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ERANSKINA 
 
 
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN 2018. URTERAKO DIRU-
LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 
 
1.- Sarrera 
 
Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 8.1. 
artikuluak xedatzen du diru-laguntzei buruzko plan estrategiko bat egin behar dela 
nahitaez. Bertan zehaztuko dira, Sailaren diru-laguntzekin lotuta, plana aplikatzean 
lortu nahi diren helburuak eta ondorioak, bai eta horiek lortzeko epea, aurreikusten 
diren kostuak eta finantzatzeko iturriak ere; betiere aurrekontu-egonkortasunaren 
helburuak beteko direla bermatuta. 
 
Plan estrategikoa egiteko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak diru-laguntzen plan 
estrategikoa egiteko onartutako argibideei jarraitu zaie (01/15 zenbakiko zirkularra). 
Dokumentu horrek hainbat orientabide eta eredu jasotzen ditu sailetarako, planak 
egiteko orientazio gisa balio dezaten. 

 
2.- Planaren erakunde-esparrua eta iraupena 
 
Planak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren 2018ko diru-laguntzen jarduketa 
guztiak jasotzen ditu; nolanahi ere den, aurrekontuetan urte askotako partidak dituzten 
diru-laguntzen programei dagokienez, aurrekontu-zuzkidura horiek hartzen duten 
denbora-tartea jaso da. 
 
Diru-laguntzen programei dagozkien fitxek, halaber, 2017ko aurrekontu-zuzkidurak 
jasotzen dituzte, informatzeko eta programen gauzatze-mailarekin lotutako 
zenbatekoen bilakaera aztertu ahal izateko. 
 
3.- Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak 
 
Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak bat datoz XI. Legealdirako gobernu-
programarekin. Programa horrek lau oinarri, 10 ardatz, 175 konpromiso eta 650 
ekimen ditu. 
 
Programaren lau oinarriak hauek dira: Enplegua, Suspertzea eta Iraunkortasuna; Giza 
Garapena, Gizarteratzea, Berdintasuna eta kalitatezko Zerbitzu Publikoak; 
Bizikidetasuna eta Giza Eskubideak; Autogobernu gehiago eta hobea.  
 
Bestalde, gobernuaren ekintzak 10 ardatz estrategiko hauetan antolatzen dira: 
Hazkunde solidoa, enplegu gehiago eta hobearekin: Hazkunde iraunkorra; Hazkunde 
arduratsua, modernoa eta gardena; Osasunerako eskubide unibertsala; 
Bikaintasunezko hezkuntza, gizarte-oreka bermatzeko; Giza eta kultur garapena, 
bizikidetzarako; Integraziorako eta berdintasunerako gizarte-agenda; Kalitatezko 
zerbitzu publikoak; Bizikidetza eta Giza Eskubideak; Autogobernu gehiago eta hobea. 
 
Enplegu eta Gazteria Sailburuordetzaren zuzendaritzek (Enplegu eta Gizarteratze 
Zuzendaritza eta Gazteria Zuzendaritza) aurkezten dituzten ekimenak, funtsean, 
esparru honetan kokatzen dira: I. oinarria: Enplegua, Suspertzea eta Jasangarritasuna; 
I.1. ardatza: Hazkunde irmoa, enplegu gehiago eta hobearekin, “Enplegu gehiago eta 
hobea” konpromisoarekin lotuta. Hala ere, Sailburuordetza horren zenbait ekimen aurki 
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daitezke honako hauekin loturan: II. oinarria: Giza garapena, Gizarteratzea, 
berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak; II.4 ardatza “Gizarte-agenda 
integraziorako eta berdintasunerako”. 
 
II.4 ardatz horretan, “Gizarte-agenda integraziorako eta berdintasunerako”, Gizarte 
Politiketako Sailburuordetzaren ekimenak sartzen dira funtsean (Gizarte Zerbitzuetan 
Zuzendaritza eta Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza), bizikidetza-eredu 
gisa ulertutako gizarte-kohesio eta -elkartasunarekin, familiak eta haurrak 
laguntzearekin, eta aniztasunarekiko eta integrazioarekiko errespetuarekin zerikusia 
duten konpromisoen barruan. 
 
4.- Zuzendaritzaren diru-laguntzen lerroen laburpena. 
 

I.- Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 
 
1.- Diru-laguntza izenduna Novia Salcedo Fundazioari, gazte-enpleguarekin 
lotutako ekintza-proiektu eta -plan berritzaileak egiteko. 
2.-Diru-laguntza izenduna, Euskampus Fundazioari, azterketa ekonometrikoen 
bidez enplegu-eskatzaileen enpleagarritasuna aztertzeko. 
3.- Diru-laguntza izenduna Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal-Institutoari: 
konplexutasun demografikoa eta soziala proiektuaren garapenerako, 
enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak. 
4.- Diru-laguntza izenduna Deustuko Unibertsitateari. Ekintzailetasun Master 
duala. 
5.-Diru-laguntza izenduna AVA-ATA Euskal Autonomoen Elkarteari, kultura 
ekintzailearen funtzionamendu eta hedapenerako proiektuak egiteko. 
6.- Diru-laguntza izenduna AMPEAri, Arabako Emakume Profesional eta 
Enpresarien Elkarteari, ekintzailetzako ekintza-planak egiteko. 
 
II.- Gazteria Zuzendaritza: 
 
1.- Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, ohiko jarduerak 
finantzatzeko. 
2.- Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta 
Bizikidetza Plana garatzeko. 
3.- Gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 
4.- Gazteen mugikortasunerako eta trukerako ekintzak garatzeko diru-
laguntzak. 
5.- Diru-laguntzak garapenerako lankidetzako erakundeei, Euskadiko Gazteak 
Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 
6.- Diru-laguntzak EAEko tokiko erakundeei eta udalez gaindiko tokiko 
erakundeei, tokiko eremuan gazteentzako ekipamendu-sareak bultzatzeko. 
 
III.- Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren 
sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 
Dekretua gauzatzeko. 
2.- Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-
osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 
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3.- Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-
larrialdiko laguntzak. 
4.- Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean 
(apirilaren 7ko 2/2016 Legea) ezarritakoa betetzeko zuzkidura. Gizarte 
Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
udalak izango dira hartzaile. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kudeaketa 
hobetzeari dagokionez, 4 milioi euro gehiago bideratu dira 2017rako partida 
honetara, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016) 
ezarritakoa betetzeko. 
5.- Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: 
Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren sarea eta garapen komunitarioa 
eta parte-hartzea. 
6.- Diru-laguntza izenduna Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA), 
honako programa honetarako: Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean 
arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 
7.- Diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa 
honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen 
arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 
8.- Diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal 
Federazioari, honako programa honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen 
zerbitzua. 
9.- Diru-laguntza izenduna Claret Sozial Fondoa fundazioari, honako programa 
honetarako: Gizartetxe – gizarteratze integralerako zentroaren proiektua. 
10.- Diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta 
Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako programa honetarako: Entzumen-
urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 
11.- Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta 
Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Buru-
gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza 
juridikoko zerbitzua. 
12.- Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta 
Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Ateak 
Zabaldu. 
13.- Diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako 
Federazioari, honako programa honetarako: Esku-hartze sozialeko programak 
garatzea. 
14.- Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa 
honetarako: Elkarrekin bila. 
15.- Diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, 
honako programa honetarako: Pobrezia energetikoari aurre egitea. 
16.- Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen 
Behatokirako. 
17.- Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 
18.- Diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza 
Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-jarduerak garatzeko. 
19.- Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren 
arloan jarduketak sustatzeko. 
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20.- Diru-laguntza izenduna EDEKAri, ezintasunaren arloan jarduketak 
sustatzeko. 
21.- Diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan 
jarduketak sustatzeko. 
22.- Diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan 
jarduketak sustatzeko. 
23.- Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan 
jarduketak sustatzeko. 
24. Diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako 
berariazko programak bultzatzeko. 
25.- Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren 
aurkako jarduerak sustatzeko. 
26.- Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak 
indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, ordezkatutako gizataldeak gizartean 
ikusgarri jarriz, eta administrazioekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 
27.- Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak 
bultzatu, babestu eta sustatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko 
neurriak finantzatzeko. 
28.- Diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza 
indartzeko. 
29.- Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden 
adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzeko. 
30.- Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala 
finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 
31.- Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, 
desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren praktika, sustapena eta 
antolakuntza indartzeko. 
32. - Diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta 
solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 
33.- Diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen 
laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 
34.- Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 
35.- Diru-laguntza izenduna APCFri (Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko 
Elkarte Profesionala), beren senideak zaintzen dituzten pertsonak zaintzeko 
jarduerak sustatzeko. 
36.- Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR 
BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-etxebizitzak” proiekturako. 
37.- Diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten 
pertsonak artatzeko. 
38.- Diru-laguntza izenduna Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari. Nahikari 
programa: prostituzioaren eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 
39.- Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko 
gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 
40.- Diru-laguntza izenduna GIZALAB Gizarte Politikako Berrikuntza Zentroa 
Fundazioari, gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babesteko. 
41.- Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN 
FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza 
Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 
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42.- Diru-laguntza izenduna “BIYAR-BAT” Erretiratuen Egoitza Soziala 
Elkarteari (Lasarte-Oria), Lasarte-Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen 
arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzeko hainbat jarduera egiteko. 
43. Diru-laguntza izenduna Arabako gorren Guraso eta Lagunen ASPASOR 
Elkarteari. 
44.- Diru-laguntza izenduna Familia Zaintzaileen eta Mendetasuna duten 
Pertsonen Elkarteari (ASCUDEAN). Lokala egokitzeko. 
45.- Diru-laguntza izenduna FUNDACIÓN TUTELAR BEROAri: tutoretza-
aurreko kasuen azterketa. 
 
IV.- Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
 
1. - Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren 
Euskal Behatokiari (IKUSPEGI). 
2.- Agindua, immigrazioaren arloko teknikariak kontratatzeko eta 
immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko diru-
laguntzak emateko oinarriak onartzen dituena. (TEC). 
3.- Diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren aurka eta tratu-
berdintasunaren alde borrokatzeko proiekturako. 
4.- Diru-laguntza izenduna GOIZTIRI elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
5.- Diru-laguntza izenduna ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, ijito-errumaniar 
komunitatearen esku-hartzeko proiektu integrala babesteko. 
6.- Diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei 
harrera egiteko. 
7.- Diru-laguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etorkinei harrera egiteko. 
8.- Diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko 
Euskadiko GKE Koordinakundeari, immigrazioaren eremuan jarduketak 
sustatzeko. 
9.- Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familia- eta 
komunitate-politikako proiektua babesteko. 
10.- Diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako 
gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-
zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 
11.- Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familiekin 
egiten duen esku-hartze integraleko proiektua babesteko. 
12.- Diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 
13.- Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari 
(CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 
14.- Diru-laguntza izenduna HEGOAK elkarteari, Jaialdia eta EAEko 
udalerrietako hedapenak egin ditzan. 
15.- Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari 
(CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
16.- Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai 
juridikoetan babesa emateko. 
17.- Diru-laguntza izenduna COSMOPOLIS elkarteari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko. 
18.- Diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio 
Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko. 
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19.- Diru-laguntza izenduna ADISKIDETUAK - Atzerritarrekiko Elkartasunerako 
Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
20.- Diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko 
Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
21.- Diru-laguntza izenduna ARABAKO ABOKATUEN ELKARTEAri, etorkinei 
gai juridikoetan babesa emateko. 
22.- Diru-laguntza izenduna GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGOAri, 
etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
23.- Diru-laguntza izenduna BIZKAIKO ABOKATUEN BAZKUNAri, etorkinei gai 
juridikoetan babesa emateko. 
24.- Diru-laguntza izenduna SOSARRAZAKERIA Gipuzkoa elkarteari, etorkinei 
gai juridikoetan babesa emateko. 
25.- Diru-laguntzak seme-alabak dituzten familiei, uztailaren 16ko 176/2002 
Dekretuaren, maiatzaren 30eko 109/2006 Dekretuaren, abenduaren 19ko 
255/2006 Dekretuaren eta martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera. 
26.- Familia eta lana bateratzeko diru-laguntzak, ekainaren 29ko 177/2010 
Dekretua betez (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatu zen). 
27.- Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduerak 
sustatzeko. 
28.- Diru-laguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako. 
29.- Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta 
familia bateratzearen arloko jarduketak gauzatzeko. 
30.- Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, seme-alabak dituzten familiei 
laguntzeko. 
31.- Gipuzkoako hirugarren adinekoen erakundeei laguntza ematea. 
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ENPLEGU ETA GIZARTERATZE ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: 2019-2028 aldia gazte-enpleguaren hamarkada izateko aitorpena indartzea eta jarraipena ematea. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: diru-laguntza izenduna Novia Salcedo Fundazioari, gazte-enpleguarekin lotutako ekintza-proiektu eta -plan 
berritzaileak egiteko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Novia Salcedo Fundazioari, gazte-enpleguarekin lotutako 
ekintza-proiektu eta -plan berritzaileak egiteko. 

2017 2018 

1. helburua: 2019-2028 aldia gazte-enpleguaren hamarkada izateko aitorpena indartzea eta jarraipena ematea. 
1. ekintza: gazte-enplegua sustatzeko eta babesteko ekintzak. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (2) 
45.000 € 45.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: 2019-2028 aldia gazte-enpleguaren hamarkada izateko aitorpena indartzea eta jarraipena ematea. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: diru-laguntza izenduna Novia Salcedo Fundazioari, gazte-enpleguarekin lotutako ekintza-proiektu eta -plan 
berritzaileak egiteko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 2017 2018 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Novia Salcedo Fundazioari, 
gazte-enpleguarekin lotutako ekintza-proiektu eta -plan berritzaileak egiteko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 45.000 € %100 45.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 45.000 € %100 45.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 45.000 € %100 45.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 45.000 € %100 45.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: 2019-2028 aldia gazte-enpleguaren hamarkada izateko aitorpena indartzea eta jarraipena ematea. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: diru-laguntza izenduna Novia Salcedo Fundazioari, gazte-enpleguarekin lotutako ekintza-proiektu eta -plan 
berritzaileak egiteko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza 

1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Novia Salcedo Fundazioari, gazte-enpleguarekin lotutako ekintza-proiektu eta -plan 
berritzaileak egiteko. 
Sektore hartzaileak Gazteen sektorea 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Enplegu-eskatzaileen enpleagarritasunaren azterketa. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: Diru-laguntza izenduna, Euskampus Fundazioari, azterketa ekonometrikoen bidez enplegu-eskatzaileen 
enpleagarritasuna aztertzeko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna, Euskampus Fundazioari, azterketa ekonometrikoen bidez 
enplegu-eskatzaileen enpleagarritasuna aztertzeko. 2017 2018 

1. helburua: Enplegu-eskatzaileen enpleagarritasunaren azterketa. 
1. ekintza: Azterketa ekonometrikoak burutzea. 

