzurako aurrei-
kusitako zuzkidurak garatzea eskualdeetan (1.8) 

39. Gizarte Zerbitzuen Mapan tutoretzapeko etxebizitzetarako 
aurreikusitako zuzkidurak garatzea eskualdeetan (1.9.2) 

40. Gizarte Zerbitzuen Mapan eguneko zerbitzuetarako aurreiku-
sitako zuzkidurak garatzea sektore guztietan (2.2.3) 

Foru-aldundiak 
 

Hasita  
(burutu gabe) 
 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundietan hasitako jarduke-
tak, haien kabuz egindakoak nahiz Hirugarren Sektorearekiko hi-
tzarmenez lotutakoak 
 

41. Gizarte Zerbitzuen Mapan egoitza-zentroetarako aurreikusi-
tako zuzkidurak garatzea sektore guztietan (2.4.5) 

42. Adingabekoentzako emantzipazio-zerbitzuen eskaintza doia 
garatzea (2.4.4) 

43. Hiru lurraldeetan garatzea egoera kronifikatuetarako egoitza-
zentroak (2.4.5.1) eta gaueko harrera-zentroak (2.3.2) 

45. Molde komunitarioko ekimen esperimentalak garatzea, zortzi 
eskualdetan gutxienez, pobrezia handienekoak lehenetsiz. 

 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
Foru-aldundiak 
Udalak 
 

Hasita  
(burutu gabea) 
 

• Uribarriko Aurkigune ekimena. 
• Arretako Eredu Berria Bizkaiko Foru Aldundian 
• HabitatBizkaia (HousingFirst) 
• Gazteen Programa Osoa (BFA) 
• Balioespen eta jarraipen pertsonalizatuko tresna komuna (BFA) 
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• Terapia esperimental lagundua animaliak baliatuz (BFA) 
• Landa-ingurunean gizarteratzeko zerbitzua (AFA) 
• ElkarEkinez programa (GFA) 
• Ekimenak udaletan, Bilbo edo Portugalete kasu. 

46. Kirolaren eta kulturaren bidez gizarteratzeko programa pilo-
tuak diseinatu, abian jarri eta esperimentatzea 

Gizarte Zerbitzuen  
Zuzendaritza 
Udalak 

 
Hasita  
(burutu gabea) 
 

• Bizitegiko Aurkigune ekimena. 
• Ekimenak udaletan, esaterako, Gasteiz (Harrera-zentroetako 

jarduera fisikorako plana), Bilbo (Bakuva, Denboraren Bankua) 
edo Santurtzi (GaituzSport). 

12. xedea Arautegien garapena burutzea gizarteratzeko Gizarte Zerbitzuen esparruan 

48. Itun sozialaren araubidea eta lankidetzako esparru-akordio 
eta hitzarmenak arautzea eta garatzea. 

Gizarte Zerbitzuen  
Zuzendaritza 

 
Hasita  
(burutu gabea) 
 

Kontzertazio Sozialeko Dekretuaren edukien oinarriei buruzko pro-
posamena Aldundiei, Eudeli eta Hirugarren Sektoreari (Sareen Sare-
ko ordezkarien Batzordea). Haien jarreren berri izan orduko ekingo 
zaio Hasteko Agindua lantzeari. 

 
 
b) Hasi gabeko jarduketak edo informaziorik gabeak 
 

11. xedea Gizarte Zerbitzuen Mapa eta Zerbitzu eta Prestazioen Zorroa garatzea gizarteratzeko zerbitzu eta zentroei dagokienez 

44. Zorroaren Dekretua, bazterketa-egoeran edo horren arriskuan diren pertsonentzako zentro eta 
zerbitzuen definizioari dagokionez, eguneratzeko instituzio-arteko lantalde bat sortzea. 

Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza 

 
Hasi gabea  

12. xedea Arautegien garapena burutzea gizarteratzeko Gizarte Zerbitzuen esparruan 

47. Zorroaren Dekretuaren parte diren bazterketa-egoera arin, moderatu edo larrian dauden per-
tsonentzako zentro eta zerbitzuetako betebehar material eta funtzionalak arautzea. 

 

Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza 

Hasi gabea  
(2019-2020rako aurreikusia) 
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2.2. Osasuna 
 
a) Hasitako edo gauzatutako jarduketak 
 

14. xedea Prebentzioa eta ohitura osasungarriak hartzea edo mantentzea sustatzea 

49. Sexuaren arloko arreta ematea arreta-eremu eta ahultasun- 
nahiz aniztasun- testuinguru desberdinetan 

Osasun   
Sailburuordetza 
 

Hasita  
(burutu gabea) 

Sexu-osasunari begirako informazio- eta heziketa-programen era-
biltzaileak: 16.275 

50. Adikzioen arloko arriskuak eta kalteak murrizteko estrategia 
finkatzea  

Gauzatuta Proiektuetarako laguntzen aurrekontua: 882.500 € 

51. Estresa, antsietatea eta depresioa prebenitzea talde kaltebe-
retan 

Hasiak 
(burutu gabe) 
 

UPRIGHT proiektu europarra 

52. Esku-hartze komunitarioak bazterketa-arrisku handiko ere-
muetan, buru-nahasteen eta adikzioen faktore erabakigarriei 
heltzeko. 

• Tratamendu asertibo komunitarioko programa TAK. 
• Gainbegiratutako kontsumorako gelak. 

15. xedea Bazterketa-egoeran edo horren arriskuan dauden pertsonei bermatzea osasun-zerbitzuetarako sarbidea 

53. Suizidioa prebenitzeko neurriak protokolizatzea komunitate 
mailan eta arriskuan diren pertsonen kasuan 

Osasun  
Sailburuordetza 
 

Hasita,  
burutu gabe  

• Osasun Saileko Zuzendaritza Kontseiluak onartutako Suizidioaren 
Prebentzio Plana 

• Arrisku handiko gaixoen prebentzioari buruzko azterketa 
• Prebentziorako programa psikiatria-zerbitzurik gabeko OEIetan 

54. Arreta komunitarioa buru-nahaste luzeetan • Birgaitze komunitarioko zerbitzuak, TSrekin lankidetzan 

55. Osasun mentalaren eta lehen arretaren arteko koordinazioa 
hobetzea 

Gauzatuta 
 

• Profesionalak prestatzea  

56. Arriskuko sexu-jardunbideen prebentzioko programak gara-
tzea 

• Prebentzio-programak hezkuntzaren esparruan. 
• Irabazi-asmorik gabeko elkarteentzako laguntzak prebentzio-

programetarako 

57. GIB test egitera bultzatzea arrisku handiko pertsonak • 2.636 test 50 farmaziatan (2017) 
• 179 kontsulta GIB probei buruz (2017) 

58. Sexu-transmisioko eritasunen zaintza eta tratamendua hobe-
tzea 

• Sexu-transmisioko eritasunen protokoloa ezartzea (SIMCAPV) 
• Sifilisaren 207 kasu, gonokoziaren 455 kasu hautemabda (2018) 
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59. Tratamenduari atxikitzeko laguntzak • 110.000 erabiltzaile (2018) 
• Aurrekontua: 6.625.000 € 

60. Profesionalentzako prestakuntza legezko egoitzarik gabeko 
pertsonen osasun-arretarako sarbidearen inguruan 

• 7 ikastaro, 332 profesional 

61. Erroldatzeko epeak osasun-zerbitzuetarako sarbidean duen 
eragina ebaluatzea 

Hasita,  
burutu gabe  
  

• Epea dekretu baten bidez murriztea (Konstituzio Auzitegiak eze-
tsia). 

