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OHARRA: 

Aurkezten den ekintza-plana zirriborro irekia da, txertaketei 

eta aldaketei irekia. Kontraste lanketak osatzeko lan 

dokumentua da, beraz Planaren behin betiko bertsioan 

azalduko diren hainbat aspektu ez dira barneratu: 

Kudeaketa-, komunikazio-, jarraipen- eta ebaluazio-

adierazleak eta sistemak besteak beste lantze prozesuan 

daude. 
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URDANETAKALEA,18,DONOSTIA. 
www.daiteke.eus 
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GOBERNU ONA 

GO.HE.1. KONPROMISO POLITIKOA:Parekidetasun arloan erreferentziazko araudiaren garapena sustatzea 

GO.HO.1.1. Udalarentzat parekidetasunaren arloan erreferentziazko araudia berrikustea,eguneratzea eta ezarpenaren jarraipena egitea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

Go.1.1.1. Udal ordenantza berrikustea eta eguneratzea emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako 4/2005 Legearen erreformarekin bat egin dezan erakundeari 

dakarzkion aldaketak identifikatuz eta honen jarraipenerako eta ebaluaziorako 
baliabideak ezarriz. 

 

Parekidetasun Departamentua 

 

Parte hartzaileak: 
Udal Gobernua 
Giza Baliabideen Departamentua 

Idazkaritza Departamentua 

Kontratazioa 

     

Go.1.1.2. Baliabideak eskaintzea  eta mekanismoak egokitzea onartutako 

xedapenak, jarraibideak eta estrategiak garatu ahal izateko. 

Udal Gobernua      

Go.1.1.3.Udalak egiten dituen agerraldietan, ordezkaritza parekidea bermatzea. Udal Gobernua      

Go.1.1.4.Enpleguaren eskaintza eta oposaketetan genero ikuspegia eta 

parekidetasun gaiak berrikustea eta eguneratzea. 

 

Parekidetasun Departamentua 
Giza Baliabideen Departamentua 
 

     

Go.1.1.5. Politikariei zuzendutako prestakuntza-ekintzak diseinatzea eta ezartzea, 

Parekidetasun Departamentuarekin koordinatuta. Ekintza horietan, eduki hauek 

jasoko dira:berdintasunerako oinarrizko prestakuntza, genero ikuspegia eta 
komunikazio ez sexista eta inklusiboa, beren sailetako urteko plan operatiboak 

ezartzeko prestakuntza espezifikoa. 

Parekidetasun Departamentua 

Giza Baliabideen Departamentua 

 

     

Go.1.1.6. Udal araudi, ordenantzak, aldatzen direnean genero ikuspegia 

txertatzea. 

Departamentu guztiak      

Go.1.1.7. Udalak egiten dituen planetan (agenda 21, euskara, berdintasuna, 
turismo…)genero ikuspegia txertatzea. 

Planak dituzten Departamentuak      
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GOBERNU ONA 

GO.HE.1. KONPROMISO POLITIKOA:Parekidetasun arloan erreferentziazko araudiaren garapena sustatzea 

GO.HO.1.2. Parekidetasun Departamentua indartzea 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

GO.1.2.1. Parekidetasun departamentuaren beharrak aldizka aztertzea eta,hala 

badagokio,eguneratzea, bere eginkizunak betetzeko egitura egokia izan dezaten. 

 

Parekidetasun Departamentua 

Giza Baliabideak Departamentua 
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GOBERNU ONA 

GO.HE.2. Lan prozeduretan genero ikuspegia txertatzeko aurrera pausoak egiten jarraitzea:Mainstreaming: klausulak,aurrekontuak,inpaktu txostenak,sexu 

aldagaia. 

GO.HO.2.1. Informazioaren sorreran,tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatu eta aztertzea, pertsonei zein genero ikuspegia 

Txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

GO.2.1.1. Emakume, gizon eta ez bitarren kategoriari dagokionez ikerketa, 

aplikazio informatikoetan, estatistiketan, formularioetan, gidetan eta bestelako 

Udal dokumentuetan generoaren arabera bereizitako datuak biltzen jasotzen 

jarraitzea (Berdintasunerako Legean xedatutakoaren arabera). 

Departamentu guztiak      

GO.2.1.2. Biltzen diren datuei buruz hausnartzea, esku hartzeko eremuetan 

emakumeek, gizonek eta bitarrak ez diren pertsonek dituzten egoera, baldintza, 

jomuga eta beharrizan desberdinak ezagutzeko.  