1. adierazlea: Azterketa ekonometrikoak. 
0 € 70.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: kultura ekintzailearen funtzionamendurako eta hedapenerako proiektuak egitea. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: Diru-laguntza izenduna, Euskampus Fundazioari, azterketa ekonometrikoen bidez enplegu-eskatzaileen 
enpleagarritasuna aztertzeko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 2017 2018 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna, Euskampus Fundazioari, 
azterketa ekonometrikoen bidez enplegu-eskatzaileen enpleagarritasuna aztertzeko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %0 70.000 € %100 
7. kapitulua: 0 € %0 0 %0 

Guztira: 0 € %0 70.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %0 70.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 %0 
Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 70.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: kultura ekintzailearen funtzionamendurako eta hedapenerako proiektuak egitea. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: Diru-laguntza izenduna, Euskampus Fundazioari, azterketa ekonometrikoen bidez enplegu-eskatzaileen 
enpleagarritasuna aztertzeko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna, Euskampus Fundazioari, azterketa ekonometrikoen bidez enplegu-eskatzaileen 
enpleagarritasuna aztertzeko. 
Sektore hartzaileak Enplegu-eskatzaileak. 
Laguntzak emateko 
prozedura Diru-laguntza izenduna. 

  



11 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak sortu. 
Diru-laguntzen 3. lerroa: Diru-laguntza izenduna Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal-Institutoari: konplexutasun demografikoa eta soziala proiektuaren 
garapenerako, enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal-Institutoari: konplexutasun 
demografikoa eta soziala proiektuaren garapenerako, enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak. 

2017 2018 

1. helburua: Enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak sortu. 
1. ekintza: konplexutasun demografikoa eta soziala proiektuaren garapena. 

1. adierazlea: Bermatutako proiektuak. 
0 € 80.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak sortu. 
Diru-laguntzen 3. lerroa: Diru-laguntza izenduna Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal-Institutoari: konplexutasun demografikoa eta soziala proiektuaren 
garapenerako, enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 2017 2018 

1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal-
Institutoari: konplexutasun demografikoa eta soziala proiektuaren garapenerako, 
enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak. 

Zenbatekoa 
eurotan % Zenbatekoa 

eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %0 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 0 € %0 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %0 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 80.000 € %100 

 
4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak sortu. 
Diru-laguntzen 3. lerroa: Diru-laguntza izenduna Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal-Institutoari: konplexutasun demografikoa eta soziala proiektuaren 
garapenerako, enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal-Institutoari: konplexutasun demografikoa eta soziala 
proiektuaren garapenerako, enpleagarritasun eta kolaborazio eredu berriak. 
Sektore hartzaileak Enplegu-eskatzaileak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Ekintzailetasunerako Formazioa 
Diru-laguntzen 4. lerroa: Diru-laguntza izenduna Deustuko Unibertsitateari. Ekintzailetasun Master duala. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Deustuko Unibertsitateari. Ekintzailetasun Master duala. 2017 2018 
1. helburua: Ekintzailetasunerako Formazioa. 

1. ekintza: Masterra garatu. 
1. adierazlea: Masterraren garapena. 

0 € 45.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Ekintzailetasunerako Formazioa 
Diru-laguntzen 4. lerroa: Diru-laguntza izenduna Deustuko Unibertsitateari. Ekintzailetasun Master duala. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 2017 2018 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Deustuko Unibertsitateari. 
Ekintzailetasun Master duala. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %0 45.000 € %100 
7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 0 € %0 45.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %0 45.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 
Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 45.000 € %100 

 
4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: : Ekintzailetasunerako Formazioa. 
Diru-laguntzen 4. lerroa: Diru-laguntza izenduna Deustuko Unibertsitateari. Ekintzailetasun Master duala. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna Deustuko Unibertsitateari. Ekintzailetasun Master duala. 
Sektore hartzaileak Enpleguarekin harremana duten profesionalak. 
Laguntzak emateko 
prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: kultura ekintzailearen funtzionamendurako eta hedapenerako proiektuak egitea. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna AVA-ATA EUSKADI Euskal Autonomoen Elkarteari. Kultura ekintzailearen funtzionamendua 
eta hedapena. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna AVA-ATA EUSKADI Euskal Autonomoen Elkarteari. Kultura 
ekintzailearen funtzionamendua eta hedapena. 2017 2018 

1. helburua: kultura ekintzailearen funtzionamendurako eta hedapenerako proiektuak egitea. 
1. ekintza: kultura ekintzailea sustatzeko jarduerak. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua. 
100.000  € 100.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: kultura ekintzailearen funtzionamendurako eta hedapenerako proiektuak egitea. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna AVA-ATA EUSKADI Euskal Autonomoen Elkarteari, kultura ekintzailearen funtzionamendu 
eta hedapenerako proiektuak egiteko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 2017 2018 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna AVA-ATA EUSKADI Euskal 
Autonomoen Elkarteari, kultura ekintzailearen funtzionamendu eta hedapenerako 
proiektuak egiteko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 %0 

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: kultura ekintzailearen funtzionamendurako eta hedapenerako proiektuak egitea. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna AVA-ATA EUSKADI Euskal Autonomoen Elkarteari, kultura ekintzailearen funtzionamendu 
eta hedapenerako proiektuak egiteko. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna AVA-ATA EUSKADI Euskal Autonomoen Elkarteari, kultura ekintzailearen 
funtzionamendu eta hedapenerako proiektuak egiteko. 
Sektore hartzaileak Autonomoak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: ekintzailetza-planetan emakumeen ekimenak sustatzea eta aholkatzea. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna AMPEA-Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkarteari. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna AMPEA-Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien 
Elkarteari. 

2017 2018 

1. helburua: ekintzailetza-planetan emakumeen ekimenak sustatzea eta aholkatzea. 
1. ekintza: emakume profesional eta enpresariek eginiko ekimenak sustatzeko jarduerak. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua. 
40.000 € 40.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: ekintzailetza-planetan emakumeen ekimenak sustatzea eta aholkatzea. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna AMPEA-Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkarteari. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 2017 2018 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna AMPEA-Arabako Emakume 
Profesional eta Enpresarien Elkarteari. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 
7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 
 
4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: ekintzailetza-planetan emakumeen ekimenak sustatzea eta aholkatzea. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna AMPEA-Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkarteari. 
Organoa: Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza. 
1. programa: (3211 Enplegua) Diru-laguntza izenduna AMPEA-Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkarteari. 
Sektore hartzaileak Arabako profesional eta enpresari emakumeak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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GAZTERIA ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, ohiko jarduerak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, ohiko jarduerak 
finantzatzeko. 2017 2018 

1. helburua: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
1. ekintza: EAEn gazteen asoziazionismoa sustatzea eta elkarteen funtzionamendua eta jarduerak 
babestea. 

1. adierazlea: diru-laguntza izendunak Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari (EGK-EGK). 

200.000 € 200.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, ohiko jarduerak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluari, ohiko jarduerak finantzatzeko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 200.000 € %100 200.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, ohiko jarduerak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, ohiko jarduerak finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, Bake eta Bizikidetza Plana garatzea. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta Bizikidetza 
Plana garatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
1. ekintza: EAEn gazteen asoziazionismoa sustatzea eta elkarteen funtzionamendua eta jarduerak 
babestea. 

1. adierazlea: diru-laguntza izendunak Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari (EGK-EGK). 

15.000 € 15.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, Bake eta Bizikidetza Plana garatzea. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluari, Bake eta Bizikidetza Plana garatzeko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta Bizikidetza Plana garatzeko. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta Bizikidetza Plana garatzeko. 
Sektore hartzaileak Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 3. lerroa: GAZTERIAREN ARLOKO PROGRAMAK (18/19): gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko diru-
laguntzak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 2017 2018 
1. helburua: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 

1. ekintza: EAEn gazteen asoziazionismoa sustatzea eta elkarteen funtzionamendua eta jarduerak 
babestea. 

1. adierazlea: diru-laguntzak gazteriaren arloko programa eta jarduketetarako, irabazi-asmorik 
gabeko erakundeetarako. 

536.000 € 536.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 3. lerroa: GAZTERIAREN ARLOKO PROGRAMAK (18/19): gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko diru-
laguntzak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3222 Gazteria) Gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko 
diru-laguntzak. 

Zenbateko
a eurotan1 % Zenbateko

a eurotan2 % 

4. kapitulua: 536.000 € %100 536.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 536.000 € %100 536.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 536.000 € %100 536.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 536.000 € %100 536.000 € %100 
  

                                                           
1
 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 268.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 268.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
2
 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 268.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 268.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 3. lerroa: GAZTERIAREN ARLOKO PROGRAMAK (18/19): gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko diru-
laguntzak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria ) GAZTERIAREN ARLOKO PROGRAMAK (18/19): gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko diru-
laguntzak. 
Sektore hartzaileak EAEko pertsona juridikoak, publikoak edo pribatuak, irabazi-asmorik gabeak. 
Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 4. lerroa: 2018ko GAZTEEN ARTEKO TRUKEA: gazteen mugikortasunerako eta trukerako ekintzak garatzeko diru-laguntzak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Gazteen mugikortasunerako eta trukerako ekintzak garatzeko diru-laguntzak. 2017 2018 
1. helburua: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 

1. ekintza: gazteen mugikortasuna sustatzea. 
1. adierazlea: diru-laguntzak gazteen mugikortasun-proiektuetarako. 

145.000 € 145.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 4. lerroa: 2018ko GAZTEEN ARTEKO TRUKEA: gazteen mugikortasunerako eta trukerako ekintzak garatzeko diru-laguntzak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3222 Gazteria) Gazteen mugikortasunerako eta trukerako ekintzak 
garatzeko diru-laguntzak. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 145.000 € %100 145.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 145.000 € %100 145.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 145.000 € %100 145.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 145.000 € %100 145.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gazteen asoziazionismoaren parte-hartzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 4. lerroa: 2018ko GAZTEEN ARTEKO TRUKEA: gazteen mugikortasunerako eta trukerako ekintzak garatzeko diru-laguntzak. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Gazteen mugikortasunerako eta trukerako ekintzak garatzeko diru-laguntzak. 
Sektore hartzaileak EAEko pertsona juridikoak, publikoak edo pribatuak, irabazi-asmorik gabeak. 
Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gazteentzako programak eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZANEN 2018KO PROIEKTUAK: diru-laguntzak garapenerako lankidetzako 
erakundeei, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntzak garapenerako lankidetzako erakundeei, Euskadiko Gazteak Lankidetzan 
programarako proiektuak aurkezteko. 2017 2018 

1. helburua: gazteentzako programak eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea. 
1. ekintza: Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa antolatzea. 

1. adierazlea: gobernuz kanpoko erakundeak. 
60.000 € 70.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gazteentzako programak eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZANEN 2017KO PROIEKTUAK: diru-laguntzak garapenerako lankidetzako 
erakundeei, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntzak garapenerako lankidetzako erakundeei, 
Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 60.000 € %100 70.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 60.000 € %100 70.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 60.000 € %100 70.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 60.000 € %100 70.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gazteentzako programak eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZANEN 2018KO PROIEKTUAK: diru-laguntzak garapenerako lankidetzako 
erakundeei, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntzak garapenerako lankidetzako erakundeei, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako 
proiektuak aurkezteko. 
Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko garapenerako lankidetzako erakundeak. 
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Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa. 
2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gazte-politika integralak bultzatzea. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (18/19): diru-laguntzak EAEko tokiko erakundeei eta udalez gaindiko tokiko 
erakundeei, tokiko eremuan gazteentzako ekipamendu-sareak bultzatzeko. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntzak EAEko tokiko erakundeei eta udalez gaindiko tokiko erakundeei, 
tokiko eremuan gazteentzako ekipamendu-sareak bultzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: gazte-politika integralak bultzatzea. 
1. ekintza: EAEko gazte-ekipamenduen sarea bultzatzea. 

1. adierazlea: diru-laguntzak tokiko erakundeei, gazte-ekipamenduen sarea indartzeko. 
290.000 € 290.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gazte-politika integralak bultzatzea. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (18/19): diru-laguntzak EAEko tokiko erakundeei eta udalez gaindiko tokiko 
erakundeei, tokiko eremuan gazteentzako ekipamendu-sareak bultzatzeko. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntzak EAEko tokiko erakundeei eta udalez 
gaindiko tokiko erakundeei, tokiko eremuan gazteentzako ekipamendu-sareak 
bultzatzeko. 

Zenbateko
a eurotan3 % Zenbateko

a eurotan4 % 

4. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 
7. kapitulua: 290.000 € %100 290.000 € %100 

Guztira: 290.000 € %100 290.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 
7. kapitulua, guztira: 290.000 € %100 290.000 € %100 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 290.000 € %100 290.000 € %100 
  

                                                           
3
 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da: 

- 145.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 145.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
4
 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 145.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 145.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gazte-politika integralak bultzatzea. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (17/18): diru-laguntzak EAEko tokiko erakundeei eta udalez gaindiko tokiko 
erakundeei, tokiko eremuan gazteentzako ekipamendu-sareak bultzatzeko. 
Organoa: Gazteria Zuzendaritza 
1. programa: (3222 Gazteria) Diru-laguntzak EAEko tokiko erakundeei eta udalez gaindiko tokiko erakundeei, tokiko eremuan gazteentzako 
ekipamendu-sareak bultzatzeko. 
Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeak, nortasun juridikoa dutenak, eta 

mankomunitateak edo udalaz gaindiko erakundeak, nortasun juridikoa dutenak. 
Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa 
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GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-
laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretua gauzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-
hartze sozialaren arloko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 2017 2018 

1. helburua: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialaren arloko jarduerak finantzatzen laguntzea, bereziki, honako gai hauen barruan 
sartzen badira edo hauekin lotuta baldin badaude: gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea, familiaren babesa, haur eta 
nerabeentzako arreta eta babesa, etorkinen integrazioa, eta orokorrean, kultura-artekotasuna, adinekoentzako 
arreta eta babesa, mendekotasuna duten pertsonentzako eta orokorrean, desgaitasuna duten pertsonentzako 
arreta eta babesa eta askatasun eta dibertsitate afektibo-sexuala. 

1. ekintza: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialeko jarduerak. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (319)  

3.743.480 € 3.743.480 € 

2. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze 
asoziatiboa indartzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 

2017 2018 

1. helburua: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialaren arloko jarduerak finantzatzen laguntzea, bereziki, honako gai hauen barruan 
sartzen badira edo hauekin lotuta baldin badaude: gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea, familiaren babesa, haur eta 
nerabeentzako arreta eta babesa, etorkinen integrazioa, eta orokorrean, kultura-artekotasuna, adinekoentzako 
arreta eta babesa, mendekotasuna duten pertsonentzako eta orokorrean, desgaitasuna duten pertsonentzako 
arreta eta babesa eta askatasun eta dibertsitate afektibo-sexuala. 

1. ekintza: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialeko jarduerak. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (107) 

599.000 € 599.000 € 

3. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko jarduerak 
egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 

2017 2018 

1. helburua: esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko ikerketak eta txostenak sustatzeko finantzaketan 
laguntzea. 

1. ekintza: esku-hartze sozialerako ezagutzaren kudeaketa sustatzeko jarduerak. 
1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (60) 

450.000 € 450.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-
laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretua gauzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak pertsonekin, familiekin, 
taldeekin eta komunitateekin esku-hartze sozialaren arloko jarduerak egiten dituzten 
hirugarren sektoreko erakundeei. 

Zenbateko
a eurotan5 % Zenbateko

a eurotan6 % 

4. kapitulua: 3.743.480 € %100 3.743.480 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 3.743.480 € %100 3.743.480 € %100 
2. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ekintza 
boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren 
sektoreko erakundeei. 