• Etorkin irregularrentzako sarbiderako instrukzioa 

63. Tresnak edo bitartekoak garatzea (ekipo espezializatuak, 
profesionalen prestakuntza, eskuliburuak sortzea, etab.) osasun-
zerbitzuetara iristen diren pertsona baztertuen akonpainamen-
du-lana errazteko. 

Biltzen: Integraziorako eta kulturen arteko Bizikidetzarako EAEko 
zerbitzua Enplegu eta Gizarte Politika Sailak sustatua da; kulturen 
arteko bitartekaritzaren eta hezkuntzaren inguruko aholkularitza 
eskaintzen die horretan aritzen diren zerbitzu publiko nahiz pribatu-
ei. 

16. xedea Genero-indarkeria prebenitzea eta hari heltzea osasunaren esparrutik. 

64. Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko, goiz atzema-
teko, horri heltzeko eta jarraipena egiteko mekanismoak bultza-
tzea. 

 

Osasun Sailburuordetza 
 

Hasita,  
burutu gabe  
  

• Emakunderekin batera osatzea “Osasun-arloko profesionalek 
genero-indarkeriaren aurrean jarduteko gida EAEn” (amaitu eta 
argitaratu gabe)  

•  Urteko prestakuntza-plana Eusko Jaurlaritzaren Prestakuntza 
Zerbitzu Korporatiboarekin batera  

• Hobekuntzak Historia Klinikoan eta ospitaleko larrialdietan Osabi-
de Globalen eta Osanaian, genero-indarkeriazko kasuak atzema-
teko eta kodifikatzeko 

65. Umeen babesgabetasuna (zaintzaren zabarkeria, tratu txarra 
eta abandonua, eta genero-indarkeriaren ondorioak) prebeni-
tzeko eta haiei heldu eta jarraipena egiteko bitartekoak gara-
tzea. 

• Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen seme-alaben 
arreta jaso da “Osasun-arloko profesionalek genero-indarkeriaren 
aurrean jarduteko gida EAEn” 

• 2019rako Osakidetzak lantalde bat sortuko du, genero-
indarkeriazko egoeran dauden emakumeen seme-alaben egoera-
ren tratamendua aztertzeko. 

17. xedea Osasun-esparruko desberdintasunak murriztea eta ekitatea sendotzea Euskadiko osasun-sisteman 

66. Ekitatearen ikuspegia sistematikoki jasotzea osasun publikoa-
ren eta osasun-sistemaren plan eta esku-hartze guztietan 

Osasun   
Sailburuordetza 
 

Hasita  
(burutu gabe) 
 

• Osasun Erakunde Integratu (OEI-OSI) bakoitzean aplikatzea Pro-
grama Kontratuaren Adierazlea, osasun-sisteman ekitate-
ikuspegia bermatzeko 
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67. Osasunaren gizarte-determinatzaileen ikuspegia jasotzea 
osasunaren eta arretaren zaintza, sustapen eta babeserako zerbi-
tzuetan 

• 273 prestakuntza-ikastaro osasun-langileentzat, pazienteen akti-
bazioan zentratuak 

68. Osasun-politiketan jasotzea, lehentasuna emanez, gizarte-
desberdintasunak gehien kaltetzen dituen taldeen osasun-arazoak 

• 99 ikastaro Paziente Bizia Programaren eskutik, 994 erabiltzaile-
rekin, haietatik 169 ijito etniakoak. 

70. Arreta sustatzea konplexutasun txikieneko mailan eta etxetik 
hurbilenean, batez ere Lehen Arreta, osasun-sistemarako sarbidea 
bermatzen duen eta osasun-esparruko desberdintasunak murriz-
ten dituen arreta-maila den aldetik 

• Osakidetzak lotura-erizainak eskaintzen ditu erabiltzaileak beren 
etxean bertan artatzeko. Estandarra lotura-erizain bat ospitaleko 
10.000 altako  

71. Osasun-ekintza komunitarioa garatzea eta sustatzea herrita-
rren osasunari begirako esku-hartzeen bidez, tokiko eragileak 
direla partaide eta protagonista 

• Tokiko parte-hartzerako 57 gune sortu dira osasunaren hobekun-
tzarako zerbitzu publikoen, entitateen eta herritarren parte-
hartzearekin. 
 
 

18. xedea Osasunean dagoen berdintasun-gabeziaren monitorizazioa. 

72. Osasunaren Behatokia sortzea osasun-esparruko faktore 
erabakigarrien eta desberdintasunen gaineko ikerketa, analisia 
eta komunikazioa egiteko tresna gisa 

Osasun   
Sailburuordetza 
 

Hasita  
burutu gabea 
 

Arautegia jasotzeko lantaldea osatu da eta prozesuari hasiera eman 
zaio. Behatokia 2019an lanean hastea aurreikusten da. 

73. Sailak eta beste erakunde batzuek finantzatzen dituzten 
osasunari buruzko eta zerbitzu soziosanitarioen erabilerari bu-
ruzko ikerketa-proiektuen kalitate-irizpide gisa osasun-
esparruko ekitate- eta genero-ikuspegiak eta sektore artekoa 
jasotzea balioestea 

Gauzatuta Osasun, genero eta sektore arteko ekitatearen ikuspegia jasotzea 
ikerketa-proiektuetan Osasun Sailaren deialdian genero-ikuspegia 
sartu zen balioespen-irizpide gisa: Ikertzaile Nagusien % 56 emaku-
mezkoak dira. 

74. Osasun-informazioko sistema guztietan estratifikazio sozia-
leko aldagaiak sartzea, horien bitartez aztertu ahal izateko zer 
desparekotasun sozial dauden osasun-egoeran, osasunaren 
baldintzatzaileetan eta osasun-zerbitzuen erabilera eta kalitate-
an 
 

Hasita  
burutu gabea 
 

• EAEko Osasun Inkesta 18aren ustiapena, emaitzak sexuaren ara-
bera, gizarte-klasearen arabera, etab., sailkatuz.  

• 2009-2012 aldiko 25 urtez beherako heriotza-tasaren desberdin-
tasunei buruzko txostena egitea 

• 25 urtez gorako pertsonen heriotzen gizarte-desberdintasunen 
analisia (bidean da). 