 

Departamentu guztiak      

GO.HO.2.2. Udalaren araudi, plan eta proiektu estrategikoek duten genero-inpaktua neurtzeko prozedura landu eta onartzea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

GO.2.2.1. Legeak agintzen duen bezala, generoaren eraginaren aurretiazko 

ebaluazioari buruzko txostenak osatzen jarraitzea udal araudi, plan edota proiektua 

estrategikoetan. 

Departamentu guztiak      
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GOBERNU ONA 

GO.HE.2. Lan prozeduretan genero ikuspegia txertatzeko aurrera pausoak egiten jarraitzea:Mainstreaming: klausulak,aurrekontuak, inpaktu txostenak,sexu 

aldagaia. 

GO. HO. 2.3. Udalak zuzenean egiten dituen edo hirugarren pertsonen edo entitateen bidez udalarentzat egiten diren dokumentuetan eta euskarrietan komunikazio 

ez sexistaren (hizkuntza, irudietan,sinboloetan etab.)erabilera bermatzea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

GO.2.3.1. Udaleko web orria berrikustea, komunikazioaren eta irudien erabilera 

ez-sexista bermatzeko, informazio idatzi, ikonografiko osoan intersekzionalitatea 

barne hartuta. 

 

Departamentu guztiak      

Go.HO.2.4. Udalaren kontratuetan, diru laguntzetan eta hitzarmenetan berdintasun klausulak sistematikoki txertatzen jarraitzea, haien gaineko jarraipena 

egitea eta betetzea maila bermatzea, eraldatzeko duten ahalmena aztertuz(kalitatea eta eragina). 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

Go.2.4.1. Sail bakoitzean kontratazioetan berdintasun-irizpideak txertatzen 

jarraitzea eta hauen jarraipena bermatzea (kontratatutako enpresek berdintasun-

planak dituztela ziurtatuz….). 

*Kontratuaren arduradunak aurkeztu den dokumentazioa egiaztatu beharko du, eta ebaluatu 

behar du ea egokia den eta bat datorren adjudikazio-irizpideekin. 

 

Departamentu guztiak      

Go.2.4.2. Oinarrizko klausula bereziak eta kontratu mota ezberdinetarako 

irizpideak berrikusi eta eguneratu berariazko lan talde tekniko baten bidez, 

kontratazio klausulen jarraipena egiteko. Hausnarketa eremua baliatu kontratu 

txikien berdintasun inpaktua aztertzeko eta neurriak hartzeko. 

Parekidetasun Departamentua 

 
Parte hartzaileak: 

Udal Gobernua 
Giza Baliabideen Departamentua 
Idazkaritza Departamentua 

Kontratazioa 
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GOBERNU ONA 

GO.HE.2. Lan prozeduretan genero ikuspegia txertatzeko aurrera pausoak egiten jarraitzea:Mainstreaming: klausulak, aurrekontuak, inpaktu txostenak, sexu 

aldagaia.. 

GO.HO.2.5. Udalaren aurrekontuetan genero ikuspegia txertatzea 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

GO.2.5.1.Genero-ikuspegia duten aurrekontu publikoei buruzko prestakuntza, 

udalean erantzukizun politikoa duten pertsonei, zuzendariei eta inplikatutako 

teknikariei zuzendua. 

 

Parekidetasun Departamentua 
Giza baliabideak 

 

     

GO.2.5.2. Aurrekontuetan genero ikuspegia txertatzeari buruzko lanketa osatzea 

udal departamentuekin.Adibidez, 2026ko hainbat Departamentuen  interes bereziko 

aurrekontu-partiden genero-eragina aztertzen* 

 

Parekidetasun Departamentua 
Kontu-hartzailetza Departamentua 
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GOBERNU ONA 

GO.HE.3. Udala  parekidetasunaren ereduzko erakundea 

GO.HO.3.1.Udaleko langileen kudeaketan genero-ikuspegia txertatzeko udalaren barne-plana egin 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

Go.3.1.1. Parekidetasunerako barne-plana garatzea, plantillan 50 pertsona baino 

gehiago dituzten erakundeentzat indarrean dagoen autonomia-erkidegoko eta 

estatuko araudiari jarraituz. 