Zenbatekoa 
eurotan7 % Zenbatekoa 

eurotan8 % 

4. kapitulua: 599.000 € %100 599.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 599.000 € %100 599.000 € %100 
  

                                                           
5
 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 2.620.436 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 1.123.044 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
6
 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 2.620.436 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 1.123.044 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
 

7
 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 419.300 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 179.700 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
8
 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 419.300 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 179.700 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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3. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ezagutza 
kudeatzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 

Zenbatekoa 
eurotan9 % Zenbatekoa 

eurotan10 % 

4. kapitulua: 450.000 € %100 450.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 450.000 € %100 450.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 4.692.480 € %100 4.692.480 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 4.692.480 € %100 4.692.480 € %100 
  

                                                           
9
 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 315.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 135.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
10

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 315.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 135.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-
laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretua gauzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-hartze sozialaren arloko 
jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundeak. 
Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. 
2. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko 
jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 
Sektore hartzaileak Gizarte-ekimeneko erakunde pribatuak. 
Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. 
3. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren 
sektoreko erakundeei. 
Sektore hartzaileak Gizarte-ekimeneko erakunde pribatuak. 
Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

2. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ardurapeko esparruetan. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: - Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege 
Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza 
ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko 
neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 

2017 2018 

1. helburua: genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek diru-laguntza jasotzea, betiere, baliabide 
ekonomikorik ez badute, eta adinagatik, prestakuntza- edo espezializazio-faltagatik eta gizarte-arloko beste arrazoi 
batzuengatik zailtasun bereziak baldin badituzte lana aurkitzeko. Eskubide subjektibo hori aitortzearen xedea da 
arestian aipatutako lege organiko horren printzipio gidarietako bat bermatzea; hau da, genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeentzako baliabide ekonomikoak bermatzea, haien gizarteratzea errazteko. 

1. ekintza: laguntza ekonomikoa biktimaren familia-erantzukizunen araberakoa da eta funtsezko helburutzat 
du diru-sarrerarik eza behin-behinean arintzea, biktimak bizirauteko gutxieneko baliabide batzuk izan ditzan 
erasotzailearengandik independizatu eta bere egoera egonkortzeko. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (143) 

1.100.000 € 1.100.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ardurapeko esparruetan. 
Diru-laguntzen 2.lerroa: genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege 
Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak 
(genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. 
artikuluan aurreikusi moduan. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 1.100.000 
€ 

%100 1.100.000 
€ 

%100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 
Guztira: 1.100.000 

€ 
%100 1.100.000 

€ 
%100 

4. kapitulua, guztira: 1.100.000 
€ 

%100 1.100.000 
€ 

%100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 1.100.000 
€ 

%100 1.100.000 
€ 

%100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

2. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ardurapeko esparruetan. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: - Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege 
Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 
Lege Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 
Sektore hartzaileak Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak. 
Laguntzak emateko prozedura Eskaerak aurkeztu ondoren, erabat beteta daudenean, Gizarte Zerbitzuen zuzendariak berariaz eta 

arrazoituta emandako ebazpen baten bidez ebatziko da. Laguntza ekonomiko hau abenduaren 
28ko 1/2004 Lege Organikoan (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei 
buruzkoa) aurreikusita dago. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 3. lerroa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-
larrialdiko laguntzak. 2017 2018 

1. helburua: lehen mailako gizarte-zerbitzuak indartzea, beren ahaleginak pertsona guztien autonomia funtzionala 
eta harreman-integrazioa edo integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko berariazko funtziora bidera 
ditzaten. 

1. ekintza: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. 
1. adierazlea: bizikidetza-unitate onuradunen kopurua (30.500) 
2. adierazlea: onuradunen kopurua (58.000) 

23.000.000 € 23.000.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: : gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 3. lerroa: gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2017 2018 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 
18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 23.000.000 
€ 

%100 23.000.000 
€ 

%100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 
Guztira: 23.000.000 

€ 
%100 23.000.000 

€ 
%100 

4. kapitulua, guztira: 23.000.000 
€ 

%100 23.000.000 
€ 

%100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 23.000.000 
€ 

%100 23.000.000 
€ 

%100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 3. lerroa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak. 
Sektore hartzaileak EAEko udalak 
Laguntzak emateko prozedura Araudi erregulatzailean ezarritako parametroen arabera banatuko da.  
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 4. lerroa: Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean ezarritakoa betetzeko 
zuzkidura. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza kudeatzen ditu, eta horien hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko udalak dira. Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen kudeaketa hobetzeari dagokionez, 4 milioi euro gehiago bideratu dira 2017rako partida honetara, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016) ezarritakoa betetzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Gizarte-larrialdietarako laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean 
(apirilaren 7ko 2/2016 Legea) ezarritakoa betetzeko zuzkidura. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak izango dira hartzaile. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kudeaketa 
hobetzeari dagokionez, 4 milioi euro gehiago bideratu dira 2017rako partida honetara, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016) ezarritakoa betetzeko. 

2017 2018 

1. helburua: lehen mailako gizarte-zerbitzuak indartzea, beren ahaleginak pertsona guztien autonomia funtzionala 
eta harreman-integrazioa edo integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko berariazko funtziora bidera 
ditzaten. 

1. ekintza: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. 
1. adierazlea: bizikidetza-unitate onuradunen kopurua (30.500) 
2. adierazlea: onuradunen kopurua (58.000) 

4.000.000 € 4.000.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 4. lerroa: Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016 Legea) 
ezarritakoa betetzeko zuzkidura. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak izango dira 
hartzaile. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kudeaketa hobetzeari dagokionez, 4 milioi euro gehiago bideratu dira 2017rako partida honetara, 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016) ezarritakoa betetzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Gizarte-larrialdietarako laguntzak. Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016 Legea) ezarritakoa betetzeko 
zuzkidura. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko udalak izango dira hartzaile. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kudeaketa 
hobetzeari dagokionez, 4 milioi euro gehiago bideratu dira 2017rako partida honetara, 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016) ezarritakoa 
betetzeko. 

Zenbateko
a eurotan % 

Zenbateko
a eurotan % 

4. kapitulua: 4.000.000 € 00% 4.000.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 4.000.000 € %0 4.000.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 4.000.000 € %0 4.000.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 4.000.000 € %0 4.000.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 4. lerroa: Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean ezarritakoa 
betetzeko zuzkidura. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritza kudeatzen ditu, eta horien hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko udalak dira. 
Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kudeaketa hobetzeari dagokionez, 4 milioi euro gehiago bideratu dira 2017rako partida honetara, 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016) ezarritakoa betetzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Gizarte-larrialdietarako laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016 
Legea) ezarritakoa betetzeko zuzkidura. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak izango 
dira hartzaile. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kudeaketa hobetzeari dagokionez, 4 milioi euro gehiago bideratu dira 2017rako partida 
honetara, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016) ezarritakoa betetzeko. 
Sektore hartzaileak EAEko udalak 
Laguntzak emateko prozedura Araudi erregulatzailean ezarritako parametroen arabera banatuko da. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren 
sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: 
Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 

2017 2018 

1. helburua: gizarteratzen laguntzeko zerbitzu bat eskaintzea, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekiko osagarria den 
modu espezializatu batean, gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzen laguntzeko, 
ingurunean eta pertsonengan aldaketak sustatuz eta haien autonomia indartuz. 

1. ekintza: Gizarteratzeko Zerbitzu Integrala 
1. adierazlea: artatutako pertsonen kopurua (115) 
2. adierazlea: beren egoera hobetu duten pertsonen kopurua (% 75) 

2. helburua: gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei oinarrizko konpetentzia sozialak eta 
pertsonalak garatuz eta gizarteratze-ibilbide pertsonalak indartuz gizarteratzen laguntzea, horretarako gizarte-
hezkuntzako eta laguntza sozialeko esku-hartzeak eginda, gizarte-hezkuntzako prestakuntza-espazioak sortuz. 

1. ekintza: gizarteratzearen aldeko gizarte-hezkuntza arloko tailerren sarea  
1. adierazlea: parte-hartzaileen kopurua (440) 
2. adierazlea: gizarte-hezkuntzako konpetentziak neurtzeko adierazleen gutxienez % 75ean 
eboluzionatzen ari diren pertsonen kopurua (220) 
3. adierazlea: lanpostu bat aurkitu duten edo beste baliabide batean prestakuntza jasotzen jarraitzen 
duten pertsonen kopurua. (220) 

3. helburua: eremu komunitarioak herritarren parte-hartzea eta esku-hartze soziala garatzeko daukan rola 
sustatzea. 

1. ekintza: gizarteratzearen aldeko garapen komunitarioko eta parte-hartze sozialeko proiektuen sarearekin 
lotutako jarduketak. 

1. adierazlea: Saregune proiektuaren garapena 
2. adierazlea: Zubiguneak proiektuaren garapena 
3. adierazlea: Auzo Tv proiektuaren garapena 
4. adierazlea: Araban borondatezko ekintza bultzatzeko proiektuaren garapena 
5. adierazlea: boluntariotza eta parte-hartze soziala sustatzeko proiektuaren garapena. 

395.850 € 395.850 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako 
tailerren sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, 
honako programa honetarako: Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren sarea eta 
garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 

Zenbateko
a eurotan11 % Zenbateko

a eurotan12 % 

4. kapitulua: 395.850 € %100 395.850 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 395.850 € %100 395.850 € %100 
4. kapitulua, guztira: 395.850 € %100 395.850 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 395.850 € %100 395.850 € %100 
  

                                                           
11

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 277.095 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 118.755 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
12

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 277.095 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 118.755 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izendunak Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren eskumeneko jarduketa-eremuetan sartzen diren 
gizarte-intereseko proiektuetarako 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: Zerbitzu integrala, gizarte-
heziketako tailerren sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 
Sektore hartzaileak Sartu elkartea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
  



39 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA), honako programa honetarako: 
Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Matia Gerontologia Institutua fundazioari 
(INGEMA), honako programa honetarako: Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean arreta emateko eredu 
integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 

2017 2018 

1. helburua: herritarren eta sektore publiko, pribatu eta sozialaren parte-hartzea sustatzea, Euskal Autonomia 
Erkidegoan zahartzen ari diren pertsonen bizimodua erraztuko duten inguruneak sustatzeko lagunkoitasun-
mugimendu bat garatu dadin. 

1. ekintza: atxikitako udalerrien sarea zabaltzea, bisitatuz, lagunduz eta sarearekin eta WHO Global Network 
of Age-friendly Cities and Communities erakundearekin bat egiteko gestioetarako babesa emanez. 

1. adierazlea: bisita eta proiektuaren aurkezpena. 
2. adierazlea: atxikitako udalerri guztiei ezartzeko aholkularitza ematea. 
3. adierazlea: beste udalerri batzuek bat egiteko gestioak. 
4. adierazlea: udalerriei laguntza eta prestakuntza. 
5. adierazlea: udalerri pilotu bati Lagunkoitasun Plana garatzen eta neurriak ezartzen laguntzea. 

2. ekintza: Euskadi Lagunkoia proiektuaren Euskal Autonomia Erkidegoko diagnostiko orokorra egitea. 
1. adierazlea: Euskadiko lagunkoitasunari buruzko txosten diagnostikoa. 

150.000 € 150.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA), honako programa honetarako: 
Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Matia Gerontologia 
Institutua fundazioari (INGEMA), honako programa honetarako: Adinekoekin lotutako 
I+Gko ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak 
bultzatzea. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 150.000 € %100 150.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 150.000 € %100 150.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 150.000 € %100 150.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 150.000 € %100 150.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA), honako programa honetarako: 
Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA), honako programa 
honetarako: Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 
Sektore hartzaileak Matia Gerontologia Institutua fundazioa (INGEMA). Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko 

gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa 
Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa 
honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak 
gauzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen 
praktika hobetzea sustatzea.  

1. ekintza: gizarte-zerbitzuen arloko ikerketa, dokumentazioa eta zabalpena. 
1. adierazlea: Entitate eta Zentroen Direktorioa eguneratzea 
2. adierazlea: Zerbitzuan aldizkariaren 3 zenbaki egitea 
3. adierazlea: gizarte-zerbitzuei buruzko Gizarteratuz aldizkariaren 6 zenbaki egitea eta kaleratzea 
4. adierazlea: dokumentuen funtsa etengabe eguneratzea 
5. adierazlea: albiste-buletin elektronikoak: zazpi gai-arlo landuz, hamabostean behin egin eta 
zabaltzea. 
6. adierazlea: kontsultei eta eskaerei erantzutea. 
7. adierazlea: Gizarte Gaietako Behatokiaren Ikuspegiak hamabostekaria egitea eta zabaltzea  
8. adierazlea: Ikuspegiak-en web-plataforma mantentzea. 

211.385 € 223.400 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa 
Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga 
Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) 
gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 

Zenbateko
a eurotan13 % Zenbateko

a eurotan14 % 

4. kapitulua: 211.385 € %100 223.400 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 211.385 € %100 223.400 € %100 
4. kapitulua, guztira: 211.385 € %100 223.400 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 211.385 € %100 223.400 € %100 
  

                                                           
13

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 137.400 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 73.985 €, 2017ko konpromiso-kreditu gisa. 
14

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 145.210 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 78.190 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa 
Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta 
Ikerketa Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 
Sektore hartzaileak Eguía-Careaga Fundazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako programa 
honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen 
Euskal Federazioari, honako programa honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 

2017 2018 

1. helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko gorren bizitzako esparru guztietan komunikazio-oztopoak deuseztatzea 
sustatzea, zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzuaren bitartez, beren gestio pertsonaletan eta/edo profesionaletan 
zeinu-hizkuntzako interpretazio-zerbitzu bat erabiltzeko aukera emanez. 

1. ekintza: eguneroko gestio pertsonalak –adibidez, banku-gestioak, kontsultako zerbitzu medikoak eta beste– 
egiteko eskatutako zerbitzuak. Zerbitzu horiek erabiltzeko, pertsona gorrak dagokion lurralde-elkarteari aurrez 
erreserbatu behar dizkio. 

1. adierazlea: emandako zerbitzuen kopurua (2.700) 

138.000 € 138.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako programa 
honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-
Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako programa honetarako: Zeinu-
hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 

Zenbateko
a eurotan15 % Zenbateko

a eurotan16 % 

4. kapitulua: 138.000 € %100 138.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 138.000 € %100 138.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 138.000 € %100 138.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 138.000 € %100 138.000 € %100 
  

                                                           
15

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 96.600 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 41.400 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
16

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 96.600 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 41.400 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako programa 
honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako 
programa honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 
Sektore hartzaileak Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik 

gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
  



47 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna Claret Sozial Fondoa fundazioari, honako programa honetarako: Gizartetxe – gizarteratze 
integralerako zentroaren proiektua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Claret Sozial Fondoa fundazioari, honako 
programa honetarako: Gizartetxe – gizarteratze integralerako zentroaren proiektua. 

2017 2018 

1. helburua: arrazoi pertsonal, sozial eta/edo ekonomikoak direla-eta pobrezian eta gizarte-bazterkeria egoeran 
dauden pertsonen egoera hobetzen eta duintasuna ematen, bizi-kalitate hobea lortzen eta pertsonalki eta 
profesionalki gaitzen laguntzea, autonomia pertsonala berreskuratzeko eta hobetzeko, gizarteratzeko eta 
laneratzeko laguntza integral koordinatua, profesionala eta pertsonalizatua emanez. 