• Euskadiko Osasunaren, ingurumenaren eta sozioekonomiaren 
Atlasa, area txikietan banatua, argitaratzea (EHU) 
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19. xedea Ahal den neurrian murriztea, ekitatearen ikuspegitik, sustantzia adiktiboen kontsumoa eta jokabidezko adikzioak, eta ondorioz, pertsonen osasunean, haien fami-
lietan, komunitatean eta, oro har, populazioan duten eragina murriztea. 

75. Osasunaren Behatokia sortzea osasun-esparruko faktore determinatzai-
leen eta desberdintasunen gaineko ikerketa, analisia eta komunikazioa egi-
teko tresna gisa 

Osasun Publikoaren 
eta Adikzioen Zu-
zendaritza 
 

Gauzatuta Laguntzak ematea 909 toki-entitateri eta 3.008 elkarteri, osasuna susta-
tzeko, adikzioen prebentziorako eta kolektibo kaltebera edo arrisku bere-
zikoen akonpainamendurako 
1.442.628 €-ko aurrekontua  
 

76. Osasunaren Behatokia sortzea osasun-esparruko faktore erabakigarrien 
eta desberdintasunen gaineko ikerketa, analisia eta komunikazioa egiteko 
tresna gisa 

 
b) Hasi gabeko jarduketak edo informaziorik gabeak  
 

14. xedea Prebentzioa eta ohitura osasungarriak hartzea edo mantentzea sustatzea 

14. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar.  

15. xedea Bazterketa-egoeran edo horren arriskuan dauden pertsonei bermatzea osasun-zerbitzuetarako sarbidea  

62. Gizarte-kalteberatasun handieneko kolektiboei osasun-sistemara iristeko bidea erraztuko die-
ten berariazko esku-hartzeak ezartzea, horretarako sustatuz Hirugarren Sektoreko entitateek zen-
bait kolektiboren bitartekari gisa izan dezaketen eginkizuna. 

Osasun   
Sailburuordetza 

Informaziorik gabe 

16. xedea Genero-indarkeria prebenitzea eta hari heltzea osasunaren esparrutik.  

16. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar.  

17. xedea Osasun-esparruko desberdintasunak murriztea eta ekitatea sendotzea Euskadiko osasun-sisteman  

69. Gizarte-kalteberatasun handieneko kolektiboei osasun-sistemara iristeko bidea erraztuko die-
ten berariazko esku-hartzeak ezartzea, Hirugarren Sektoreko entitateek zenbait kolektiboren bitar-
tekari gisa izan dezaketen eginkizuna sustatuz. 

Osasun   
Sailburuordetza 

Informaziorik gabe 

18. xedea Osasunaren arloko berdintasun-gabeziaren monitorizazioan aurrera egitea.  

18. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar.  

19. xedea Ahal den neurrian murriztea, ekitatearen ikuspegitik, sustantzia adiktiboen kontsumoa eta jokabidezko adikzioak, eta ondorioz, pertsonen osasunean, haien fami-
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lietan, komunitatean eta, oro har, populazioan duten eragina murriztea.  

19. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar.  

2.3. Etxebizitza 
 
a) Hasitako edo gauzatutako jarduketak 
 

20. xedea Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatzea baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei, edo, hala badagokio, alokairuko etxebizitza bat 
eskuratzea bermatzen duen prestazio ekonomiko bat aitortzea.   

77. Etxebizitza baten legezko okupaziorako edo Etxebizitzarako 
Prestazio Ekonomikoa eskuratzeko eskubide subjektiboa arautu-
ko duen Dekretua onartzea 

Etxebizitza Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen 
Zuzendaritza  
 

Hasita, 
 burutu gabe 

• Etxebizitzarako Eskubide Subjektiboari buruzko Dekretua presta-
tzen ari da eta 2019an onartzea espero da 

• onarpena garatze-fasean dago eta 2019an burutuko dela aurrei-
kusten da.  

• EPE+EPO hartzaileen kopurua: 29.750, aurrekontua 2M€ (2018) 
78. Etxebizitza Sailak era progresiboan aintzat hartzea etxebizi-
tzen arloko prestazioen kudeaketa. EPO (orain Lanbide) + EPE 

79. Sustapen publikoko etxebizitzen esleipenerako oraingo kupo 
eta baremazioen sistema aldatzea 

Kupo eta baremazioen sistema aldatzen ari da 2018an. Argitaratzea 
2019rako aurreikusia 

80. Gizarte-alokairuko etxebizitzen parkea zabaltzea hainbat 
formula erabiliz 

• Biziguneren etxebizitza-kopurua: 5.900(2018), 5.400(2019) 
• ASAPen etxebizitza-kopurua: 5.900(2018), 5.400(2019) 
• Aurrekontua: 26,12 M€ 2018; 29,26M€ 2019. 

81. Etxebizitza konpartituko programak bultzatzea, eskura dau-
den etxebizitzen kopurua handituz eta horiek eskuratzeko bal-
dintzak berrikusiz 

Gazteen emantzipazioa sustatzeko Gaztelagun programaren araute-
gia garatzea (2019an lanean hastea aurreikusten da) 

82.  Errentako zaharberritzeko programa pilotuak sustatzea, 
horretarako konbinatuz etxebizitzen zaharberritzea, lanerako 
prestakuntza eta alokairuko etxebizitzarako sarbidea izatea 

Programa pilotua diseinatzeko fasean dago. 
 

21. xedea Bizitoki-bazterketa larriko egoerak prebenitzeko eta haiei heltzeko EAEko estrategia garatzea 

83. Etxegabetzeak prebenitzeko plan espezifiko bat egitea, 
jabetzako nahiz alokairuko etxebizitzetarako, izan sustapen 
publikokoak edo izan jabetza pribatukoak. 

Etxebizitza Plangintzaren eta    
Prozesu Eragileen  
Zuzendaritza  
 

Hasita, 
 burutu gabe 

Etxebizitzarako Eskubide Subjektiboa duten bizikidetza-unitateei 
buruzko Dekretua prestatzen ari da. Horren onarpena 2019rako 
aurreikusten da 

84. Elkarte Autonomoko Administrazioaren eta udalen arteko • 846 zuzkidura-bizitokien (ADAS) sustapena hasi da EAEko 12 
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hitzarmenak sustatzea, bizitokien beharra duten gizarteko sek-
toreentzat udalez gaindiko zuzkidura-bizitokien sare bat osatze-
ko 

herritan (2018ko maiatza). 