Parekidetasun Departamentua 
Laguntzaileak: 
Giza Baliabideen Departamentua 
Udal Langileen Batzordea 

     

Go.3.1.2. Parekidetasun departamentuarekin elkar-lanean, udal-administrazioari 

atxikitako langileek emakume eta gizonen berdintasunaren arloan zer-nolako 

trebakuntza-beharrak dituzten aztertzea, eta departamentu bakoitzerako 

formakuntza plana osatzea. Arloetako politiketan eta administrazio prozedura 

arruntetan genero ikuspegia progresiboki inplementatu ahal izan 

dezaten(formakuntza espezifikoekin). 

Parekidetasun Departamentua 
Laguntzaileak: 
Giza Baliabideen Departamentua 

 Formaku
ntza 

Plana 

Urtero 
formazio

ak 

Urtero 
formazio

ak 

Urtero 
formazio

ak 

Go.3.1.4. Udalean sartzen diren langileentzako harrera-planaren baitan 

parekidetasunerako barne-planari buruzko informazioa barneratu plantilla 

osoarengana iristen dela bermatuz. 

 

Giza baliabideak      

GO.3.1.4. Sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako udalaren 

arreta protokoloa berrikustea, eguneratzea eta komunikatzea Parekidetasun 

departamentu eta langileen ordezkaritzarekin elkarlanean. 

 

Parekidetasun Departamentua 
Laguntzaileak: 
Giza Baliabideen Departamentua 
Udal Langileen Batzordea 
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GOBERNU ONA 

GO.HE.4 .KOORDINAZIO ETA ELKARLANA: koordinazioa eta lankidetza funtsezko elementua da berdintasuna zeharka landu dadin maila eta arlo guztietan. 

GO.HO.4.1. Berdintasunerako koordinazioa eta elkarlana indartzea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

Go.4.1.1.Urteko ekintza Planaren betetze-mailari etengabeko jarraipena egin,neurri 

zuzentzaileak ezarri,beharrezkoa den kasuetan. 

Udal Departamentu guztiak      

Go.4.1.2. Parekidetasun Departamentutik, urtean bilera bat egitea Departamentu 

bakoitzeko arduradunekin; urteko ekintza plana berrikusi eta ebaluazioa 

osatzeko 

Parekidetasun Departamentua 
Udal Departamentu guztiak 

     

Go.4.1.3. Herritar Batzorde Informatiboaren bitartez (urtean bilera bat) planaren 
inguruko jarraipen eta betetze mailaren inguruko informazioa emango da. 

Udal Departamentu guztiak      

Go.4.1.4. Udal Sail bakoitzak Parekidetasun Planean ezarritako ekintzen jarraipena 

osatzea helburu honetarako diseinatutako jarraipen-tresna erabilita(excelak) 

Udal Departamentu guztiak      

Go.4.1.5. Behin indarraldia bukatuta Parekidetasun planaren eragina ebaluatzea eta 

inpaktua neurtzeko diagnostikoa osatzea, Zarauzko Udaleko hurrengo Plana 

diseinatze aldera. 

Parekidetasun Departamentua 
Udal Departamentu guztiak 
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EMAKUMEEN AHALDUNTZEA 

EA.HE.5. Emakumeen ahalduntze pertsonal eta kolektiborako baliabideak eta zerbitzuak bermatzea 

EA.HO.5.1. Emakumeen* Etxearen proiektua herrian indartu eta egonkortu. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

EA.5.1.1. Emakumeen*Etxeen lurralde mailako eredu propio bat 

garatzearen aldeko apustua egin aldera, beste herrietako Etxeekin 

hausnarketa eta praktika onak partekatzea. (eginkizunak eta helburuak, 

lurralde aniztasuna, udalekiko harremana,aurrekontua,etab.).  

Parekidetasun Departamentua      

EA.5.1.2. Emakumeen* Etxeko Aholkularitza zerbitzuak 

indartzeko eta herritarren artean ezagutarazteko ekimenak egitea. 

Parekidetasun Departamentua      

EA.5.1.3. Emakumeen* Etxearen dinamizazioa eta gestioa aurrera eramateko 

Parekidetasun Departamentuaren baliabideak areagotzea. 
Parekidetasun Departamentua      

EA.5.1.4. Emakumeen*Etxea herriko neska gazteei hurbiltzea haientzat 

bideraturako ekimenak antolatuz. 

Parekidetasun Departamentua 
Laguntzailea:  
Gazteria Departamentua 
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EMAKUMEEN AHALDUNTZEA 

EA.HE.5.Emakumeen ahalduntze pertsonal eta kolektiborako baliabideak eta zerbitzuak bermatzea 

Ea.HO.5.2. Genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

EA.5.2.1. Emakumeen Etxearen*programazio eta ekintzatan ikuspegi 

Intersekzionala aintzat hartzea honen irismena handitzeko. 

