Euskara
Konstituzio plaza, 2 | Tel. 010 - 943483750 | udala_euskara@donostia.eus | www.donostiaeuskaraz.eus
20003 Donostia

11441n
11520n

EUSKALTEGIENTZAKO
EUSKALTEGIENTZAKODIRU
DIRULAGUNTZAK
LAGUNTZAK - -2018
2018
Egitasmoa
Egitasmoaaurkezteko
aurkeztekoeredua
eredua
(Egitasmo bakoitzeko, fitxa bat bete)

Euskaltegiaren datuak:
Izena

IFK

1. Egitasmo espezifikoak

11641n I

Egitasmoari buruzko datuak:

Egitasmoaren izena

Helburuak

Egitasmoaren azalpen orokorra (labur-labur azaldu egitasmoaren ezaugarri nagusiak)

Eragin esparrua

Donostia

Beste ................

Auzoa ...............

Egitasmoaren onuradunak (parte hartzaile mota, kopurua, zabalkuntza). Parte hartzaileak aukeratzeko irizpideak,
halakorik egin behar izanez gero)
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Egitasmoaren ekintza nagusiak
Ekintzaren izena

Azalpen laburra

Egutegia

11441n III

Antolamendua eta funtzionamendua (labur azaldu egitasmoa nola gauzatuko den eta adierazi zer nolako lan
metodologia erabiliko den)

Egitasmoa gauzatzeko behar izan diren baliabideak (giza baliabideak, materialak, teknikoak,...)

Egitasmoaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko erabiliko diren adierazleak
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2. Diru kontuak

Aurrekontua
Gastuak (azalpena)

Zenbatekoa

11441n III

Gastuak, guztira

Sarrerak (azalpena)

Zenbatekoa

Sarrerak, guztira

3. Emakume eta gizonen berdintasunaren ikuspuntua noraino kontuan hartzen den proiektuan
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Proiektuarekin zerikusia duten pertsonen banaketa generoaren arabera:
Emakumezkoak Gizonezkoak

Genero gehiago 1

Guztira

Lehendakaria edo Arduraduna
Zuzendaritza Batzordea
Bazkideak
Onuradunak
Kontratatutako pertsonak
Boluntarioak
1

Ez emakume eta ez gizon bezala identifikatzen diren pertsonak, hau da, transexualak, transgeneroak, intersexualak, queer, eta abar.

Kontuan hartu izan al da proiektuan emakumeek jasaten duten desberdintasun soziala? Horri aurre egiteko
neurririk hartu al da? Baiezkoan, zehaztu zein neurri mota hartu den.
Hasierako diagnostikoan
Bai
Ez
Neurriak
11441n III

Proiektuaren helburuetan

Bai

Ez

Bai

Ez

Bai

Ez

Neurriak

Proposatutako jardueretan
Neurriak

Ebaluazioan
Neurriak

4. Beste laguntza eskabideen aitorpena
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Jaso edo eskatu al da beste inongo diru laguntzarik?
Ez, ez dugu jaso edo eskatu
C
Bai, diru laguntza jaso dugu
C

Bai erantzutekotan, zehaztu erakundea eta zenbatekoa
Administrazioa edo entitatea

Erakundea

Jasotako zenbatekoa

11441n III

Diru laguntza jasotzearekin batera hartzen diren konpromisoak
Izen ematearekin batera, Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak Donostiako euskaltegientzako ematen dituen diru
laguntzak jasotzeko baldintzak irakurri eta onartzen ditudala adierazten dut.

Tokia eta data

Euskaltegiaren zigilua eta arduradunaren sinadura

.............................................................................

.............................................................................
Arduradunaren izena (izen-abizenak eta NAN-AIZ
adieraziz)
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