85. EAEko Administrazioaren eta Gizarte Ekintzako Hirugarren 
Sektorearen arteko lankidetza-hitzarmenak sustatzea, bizitoki- 
edo gizarte-bazterketaren egoeran dauden pertsonei bizitoki-
programak eta esku-hartze soziala eskaintzeko babes publikoko 
etxebizitzak esleitu ahal izateko 

2018an etxebizitzak emateko hitzarmenak sinatu dira ALCER, 
CEAR, MENAS eta GURUTZE GORRIA erakundeekin. 25 lokal eta 25 
etxebizitza emanak (2018) 

86. Sustapen publikoko etxebizitzen salbuespenezko esleipene-
rako aplikatutako irizpideen berrikuspena, formula horretarako 
sarbidea errazteko bazterketa-egoeran dauden zenbait kolekti-
bori.   

Irizpideak aldatu ditu Sailak, genero-indarkeriaren biktimentzat 
eta etxegabetutako bizikidetza-unitateentzat: 22 etxebizitza alo-
kairuan esleitu dira eta Etxegabetutako 8 bizikidetza-unitateri 
eman zaie alokairuko etxebizitza publikoaren alternatiba. 
Etxerik gabeko pertsonentzako irizpideen egokitzapena egiteko 
dago. 

87. Eusko Jaurlaritzak eta/edo EAEko gainerako administrazioek 
familia-gainzorpenetan laguntzeko garatutako zerbitzuak susta-
tzea.   

Sailetik informazioa eskaintzen zaie hipoteka-exekuzioetako bitar-
tekariei 

88. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Eusko Jaurlaritza-
ren eta Eudelen arteko koordinazioa sustatzea pertsona kaltebe-
rentzako bizitoki alternatiboak eskaintzeko 

Instituzio-arteko lankidetza-hitzarmena amaituta eta balioetsita 
dago, eta 2019ko lehen hiruhilekoan burutzea espero da. 

 

22. xedea Pobrezia energetikoari aurre egitea 

89. Pobrezia energetikoari aurre egingo dion arautegi espezifi-
koa sustatzea, arreta berezia jarriz ez-ordaintzeagatiko hornidu-
ra etetearen arautegian 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
 

Hasita,  
burutu gabe 

Gizarte Larrialdiko Laguntzen arautegia aldatu eta GLL-Energia sartu 
da, pobrezia energetikoari aurre egiteko, eta emaitzak onak dira.  
Gurutze Gorriarekiko Hitzarmena sinatu da eta oinarrizko zerbitzuen 
hornitzaileekin eta udalekin harremanak izan dira, oinarrizko horni-
dura eteteei aurre egiteko.  

90. Gizarte-larrialdietako laguntzen banaketa hobetzea, energia-
pobrezia pobreziaren beste adierazpide bat delako ustea sendo-
tzeko. 

91. Etxebizitzen efizientzia energetikoa hobetzeko proiektuen 
garapena sustatuko duten berme-funtsen ezarpena bultzatzea, 
errentarik baxueneko familia-unitateen parte hartzea berma-
tzeko 

 
 
VISESA 

Gauzatuta (gauzatze-
ko bidean 2021eko 
ekainera arte) 

Esleituriko aurrekontua: 3.300.000€ (2.310.000€ Eusko Jaurlaritzak 
eta 990.000€ Gasteizko Udalak).  
Gauzaturiko aurrekontuaren portzentajea: 3,17% 
Jasotako eskabideen kopurua: 21 
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Emandako ebazpenen kopurua 12 (eskabideen % 57,1) 

 
b) Hasi gabeko jarduketak edo informaziorik gabeak 
 

20. xedea Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatzea baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei, edo, hala badagokio, alokairuko etxebizitza bat 
eskuratzea bermatzen duen prestazio ekonomiko bat aitortzea.   

20. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

21. xedea Bizitoki-bazterketa larriko egoerak prebenitzeko eta haiei heltzeko EAEko estrategia garatzea  

21. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

22. xedea Pobrezia energetikoari aurre egitea (0/4) 

92. Energia-kontsumo efizienteari buruzko prestakuntza- eta aholkularitza-programak sustatzea, 
batez ere lurralde-eremu ahulenetan 

Energiaren Euskal 
Erakundea 

Informaziorik gabe 

 
 

2.4. Hezkuntza 
 
a) Hasitako edo gauzatutako jarduketak 
 

23. xedea Umeentzako arreta-zerbitzu eskuragarriak eta kalitatezkoak bermatzea, batez ere errentarik baxueneko familiei edo/eta hirigune ahulenetan 

93. Haurreskolak Partzuergoaren zentroen eta plazen zuzkidura 
handitzea, batez ere lurralde-eremu ahulenetan. 

Zentro eta Plangintza Zuzendari-
tza 
 
Haurreskolak   
 
Partzuergoa 
 

Hasiak, ez burutuak 2018an handitu da ingurune ahuletako plaza-kopurua.  
Plaza-kopuruaren hazkundea: 100 (50 mutikoentzat eta 50 neskato-
entzat) 

94. Haurreskolen tarifen salbuespen-sistema bat garatzea erren-
tarik baxueneko familientzat. 

2019an aurreikusia dago tarifen salbuespena ezartzea 18.000 euro 
baino gutxiagoko bizikidetza-unitateentzat. Neurri horren onuradun 
500en bat familia izango dira, hau da, Haurreskolak erabiltzen dituz-
ten familia guztien % 11.  

24. xedea Eskola inklusibo, ekitatibo eta kalitatezko baten eraikuntzan aurrera egitea 
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95. Programak sendotzea: Bidelaguna, Hamaika Esku, Hezkuntza 
Laguntza Espezifikoko Programa, Hezkuntza Programa Osagarri-
ak (Osatuz/Bideratuz), eta eskolara huts egiteari eta eskola 
uzteari aurre egiteko lurraldeko programak ere bai 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzen-
daritza 

Gauzatuta Eskolaz kanpoko ordutegian laguntzeko Bidelaguna programa aurre-
ra eramateko urteko deialdia. Esleituriko aurrekontua: 1.698.891 €. 
Erabiltzaile kopurua: 4.260.  
Hezkuntza Laguntza Espezifikoko Programa (DBHko 1. eta 2.). 1.200 
ikasle eta 100 irakasle ikastetxe publikoetan eta 75 itunpekoetan. 
Hizkuntza Laguntzarako Programa: 400 ikasle eta 20 irakasle ikaste-
txe publikoetan.  
Ahaiderik gabeko etorkin adingabeen (MENA) arretako programa 
diruz lagundua Otxarkoaga Ikastetxearentzat. Dirulaguntzaren zen-
batekoa: 448.670€ (200.000 € gehiago 2018-19). Ikasle kopurua: 80. 
Hamaika Esku Programa: ikastetxe kopurua handitu da (63) eta 
irakasle liberatuena ere bai (24,5) 

96. Eskola inklusiboaren eta kultura artekoaren eremuan ikasle 
etorkinei hezkuntza-arreta egokia bermatzea 
  

Eskolaratzeko lurraldeko unitateen lanak aurrera jarraitzen du. 
Ohiko aldian oso jarduketa gutxi egin dira, baina ohiko alditik kanpo 
ugariagoak izaten dira. Ikasle-kopurua: 4.050 

25. xedea Ahultasun handieneko egoeran dauden pertsona gazteak lanbide-heziketara iristeko duten bidea erraztea eta haien laneratzeko igarobidea bultzatzea. 