Parekidetasun Departamentua      

EA.5.2.2. Ahultasun-egoeran dauden emakumeen (herriko emakume adinekoak, 
emakume arrazializatuak, migratuak, aniztasun funtzionala duten emakumeak…) 
ahalduntzea sustatzeko neurri espezifikoak hartzea:talde egonkorrak sortzea, 
zapalkuntza espezifikoak lantzeko saioak antolatzea. 
 
 

Parekidetasun Departamentua 

Laguntzailea: 

Gizarte Zerbitzuetako 

Departamentua 

     

EA.5.2.3. Emakumeen beharrak eta nahiak aztertzea, ikuspegi intersekzionala 
kontuan izanik, Emakumeen* Etxetik eskaintzen diren etorkizuneko ahalduntze 
ekimenak egokitzeko.  

Parekidetasun Departamentua      
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EMAKUMEEN AHALDUNTZEA 

EA.HE.6.Emakumeen ahalduntze sozial eta politikorako laguntza  

EA.HO.6.1.Ahalduntze sozial eta politikoa sustatzen duten prozesuak sortzea eta sendotzea 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

Ea.6.1.1. Martxoak 8 Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira 

parekidetasunaren eta feminismoaren inguruko aldarrikapen eta 

sentsibilizazio ekintzak eta programak antolatzen jarraitzea mugimendu 

feministarekin koordinazioan. 

Parekidetasun Departamentua 

 

 

     

Ea.6.1.2. Zarauzko emakumeak* herriko historian, bizitza kultural, sozial, 

ekonomiko eta/edo politikoan izandako papera berreskuratzeko eta ezagutarazteko 

ikerketa beka bat sortzea. 

Kultura Departamentua 

Laguntzailea: 

Parekidetasun Departamentua 

     

Ea.6.1.3. Emakumeek hainbat esparrutan egindako ekarpenak eta izan duten 

papera ikustarazteko eta aitortzeko ekimenak martxan jartzea. 

Kultura, Euskara, Hezkuntza, Gazteria, Jaiak 

eta Ekitaldiak, Turismoa, Liburutegia, Kirola 

Partaidetza, Ingurumena, Parekidetasun 

Departamentuak 

     

Ea.6.1.4. Udalaren aitortza publikoko sari, lehiaketa, omenaldi eta beste 

ekitaldi guztietan generoaren araberako presentzia orekatua 

bermatzea,kontuan izanik herriko emakumeen aniztasuna.  

Kultura, Euskara, Hezkuntza, Gazteria, Jaiak 

eta Ekitaldiak, Turismoa, Liburutegia, Kirola 

Partaidetza, Ingurumena, Parekidetasun 

Departamentuak 

     

Ea.6.1.5. Herriko kultur, kirol, euskara, giza eskubide eta abarren, 

mugimendu, talde, klub eta elkarteetako erantzukizun eta ordezkaritza 

karguetan generoaren araberako ordezkaritza parekatua izatea sustatzea. 

Kultura, Euskara, Hezkuntza, Gazteria, Jaiak 

eta Ekitaldiak, Turismoa, Liburutegia, Kirola 

Parekidetasun Departamentuak 

     

Ea.6.1.6. Antolatzen diren programazio, ekitaldi, omenaldi eta abarretan 

ikuspegi feminista barneratzen jarraitu aldera azterketa eta hausnarketa 

osatzea, hala nola, ekitaldien izenak, omendutako pertsonak, jai eta festetako 

pertsonaiak, erraldoi eta buruhandiak,  etab. 

Kultura, Euskara, Hezkuntza, Gazteria, Jaiak 

eta Ekitaldiak, Turismoa, Liburutegia, Kirola 

Parekidetasun Departamentuak 
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EMAKUMEEN AHALDUNTZEA 

EA.HE.6.Emakumeen ahalduntze sozial eta politikorako laguntza 

Ea.HO.6.2.Emakumeen protagonismoa sustatzea kultur ekitaldi eta proposamen guztietan (artistikoak, jai girokoak, 

oroitzapenezkoak, kirol arlokoak eta euskararen hizkuntzan normalizazioaren esparruan egiten direnak). 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

Ea.6.2.1. Ezarritako rol eta estereotipoak ezabatzera bideratutako ekintzak 

sustatzen jarraitzea (ipuin kontalarien bidez, antzerkien bidez, literatur 

solasaldien bidez, argitaratzen diren esku-orrien hizkuntza eta irudiak 
zainduz,...). 