1. ekintza: gizarteratze-bide baten pauso guztiak bilduko dituen gizarteratze integraleko zentro bat 
eskaintzea. 

1. adierazlea: hasierako abegia eta gizarte-laguntza 
2. adierazlea: Lehen Mailako Arreta, oinarrizko beharren estaldura 
3. adierazlea: eguneko arreta, eguneko zentroan 
4. adierazlea: etxebizitza batean abegi egitea 
6. adierazlea: gizarte-heziketako tailerrak 
4. adierazlea: enplegurako gaikuntza 
6. adierazlea: laneratze-enpresa baten bidezko kontratazioa 

70.000 € 70.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 9. lerroa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Claret Sozial Fondoa fundazioari, honako programa 
honetarako: Gizartetxe – gizarteratze integralerako zentroaren proiektua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Claret Sozial Fondoa 
fundazioari, honako programa honetarako: Gizarteretxe – gizarteratze integralerako 
zentroaren proiektua. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 70.000 € %100 70.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 70.000 € %100 70.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 70.000 € %100 70.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 70.000 € %100 70.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna Claret Sozial Fondoa fundazioari, honako programa honetarako: Gizarteretxe – gizarteratze 
integralerako zentroaren proiektua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Claret Sozial Fondoa fundazioari, honako programa honetarako: Gizarteretxe 
– gizarteratze integralerako zentroaren proiektua. 
Sektore hartzaileak Claret Sozial Fondoa fundazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako 
programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea.  
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta 
Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta 
pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 

2017 2018 

1. helburua: familiaren bizi-kalitatea hobetzea, gurasoen elkarte-mugimenduak entzumen-urritasuna daukaten 
pertsonei (gehienak adingabeak eta gazteak) eta haien familiei eskaintzen dizkien orientabidearen, jarraipenaren 
eta babesaren bitartez. 

1. ekintza: programa integral bat diseinatzea eta garatzea 
1. adierazlea: laguntza zuzena 
2. adierazlea: banakako eskaeren kudeaketa 
3. adierazlea: gurasoen eskola / truke-taldeak 
4. adierazlea: familien arteko topaketak 
5. adierazlea: laguntza psikologikoa 
6. adierazlea: informazio-hitzaldiak  
7. adierazlea: sentsibilizazio-jarduerak 
8. adierazlea: gizarteratze-jarduerak 

50.000 € 50.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa:  gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari, 
honako programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal 
Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako programa 
honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta 
laguntza-sarea. 

Zenbateko
a eurotan17 % Zenbateko

a eurotan18 % 

4. kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 
  

                                                           
17

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 15.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
18

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 15.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako 
programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen 
Federakundeari, honako programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 
Sektore hartzaileak FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun Eta Gurasoen Elkarteen Federakundea. Hirugarren 

sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, 
honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza juridikoko zerbitzua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten 
Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna 
duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza juridikoko zerbitzua. 

2017 2018 

1. helburua: buruko gaixotasunak dauzkaten pertsonen eta haien senideen eskubideak defendatzea, beren 
eskubideak errespetatzearen alde egitea eta edozein gehiegikeria-egoera salatzea, hori guztia aholkularitza 
espezializatua emanez eta beste erakunde batzuekiko harreman-mekanismoen bitartez, bereziki, babesgabetasun-
kasuetan. 

1. ekintza: zerbitzu juridikoa ematea 
1. adierazlea: kontsulta orokorra, aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa. 
2. adierazlea: jarraipen-kontsulta. 

30.000 € 30.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa:  gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza 
juridikoko zerbitzua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru 
Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako 
programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien 
senideentzako aholkularitza juridikoko zerbitzua. 

Zenbateko
a eurotan19 % Zenbateko

a eurotan20 % 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
  

                                                           
19

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
20

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza juridikoko 
zerbitzua. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen 
Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza 
juridikoko zerbitzua. 
Sektore hartzaileak FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioa. 

Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 12. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, 
honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten 
Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

2017 2018 

1. helburua: Euskadiko eta beste autonomia-erkidegoetako espetxeetan dauden buruko-nahasmendu larriak 
dauzkaten pertsonei arreta ematea, gizarteratzen laguntzeko, espetxearen barruan eta kanpoan arreta integrala 
emanez eta sare-lana eginez, pertsona horiek gizarteratzea ahalbidetzeko, hainbat arlo barne hartuta, adibidez: 
laguntza pertsonalizatua, sare-lana, existitzen diren bitarteko komunitarioak optimizatzea eta senideekin esku-
hartzeak egitea. 

1. ekintza: arreta soziofamiliarra 
1. adierazlea: familia bakarreko esku-hartzeak 
2. adierazlea: familia anitzeko esku-hartzeak 

2. ekintza: errehabilitazio psikosoziala eta laborala 
1. adierazlea: banakako aholkularitza psikologikoa  
2. adierazlea: osasun-hezkuntza eta psikohezkuntza  
3. adierazlea: gizarte-trebetasunak  
4. adierazlea: jarduera osagarriak 

3. ekintza: gizarteratzea 
1. adierazlea: aske bizitzeko prestakuntza 
2. adierazlea: kanpoko laguntza-sarearen prestakuntza 
3. adierazlea: bitarteko komunitarioetara bideratzea  

4. ekintza: sentsibilizazioa eta prestakuntza 
1. adierazlea: preso laguntzaileen prestakuntza 
2. adierazlea: profesionalak prestatzea 

3. adierazlea: espetxean esku hartzen duten beste erakunde batzuen prestakuntza  
4. adierazlea: sentsibilizazio-jardunaldien antolaketa 

19.500 € 19.500 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa:  gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 12. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru 
Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako 
programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 19.500 € %100 19.500 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 19.500 € %100 19.500 € %100 
4. kapitulua, guztira: 19.500 € %100 19.500 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 19.500 € %100 19.500 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 12. lerroa: : diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen 
Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 
Sektore hartzaileak FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioa. 

Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 13. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa honetarako: Esku-
hartze sozialeko programak garatzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako 
Federazioari, honako programa honetarako: Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 

2017 2018 

1. helburua: arreta integrala ematea eta alderdi soziala, pertsonala eta komunitarioa sustatzea, defendatzea eta 
integratzea, gaixotasun arraroak dauzkaten pertsonen eta beren senideen gizarte arloko bazterkeria- eta bakartze-
egoerak prebenituz eta arreta emanez, bizi-kalitatea hobetzeko. 

1. ekintza: gizarte-ekintza 
1. adierazlea: harrera-zerbitzua eta lehenengo elkarrizketa 
2. adierazlea: informazio- eta orientazio-zerbitzua 
3. adierazlea: autolaguntza-taldea 
4. adierazlea: banakako arreta 
5. adierazlea: osasun-hezkuntzako tailerrak 
6. adierazlea: familiaren aisialdia eta atsedenaldia 

2. ekintza: irudi positiboa sustatzea 
4. adierazlea: gaixotasun arraroen gaineko gizarte-hezkuntzaren arloko esku-hartzea 

3. ekintza: ikusaraztea 
1. adierazlea: udalerrietan sentikortzea 
2. adierazlea: Feder EAE 2.0 
1. adierazlea: lankidetza eta elkartegintzaren sustapena 
2. adierazlea: boluntarioak sustatzea eta haiei prestakuntza ematea 

20.000 € 20.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa 
honetarako: Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun 
Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa honetarako: Esku-hartze 
sozialeko programak garatzea. 

Zenbateko
a eurotan21 % Zenbateko

a eurotan22 % 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
  

                                                           
21

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 10.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
22

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 10.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 13. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa honetarako: 
Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa 
honetarako: Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 
Sektore hartzaileak FEDER-Gaixotasun Arraroen Federazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-

erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa 
honetarako: Elkarrekin bila. 

2017 2018 

1. helburua: bizitzan zailtasunak dauzkaten pertsonei eta taldeei (gaixoak, mendekotasuna daukaten pertsonak, 
adingabe babesgabeak, presoak, desgaitasunen bat daukaten pertsonak, eta abar) Arantzazun egonaldi bat 
eskaintzea eta aisialdirako aukera ematea, aldi berean prestakuntza posible bat proposatuta. 

1. ekintza: Asis Topagunea etxean (jardunetarako etxea) bizpahiru eguneko egonaldi bat, mantenu-osoan, 
erakunde parte-hartzaileekin koordinatua eta horietako bakoitzarekin egonaldi bakoitzeko jarduerak 
zehaztuta, bakoitzaren aukerak eta beharrak kontuan hartuta. 

15.000 € 15.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa:  gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa 
honetarako: Elkarrekin bila. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 
Sektore hartzaileak Arantzazuko Santutegia. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia energetikoari 
aurre egitea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, 
programa honetarako: Pobrezia energetikoari aurre egitea 

2017 2018 

1. helburua: pobrezia energetikoko egoeran dauden eta gaur egun hori gainditzeko bestelako laguntzarik jasotzen 
ez duten familien beharrei aurre egitea. 400.000 € 400.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa:  gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia 
energetikoari aurre egitea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia 
Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia energetikoari aurre 
egitea. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 400.000 € %100 400.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 400.000 € %100 400.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 400.000 € %100 400.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 400.000 € %100 400.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 
Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia 
energetikoari aurre egitea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3121 Gizarteratzea) Diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia 
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energetikoari aurre egitea 
Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorria 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOAk Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore soziala 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen 
Behatokirako. 

2017 2018 

1. helburua: Euskadiko hirugarren sektore sozialaren arloko jarduerak informatzea eta dokumentatzea, ikertzea, sustatzea 
eta koordinatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOAk Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore soziala 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, 
Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 

Zenbateko
a eurotan23 % Zenbateko

a eurotan24 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
  

                                                           
23

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2017ko konpromiso-kreditu gisa. 
24

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOAk Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore soziala 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 
Sektore hartzaileak FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOA: Irabazi asmorik gabeko erakunde iraunkor bat da eta gizarte-arloko 

hirugarren sektorean jarduten du, berau indartzeko helburuarekin. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea 
Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
Programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 2017 2018 

1. helburua: Bizkaiko boluntariotza indartzea 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea. 
Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, 
boluntariotza indartzeko. 

Zenbateko
a eurotan25 % Zenbateko

a eurotan26 % 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
26

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea 
Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 
Sektore hartzaileak EDE Fundazioa, Bolunta Boluntariotza Agentziaren bitartez 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-
jarduerak garatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza 
Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-jarduerak garatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak sustatzea. 100.000 € 60.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-
jarduerak garatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin 
Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-jarduerak garatzeko. 

Zenbateko
a eurotan27 % Zenbateko

a eurotan28 % 

4. kapitulua: 100.000 € %100 60.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 100.000 € %100 60.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 60.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 60.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 88.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 12.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
28

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 48.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 12.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-
jarduerak garatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko 
boluntariotza-jarduerak garatzeko. 
Sektore hartzaileak Nagusilan Adin Nagusikoen Giza Boluntariotza 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren 
arloan jarduketak sustatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, 
zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Zenbateko
a eurotan29 % Zenbateko

a eurotan30 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
30

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Sektore hartzaileak Zentzumen-desgaitasuna duten pertsonak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak 
sustatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 20.700 € 20.700 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDEKAri, 
desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Zenbateko
a eurotan31 % Zenbateko

a eurotan32 % 

4. kapitulua: 20.700 € %100 20.700 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.700 € %100 20.700 € %100 
4. kapitulua, guztira: 20.700 € %100 20.700 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.700 € %100 20.700 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.490 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.210 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
32

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.490 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.210 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Sektore hartzaileak Zentzumen-desgaitasuna duten pertsonak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 21 lerroa: diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan 
jarduketak Intelektuala sustatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 140.000 € 140.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak 
sustatzea. 

Zenbateko
a eurotan33 % Zenbateko

a eurotan34 % 

4. kapitulua: 140.000 € %100 140.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 140.000 € %100 140.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 140.000 € %100 140.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 140.000 € %100 140.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 98.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 42.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
34

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 98.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 42.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak Intelektuala sustatzeko. 
Sektore hartzaileak Adimen-desgaitasuna duten pertsonak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: buruko gaixotasunak dituzten pertsonen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduketak babestea. 
Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan 
jarduketak sustatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: buruko gaixotasunak dituzten pertsonen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduketak 
babestea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: buruko gaixotasunak dituzten pertsonen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduketak babestea. 
Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) buruko gaixotasunak dituzten pertsonen eta 
horien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduketak babestea. 

Zenbateko
a eurotan35 % Zenbateko

a eurotan36 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
36

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Sektore hartzaileak Buruko gaixotasuna dutenen eta haien senideen elkarteak 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan 
jarduketak sustatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, 
desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Zenbateko
a eurotan37 % Zenbateko

a eurotan38 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
38

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Sektore hartzaileak EAEn desgaitasun fisikoa dutenen elkarteak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
Diru-laguntzen 24. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta 
emakumeentzako berariazko programak bultzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
Diru-laguntzen 24. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Adineko gizon eta emakumeentzako 
berariazko programak bultzatzea 

Zenbateko
a eurotan39 % Zenbateko

a eurotan40 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
40

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 
Diru-laguntzen 24. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak 
bultzatzeko. 
Sektore hartzaileak Euskadiko Pentsiodun eta Erretiratuen Probintzia Elkarteetako Lurralde Federazioa. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
Diru-laguntzen 25. lerroa: diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren 
aurkako jarduerak sustatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: gizarte-ekintzaren arloko hirugarren sektoreko asoziazio-mugimendua indartzea. 
Diru-laguntzen 25. lerroa: diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren 
eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 

Zenbateko
a eurotan41 % Zenbateko

a eurotan42 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
42

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-ekintzaren arloko hirugarren sektoreko asoziazio-mugimendua indartzea. 
Diru-laguntzen 25. lerroa: diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 
Sektore hartzaileak Euskadin pobrezia eta giza-bazterketaren aurkako elkarteak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 26. lerroa: diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, 
ordezkatutako giza taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak 
indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, ordezkatutako giza taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio 
publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 

2017 2018 

1. helburua: esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 26. lerroa: HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, ordezkatutako giza taldeak 
gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, 
federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, ordezkatutako giza 
taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-
organoetan parte hartuz. 

Zenbateko
a eurotan43 % Zenbateko

a eurotan44 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
44

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 26. lerroa: diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, 
ordezkatutako giza taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak 
sentsibilizatuz, ordezkatutako giza taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 
Sektore hartzaileak Ekintzailetzako eta esku-hartze sozialeko erakundeak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Diru-laguntzen 27. lerroa: diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak 
finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak 
bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 

2017 2018 

1. helburua: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri 
gisa. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Diru-laguntzen 27. lerroa: diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak 
finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko 
laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak finantzatzeko, gizarte-
bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 

Zenbateko
a eurotan45 % Zenbateko

a eurotan46 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
46

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Diru-laguntzen 27. lerroa: diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak 
finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko 
neurriak finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Sektore hartzaileak Euskadiko laneratzeko enpresak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea. 
Diru-laguntzen 28. lerroa: diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza 
indartzeko. 