98. Oinarrizko eta Gradu Ertaineko Lanbide Heziketako eredu 
bat diseinatzea, laguntza beharrik handienak dituzten ikasleen 
beharrei erantzuna emateko 

Lanbide Heziketako Sailburuor-
detza  

Hasita baina ez buru-
tuta 

Helburu hori betetzeko jarraitu beharreko eredua zehazteko araute-
giaren berrikuspena egiten ari da 

99. Prestakuntza dualeko eredua finkatzea Enplegu eta Gizarteratze Zuzen-
daritza 
 
 

Gauzatuta Enpresetan egiten den Prestakuntzaren kudeaketarako eta tutore-
tzarako zentro publikoetako baliabideen esleipena berrikustea. 
Urtero dirulaguntzen deialdia zabaltzea Lanbide Heziketa Duala 
zentro pribatuetan Ikas-Ekin Erregimenean egiteko programak gara-
tzeko. 
2018-2019 ikasturtea. Zentro publikoen kopurua:  51. Ikasle-
kopurua: 1214.Zentro pribatuen kopurua: 46. Ikasle-kopurua: 1081.  

100. Lehenengo esperientzia praktikoa erraztuko duen hezkun-
tzatik-lanera trantsiziorako berariazko programa bat diseinatzea 
eta abiaraztea  

Enplegu eta Gizarteratze Zuzen-
daritza 
 
 

Hasiak, ez burutuak 510 beka emateko deialdia EHUrekin lankidetzan 

101. Kontratatzeko konpromisoa erantsia duten prestakuntza-
ekimenen garapenari pizgarriak eskaintzea 

2018aren erdialdera zabaldutako deialdia (3 milioiko aurrekontua) 

102. Prestakuntza eta enplegurako ekintza berritzaile integralen 2017aren amaieran zabaldutako deialdia (4 milioiko aurrekontua) 
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diseinua sustatzea 

103. Lanbideko prestakuntzarako deialdietan kualifikazio-maila 
txikieneko kolektiboak prestakuntza-ibilbideetan sartzeko zati 
bat gordetzea. 

Lanbide Hasiak, ez burutuak Prestakuntza deialdia kualifikazio baxuko gazteentzako bakarrik. 
2018-2020rako aurreikusitako aurrekontua: 1.497.750 €. 

104. Prestakuntza eta enplegurako programa mistoak sustatzea 
enpresekin lankidetzan 

Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu berezien laguntzen deialdia 
(30) 
Hezibizi programa: 648 gazte. 2.690.253 €-ko aurrekontua 
Gazte Enplegurako Programa Operatiboa: 87 gazte 
Prestakuntzarako eta kontratatzeko konpromisorako dirulaguntzen 
deialdia (3 milioiko aurrekontua). 

26. xedea Bizitza osoan zehar ikasteko jarduketak bultzatzea 

105. 248/2012 Dekretuan, azaroaren 27koan, bizitza osoan 
zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko lagun-
tzak arautzen baititu, aurreikusten diren laguntzen deialdiak 
sustatzea 

Lanbide Heziketako Sailburuor-
detza 

Gauzatuta Bizitza osoan zehar ikastearekin lotura duten jarduketetarako la-
guntzak handitu dira. 
2018ko aurrekontua: 930.000 € (420.000€ 2017an) 50 proiektu 
diruz lagunduak 2018. urtean 

106. Helduen Hezkuntza sarea sustatzea Hezkuntza Sailburuordetza Hasita, burutu gabe Helduen Hezkuntza ezartzeko dekretuaren egokitzapena 2019-20 
ikasturterako aurreikusia dago.  
HHaren (EPA) ikasle-kopurua: 18.000 

 
 
b) Hasi gabeko jarduketak edo informaziorik gabeak  
 

23. xedea Umeentzako arreta-zerbitzu eskuragarriak eta kalitatezkoak bermatzea, batez ere errentarik baxueneko familiei edo/eta hirigune ahulenetan 

23. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

24. xedea Eskola inklusibo, ekitatibo eta kalitatezko baten eraikuntzan aurrera egitea  
 

97. Sareko lana gizarte-osasun-hezkuntza esparruen arteko lankidetzaren bidez, beharra duten 
ikasleei erantzun osoa emateko 
 

Hezkuntza Sailburu-
ordetza 

Informaziorik gabe 
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23. xedea Umeentzako arreta-zerbitzu eskuragarriak eta kalitatezkoak bermatzea, batez ere errentarik baxueneko familiei edo/eta hirigune ahulenetan 

25. xedea Ahultasun handieneko egoeran dauden pertsona gazteak lanbide-heziketara iristeko duten bidea erraztea eta haien laneratzeko igarobidea bultzatzea. 
 

25. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

26. xedea Bizitza osoan zehar ikasteko jarduketak bultzatzea 

26. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 
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3. Koordinazioa eta artikulazioa 
 
a) Hasitako edo gauzatutako jarduketak 
 
 

27. xedea Berariazko ekintza-planak garatzea eskualde eta udal ahulenetan eta sareko lana sustatzea lurraldeen mailan  

107. Tokiko edo/eta eskualdeko garapen-planak 
bultzatzea Aldundi eta Udaletan, adierazle sozioeko-
nomiko larrienak erakusten dituzten udalerrietan 
gizartea eta ekonomia dinamizatzeko 

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berro-
neratze Zuzendaritza 
 

Hasita, burutu gabe Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu berezien 
deialdian eskualde mailako hainbat proiektu jaso dira. 

109. Ingurune hondatuenak murrizteko esku-
hartzeko programa berria sustatzea (Hiri Birgaitzea-
ren aldeko Udalak Programa) 

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berro-
neratze Zuzendaritza 
 

Hasita, burutu gabe Plana erabat zehaztu da, eta haren tramitazioa bide-
an da. 
Zuzeneko laguntzak eman zaizkie Donostia, Eibar, 
Bilbo, Lasarte eta Durangoko udalei hiri berronera-
tzerako, 2017-2020 aldian. Dirulaguntzen zenbate-
koa guztira: 13,4 M € 

110. Enplegua sortzeko inbertsio-proiektuak susta-
tzea langabezia-tasa handia duten inguruneetan 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza Hasita, burutu gabe Indartu planaren deialdia, 8.000.000 €-ko aurrekon-
tua 

111. Enplegua sustatzeko tokiko ekintzen garapenari 
pizgarriak ematea 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 
Foru-aldundiak udalak.  