Kultura Departamentua 
Liburutegiko Departamentua 

     

Ea.6.2.2. Liburutegiaren erabilpenaren, antolatzen diren jardueren eta 

zerbitzuen eskaintzaren azterketa osatzea genero ikuspegitik, neurri zehatzak 

osatuz, hobekuntzak burutzeko. 

Liburutegiko Departamentua      

Ea.6.2.3. Eskola-kirolean genero-eraginaren analisia osatzea eta emaitzen 

araberako neurri zuzentzaileak hartzea 

Hezkuntza Departamentua 
Kirola Departamentua 

     

Ea. 6.2.4. Kirol eremu guztietan ordutegi, sari eta baliabideetan aukera 

berdintasuna bermatzea. 

Kirol Departamentua 
Turismo Departamentua 

     

Ea.6.2.5. Emakumeen kirol-jarduera eta emakumeek kirolean duten presentzia 

ikusarazten eta emakumeen parte-hartzea sustatuko duten ekintzak eta 

jarduerak diseinatzea eta gauzatzea. 

Kirola Departamentua      

EA.6.2.6. Emakume eta neskez osatutako kirol taldeen eta emakume kirolarien 

praktiken aitortza soziala egiten jarraitzea eta areagotzea. 
Kirola Departamentua 

 

     

Ea.6.2.7. Zarautzen antolatzen diren kirol ekitaldi mistoak aitortzea eta 

babestea, hauek antolatu eta aurrera eramateko beharrezkoak diren baliabide 

ekonomiko eta materialez hornituz. 

Kirola Departamentua 

 

     

Ea.6.2.8. Udal kirol instalazioen genero ikuspegiaren azterketa osatzea, 

ordutegiak, erabilpena, jarduera mota kontuan hartuta. Neurri zehatzak eta 
hobekuntzak ezartzea hauen erabilera parekidea bermatzeko. 

Kirola Departamentua      
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EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA BERDINTASUNA BERMATZEKO 

EK.HE7. Berdintasuna gizarte eta ekonomia eraldatzea beharrezko balioa dela aitortzea 

EK.HO.7.1.Herritartasun-eskubideen erabilera sustatzea hezkidetzaren bidez 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

EK.7.1.1. Herriko ikastetxeen bitartez garatzen den hezkidetza proiektuarekin 

jarraitzea, modu integralean hezkuntza komunitate osoa barneratuz. 
 

Parekidetasun Departamentua      

EK.7.1.2.Hezkidetza Foroaren bitartez antolatzen diren lanketak kaleratzen 

Jarraitzea egun zehatzetan, hala nola, Martxoak 8, Azaroak 25 edo Maiatzak 17 

besteak beste. 

Parekidetasun Departamentua      

Ek.7.1.3. Sexu Aholkularitza Zerbitzuarekin jarraitzea eta herritarren artean 

ezagutzera emateko kanpainak osatzea. 
 

Parekidetasun Departamentua      

EK.7.1.4. Sexu Aholkularitza Zerbitzua eta gizarte eragile ezberdinen arteko 

koordinazioa areagotzeko neurriak hartzea. 

Parekidetasun Departamentua      

EK.7.1.5.Sexu Aholkularitza Zerbitzuak kudeatzen dituen sare sozial eta online 

kanalen bidez egiten diren prebentzio eta sentsibilizazio lanak osatzen jarraitzea. 

Parekidetasun Departamentua      

EK.7.1.6. Tratu Onen mapa* sortzeko lanketa martxan jartzea herriko gazteen 

parte hartzea bultzatuz. 
* Herriko pertsona eta eragile sozialen artean ematen diren tratu onen praktikak identifikatu eta 
balioan jartzen duen ekimena; sarea bultzatuz eta herria pausoz-pauso Tratu Onen Kulturan 

murgilduz. 

Gazteria Departamentua 
Hezkuntza departamentua 
Prebentzio zerbitzua 
Agenda21 eta Partaidetza Departamentua 
Parekidetasun Departamentua 

     

EK.7.1.7. Udal-arloek adingabeei zuzenduta programatutako jarduera guztien 

baldintza-agirietan (egiten diren kontratuetan), berdintasunean, hezkidetzan eta 

jarrera sexisten prebentzio eta hautemateari buruzko formakuntza minimoa 

eskatzea betekizunen artean. 