2017 2018 

1. helburua: boluntariotza indartzea. 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea. 
Diru-laguntzen 28. lerroa: diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri 
(GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 

Zenbateko
a eurotan47 % Zenbateko

a eurotan48 % 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
48

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea. 
Diru-laguntzen 28. lerroa: diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 
Sektore hartzaileak Hezkide Eskola. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 
Diru-laguntzen 29. lerroa: diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak 
sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran 
dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 
Diru-laguntzen 29. lerroa: diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak 
sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, 
mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzeko. 

Zenbateko
a eurotan49 % Zenbateko

a eurotan50 % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
50

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 
Diru-laguntzen 29. lerroa: diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak 
sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-
zerbitzuak sustatzeko. 
Sektore hartzaileak Lares Euskadi-Adinduen egoitza eta arreta-zerbitzuen euskal elkartea –sektore solidarioa-. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 
Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak 
indartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala 
finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 2017 2018 

1. helburua: hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 130.000 € 130.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 
Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak 
indartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, 
hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 

Zenbateko
a eurotan51 % Zenbateko

a eurotan52 % 

4. kapitulua: 130.000 € %100 130.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 130.000 € %100 130.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 130.000 € %100 130.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 130.000 € %100 130.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 91.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 39.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
52

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 91.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 39.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak sendotuz 
Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak 
indartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen 
duten erakundeak indartuz. 
Sektore hartzaileak Hirugarren Sektore Sozialeko Sareen Sarea Elkartea: beren borondatez elkartzen diren irabazi-asmorik gabeko 

Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Ekintzaren arloko Hirugarren Sektoreko erakunde-sareen taldea. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko 
egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 31. lerroa: diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren 
praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, 
desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 

2017 2018 

1. helburua: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua 
sustatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 15.000 € 15.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko 
egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 31. lerroa: diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren 
praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren 
Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren praktika, sustapen 
eta antolamenduari bultzada emateko. 

Zenbateko
a eurotan53 % Zenbateko

a eurotan54 % 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.500 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 4.500 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
54

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.500 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 4.500 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko 
egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 31. lerroa: diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren 
praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako 
kirolaren praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 
Sektore hartzaileak Kirol Egokituaren Euskal Federazioa: Kirol Egokituaren Euskal Federazioa –«Ezinduentzako Kirolen Euskal 

Federazio» gisa izendatua Euskadiko Kirolaren Legean (ekainaren 11ko 14/1988 Legea)– irabazi-asmorik gabeko 
erakunde pribatu bat da, nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna duena, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, 
desgaitasuna duten pertsonentzako kirola praktikatzeko, sustatzeko eta antolatzeko, kirolari, teknikari, 
epaimahaikide, klub eta kirol taldeak biltzen dituena. 

Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 
Diru-laguntzen 32. lerroa: diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu 
ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta 
solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 

2017 2018 

1. helburua: EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 
Diru-laguntzen 32. lerroa: diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu 
ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, 
ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 

Zenbateko
a eurotan55 % Zenbateko

a eurotan56 % 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
56

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: : EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 
Diru-laguntzen 32. lerroa: diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu 
ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak 
gauzatu ditzan. 
Sektore hartzaileak Ekonomia solidarioaren eta enpresa solidarioen sektorea. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: hirugarren sektore soziala finkatzea, berau eratzen duten erakundeak sendotuz. 
Diru-laguntzen 33. lerroa: diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan 
jarduketak gauzatu ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen 
laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 

2017 2018 

1. helburua: hirugarren sektore soziala finkatzea, berau eratzen duten erakundeak sendotuz. 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: hirugarren sektore soziala finkatzea, berau eratzen duten erakundeak sendotuz. 
Diru-laguntzen 33. lerroa: diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan 
jarduketak gauzatu ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EHLABEri, 
desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan jarduketak 
gauzatu ditzan. 

Zenbateko
a eurotan57 % Zenbateko

a eurotan58 % 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
58

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: : hirugarren sektore soziala finkatzea, berau eratzen duten erakundeak sendotuz. 
Diru-laguntzen 33. lerroa: diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan 
jarduketak gauzatu ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen 
eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 
Sektore hartzaileak ELHABE elkartea (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea): enplegu bereziko hainbat erakunde biltzen dituen 

elkartea, izaera iraunkorrekoa eta irabazi-asmorik gabe eratua, desgaitasuna duten pertsonak laneratu eta 
gizarteratzeko helburua duena batik bat. 

Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 
Diru-laguntzen 34. lerroa: diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 2017 2018 

1. helburua: krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 89.000 € 123.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 
Diru-laguntzen 34. lerroa: diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, 
Laguntzabide programarako. 

Zenbateko
a eurotan59 % Zenbateko

a eurotan60 % 

4. kapitulua: 89.000 € %100 123.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 89.000 € %100 123.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 89.000 € %100 123.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 89.000 € %100 123.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 72.800 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 16.200 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
60

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 106.800 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 16.200 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 
Diru-laguntzen 34. lerroa: diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 
Sektore hartzaileak Ascudean-Mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familien Arabako elkartea. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: familiako zaintzaileen prestakuntza sustatzea. 
Diru-laguntzen 35. lerroa: diru-laguntza izenduna APCFri (Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala), beren senideak 
zaintzen dituzten pertsonak zaintzeko jarduerak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna APCFri (Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko 
Elkarte Profesionala), beren senideak zaintzen dituzten pertsonak zaintzeko jarduerak sustatzeko. 2017 2018 

1. helburua: familiako zaintzaileen prestakuntza sustatzea. 2.700 € 2.700 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familiako zaintzaileen prestakuntza sustatzea. 
Diru-laguntzen 35. lerroa: diru-laguntza izenduna APCFri (Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala), beren senideak 
zaintzen dituzten pertsonak zaintzeko jarduerak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna APCFri (Gipuzkoako 
Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala), beren senideak zaintzen dituzten 
pertsonak zaintzeko jarduerak sustatzeko. 

Zenbateko
a eurotan61 % Zenbateko

a eurotan62 % 

4. kapitulua: 2.700 € %100 2.700 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 2.700 € %100 2.700 € %100 
4. kapitulua, guztira: 2.700 € %100 2.700 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 2.700 € %100 2.700 € %100 

                                                           
61

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 1.890 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 810 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
62

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 1.890 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 810 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familiako zaintzaileen prestakuntza sustatzea. 
Diru-laguntzen 35. lerroa: diru-laguntza izenduna APCFri (Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala), beren senideak 
zaintzen dituzten pertsonak zaintzeko jarduerak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna APCFri (Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala), 
beren senideak zaintzen dituzten pertsonak zaintzeko jarduerak sustatzeko. 
Sektore hartzaileak Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Arabako espetxean bigarren eta hirugarren mailan sailkatutako presoak komunitatean txertatzeko bide ematea. 
Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika hobetzea sustatzea. 
Diru-laguntzen 36. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-
etxebizitzak” proiekturako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR 
BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-etxebizitzak” proiekturako. 2017 2018 

1. helburua: Arabako espetxean bigarren eta hirugarren mailan sailkatutako presoak komunitatean txertatzeko bide 
ematea. Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen 
praktika hobetzea sustatzea. 

1. ekintza: askatasunaz gabetutako pertsonak gizarteratu eta laneratzeko eta haiei laguntza emateko 
ibilbideak ezartzeko programa. 

1. adierazlea: emandako arretaren erregistroak (erabiltzaileak, ahalegina, eraginkortasuna, efizientzia 
eta kalitatea). 

2. ekintza: erabiltzaileen gizarteratzea, laneratzea eta laguntza integrala sustatzea, norbanakoaren gaitasun 
pertsonalak eta gizartearen eta lanaren arloko gaitasunak sustatzeko asmoa duen ekintza hezigarri baten 
bitartez, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak formalizatuz. 

1. adierazlea: hezkuntza-taldearen bilerak eta programaren jarraipena egitekoak. 
3. ekintza: erabiltzaileak gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetan programatu diren gizarteratze- eta 
laneratze-ekintzak koordinatzea espetxeen, gizartearen, hezkuntzaren eta lanaren arloan komunitatean 
dauden gainerako baliabide eta eragileekin. 

1. adierazlea: gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak (banan-banako tutoretzak, 
laguntzak, gizarte- eta hezkuntza-moduluak eta laneratze-programa espezifikoak). 

100.000 € 100.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familiako zaintzaileen prestakuntza sustatzea. 
Diru-laguntzen 36. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-
etxebizitzak” proiekturako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO 
ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-etxebizitzak” 
proiekturako. 

Zenbateko
a eurotan63 % Zenbateko

a eurotan64 % 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

                                                           
63

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 30.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
64

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 30.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familiako zaintzaileen prestakuntza sustatzea. 
Diru-laguntzen 36. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-
etxebizitzak” proiekturako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako 
harrera-etxebizitzak” proiekturako. 
Sektore hartzaileak Hiesaren Aurkako Arabako Herritar Batzordea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-

erakundea. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 37. lerroa: diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten 
pertsonak artatzeko. 2017 2018 

1. helburua: dibertsitate funtzionala duten haurrek era normaldu eta inklusiboan parte har dezatela sustatzea, 
jarduera fisikoaren eta kirolaren eremuan, edo haien gaitasunetara egokitutako jolas- nahiz kultura-jarduerak 
egiteko. Ikasleak dibertsitatearen balioari buruz sentikortzea. Boluntario taldeak sortzea. kirol egokituko 
eskolak aktibatzea. 

1. ekintza: proiektuen sarearekin lotutako jarduketak  
1. adierazlea: Jarduera Anitza programa 
2. adierazlea: Indar programa (tailerrak eta irteerak) 
3. adierazlea: musika-terapiako eta zentzumen-aniztasuneko programa garatzea 
4. adierazlea: prestakuntza, Mindy programa 
5. adierazlea: boluntariotza, opaloen prestakuntza 
6. adierazlea: euskal pilotako eskola, gurpil-aulkian dabiltzan eta adimen-atzeratasuna duten 
pertsonentzat egokitua 
7. adierazlea: zabalkundea eta sentsibilizazioa 

25.000 € 25.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 37. lerroa: diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna MINDARAri, 
dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 

Zenbateko
a eurotan65 % Zenbateko

a eurotan66 % 

4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

                                                           
65

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 17.500 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 7.500 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
66

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 17.500 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 7.500 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 



109 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 37. lerroa: diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 
Sektore hartzaileak MINDARA-Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko Gipuzkoako elkartea. Hirugarren sektorea. 

Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 38. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: prostituzioaren 
eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. 
Nahikari programa: prostituzioaren eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

2017 2018 

1. helburua: Gasteizen eta Araban prostituzioan aritzen diren eta ahultasuneko edo gizarte-bazterkeriako egoeran 
dauden pertsonak gizarteratzeko bide ematea, eta prostituzioan aritzearekin lotutako arrisku pertsonalak 
prebenitzea eta hautematea. 

1. ekintza: prostituzioaren eremuan, pertsonei arreta integrala ematea, haien beharrak hauteman eta horietan 
esku hartzeko. 

1. adierazlea: banan-banako esku-hartzeak. 
2. adierazlea: taldeko eta komunitateko esku-hartzeak. 

20.000 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 38. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: prostituzioaren 
eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO 
ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: prostituzioaren eremuan pertsonei 
arreta integrala ematea. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 38. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: prostituzioaren 
eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: 
prostituzioaren eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 
Sektore hartzaileak Hiesaren Aurkako Arabako Herritar Batzordea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-

erakundea. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 
Diru-laguntzen 39. lerroa: Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko 
gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 2017 2018 

1. helburua: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 
1. ekintza: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 

1. adierazlea: Gaixotasun neurodegeneratiboa duten pertsonen laguntza integrala. 
20.000 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 39. lerroa: Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari 
jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 20.000 € %100 50.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 50.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 50.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 50.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familientzako neurri eta jarduketen politiken zeharkakotasuna sustatzea. 
Diru-laguntzen 39. lerroa: Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen 
esparruan. 
Sektore hartzaileak Gaixotasun neurodegeneratiboa duten pertsonak. 
Laguntzak emateko 
prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babestea. 
Diru-laguntzen 40. lerroa: Diru-laguntza izenduna GIZALAB Gizarte Politikako Berrikuntza Zentroa Fundazioari, gizarte politiken esparruko 
proiektu berritzaileak babesteko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna GIZALAB Gizarte Politikako Berrikuntza Zentroa 
Fundazioari, gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babesteko. 

2017 2018 

1. helburua: Gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babestea. 
1. ekintza: Gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babestea. 0 € 100.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babestea. 
Diru-laguntzen 40. lerroa: Diru-laguntza izenduna GIZALAB Gizarte Politikako Berrikuntza Zentroa Fundazioari, gizarte politiken esparruko 
proiektu berritzaileak babesteko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna GIZALAB Gizarte 
Politikako Berrikuntza Zentroa Fundazioari, gizarte politiken esparruko proiektu 
berritzaileak babesteko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0 € %100 100.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %100 100.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babestea. 
Diru-laguntzen 40. lerroa: Diru-laguntza izenduna GIZALAB Gizarte Politikako Berrikuntza Zentroa Fundazioari, gizarte politiken esparruko 
proiektu berritzaileak babesteko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna GIZALAB Gizarte Politikako Berrikuntza Zentroa Fundazioari, gizarte politiken 
esparruko proiektu berritzaileak babesteko. 
Sektore hartzaileak Hirugarren Sektoreko Elkarteak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak. 
Diru-laguntzen 41. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako 
Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN 
FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren 
garapenerako ekintzak finantzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren 
garapenerako ekintzak. 

1. ekintza: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren 
garapenerako ekintzak. 

0 € 75.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babestea. 
Diru-laguntzen 41. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako 
Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO 
ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako Europako 
Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %100 75.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0 € %100 75.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %100 75.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %100 75.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gizarte politiken esparruko proiektu berritzaileak babestea. 
Diru-laguntzen 41. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako 
Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) 41.- Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona 
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behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak Pertsona behartsuenei. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Lasarte-Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzea. 
Diru-laguntzen 42. lerroa: Diru-laguntza izenduna “BIYAR-BAT” Erretiratuen Egoitza Soziala Elkarteari (Lasarte-Oria), Lasarte-Oriako 
erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzeko hainbat jarduera egiteko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna “BIYAR-BAT” Erretiratuen Egoitza Soziala 
Elkarteari (Lasarte-Oria), Lasarte-Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza 
sustatzeko hainbat jarduera egiteko. 

2017 2018 

1. helburua: Lasarte-Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzea. 
1. ekintza: Lasarte-Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzeko 
jarduerak. 

