
XII. BERDINTASUNAREN GUNEA 
FORO PARA LA IGUALDAD 2015 

XII edizioa: gune ibiltaria berriro. 

Zer da? 

Hausnarketarako gune zabala eta anitza 
da. Bai entitate publikoek bai pribatuek 
emakumezkoen eta gizonezkoen arteko 
berdintasunaren aldeko ekimenen bat 
kokatu ahal izango duten gunea da.  

2015 

Gai nagusia: Gizartea aurrera doa 
berdintasunerantz, ez dezagun 
atzera egin 

Datak: urria - abendua. 



http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2014/ 

 

 
PRESTAKETA MINTEGIA: Ekainaren 26 
 
XI. BERDINTASUNERAKO GUNEA: Urritik abendura arte 
 
EBALUAZIOAREN MINTEGIA:  2015ko otsailaren 5 
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 XI. Berdintasunaren guneko 

partaidetzari buruzko datuak : 

 

- 98 entitate antolatzaile 

- 140 ekimen 

- 51 herri 

- 36 ikastetxe 

- 124 tailer 

 

 



  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

  

  



  

  



  

  



  

  

  



  

  



EMAKUNDEREN AURREKO 

KANPAINAK 

  



EMAKUNDEREN AURREKO 

KANPAINAK 
  



EMAKUNDEREN AURREKO 

KANPAINAK 

  













 

 

UNITATE MUGIKORRA 

Aurreikusitako ezaugarriak 

Edozein herritan kokatzeko aukera. 

40 m2ko azalera erabilgarria: 20-25 pertsona eserita. 

Irrisgarritasuna. 

Ordenagailuak 

«Publizitate-hesi mugikorra». 

Gunearean egoitza + sentsibilizaziorako ekitaldi osagarriak 
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KONPROMISOAK 
 
  Jarduera diseinatzea. 

Jarduera antolatzea: kudeaketa, lokalak, 
ordutegia, hizlariak, deialdia … 

Jardueraren gastuak. 

Entitate 

antolatzaileak 

Prestaketa eta ebaluazio-mintegia antolatzea. 

Egoitza ibiltaria. 

Idazkaritza teknikoa eta berdintasunari buruzko 
prestakuntza daukaten monitoreak.  

Material komuna: programa komuna 
INPRIMAGARRIA, EZ INPRIMATUTA. 

Programatutako jarduerak eta gunea komunikatzea 
eta zabaltzea.  
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PARTE-HARTZEKO BALDINTZAK 

AURREIKUSITAKO 
EGUTEGIA 

AURREIKUSITAKO EDUKIA 
ERAKUNDE 

ANTOLATZAILEAREN 
KONPROMISOAK 

EMAKUNDEREN 
KONPROMISOAK 

MAIATZAK 27 

 Lehen mintegia. 

 Gai nagusiari buruzko 
hitzaldiak. 

 Foroan ekitaldiak 
antolatzeko irizpideak. 

 Elkartrukatzeko gunea 
antolatzea. 

 Mintegira etorri eta 
parte hartu. 

 Foroan ekitaldiak 
antolatzeko asmoa 
erakutsi duten 
erakunde guztiekin 
egingo den aurkezpen, 
koordinaketa eta 
elkarlana.  

 Mintegia antolatu: 
programa, hizlaria, 
talde-lana, 
dokumentazioa...  

 Foroan ekitaldiak 
antolatzeko izen-
emate orria. 

MAIATZAK 27 

EKAINAK 30 

 Berdintasunerako 

Foroan antolatu nahi 
diren ekitaldien 
zehaztasunak emateko 
epea. 

 Ekitaldi bakoitzeko 

programarako behar 
diren datu guztiekin 
osatutako izen-emate 
orria bidali. 

 Idazkaritzari 
erakundearen 
logotipoak bidali. 

 Jasotako eskaerak 

aztertu eta 
baieztatu. 

 Ekitaldiak eta 
datak koordinatu. 

UZTAILAK 1 

IRAILAK 30 

 Ekitaldien antolaketa.  Foroan egingo diren 

ekitaldien 
antolaketarako 
beharrezko gestioak 
egin. 

 Programa orokorra 

bertsio 
elektronikoan 
prestatu. 

URRIAK 5 

ABENDUAK 18 

 BERDINTASUNERAKO 
GUNEA 2015. 

 XII. Berdintasunerako 
gunearen ekitaldiak. 

 Antolatutako ekitaldiak 
burutu.  

 Idazkaritzari 
ekitaldiaren irudi batzuk 
lehenbailehen bidali. 

 Egindako ekitaldien 
ebaluaketa.  

 Idazkaritzari ebaluaketa 
orria eta azken 
txostenerako 
materialak bidali. 

 Ekitaldien 

jarraipena eta 
zabalpena egin, 
bereziki hedabide 
orokorren bidez, 
erakundeek 
bertako 
komunikabideetan 
egingo duten 
hedapena osatuz. 

ABENDUAK 31 
   Jasotako 

ebaluaketen 
txostena egin. 
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GAI NAGUSIA 
  

Gizartea aurrera doa 
berdintasunerantz, 

 
EZ DEZAGUN ATZERA 

EGIN 