Parekidetasun Departamentua 

Gizarte Zerbitzuak 

Gazteria Departamentua 

Hezkuntza Departamentua 

     

EK.7.1.8. Herriko ikastetxeekin lankidetzan jolastokien azterketa osatzea genero 

ikuspegitik eta emaitzak kontuan hartuta neurri zuzentzaileak hartzea. 

 

Hezkuntza Departamentua      
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EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA  ERALDATZEA BERDINTASUNA BERMATZEKO 

EK.HE 7. Berdintasuna gizarte eta ekonomia eraldatzea beharrezko balioa dela aitortzea 

E.K.HO.7.2. Gizonekin erantzunkidetasuna eta maskulinitateak lantzea 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

EK.7.2.1.Gizonak kontziliazioan eta erantzukidetasunean sentsibilizatzeko eta 

ardurak bereganatzeko neurriak hartzea. 

Parekidetasun Departamentua      

EK.7.2.2. Aitentzako formazio eta sentsibilizazio kanpainak martxan jartzea, 

maskulinitateei, aitatasun arduratsuari eta erantzunkidetasunari buruz aritu 
daitezen. 

Parekidetasun Departamentua      

EK.7.2.3. Gizonak beraien artean saretu eta gizon taldeak sortzera bideratutako 

formakuntza espezifikoak osatzea, gizonak biltzen diren talde, elkarte, klub, 

mugimendu etab. hauetan parte hartzera gonbidatuz. 

 

Parekidetasun Departamentua      

EK.7.2.4. Gizonei zuzendutako desboteretze saioak antolatzea, gizonak biltzen 

diren talde, elkarte, klub, mugimendu etab. hauetan parte hartzera gonbidatuz. 

 

Parekidetasun Departamentua      
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EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA BERDINTASUNA BERMATZEKO  

E.K.HE.8 Emakumeen*autonomia ekonomikoa 

E.K.HO.8.1. Emakumeen lan-egoerak hobetzeko baliabideak ahalbidetu  

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

E.K.8.1.1. Emakumeon ezkutuko talentuak ikusgarri bihurtzeko ekimenak martxan 

jartzea. 

Parekidetasun Departamentua      

EK.8.1.2. Herriko Lanbide Heziketako eskaintzan genero-irizpidea barneratzeko 

sentsibilizazio ekintzak osatzea . Tradizionalki maskulinotzat jo diren lanbideetara 

emakumeak erakarriz, eta alderantziz. 

Hezkuntza departamentua  

Parekidetasun Departamentua 

 

     

EK.8.1.3. Herriko Emakume ekintzaileak eta beraien proiektuak ikusarazteko 

ekimenak martxan jartzea. 

Parekidetasun Departamentua      

E.K.8.1.4. Tituluak eta esperientziak homologatzeko aholkularitza baliabideak 

eskaintzen jarraitzea. 

Migrazio Zerbitzua 
Parekidetasun Departamentua 
 

     

E.K. 8.1.5. Emakumeen artean trebetasun trukaketa osatzeko eta aukera 

ekonomiko-sozial berritzaileak eraikitzeko espazioak sortzea (Denboraren bankua). 

Parekidetasun Departamentua      
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EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA BERDINTASUNA BERMATZEKO 

E.K.HE.8 Emakumeen*autonomia ekonomikoa 

E.K. HO.8.2. Enpresei eta erakundeei laguntzea berdintasuna txertatu dezaten beren, kulturan, estrategian eta kudeaketa ereduan (soldata 

arrakala, erantzunkidetasuna …) 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

EK.8.2.1. Zarautzen emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konprometitutako 

erakundearen udal-ziurtagiria  ezartzea.Udal mailan parekidetasuna sustatze 

aldera ahaleginak eta jarduerak egiten dituzten erakunde eta enpresei aitortza 

egiteko. 

Parekidetasun Departamentua      

EK.8.2.2. Ziurtagiria lortzeko, baldintzak, irizpideak eta sentsibilizazio ekintzak 
bilduko dituen programa ezarri. 

 

Parekidetasun Departamentua      

EK.8.2.3. Parekidetasunaren alde lan egiten duten Zarauzko enpresa eta 
erakundeen ziurtagiria ezagutzera emateko kanpaina bat osatzea. 
 