0 € 10.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Lasarte-Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzea. 
Diru-laguntzen 42. lerroa: Diru-laguntza izenduna “BIYAR-BAT” Erretiratuen Egoitza Soziala Elkarteari (Lasarte-Oria), Lasarte-Oriako 
erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzeko hainbat jarduera egiteko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna “BIYAR-BAT” 
Erretiratuen Egoitza Soziala Elkarteari (Lasarte-Oria), Lasarte-Oriako erretiratu, 
pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzeko hainbat 
jarduera egiteko. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %100 10.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0 € %100 10.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %100 10.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %100 10.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Lasarte-Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzea. 
Diru-laguntzen 42. lerroa: Diru-laguntza izenduna “BIYAR-BAT” Erretiratuen Egoitza Soziala Elkarteari (Lasarte-Oria), Lasarte-Oriako 
erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzeko hainbat jarduera egiteko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna “BIYAR-BAT” Erretiratuen Egoitza Soziala Elkarteari (Lasarte-Oria), Lasarte-
Oriako erretiratu, pentsiodun eta alargunen arteko senidetasuna eta ezagutza sustatzeko hainbat jarduera egiteko. 
Sektore hartzaileak Erretiratuak, pentsiodunak eta alargunak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Arabako haur eta gazte gorren jarduerak finantzatzea. 
Diru-laguntzen 43. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arabako gorren Guraso eta Lagunen ASPASOR Elkarteari. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Arabako gorren Guraso eta Lagunen ASPASOR 
Elkarteari. 2017 2018 

1. helburua: Arabako haur eta gazte gorren jarduerak finantzatzea. 
1. ekintza: Arabako haur eta gazte gorren jarduerak. 

0 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Arabako haur eta gazte gorren jarduerak finantzatzea. 
Diru-laguntzen 43. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arabako gorren Guraso eta Lagunen ASPASOR Elkarteari. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Arabako gorren 
Guraso eta Lagunen ASPASOR Elkarteari. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0 € %100 20.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %100 20.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Arabako haur eta gazte gorren jarduerak finantzatzea. 
Diru-laguntzen 43. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arabako gorren Guraso eta Lagunen ASPASOR Elkarteari. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Arabako gorren Guraso eta Lagunen ASPASOR Elkarteari. 
Sektore hartzaileak Arabako gorrak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: lokala egokitzea. 
Diru-laguntzen 44. lerroa: diru-laguntza izenduna Familia Zaintzaileen eta Mendetasuna duten Pertsonen Elkarteari (ASCUDEAN). Lokala 
egokitzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Familia Zaintzaileen eta Mendetasuna duten 
Pertsonen Elkarteari (ASCUDEAN). Lokala egokitzea. 2017 2018 

1. helburua: lokala egokitzea. 150.000 € 100.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: lokala egokitzea. 
Diru-laguntzen 44. lerroa: diru-laguntza izenduna Familia Zaintzaileen eta Mendetasuna duten Pertsonen Elkarteari (ASCUDEAN). Lokala 
egokitzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Familia Zaintzaileen 
eta Mendetasuna duten Pertsonen Elkarteari (ASCUDEAN). Lokala egokitzea. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € % 100 0 € % 0 
7. kapitulua: 150.000 € % 0 100.000 € % 100 

Guztira: 150.000 € % 100 100.000 € % 100 
4. kapitulua, guztira: 0 € % 100 0 € % 0 
7. kapitulua, guztira: 150.000 € % 0 100.000 € % 100 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 150.000 € % 100 100.000 € % 100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: lokala egokitzea. 
Diru-laguntzen 44. lerroa: diru-laguntza izenduna Familia Zaintzaileen eta Mendetasuna duten Pertsonen Elkarteari (ASCUDEAN). Lokala 
egokitzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna Familia Zaintzaileen eta Mendetasuna duten Pertsonen Elkarteari 
(ASCUDEAN). Lokala egokitzea. 
Sektore hartzaileak Familia Zaintzaileen eta Mendetasuna duten Pertsonen Elkartea (ASCUDEAN). 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 



120 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: buruko gaixotasunak dituzten eta epailearen iritziaren arabera beren kabuz moldatzeko gai ez diren pertsonen bizi-
kalitatea bermatzea. 
Diru-laguntzen 45. lerroa: diru-laguntza izenduna BEROA BABES FUNDAZIOAri: tutoretza-aurreko kasuen azterketa. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna BEROA BABES FUNDAZIOAri: tutoretza-aurreko 
kasuen azterketa. 2017 2018 

1. helburua: ezintasun-prozeduren izapidean defentsari judizial edo behin-behineko administrari kargua hartzea, 
epaileak hala erabaki eta batzordeak hala onartzen duenean. 
2. helburua: buruko gaixotasunak direla-eta ezindutzat jotako pertsonen tutoretza edo kuradore kargua hartzea, 
epaileak hala erabaki eta batzordeak hala onartzen duenean. 
3. helburua: buruko gaixotasunak dituzten pertsonen senideei, buruko gaixotasunak dituztenei eta hainbat 
profesionali aholkularitza ematea gaitasun juridikoa aldatzeko prozedurari buruz eta laguntza- eta babes-bitarteko 
egokiei buruz, indarreko legedian ezarritakoaren arabera. 

50.000 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: buruko gaixotasunak dituzten eta epailearen iritziaren arabera beren kabuz moldatzeko gai ez diren pertsonen bizi-
kalitatea bermatzea. 
Diru-laguntzen 45. lerroa: diru-laguntza izenduna BEROA BABES FUNDAZIOAri: tutoretza-aurreko kasuen azterketa 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna BEROA BABES 
FUNDAZIOAri: tutoretza-aurreko kasuen azterketa. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: buruko gaixotasunak dituzten eta epailearen iritziaren arabera beren kabuz moldatzeko gai ez diren pertsonen bizi-
kalitatea bermatzea. 
Diru-laguntzen 45. lerroa: diru-laguntza izenduna BEROA BABES FUNDAZIOAri: tutoretza-aurreko kasuen azterketa. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna BEROA BABES FUNDAZIOAri: tutoretza-aurreko kasuen azterketa. 
Sektore hartzaileak buruko gaixotasun larria dutenez judizialki ezindutzat jo diren pertsonak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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FAMILIA POLITIKAKO ETA ANIZTASUNEKO ZUZENDARITZA 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitatearen Immigrazioaren Euskal Behatokia finantzatzea, informazioa bildu, sistematizatu eta 
interpreta dezan immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta 
bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta ikuspegien inguruan. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI). 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal 
Behatokiari (IKUSPEGI). 

2017 2018 

1. helburua: informazioa bildu, sistematizatu eta interpretatzea immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-
mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta 
ikuspegien inguruan. 247.738 € 247.738 € 
2. helburua: immigrazioaren eta kultura-artekotasunaren arloko ikerkuntza sustatzea. 
3. helburua: ezagutzaren, gogoetaren eta ikerkuntzaren emaitzak euskal gizarteari helaraztea sustatzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitatearen Immigrazioaren Euskal Behatokia finantzatzea, informazioa bildu, sistematizatu eta 
interpreta dezan immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta 
bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta ikuspegien inguruan. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI). 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari 
Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI) Zenbateko

a eurotan67 
% 

Zenbateko
a 

eurotan68 
% 

4. kapitulua: 247.738 € %100 247.738 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 247.738 € %100 247.738 € %100 
4. kapitulua, guztira: 247.738 € %100 247.738 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 247.738 € %100 247.738 € %100 

  

                                                           
67

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 185.803 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 61.935 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
68

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 185.803 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 61.935 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitatearen Immigrazioaren Euskal Behatokia finantzatzea, informazioa bildu, sistematizatu eta 
interpreta dezan immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta 
bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta ikuspegien inguruan. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI) 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI) 
Sektore hartzaileak EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (IKUSPEGI) 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: toki-erakundeek beren ekimenez egindako esku-hartze soziala sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta kultura 
arteko bizikidetzaren arloan babesa emateko. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: agindua, immigrazio-teknikariak kontratatzeko eta immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren arloko jarduerak 
egiteko diru-laguntzak emateko oinarriak onartzen dituena. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Immigrazio-teknikariak kontratatzeko eta immigrazioaren eta kulturen 
arteko bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko diru-laguntzak.  2017 2018 

1. helburua: EAEko immigrazio-teknikarien sarea finkatzea. 
1. ekintza: aurreko ekitaldietan kontratatutako immigrazio-teknikariak dituzten EAEko toki-
erakundeek arlo horretako teknikariak finantzatzen jarraitzea. (TEC). 

381.920 € 381.920 € 

2. helburua: Euskadin kultura-artekotasuna lantzea, Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritzaren Immigrazioaren, Herritarren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren Euskal 
Estrategiarekin bat datozen proiektu-programak edo programak garatuz. Zehazki, lanerako alor hauek 
garatzea:herritartasunaren eta immigrazioaren inguruko euskal politikaren egituraketa eta antolaketa, 
erakundeen barrukoa eta erakundeen artekoa; lana, prestakuntza eta eskola-arrakasta eskuratu ahal 
izatea, integraziorako eta zerbitzu eta programa publikoetan aniztasuna izateko bide gisa; parte-
hartzea, kultura-aniztasuna eta elkarbizitza; eta, azkenik, bazterkeriaren, arrazismoaren eta 
xenofobiaren kontrako borroka. 

1. ekintza: immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren alorreko jarduerak prestatu nahiz 
gauzatzea. (LOC). 

498.080 € 498.080 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: toki-erakundeek beren ekimenez egindako esku-hartze soziala sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta 
kultura arteko bizikidetzaren arloan babesa emateko. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko 
jardueretarako laguntzak. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3122 Immigrazioa) Immigrazioko teknikarien kontratazioaren 
jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko 
jardueretarako laguntzak. 

Zenbateko

a eurotan69 
% 

Zenbatekoa 

eurotan70 
% 

4. kapitulua: 880.000 € %100 880.000 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 880.000 € %100 880.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 880.000 € %100 880.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 880.000 € %100 880.000 € %100 

  

                                                           
69

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 616.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 264.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
70

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 616.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 264.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: toki-erakundeek beren ekimenez egindako esku-hartze soziala sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta 
kultura arteko bizikidetzaren arloan babesa emateko. 
Diru-laguntzen 2. lerroa: immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko 
jardueretarako laguntzak. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren 
arloko jardueretarako laguntzak. 
Sektore hartzaileak EAEko udal eta mankomunitateak 
Laguntzak emateko prozedura Norgehiagoka 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka  
Diru-laguntzen 3. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren aurka eta tratu-berdintasunaren alde borrokatzeko 
proiekturako 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren aurka eta tratu-
berdintasunaren alde borrokatzeko proiekturako 2017 2018 

Helburua: Eraberean Sarea, arraza- edo etnia-jatorriagatik eta sexu-orientazioagatik edo genero-identitateagatik 
diskriminazioa jasaten duten biktimei laguntza eta orientazioa emateko eragileen sarea, finantzatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka  
Diru-laguntzen 3. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren aurka eta tratu-berdintasunaren alde borrokatzeko 
proiekturako 
Organoa:  Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017  2018 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren 
aurka eta tratu-berdintasunaren alde borrokatzeko proiekturako 

Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan % 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 
Diru-laguntzen 3. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren aurka eta tratu-berdintasunaren alde borrokatzeko 
proiekturako 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren aurka eta tratu-berdintasunaren alde borrokatzeko 
proiekturako 
Sektore hartzaileak CEAR elkartea, irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 4. lerroa: diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa:  Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 2017 2018 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

100.000 € 100.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 4. lerroa: diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei 
harrera egiteko. 

Zenbatekoa 
eurotan71 % Zenbateko

a eurotan72 % 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 80.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

                                                           
71

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 80.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
72

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 80.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 4. lerroa: diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (Goiztiri elkartea) 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: ijitoen/errumaniarren integrazioa eta gizarteratzea sustatzea, banan-banan, familian eta komunitatean esku hartuz. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, ijito-errumaniar komunitatearen esku-hartzeko proiektu 
integrala babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) diru-laguntza izenduna ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, ijito-errumaniar 
komunitatearen esku-hartzeko proiektu integrala babesteko. 2017 2018 

Helburua: ijito-errumaniar komunitatearen esku-hartzeko proiektu integrala babestea. 37.300 € 37.300 € 
 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: ijitoen/errumaniarren integrazioa eta gizarteratzea sustatzea, banan-banan, familian eta komunitatean esku hartuz. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, ijito-errumaniar komunitatearen esku-hartzeko proiektu 
integrala babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) diru-laguntza izenduna ROMÍ BIDEAN Ijito 
Elkarteari, ijito-errumaniar komunitatearen esku-hartzeko proiektu integrala 
babesteko. 

Zenbatekoa 
eurotan73 % 

Zenbatekoa 
eurotan 74 

% 

4. kapitulua: 37.300 € %100 37.300 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 37.300 € %100 37.300 € %100 
4. kapitulua, guztira: 37.300 € %100 37.300 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 37.300 € %100 37.300 € %100 
  

                                                           
73

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 26.110 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 11.190 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
74

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 26.110 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 11.190 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: ijitoen/errumaniarren integrazioa eta gizarteratzea sustatzea, banan-banan, familian eta komunitatean esku hartuz. 
Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, ijito-errumaniar komunitatearen esku-hartzeko proiektu 
integrala babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) diru-laguntza izenduna ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, ijito-errumaniar komunitatearen esku-hartzeko proiektu 
integrala babesteko. 
Sektore hartzaileak ROMÏ BIDEAN elkartea 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna  
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera 
egiteko. 

2017 2018 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

100.000 € 100.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren 
“AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

Zenbatekoa 
eurotan75 % Zenbatekoa 

eurotan76 % 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
  

                                                           
75

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 80.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
76

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 80.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 
Sektore hartzaileak Hirugarren Sektoreko erakundea (AFRO) 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Bizkaiko Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko. 2017 2018 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

100.000 € 135.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko.  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Bizkaiko Gurutze Gorriari, 
etorkinei harrera egiteko. 

Zenbatekoa 
eurotan77 % Zenbatekoa 

eurotan78 % 

4. kapitulua: 100.000 € %100 135.000 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 100.000 € %100 135.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 135.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 135.000 € %100 
  

                                                           
77

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 80.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
78

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 115.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko. 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (Bizkaiko Gurutze Gorria) 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: oinarriak eratzea, euskal gizartea pixkanaka kultura-artekotasunean bermatu dadin, bertakoen eta etorkinen 
arteko errespetuan oinarritutako bizikidetzaren bitartez.  
Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, 
immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko 
GKE Koordinakundeari, immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan.  

2017 2018 

Helburua: Harresiak Apurtuz koordinakundearen jarduna eta finantzaketa finkatzea. Norabide bitan sentsibilizatzea 
immigrazioaren eta atzerritartasunaren arloan. Foru- eta toki-mailako politika publikoak azpimarratzea. 

Ekintza: erakundearen alta eta bajak kudeatzea, erakunde kideen datu-basea eguneratua izateko; barne-
komunikazioko tresnak kudeatzea; zuzeneko arreta ematea sareko erakundeei, materialak uzteko edo 
informazioa eta erreferentziak emateko; sektoreko beste erakundeekin harremana izatea eta/edo areagotzea 
eta, hala, Harresiak Apurtuz-ek, EAE barruan nahiz kanpoan, migrazioen sektorean duen erreferentzia-
eginkizuna sendotzea. Erkidegoan proiektatuko den kanpaina globalaren jarraipena; erkidegoan proiektatuko 
diren ekintza zehatzak diseinatzea eta garatzea; erkidegoan proiektatuko diren jarrera-hartze publikoak; toki- 
mailan proiektatuko diren urteko prestakuntza/sentsibilizazio ekintzak. Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritzarekin elkarlan aktiboa, Immigrazioaren Euskal Estrategia kontrastatzeko eta martxan jartzen 
laguntzeko; gobernamendu-espazio autonomikoetan parte hartzea, adibidez, Elkarrizketa Zibilerako Mahaian, 
Etorkinen Partaidetza Foroaren osoko bilkuran eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluan; foru-mailako 
gobernamendu-espazioetan parte hartzea, adibidez, Bizkaiko Aldundiaren Elkarrizketa Zibilerako Mahaian 
eta Gipuzkoako Aldundiaren Aniztasun Mahaian; hirugarren mailako sareetan parte hartzea, adibidez, Sareen 
Sarean, Ekain sarean eta Topaketa Gunean. 