Hasita, burutu gabe Tokiko jarduketa-planak sustatzea. 
Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuak garatzea 
eskualdeko garapen-agentziekiko lankidetzan. 
Gipuzkoako Foru Diputazioak 180.000 € esleitu ditu 
eskualdeko mahaien garapenerako. 

 

28. xedea Sistema arteko koordinaziorako tresnak garatzea auzo, udal nahiz eskualdeetan, eta prozesuen eta esku-hartzeen dimentsio komunitarioari laguntzea  

112. Auzo, udalerri nahiz eskualdeetan, pobreziaren 
eta gizarteratzearen arloan, koordinazioko mahaien 
eraketa bultzatzea  

Lanbide 
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
Aldundiak 
Udalak 

Hasiak, ez burutuak Arabaren kasuan, lurralde horretako kuadrilletan 
badira Gizarteratzeko Batzordeak. Gipuzkoan, berriz, 
eskualdeko gizarteratze-mahaiak sortu dira eskualde 
guztietan 2018an.  
Udalei dagokienez, hainbat ekintza garatu dira Bara-
kaldon, Portugaleten eta Gasteizen 
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113. Gizarte-zerbitzuen eremuan partaidetza eta 
gizarteratzea sustatzeko zerbitzuak bultzatzea. 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
Udalak 

 Bherria Programa, Zuzendaritzatik, Boluntariotzaren 
EAEko Kontseiluarekin lankidetzan.  
Udalerri askotan, gainera, Gizarte Zerbitzuetako Udal 
Batzordeak eratuta daude.  

114. Inguruneko hezkuntza-planak bultzatzea, hez-
kuntza-egoera ahulean dauden gazteak gizarteratze-
ko eta haien hezkuntzan esku-hartzeko prozesua 
bideratzeko  

Udalak  Barakaldo eta Getxoko Udalek Eskolara Hutsegiteari 
begirako udal programak dituzte.  
Gizarteratzeko elkarteekin lankidetzan aritzen dira.  
 

115. Lurralde mailan gizarteratze-lanak garatzeko 
dauden baliabide eta eragileak ezagutzea 

29. xedea Esku-hartze indibidualeko prozesuetako eragileen koordinazioa bultzatzea 

116. DBE arautzen duen arautegian jasotzea, era 
estrukturalean, DBE hartzen duten pertsonentzat 
enplegu zerbitzuetan beti kasu-erreferente bat eslei-
tzeko aukera 
 

Enplegu eta Gizarteratze   
Zuzendaritza 
Lanbide 

Hasita,  
burutu gabe 
 

Gizarte- eta enplegu-zerbitzuen artean balioespen-
sistema bat eta jarraipen-formulak ezartzeko aukera-
ren inguruko gogoeta-prozesu bat abiarazi da. Plana 
diseinatzen ari da eta 2019an jarriko da abian. 

117. Lurralde mailan gizarteratze-lanak garatzeko 
dauden baliabide eta eragileak ezagutzea 
 

Proiektu pilotua: “Konponbideak elkarrekin diseina-
tuz”, GAIA kontsulta-etxeak koordinatua, parte har-
tzen dutela Lanbideko bi bulegok (Intxaurrondo eta 
Ondarroa), Gipuzkoako Aldundiaren gizarte-
zerbitzuek eta Bizkaikoek (Lea-Artibaiko mankomuni-
tatea) eta kontratatuak izan daitezkeen eta espedien-
tea gizarte-zerbitzuen eta Lanbideren (DBE hartzaile-
ak izan nahiz ez izan) artean partekatua duten per-
tsonek. 

119. 353/2013 eta 385/2013 Dekretuetan araututako 
tresna komunen berrikuspena 
 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
 

Lantaldea abiatuta 2018ko otsailetik, partaide direla 
EUDEL, 3 Aldundiak, 3 hiriburuetako, Getxoko eta 
Irungo Udalak eta Elkartu elkartea. 

120. Gizarte Zerbitzuen arloko lehen eta bigarren 
arretaren arteko lankidetza- eta koordinazio-
protokoloak (arreta partekatua eta deribazioa) eta 
sistema-arteko protokoloak eratzea (gizarte-

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
Foru-aldundiak 
Udalak 

Aipatutako lantaldearen testuinguruan (119. ekintza) 
353/2013 eta 385/2013 Dekretuak berrikusten dira. 
Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek 5 eta 20 
lankidetza-protokolo hitzartu dituzte hurrenez hurren. 
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zerbitzuak, justizia, enplegua, etxebizitza, etab.). 
 

Gipuzkoako Aldundia diseinatzen ari da lehen eta 
bigarren arretaren arteko erreferentzia koordinatuko 
sistema bat. 
Donostia, Barakaldo, Getxo, Portugalete eta Gasteizko 
udalek horren inguruko hainbat jarduketaren berri 
eman dute. 

30. xedea Gizarteratzearen esparruan esku-hartzeko marko komuna sortzea, profesionalen jardunbidea artikulatu eta haren erdigunean jartzeko pertsona ardatz duen arre-
taren printzipioak, indibidualizazioa, aktibazio inklusiboa eta bizi-kalitatea 

122. Esku-hartzeko gidak, jardunbide egokien eskuli-
buruak eta bestelako tresnak eratzea, gizarteratzea-
ren arloan lan egiten duten eragileen esku-
hartzearen kalitatea bermatzen laguntzeko 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
 

Hasita,  
burutu gabe 
 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak diruz lagundu du 
Gizarte Zerbitzuen arloko lehen arretako jardunbide 
egokien banku bat sortzeko prozesua 
 

123. Gizarte-bazterketan dauden pertsonek edo/eta 
haiek ordezkatzen dituzten erakundeen parte-hartze 
zuzena sustatzea gizarteratzeko programen diseinu-
an, zentroen kudeaketan eta gizarte-politiken aplika-
zioan 

Foru-aldundiak 
Udalak 

Arabako Aldundiak entitateekiko lankidetza-
hitzarmenen jarraipen teknikoa egiten du, elkarrekin 
landuz gizarteratze-arloko arretaren eredua. 
Gipuzkoako Foru Aldundiak Elkar Ekin plana ebalua-
tzeko hainbat bilera egin ditu, Gizarte Erakundeen eta 
erabiltzaileen parte-hartzea eta lankidetza sustatu 
ditu, eta gizarteratzeko bigarren arretako sarea siste-
matizatu du. 
Bizkaian hirugarren sektoreko erakunde lankideekiko 
lankidetza-hitzarmenen jarraipen-batzordeak eratu 
dituzte. 
Barakaldo, Portugalete eta Gasteizko udalek horren 
inguruko hainbat jarduketaren berri eman dute. 
 