Parekidetasun Departamentua      
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EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA BERDINTASUNA BERMATZEKO 

E.K.HE 9.Zaintza lanen ekonomia feminista 

E.K.HO 9.1.Zaintza eta kontziliazio beharrak identifikatu eta informazio, zein, hornidura baliabideak txertatzea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

E.K.9.1.1. Zarautzen menpekotasun egoeran dauden pertsonen zainketen 

diagnostikoa osatzea, herrian dauden zaintza premiak, zainketa horniduraren 
ezaugarriak, zainketa lanetan diharduten pertsonen egoera, etab. jasoz ikuspegi 

intersekzionaletik. Ondoren beharrezkoak diren neurrien ezarpena bultzatzea. 

Gizarte Zerbitzuak 
Laguntzailea: 
Parekidetasun Departamentua 
 

     

E.K.9.1.2. Emakume zaintzaileentzako laguntza eta elkartze-sareak sustatzen 

jarraitzea. 

Gizarte Zerbitzuak 
Parekidetasun Departamentua 

     

E.K.9.1.3.Zaintza eta etxeko langileen eskubideei buruzko informazio eta 
aholkularitza ekintzak antolatzea,Udaleko Aholkularitza Juridiko Zerbitzuaren 
bitartez. 

Gizarte Zerbitzuak 
Parekidetasun Departamentua 

     

E.K.9.1.4.Ludotekak eskaintzen duen zerbitzua areagotzea 
 

Gazteria Zerbitzua      
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EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA BERDINTASUNA BERMATZEKO 

E.K.HE 9. Zaintza lanen ekonomia feminista 

E.KHO.9.2. Zaintza erdigunean jarriko duen hirigintza eredua 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

EK.9.2.1. Genero ikuspegitik udalerriko herri diagnostikoa egitea(emakumeen 
segurtasun ezaren ikuspegia, puntu beltzak, irisgarritasuna,mugikortasuna, 

kontziliazioa errazteko guneak eta baliabideak,etxebizitza, 
ekipamendu publikoak, kale, plaza, parke, eskultura, ekipamendu eta abarren 
izendegiaren azterketa …) 

Parekidetasun Departamentua 
Mugikortasun Departamentua 

Kultura Departamentua 

Hirigintza eta Ingurumena Departamentua 
Herrilanak, Azpiegiturak eta Zerbitzuak 

Departamentua 

Gizarte Zerbitzuak Departamentua 

     

EK.9.2.2. Diagnostikoaren emaitzen arabera, detektatutako arazoak edo 
gabeziak konpontzeko baliabideak jartzea. 

Parekidetasun Departamentua 
Mugikortasun Departamentua 

Kultura Departamentua 

Hirigintza eta Ingurumena Departamentua 
Herrilanak, Azpiegiturak eta Zerbitzuak 

Departamentua 

Gizarte Zerbitzuak Departamentua 

     

E.K.9.2.3. Genero-eraginaren aurretiazko ebaluazioa egitea, hirigintza 
feministan adituak diren taldeen aholkularitzarekin, Plan orokorra berrikusi edo 

aldatzen denean (HAPOa). 

Hirigintza eta Ingurumena Departamentua      
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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZITZAK  

I.HE.10. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko, sentsibilizazio, prebentzio eta formakuntza alorretan 
aurrera egitea 

I.HO.10.1.Indarkeria matxistaren aurrean Udalak jarrera irmoa erakustea. 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

I.10.1.1. Indarkeria matxistaren aurrean jendaurreko erantzuna emateko 

protokoloa osatzea. 

Udalbatza 

Parekidetasun Departamentua 
     

I.10.1.2.Tratu txarrak eta genero indarkeria jasan duten emakumeei lagundu eta 

arreta emateko jardute-protokoloa berrikustea, eguneratzea eta zabaltzea.  

Parekidetasun Departamentua 

Gizarte Zerbitzuak 

Departamentua 

     

I.10.1.3. Indarkeria matxistarik gabeko jai eta kultur espazioak lortzeko bidean 

aurrera egiteko udalerri prozesua martxan jartzea. 

Jaiak eta Ekitaldiak 

Departamentua 

Kultura Departamentua 

Laguntzailea: 

Parekidetasun Departamentua 

     

 I.10.1.4. Sentsibilizazio eta formakuntza ekintzak antolatu jai eta kultur espazioen 

antolaketan diharduten eragile ezberdin eta tabernariei zuzenduak, indarkeria 

matxistarik gabeko jai parekideak antolatu eta kudeatzera bideratuak. 