100.000 € 100.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: oinarriak eratzea, euskal gizartea pixkanaka kultura-artekotasunean bermatu dadin, bertakoen eta etorkinen arteko 
errespetuan oinarritutako bizikidetzaren bitartez. 
Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, 
immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei 
laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, immigrazioaren eremuan 
jarduketak susta ditzan. 

Zenbatekoa 
eurotan79 % Zenbatekoa 

eurotan80 % 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
  

                                                           
79

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 30.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
80

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 30.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: oinarriak eratzea, euskal gizartea pixkanaka kultura-artekotasunean bermatu dadin, bertakoen eta etorkinen arteko 
errespetuan oinarritutako bizikidetzaren bitartez. 
Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, 
immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, 
immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan. 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (Harresiak Apurtuz) 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: ijito herria sustatzea, gizarte-arloan duen parte-hartzea, tratu berdintasuna eta bereizkeriarik eza indartzea. 
Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familia- eta komunitate-politikako proiektua babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familia- eta 
komunitate-politikako proiektua babesteko. 

2017 2018 

Helburua: ijito herria sustatzea, gizarte-arloan duen parte-hartzea, tratu berdintasuna eta bereizkeriarik eza 
indartzea. 25.000 € 25.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: ijito herria sustatzea, gizarte-arloan duen parte-hartzea, tratu berdintasuna eta bereizkeriarik eza indartzea. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familia- eta komunitate-politikako proiektua babesteko. 

Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM 
Ijito Elkarteari, familia- eta komunitate-politikako proiektua babesteko. 

Zenbatekoa 
eurotan81 

% 
Zenbatekoa 

eurotan82 
% 

4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
  

                                                           
81

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 17.500 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 7.500 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
82

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 17.500 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 7.500 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 



143 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: ijito herria sustatzea, gizarte-arloan duen parte-hartzea, tratu berdintasuna eta bereizkeriarik eza indartzea. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familia- eta komunitate-politikako proiektua babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familia- eta komunitate-politikako proiektua 
babesteko. 
Sektore hartzaileak GAO LACHO DROM Ijito Elkartea 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna  
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-
zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jardueren ondoriozko gastuak finantzatzea. 
Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora 
errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-
zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor 
bidezkoa, garatzeko. 

2017 2018 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren etorkinek administrazioan hizkuntza-erabilerraztasuna izatea 
sustatzea eta atzerritarrei baliabideak eskuratzeko eta herritarren partaidetzarako eskubide- eta aukera-
berdintasuna bermatzea. 

Ekintza: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- 
eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko itzulpen-sistema bat. 

47.300 € 47.300 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-
zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jardueren ondoriozko gastuak finantzatzea. 
Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora 
errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien 
jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- 
eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 

Zenbatekoa 
eurotan83 % Zenbatekoa 

eurotan84 % 

4. kapitulua: 47.300 € %100 47.300 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 47.300 € %100 47.300 € %100 
4. kapitulua, guztira: 47.300 € %100 47.300 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 47.300 € %100 47.300 € %100 
  

                                                           
83

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.475 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 11.825 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
84

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.475 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 11.825 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-
zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jardueren ondoriozko gastuak finantzatzea. 
Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora 
errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako 
denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 
Sektore hartzaileak ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS / EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA (EUDEL) 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: ijito familiekin modu integralean esku hartzea, familiaren, gizarte eta hezkuntzaren, eta gizarte eta osasunaren 
eremuan, haien bizi-baldintzak hobetu, eta beren arazoak konpontzeko autonomia pertsonal handiagoa lor dezaten. 
Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familiekin egiten duen esku-hartze integraleko 
proiektua babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familiekin egiten 
duen esku-hartze integraleko proiektua babesteko. 

2017 2018 

1. helburua: familiekin esku-hartzeko proiektu integrala babestea 32.430 € 32.430 € 
 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: ijito familiekin modu integralean esku hartzea, familiaren, gizarte eta hezkuntzaren, eta gizarte eta osasunaren 
eremuan, haien bizi-baldintzak hobetu, eta beren arazoak konpontzeko autonomia pertsonal handiagoa lor dezaten. 
Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familiekin egiten duen esku-hartze integraleko 
proiektua babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017  2018  
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito 
Elkarteari, familiekin egiten duen esku-hartze integraleko proiektua babesteko. 

Zenbatekoa 
eurotan 85 

% 
Zenbatekoa 
eurotan 86 

% 

4. kapitulua: 32.430 € %100 32.430 € %100 
7. kapitulua: 0    

Guztira: 32.430 € %100 32.430 € %100 
4. kapitulua, guztira: 32.430 € %100 32.430 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 32.430 € %100 32.430 € %100 
  

                                                           
85

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 22.700 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.730 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
86

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 22.700 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.730 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: ijito familiekin modu integralean esku hartzea, familiaren, gizarte eta hezkuntzaren, eta gizarte eta osasunaren 
eremuan, haien bizi-baldintzak hobetu, eta beren arazoak konpontzeko autonomia pertsonal handiagoa lor dezaten. 
Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familiekin egiten duen esku-hartze integraleko 
proiektua babesteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familiekin egiten duen esku-hartze integraleko 
proiektua babesteko. 
Sektore hartzaileak GAO LACHO DROM Ijito Elkartea 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-programetara sartu ahal 
izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideetan 
harrera egitea eta laguntza ematea. 
Diru-laguntzen 12. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 2017 2018 
Helburua: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-
programetara sartu ahal izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden 
adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideak sortzea. 

40.000 € 40.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-programetara sartu ahal 
izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideetan 
harrera egitea eta laguntza ematea. 
Diru-laguntzen 12. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte 
atzerritarren harrerarako. 

Zenbateko
a eurotan87 

% 
Zenbatekoa 

eurotan88 
% 

4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

 

                                                           
87

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 30.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 10.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
88

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 30.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 10.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-programetara sartu ahal 
izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideetan 
harrera egitea eta laguntza ematea. 
Diru-laguntzen 12. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 
Sektore hartzaileak CEAR-HEMEN elkartea 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-
Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 

2017 2018 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

100.000 € 100.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko 
Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 

Zenbatekoa 
eurotan89 

% Zenbateko
a eurotan90 

% 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
  

                                                           
89

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 80.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
90

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 80.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 20.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera 
egiteko. 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea - CEAR-Euskadi) 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 
Helburu estrategikoa: dibertsitate gaylesbotransa ikusaraztea, haren inguruan sentikortzea, eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea.   
Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna HEGOAK elkarteari, Jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egin ditzan. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna HEGOAK elkarteari, Jaialdia eta EAEko udalerrietako 
hedapenak egin ditzan. 

2017 2018 

Helburua: dibertsitate gaylesbotransa ikusaraztea, haren inguruan sentikortzea, eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea. 
1. ekintza: LGTBI sentsibilizazioa eta ikusgaitasuna, kulturaren eta ikus-entzunezko arteen bitartez, Bilbon. 
2. ekintza: LGTBI garapena eta sentikortzea EAEko herrietan. 

28.000 € 28.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 
Helburu estrategikoa: dibertsitate gaylesbotransa ikusaraztea, haren inguruan sentikortzea, eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea.   
Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna HEGOAK elkarteari, Jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egin ditzan 

Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna HEGOAK elkarteari, Jaialdia 
eta EAEko udalerrietako hedapenak egin ditzan. 

Zenbatekoa 
eurotan 

% Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 28.000 € %100 28.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 28.000 € %100 28.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 28.000 € %100 28.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 28.000 € %100 28.000 € %100 
 
4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 
Helburu estrategikoa: dibertsitate gaylesbotransa ikusaraztea, haren inguruan sentikortzea, eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea.   
Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna HEGOAK elkarteari, ZINEGOAK jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egin ditzan 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna HEGOAK elkarteari, ZINEGOAK jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egin 
ditzan 
Sektore hartzaileak HEGOAK elkartea, irabazi-asmorik gabeko hirugarren sektoreko erakundea. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna  
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-
Euskadi), etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

20.000 € 20.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko 
Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Zenbatekoa 
eurotan91 

% Zenbateko
a eurotan92 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
  

                                                           
91

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
92

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai 
juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea (Cear-Euskadi) Hirugarren sektorea. Irabazi-

asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko proiektua finantzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

221.734 € 221.734 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, 
etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Zenbatekoa 
eurotan93 

% Zenbateko
a eurotan94 

% 

4. kapitulua: 221.734 € %100 221.734 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 221.734 € %100 221.734 € %100 
4. kapitulua, guztira: 221.734 € %100 221.734 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 221.734 € %100 221.734 € %100 
  

                                                           
93

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 166.300 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 55.434 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
94

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 166.300 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 55.434 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua 
finantzatzeko 
Sektore hartzaileak Euskadiko Gurutze Gorria Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko proiektua finantzatzeko 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

30.000 € 30.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei 
gai juridikoetan babesa emateko. 

Zenbatekoa 
eurotan95 

% Zenbateko
a eurotan96 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
  

                                                           
95

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
96

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua 
finantzatzeko 
Sektore hartzaileak Cosmopolis. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, 
etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

57.000 € 57.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile 
Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Zenbatekoa 
eurotan97 % 

Zenbateko
a eurotan98 % 

4. kapitulua: 57.000 € %100 57.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 
  

                                                           
97

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 39.900 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 17.100 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
98

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 39.900 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 17.100 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko proiektua finantzatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko proiektua finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak CITE-Bizkaia Langile etorkinentzako Informazio Zentroa Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik 

gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, eskubide 
zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, herritartasunaren 
ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, 
etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

57.000 € 57.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko 
Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. Zenbatekoa 

eurotan99 
% 

Zenbateko
a 

eurotan100 
% 

4. kapitulua: 57.000 € %100 57.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 
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 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 39.900 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 17.100 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
100

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 39.900 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 17.100 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko proiektua finantzatzeko 
Sektore hartzaileak Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkartea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik 

gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, eskubide 
zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, herritartasunaren 
ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, 
etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

27.100 € 27.100 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de 
Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. Zenbatekoa 

eurotan101 
% 

Zenbateko
a 

eurotan102 
% 

4. kapitulua: 27.100 € %100 27.100 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 27.100 € %100 27.100 € %100 
4. kapitulua, guztira: 27.100 € %100 27.100 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 27.100 € %100 27.100 € %100 
  

                                                           
101

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.970 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 8.130 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
102

 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.970 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 8.130 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 
Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko proiektua finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoa. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko proiektua finantzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren arloko aholkularitza juridikoa ematea etorkinei. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

35.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2010 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, 
etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 35.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 35.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 35.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 35.000 € %100 30.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua 
finantzatzeko 
Sektore hartzaileak Arabako Abokatuen Elkartea. Zuzenbide publikoko korporazioa. Irabazi-asmorik gabea 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko proiektua finantzatzeko 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren arloko aholkularitza juridikoa ematea etorkinei. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

25.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen 
Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 25.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 25.000 € %100 30.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 30.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 30.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua 
finantzatzeko 
Sektore hartzaileak Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa. Zuzenbide publikoko korporazioa. Irabazi-asmorik gabea 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko proiektua finantzatzeko 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren arloko aholkularitza juridikoa ematea etorkinei. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

88.700 € 88.700 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, 
etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 88.700 € %100 88.700 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 88.700 € %100 88.700 € %100 
4. kapitulua, guztira: 88.700 € %100 88.700 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 88.700 € %100 88.700 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua 
finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak Bizkaiko Abokatuen Bazkuna. Zuzenbide publikoko korporazioa. Irabazi-asmorik gabea 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 24. lerroa: diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeria Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeria Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai 
juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko. 

2017 2018 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 
diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

25.000 € 25.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 24. lerroa: diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeria Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeria Gipuzkoa 
elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. Zenbatekoa 

eurotan103 
% 

Zenbateko
a 

eurotan104 
% 

4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
  

                                                           
103

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.750 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.250 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 
104

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.750 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.250 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
Diru-laguntzen 24. lerroa: diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeria Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeria Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 
proiektua finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak Gipuzkoako SOS-Arrazakeria. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
  



182 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako kostuak 
konpentsatzea. 
Diru-laguntzen 25. lerroa: seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak. 2017 105 2018106 
1. helburua: seme-alaben jaiotzarekin, adopzioarekin, adopzio aurreko familia-harrerarekin edo tutoretzarekin 
lotutako behar ekonomikoei erantzuten laguntzea (ardurapeko seme-alaba bakoitzeko). 

1. ekintza: diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 

31.071.814 € 34.571.814 € 

2. helburua: seme-alaben erditze anitz, adopzio nazional anitz, adopzio aurreko familia-harrera anitz edo 
tutoretza anitzen ondorioz sortzen diren behar ekonomiko bereziei erantzuten laguntzea. 

1. ekintza: diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
3. helburua: laguntzen xede diren ardurapeko seme-alabei aitortutako desgaitasun-egoeren (% 33koa edo 
handiagoa) edo mendekotasun-egoeren ondorioz sortzen diren behar ekonomiko bereziei erantzuten laguntzea 
(ardurapeko seme-alaba bakoitzeko laguntzak bikoiztea). 

1. ekintza: diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
  

                                                           
105

 Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2017ko martxoaren 8ko Agindua izapidetzerakoan Memoria Ekonomikoan idatzitako adierazleak eta magnitudeak, zeinaren bidez jakinarazten baita aurrekontuan 

zenbateko diru-hornidura dagoen 2017an seme-alabak dituzten familien onurarako eta EAEko 2017. urterako Aurrekontuetan, Familia eta Komunitate Politikaren 3124 Programaren memorian, apirilaren 11n 2/2017 

Legez onartua: lehen seme-alabarengatiko laguntzak, 9.705; bigarren seme-alabarengatiko laguntzak, 13.760; hirugarren seme-alabarengatiko edo hurrengoengatiko laguntzak, 10.044; erditze anitz, adopzio nazional 

anitz, adopzio aurreko familia-harrera anitz, tutoretza anitz eta nazioarteko adopzio bakun nahiz anitzengatikoak, 575; %33ko edo gehiagoko desgaitasunengatiko edo mendekotasunengatiko laguntzen bikoizketa, 

617. Magnitudeak 2017ko uztailaren 27koa Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren ordenaren tramitazioarekin zihoan Memoria Ekonomikoan zuzenduak izan ziren, zeinaren bidez jakinarazten baita 2017 

urterako diru-hornidura eguneraketa seme-alabak dituzten familien onurarako, martxoaren 17koa, 30/2015 Dekretuan aurreikusiak, honako hau dioena: lehen seme-alabarengatiko laguntzak, 11.035; bigarren seme-

alabarengatiko laguntzak, 15.437; hirugarren seme-alabarengatiko edo hurrengoengatiko laguntzak, 11.091; erditze anitz, adopzio nazional anitz, adopzio aurreko familia-harrera anitz, tutoretza anitz eta nazioarteko 

adopzio bakun nahiz anitzengatikoak, 624; %33ko edo gehiagoko desgaitasunengatiko edo mendekotasunengatiko laguntzen bikoizketa, 726. 
106

 2018ko Aurrekontu Memorian esleitutako adierazle eta magnitudeak: lehen seme-alabarengatiko laguntzak, 8.600; bigarren seme-alabarengatiko laguntzak, 19.451; hirugarren seme-alabarengatiko edo 

hurrengoengatiko laguntzak, 9.754; erditze anitz, adopzio nazional anitz, adopzio aurreko familia-harrera anitz, tutoretza anitz eta nazioarteko adopzio bakun nahiz anitzengatikoak, 549; %33ko edo gehiagoko 

desgaitasunengatiko edo mendekotasunengatiko laguntzen bikoizketa, 639. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 
Diru-laguntzen 25. lerroa: seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza. 2017 2018 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Seme-alabak dituzten 
familientzako diru-laguntzak. 