 

31. xedea Arreta Soziosanitarioko eredu eraginkor, koordinatu eta jasangarri bat garatzea, pertsonarengan zentratua, bere bizi-proiektuaren protagonista den heinean 

124. Koordinazio soziosanitarioa bermatzeko gober-
nantza-eredu operatiboa zehaztea. 
 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
Osasun Sailburuordetza 
 

Hasita, 
burutu gabe 
 

Eredua zehazten ari da bi sistemen arteko batzorde 
misto baten bidez, Arreta Soziosanitarioko EAEko 
Kontseiluaren ekimenez, eta Dekretu bidez ezarriko 
da 

126. Baliabide soziosanitarioetarako finantzaketa- Baliabide soziosanitarioen katalogoa eratzeko lanetan 
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esparru bat adostea eta definitzea. dihartute. Arreta Soziosanitarioko EAEko Kontseiluari 
2019an aurkeztea aurreikusten da. 
Arreta goiztiarraren finantzaketarekin hasi da, horre-
tarako lantalde bat sortuz. 

127. Historia soziosanitarioa ezartzea gizarte- eta 
osasun-zerbitzuen sisteman 

Historia soziosanitarioa garatzeko plan funtzionala 
egin da. 
Historia soziosanitarioaren garapena bultzatzeko 
bulegoa jarriko da lanean. 

128. Gizarte-bazterketan dauden pertsonen berari-
azko arreta-ibilbideak definitzea 
 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak zehaztu ditu, 2017-
2020 aldiko Arreta Soziosanitarioko Lehentasunetan, 
arreta-ibilbide soziosanitarioak jomuga-
kolektiboentzat, esaterako bazterketa-arriskuan dau-
den pertsonentzat. 

129. Koordinazio-bideak ezartzea osasun-zerbitzuak 
eskuratzeko ezintasuna duten salbuespenezko egoe-
rei arreta emateko 

Koordinazio-bideak modu partzialean ezarri dira 
Osasun Saileko 2018-2019 etxegabeziaren estrategia-
ko konpromisoen testuinguruan 

32 xedea Ezagutzaren berrikuntza eta kudeaketa sustatzea eta gizarteratze-sistemaren zilegitasun soziala bermatzea 

132. DBEaren inguruko ikerketa eta ebaluaziorako 
berariazko programa bat diseinatzea 

Lanbide Hasita, 
burutu gabe 
 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzak ISEAK funda-
zioari dio DBE hartzen duten pertsonen profila zehaz-
teko ikerketa bat. 

133. Gradu-ondoko ikasketak bultzatzea gizarte-
politiken eta gizarteratzeko esku-hartzeen esparruan 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 
Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 

EHUk Gizarte Zerbitzuetako Kudeaketa eta Berrikun-
tzarako Unibertsitate Espezialista titulua abiarazi du.  
Deustuko Unibertsitatea gizarteratzeari eta gizarte-
zerbitzuei buruzko master ofizial bat diseinatzen ari 
da 

134. Politika inklusiboen gizarte-zilegitasuna aldeztu-
ko duten arrazoibide eta mezu inklusiboak hedatzeko 
helburua duten ekimenak sustatzea 

“Zurrumurruak” izeneko ekimenak behar horri eran-
tzuten dio 

33. xedea  Lidergoa sustatzea Planaren aplikazioan eta gizarteratzeko sistemaren artikulazioan 

135. Instituzio arteko eta sail arteko oraingo bi batzor-
deak batzorde bakar batean batzea, eta hark eramatea 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 
 

Gauzatuta 
 

Batzordea dagoeneko eratu da, baina arautu gabe 
dago 
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Gizarteratzeko Plana bultzatzeko eta haren jarraipen 
politikoa egiteko eginkizuna 

136. Plana bultzatzeko eta jarraipen teknikoa egiteko 
ardura izango duen Lantalde Tekniko-Zuzentzailea 
ezartzea 

Lantaldea eratu da eta lehenengo bilera egin du 

137. EAEko Gizarteratze Kontseiluaren Txostena urtero 
egitea, gizarteratzeari buruz indarra duen legedian 
ezarritakoaren arabera 

Hasita, 
burutu gabe 

IV. Planaren jarraipen-txostena izango da EAEko Gi-
zarteratze Kontseiluaren Txostenaren oinarria 

138. Bazterketaren esparruarekin eta Planaren marko-
an garatutako politika publikoekin lotura duten gizar-
te-beharrizanen ebaluaziorako eta jarraipenerako 
aginte-koadro integral bat definitzea 

Jarraipen-txosten honen markoan egingo da 

34. xedea  Gizartearen aniztasunarekin koherentea den sistema bat, emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatuko duena, eraikitzen dela bermatzea. 

142. Edozer motatako indarkeria jasan ondoren 
zerbitzuak eta baliabideak berehala erabiltzea eraba-
kitzen duten emakumeen kopurua handitzea, arreta 
berezia jarriz zerbitzuak eta baliabideak erabiltzeko 
zailtasun handienak dituztenengan 

Foru-aldundiak 
 
Udalak 

Hasita, 
burutu gabe 

• Gipuzkoako Foru Aldundiak babesgabetasun egoe-
ran dauden emakumeentzako zentro espezializatua 
sortu du. Bazterketa-egoeran dauden emakumeen-
tzako laguntza eskaintzen duen etxebizitza bat ireki-
tzea aurreikusten da. Gizarte Larrialdietako Zerbi-
tzuaren eta Ertzaintzaren arteko lankidetza-
hitzarmena sinatu da 

• Arabako Foru Aldundiak aurreikusiak ditu ekintza 
hauek (2019): Genero-indarkeriaren biktimen arreta 
espezializatuko unitatea finkatzea; emakumeen aur-
kako indarkerian espezializatutako gizarte-
zerbitzuen kudeaketa (Hegoak Zerbitzua genero-
indarkerian espezializatutako arreta soziojuridikoa 
eta psikosoziala, genero-indarkeriaren biktimen gi-
zarte-akonpainamendua eta esku-hartze psikosozio-
edukatiboko Foru Zerbitzua). 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren kasuan, Suspergintzare-
kin elkarlanean. Indarkeriaren biktima izan diren 
emakumeak hartzeko programa bat garatu dute, eta 
erasotzailearekin elkarbizitzan diren emakume bik-
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timekin esku-hartzeko beste programa bat 
• Udalek aurrera eraman dituzten ekintzei dagokie-

nez: Sestaoko Udalak autokontzientzia eta laguntza-
rako tailerrak antolatu ditu indarkeria matxistaren 
biktima diren emakumeentzat, Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuen erabiltzaileei begira. Getxoko Udalak 
etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten di-
tuzten emakumeei arreta hobea emateko tokiko 
protokoloaren Jarraipen Batzordea eratu du. 

143. Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko 
baliabideen kalitatean, eskuragarritasunean eta 
hornikuntzan lurraldeen eta udalen arteko aldeak 
murriztea, batik bat arreta jarriz landa-eremuko 
udalerrietan. 