Jaiak eta Ekitaldiak 

Departamentua 

Turismo Departamentua 

Kultura Departamentua 

Laguntzailea: 

Parekidetasun Departamentua 

     

I.10.1.5.Jai eta kultur espazioetan (kultura ekitaldi bakoitzaren ezaugarri propioari 

arreta jarriz, adibidez, jaialdiak, makro-kontzertuak…) indarkeria matxistaren 

prebentzio, sentsibilizazio eta esku-hartzera bideratutako iniziatibak eta 

kanpainak kaleratzea. 

Jaiak eta Ekitaldiak 

Departamentua 

Kultura Departamentua 

Parekidetasun Departamentua 

     

I.10.1.6.Kirol jardueran eta kirol instalazioetan sexu jazarpenak eta abusuak 

prebenitzeko protokoloa osatzea. 

Kirol Departamentua 

Parekidetasun Departamentua 
     

I.10.1.7. Udalaz gaindiko ekimen eta programetan parte hartzen jarraitzea 

(adibidez: Beldur Barik programan) 

Parekidetasun Departamentua 

Gazteria Departamentua 

Hezkuntza Departamentua 
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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZITZAK 

I.HE.10. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko, sentsibilizazio, prebentzio eta formakuntza alorretan 
aurrera egitea 
 
I.HO.10.2.Indarkeria matxistaren inguruko sentsibilizazio, formakuntza eta prebentzio ekintzak antolatzea herritarrentzat 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

I.10.2.1. Urte osoan eta berezi Azaroak 25ean indarkeria matxistaren prebentzio 
eta sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak diseinatzen jarraitzea. 

Parekidetasun Departamentua      

I.10.2.2. Autodefentsa feministako saioak antolatzen jarraitzea eremu 

ezberdinetan emakumeen aniztasuna kontuan hartuz. 

Parekidetasun Departamentua      

I.10.2.3. Gizonezkoak feminismoan sentsibilizatzeko jarduerak antolatzea 
feminismora erakartzeko;eta indarkeria matxistaren kontra modu aktiboan parte 
hartu dezaten. 

Parekidetasun Departamentua      

I.HO.10.3. LGTBIQ+biztanleriaren  diskriminazioaren aurkako ekimenak martxan jartzea 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

I.10.3.1. LGTBIQ+ biztanleriaren errealitateei buruzko diagnostikoa osatzea eta 
sexu eta genero aniztasunaren arloko lehentasunezko jarduerak adostu eta 

neurriak martxan jartzea.  

Parekidetasun Departamentua 

Agenda21 eta Partaidetza 

departamentua 

Gazteria Departamentua 

Hezkuntza Departamentua 

 

     

I.10.3.2.Maiatzak 17 edo Ekainak 28 bezalako egunetan Udaletik aldarrikapen eta 
sentsibilizazio ekintzak antolatzen jarraitzea. 

Parekidetasun Departamentua      
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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZITZAK 

I.HE11. Udalaren arreta emateko eredua emakumeen eta nesken ahalduntzeari zuzenduta; Biktimen kalteak banan-banan erreparatzeko eskubidea indartu 

I.HO.11.1.Baliabideak eskaintzea eta baldintzak jartzea erreparazioa integralaizan dadin 

EKINTZAK ARDURADUNA 2023 2024 2025 2026 2027 

I.11.1.1. Udal mailan indarkeria matxista jasan duten emakumeei eta haien menpe 
dauden pertsonei zuzendutako arreta, baliabide eta zerbitzuei buruzko hausnarketa 

osatzea norberaren ahalduntze prozesuan oinarritutako esku-hartzearen 

ikuspegitik. Ondoren, aurkitutako arazo eta gabeziei irtenbidea emateko 

baliabideak jartzea. 
 

Parekidetasun Departamentua 
Gizarte Zerbitzuak 

Departamentua 

   Herri Segurtasuna 

Departamentua 

 

     

I.11.1.2. Indarkeria matxista jasan duten emakumeei zuzendutako aitortza eta 

ahalduntze guneak sortzea, gizarte eraldaketa eta udal politiketan  eragile izan 
daitezen. 

Parekidetasun Departamentua 

Gizarte Zerbitzuak 
Departamentua 

     

I.11.1.3. Indarkeria matxistari aurre egiteko Udalak eta gainerako erakundeek 

dituzten bitarteko eta baliabideen berri ematen jarraitzea ikuspegi intersekzionala 

kontuan izanik. 

Parekidetasun Departamentua 

Gizarte Zerbitzuak 

Departamentua 
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