Zenbatekoa 
eurotan % Zenbatekoa 

eurotan % 

4. kapitulua: 31.071.814 € %100 34.571.814 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 31.071.814 € %100 34.571.814 € %100 
4. kapitulua, guztira: 31.071.814 € %100 34.571.814 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 31.071.814 € %100 34.571.814 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 
Diru-laguntzen 25. lerroa: seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak 
Organoa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza. 
1. programa: seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak. 
Sektore hartzaileak Familia-unitatea osatzen duten aitak edo amak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Norgehiagoka ez den prozedura. Laguntzak Familiei laguntzeko Legearen (abenduaren 12ko 13/2008 Legea) 
II. Tituluan daude aurreikusita, familiei babesa, arreta eta laguntza emateko neurriei buruzkoan, eta, 
zehazkiago, I. Kapituluan. Hain zuzen, lege-testu horren 8. artikuluan eskubide subjektibo gisa taxutzen dira, 
baldin eta bete beharreko baldintzak betetzen badira. Laguntza-eskaerak aurkezteko epea urte osoan dago 
zabalik. Publikotasun-printzipioa betetzearren, familia-politikaren arloan eskudundutako Sailak, sailburuaren 
Aginduaren bitartez, urtetik urtera ematen du laguntza horiek finantzatzeko aurrekontu-zuzkiduraren berri, 
edo, hala badagokio, zuzkidura hori eguneratzetik eratorriko den zenbatekoaren berri. Laguntzen onuraduna 
benetan bizi beharko da, eta erroldan agertu, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan, eskaera 
aurkezten den eguna baino urtebete lehenagotik gutxienez. Horrez gain, eskaera aurkezterako Euskal 
Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta dagoen orok jaso ditzake laguntza horiek, 
aurreko hamabi hilabeteetan bertan etengabe bizi ez izanagatik eta erroldatuta ez egonagatik ere, baldin eta 
egiaztatzen badu azken hamar urteetan bost urte segidan eman dituela Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzen 
eta erroldatuta. Halaber, onuradunak laguntzaren xede diren seme-alabarekin erroldatuta egon beharko du, 
bai eta familia-unitatearen eraketa zehazteko zenbatutako seme-alaba guztiekin ere. Emakidaren aurretik 
justifikatu behar dira jasotzeko baldintzak betetzen direla, eskaera aurkezteko unean egiaztagiriak aurkeztuz. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 
Diru-laguntzen 26. lerroa: familia eta lana bateratzeko diru-laguntzak. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Familia eta lana bateratzeko diru-laguntzak. 2017107 2018108 
1. helburua: seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa batek eragindako diru-
sarreren galera konpentsatzea. 

1. ekintza: diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 

32.577.100 € 34.985.774 € 
2. helburua: mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko 
lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa batek eragindako diru-sarreren galera konpentsatzea. 

1. ekintza: diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
3. helburua: seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeak sortutako gastuak ordaintzen 
laguntzea. 

1. ekintza: diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
  

                                                           
107

 2017ko Aurrekontuen inguruko Memorian idatzitako adierazleak eta magnitudeak: seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzen onuradunak, 17.200; 

mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzen onuradunak, 380; adin txikiko seme-alabak zaintzeko 

langileak kontratatzeko laguntzen onuradunak, 400. 

108 2018ko Aurrekontuen inguruko Memorian idatzitako adierazleak eta magnitudeak: seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzen onuradunak, 18.150; 

mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzen onuradunak, 400; adin txikiko seme-alabak zaintzeko 

langileak kontratatzeko laguntzen onuradunak, 400. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean nahiz zeharka 
sortutako kostuak konpentsatzea. 
Diru-laguntzen 26. lerroa: familia eta lana bateratzeko laguntzak, ekainaren 29ko 177/2010 Dekretua betez (martxoaren 17ko 31/2015 
Dekretuaren bidez aldatu zen).  
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Familia eta lana bateratzeko diru-
laguntzak. 

Zenbatekoa 
eurotan % Zenbatekoa 

eurotan % 

4. kapitulua: 32.577.100 € %100 34.985.774 € %100 
7. kapitulua: 0 €  0 €  

Guztira: 32.577.100 € %100 34.985.774 € %100 
4. kapitulua, guztira: 32.577.100 € %100 34.985.774 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 €  0 €  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 32.577.100 € %100 34.985.774 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 
Diru-laguntzen 26. lerroa: familia eta lana bateratzeko diru-laguntzak. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Familia eta lana bateratzeko diru-laguntzak. 
Sektore hartzaileak Besteren konturako langileak eta Sozietate Kooperatiboetako bazkide diren langileak (seme-alabak edo 

mendekotasun-egoeran nahiz osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lan-eszedentzia edo 
lanaldi-murrizketa dela-eta ematen diren laguntzen kasuan). Adingabeko semea edo alaba zaintzeko 
kontratatzen diren umezainen Gizarte Segurantzarako kotizazio-agirian etxeko titular modura agertzen diren 
eta familia-unitatearen barruan sartzen diren aitak nahiz amak (umezainak kontratatzeko laguntzen kasuan). 

Laguntzak emateko 
prozedura 

Norgehiagoka ez den prozedura. Laguntzak Familiei laguntzeko Legearen (abenduaren 12ko 13/2008 Legea) 
II. Tituluan daude jasota, familiei babesa, arreta eta laguntza emateko neurriei buruzkoan, eta, zehazkiago, II. 
Kapituluan. Laguntza-eskaerak aurkezteko epea urte osoan dago zabalik. Publikotasun-printzipioa 
betetzearren, familia-politikaren arloan eskudundutako Sailak, sailburuaren Aginduaren bitartez, urtetik urtera 
ematen du laguntza horiek finantzatzeko aurrekontu-zuzkiduraren berri, edo, hala badagokio, zuzkidura hori 
eguneratzetik eratorriko den zenbatekoaren berri. Eskaera aurkezten denean eta diruz laguntzeko moduko 
jardunak irauten duen bitartean, onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta 
erroldatuta egon beharko du. Horrez gain, eskaera aurkeztu aurreko urtean etenik gabe bizi izan behar du, 
edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, aurreko hamar urteetatik segidako bost urtetan. Emakidaren 
aurretik justifikatu behar dira jasotzeko baldintzak betetzen direla, eskaera aurkezteko unean egiaztagiriak 
aurkeztuz. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 27. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko 
jarduketak sustatzeko. 2017 2018 

1. helburua: seme-alabak dituzten familien eskubideen eta interesen defentsa sustatzea, oro har, eta bereziki, 
familia ugarien kasuan, politikarekin, instituzioekin, gizartearekin, komunikabideekin eta enpresekin lotutako 
esparru guztietan. 

80.000 €  80.000 € 

2. helburua: seme-alabak dituzten familien mintzaidea eta eleduna izatea, Administrazio publikoen eta 
komunikabideen aurrean, eta gizarteari Euskal Autonomia Erkidegoko familien benetako egoera ikusaraztea eta 
ezagutaraztea. 
3. helburua: instituzioak, administrazioak eta gizartea, oro har, seme-alabak dituzten familien –eta bereziki, familia 
ugarien– beharren inguruan sentsibilizatzea, baita gizartean egiten dituzten ekarpenen inguruan ere. 
Sentsibilizazio-lan hori bilerak eginez, elkarrizketak izanez, elkartearen argitalpenen bitartez, komunikabide 
orokorretan agertuz... egiten dute. 
4. helburua: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzari Euskal Autonomia Erkidegoko familien egoerari 
eta perspektibei buruzko informazioa eta aholkuak ematea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 27. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduketak sustatzeko 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna 
HIRUKIDEri, familien esparruko jarduketak sustatzeko. Zenbatekoa 

eurotan109 % 
Zenbateko

a 
eurotan110 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
  

                                                           
109

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 

110
 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 27. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboko eta lana eta familia bateratzearen arloko jarduketak 
gauzatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduketak sustatzeko 
Sektore hartzaileak HIRUKIDE - Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkartea  
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna 

  



191 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: bitarteko ekonomiko nahikorik eta/edo gizarte-babeseko sarerik ez duten adingabeei eta beren familia gurasobakarrei 
laguntzeko zerbitzuak indartzea, amen/aiten laneko edo prestakuntzako ordutegiarekin bat datozen eta beste zerbitzu normalizatu batzuek 
estaltzen ez dituzten orduetan; eta/edo genero-indarkeriaren biktima diren familientzako zerbitzuak indartzea, esku-hartze polizialaren, salaketen, 
tratamendu psikologikoen, epaiketen eta lege-izapideen une garrantzitsuenetan. 
Diru-laguntzen 28. lerroa: diru-laguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) diru-laguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA 
proiekturako. 

2017 2018 

Helburua: bitarteko ekonomiko nahikorik eta/edo gizarte-babeseko sarerik ez duten adingabeei eta beren familia 
gurasobakarrei laguntzeko zerbitzuak indartzea, amen/aiten laneko edo prestakuntzako ordutegiarekin bat datozen 
eta beste zerbitzu normalizatu batzuek estaltzen ez dituzten orduetan; eta/edo genero-indarkeriaren biktima diren 
familientzako zerbitzuak indartzea, esku-hartze polizialaren, salaketen, tratamendu psikologikoen, epaiketen eta 
lege-izapideen une garrantzitsuenetan. 

Ekintza: Loremaitea programako begirale-hezitzaileen eta koordinatzailearen nominen eta gizarte-
segurantzaren gastuak finantzatzea. 

42.000 € 42.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: bitarteko ekonomiko nahikorik eta/edo gizarte-babeseko sarerik ez duten adingabeei eta beren familia gurasobakarrei 
laguntzeko zerbitzuak indartzea, amen/aiten laneko edo prestakuntzako ordutegiarekin bat datozen eta beste zerbitzu normalizatu batzuek 
estaltzen ez dituzten orduetan; eta/edo genero-indarkeriaren biktima diren familientzako zerbitzuak indartzea, esku-hartze polizialaren, 
salaketen, tratamendu psikologikoen, epaiketen eta lege-izapideen une garrantzitsuenetan. 
Diru-laguntzen 28. lerroa: diru-laguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) diru-laguntza izenduna AGLE 
elkarteari, LOREMAITEA proiekturako. Zenbatekoa 

eurotan111 % 
Zenbateko

a 
eurotan112 

% 

4. kapitulua: 42.000 € %100 42.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 42.000 € %100 42.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 42.000 € %100 42.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 42.000 € %100 42.000 € %100 
  

                                                           
111

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 29.400 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 12.600 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 

112
 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 29.400 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 12.600 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: bitarteko ekonomiko nahikorik eta/edo gizarte-babeseko sarerik ez duten adingabeei eta beren familia gurasobakarrei 
laguntzeko zerbitzuak indartzea, amen/aiten laneko edo prestakuntzako ordutegiarekin bat datozen eta beste zerbitzu normalizatu batzuek 
estaltzen ez dituzten orduetan; eta/edo genero-indarkeriaren biktima diren familientzako zerbitzuak indartzea, esku-hartze polizialaren, 
salaketen, tratamendu psikologikoen, epaiketen eta lege-izapideen une garrantzitsuenetan. 
Diru-laguntzen 28. lerroa: diru-laguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Programa: (3124 Familia eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna AGLE - Arabako Gizarte Laneko Elkarteari, Loremaitea programako 
gastuak finantzatzeko. 
Sektore hartzaileak AGLE - Arabako Gizarte Laneko Elkartea Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-

erakundea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta lana 
eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 29. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta familia bateratzearen arloko jarduketak 
gauzatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren 
eta lana eta familia bateratzearen arloko sustapen-jarduerak egiteko. 

2017 2018 

1. helburua: gurasotasun positiboaren eta familia eta lana bateratzearen sustapena eta sentsibilizazioa. 20.000 €  20.000 € 
 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta lana 
eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 29. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta familia bateratzearen arloko jarduketak 
gauzatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, 
gurasotasun positiboaren eta lana eta familia bateratzearen arloko sustapen-jarduerak 
egiteko. 

Zenbatekoa 
eurotan113 % Zenbatekoa 

eurotan114 % 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
  

                                                           
113

 2017 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.000 €, 2017ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.000 €, 2018ko konpromiso-kreditu gisa. 

114
 2018 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.000 €, 2018ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.000 €, 2019ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta 
lana eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea 
Diru-laguntzen 29. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta familia bateratzearen arloko jarduketak 
gauzatzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
1. programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta familia 
bateratzearen arloko sustapen-jarduerak egiteko. 
Sektore hartzaileak HIRUKIDE - Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkartea 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta lana 
eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
Programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, seme-alabak dituzten 
familiei laguntzeko. 2017 2018 

1. helburua: gurasotasun positiboaren eta familia eta lana bateratzearen sustapena eta sentsibilizazioa. 0 €  50.000 € 
 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta lana 
eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 
Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
Programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, 
seme-alabak dituzten familiei laguntzeko. 

Zenbatekoa 
eurotan % Zenbatekoa 

eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %0 50.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0 € %0 50.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %0 50.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 50.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta 
lana eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea 
Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 
1. programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Diru-laguntza izenduna HIRUKIDEri, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko. 
Sektore hartzaileak HIRUKIDE - Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkartea 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 
Diru-laguntzen 31. lerroa: Gipuzkoako hirugarren adinekoen erakundeei laguntza ematea. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza. 
1. programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Gipuzkoako hirugarren adinekoen erakundeei laguntza 
ematea. 

2017 2018 

1. helburua: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 0 € 60.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 
Diru-laguntzen 31. lerroa: Gipuzkoako hirugarren adinekoen erakundeei laguntza ematea. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 2017 2018 
1. programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Gipuzkoako hirugarren adinekoen 
erakundeei laguntza ematea. 

Zenbateko
a eurotan % Zenbateko

a eurotan % 

4. kapitulua: 0 € %0 60.000 € %100 
7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 0 € %0 60.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 0 € %0 60.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 60.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 
Diru-laguntzen 31. lerroa: Gipuzkoako hirugarren adinekoen erakundeei laguntza ematea. 
Organoa: Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

1. programa: (3124 Familia Eta Komunitate Politika) Gipuzkoako hirugarren adinekoen erakundeei laguntza ematea. 
Sektore hartzaileak Gipuzkoako hirugarren adineko gizon-emakumeak. 
Laguntzak emateko 
prozedura 

Diru-laguntza izenduna. 
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