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Euskaltegiaren datuak:
Izena

IFK

1. Xede taldea

HABEren talde zenbakia
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Xede taldeari buruzko datuak:
Ikastaro mota (merkatariak, ostalariak, gurasoak...)

Ikasle kopurua

Lekua, iraupena eta egutegia: adierazi ikastaroa non emango den, ordu kopurua, hasiera eta amaiera datak, ordutegia

Helburuak

Eduki nagusiak
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2. Diru kontuak
Aurrekontua
Gastuak (azalpena)

Zenbatekoa

Prezio publikoaren araberako kostua 2018-2019 ikasturterako 6,52 euro / ikasteko/ orduko
Ikastaroaren prezioa: 6,52 euro x 60 ordu x ikasle kopurua (Zenbatekoa atalean seinalatu dagokiona)
Gastuak, guztira

Sarrerak (iturria)

Zenbatekoa

HABEko diru laguntza
Matrikulak: Ikasle kopurua x 60€ (AISA ikastaroen kasuan 25 €)
11550n II

Beste:
Sarrerak, guztira
Defizita:

3. Emakume eta gizonen berdintasunaren ikuspuntua noraino kontuan hartzen den proiektuan
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

Proiektuaren helburuetan

Bai

Ez

Neurriak
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Proposatutako jardueretan

Bai

Ez

Bai

Ez

Neurriak

Ebaluazioan
Neurriak

4. Beste laguntza eskabideen aitorpena

Jaso edo eskatu al da beste inongo diru laguntzarik?
Ez, ez dugu jaso edo eskatu
C
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Bai, diru laguntza jaso dugu
C

Bai erantzutekotan, zehaztu erakundea eta zenbatekoa:
Administrazioa edo entitatea

Erakundea

Jasotako zenbatekoa

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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