Foru-aldundiak 
 
Udalak 

Hasita, 
burutu gabe 
 
Hasita, 
burutu gabe 

• Arabako Foru Aldundiak egiten du: Instituzio arteko 
koordinazio teknikoa; kuadrilla eta udalekiko lanki-
detza-hitzarmenen bidezko koordinazioa; genero-
indarkeriaren inguruko tokiko protokoloen jarrai-
pen-batzordeetan parte hartzea; Harrera-
etxebizitzak genero-indarkeriaren biktimentzat 
20.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan 

• Gipuzkoako Aldundiak mintegi bat antolatu du Oina-
rrizko Gizarte Zerbitzuekin Deustuko Unibertsitate-
an eta Aurre Plana egikaritu du emakumeen aurkako 
indarkeriari aurre egiteko. 

• Udalek aurrera eramandako ekintzetatik aipagarria 
da Sestaoko Udalaren kasua, Ertzaintzarekin eta 
Osakidetzarekin batera onartu baitu Sexu-
indarkeriari aurre egiteko Instituzioen arteko Jardu-
keta eta Koordinaziorako Tokiko Protokoloa. 

144. EAEn dauden berariazko baliabide eta zerbitzu-
en arreta hedatzea, giza salerosketaren biktima diren 
emakume eta ume gehiagori erantzun ahal izateko. 

Foru-aldundiak 
 
Udalak 

• AFA genero-indarkeriazko egoerak atzemateko eta 
artatzeko Adingabe eta Familien Areak duen Proto-
koloaren jarraipenean ari da barneko lana egiten, 
baina ez da emakumeen salerosketari buruzko bera-
riazko programa bat. 

145. Emakumeen aurkako indarkeria pairatu duten 
pertsonei bermatzea haien behar ekonomikoen 
estaldura 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 
Foru-aldundiak 
Udalak 

Hasita baina ez burututa 
 
 

Bizkaiko Foru Aldundiak aurreikusten du Gizarteratze-
ko Laguntza Berezia eskuratzeko aukera zabaltzea 
egoitzako arretatik ateratzen diren emakumeentzat. 

147. Kontzertu sozialaren erregimena eta hitzarme- Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza Hasita baina ez burututa Kontzertazio Sozialeko Dekretuaren edukien oinarriei 
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nak bultzatzea hirugarren sektorearekiko lankidetza 
formalizatzeko 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
 

buruzko proposamena aurkeztu zaie aldundiei, Eudeli 
eta Hirugarren Sektoreari (Sareen Sareko ordezkarien 
Batzordea).  
Haien jarreren berri izan orduko ekingo zaio Hasteko 
Agindua lantzeari. 

 
 
b) Hasi gabeko jarduketak edo informaziorik gabeak 
 

27. xedea Berariazko ekintza-planak garatzea eskualde nahiz udal ahulenetan eta sareko lana sustatzea lurraldeen mailan  
 

108. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin lankidetzan tokiko ekonomia eta enplegua 
bultzatzea, hiri-berroneratzearen testuinguruan, Ekintza Osoko Plan baten bidez. 

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Be-
rroneratze Zuzendaritza 

Informaziorik gabe 

28. xedea Sistema arteko koordinaziorako tresnak garatzea auzo, udal nahiz eskualdeetan, eta prozesuen zein esku-hartzeen dimentsio komunitarioa sustatzea  

28. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

29. xedea Esku-hartze indibidualeko prozesuetako eragileen koordinazioa bultzatzea 

118. Administrazio publikoen eta irabazi-asmorik gabeko entitateen arteko protokoloak edo 
akordioak lantzea, entitateek parte har dezaten kasuaren erreferentzia- eta koordinazio-
eginkizunetan 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza Hasi gabea 

30. xedea Gizarteratzearen esparruan esku-hartzeko marko komuna sortzea, profesionalen jardunbidea artikulatu eta haren erdigunean jartzeko pertsona ardatz duen arre-
taren printzipioak, indibidualizazioa, aktibazio inklusiboa eta bizi-kalitatea 

121. Gizarte-zerbitzuen arloan zerbitzuen ezaugarriak eta esku-hartzeko prozedurak orienta-
tuko dituen gizarte-bazterketako arreta-eredu bat diseinatzea 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza Informaziorik gabe 

31. xedea Arreta Soziosanitarioko eredu eraginkor, koordinatu eta jasangarri bat garatzea, pertsonan zentratua, bere bizi-proiektuaren protagonista den heinean  

125. Euskadin arreta soziosanitarioa garatzeko dekretua adostea, lantzea eta onestea. Gizarte Zerbitzuen   
Zuzendaritza 
 
Osasun Sailburuordetza 

Hasi gabea. 2019rako aurreikusia dago, Goberna-
mendu Soziosanitarioko Ereduaren Dekretua onar-
tzen denerako 

130. Hirugarren Sektoreko entitateek Osasun Erakunde Integratuetako (OEI-OSI) Batzorde Hasi gabea. 
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Soziosanitarioetan parte hartzea 

32 xedea Ezagutzaren berrikuntza eta kudeaketa sustatzea eta gizarteratze-sistemaren zilegitasun soziala bermatzea  

131. Gaur egun gizarteratzeko politiken eremuan egiten diren berrikuntza, ikerketa eta balio-
espeneko jarduerak, esku-hartze esperimentalak eta gaiaren inguruko berrikuntza artikulatu 
eta finkatzeko aukera emango duen plataforma edo programa bat sustatzea. 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza Hasi gabea. 

33. xedea  Lidergoa sustatzea Planaren aplikazioan eta gizarteratze-sistemaren artikulazioan  

33. xedeak jasotzen zituen jarduketa guztiak gauzatu edo/eta hasi dira 2018an zehar. 

34. xedea Gizartearen aniztasunarekin koherentea den sistema bat, emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatuko duena, eraikitzen dela bermatzea. 

139. Gizarteratzearen esparruan lan egiten duten eta beren helburua emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna duten edo beren programazioetan horri buruzko helburuak jasotzen 
dituzten erakunde sozialen kopurua handitzea. 

 Informaziorik gabe 

140. Erakundeek eskainitako erantzunak eta baliabideak (zerbitzu sozialak, ekonomikoak, 
osasuna, hezkuntza, kultura, enplegua, justizia, segurtasuna eta etxebizitza) pobrezia eta/edo 
bazterkeria egoeran edo horren arriskuan dauden emakumeen beharretara hobeto egokitzea. 

141. Gizarte-bazterketaren eremuan lan egiten duten entitateetako erabakigune eta zuzenda-
ritza-guneetan emakumeek duten presentzia eta eragina handitzea 

146. Eredu mistoaren hedapenaren jarraipena, sustapena eta balioespena (lankidetza publiko-
soziala) esku-hartze sozialaren eremuan. 

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

Hasi gabea 

148. Arreta-eredu komunitarioa indartzea eta sustatzea EHSSko erakundeetan 

 


