
 
 

VII. berdintasunerako gunea / foro para la igualdad 2010 
  

“GIZARTE ANTOLAKETA ERANTZUNKIDERAKO DENBORA BERRIAK: 
ERANTZUNKIDETASUNA ETA DENBORAREN ERABILERAK. BATERAGARRITASUN ERANTZUNKIDEA” 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 2010 

Emakundek antolatzen duen 2010eko Berdintasunerako Guneak “Gizarte antolaketa erantzunkiderako denbora 
berriak” gaia jorratuko du, Eusko Jaurlaritzaren “EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana”-ren 
zirriborroan jasotzen den bezala ulerturik (www.emakunde.euskadi.net). Marko honen barruan antolatzen diren 
edozein esparru edo arloko ekitaldi guztiek ardatz horrekin lotura izan beharko dute, hala nola bere bi 
programekin: “Erantzunkidetasuna eta denboraren erabilerak” eta “Bateragarritasun erantzunkidea”. 
 

AURREIKUSITAKO 
EGUTEGIA 

AURREIKUSITAKO 
EDUKIA 

ERAKUNDE 
ANTOLATZAILEAREN 

KONPROMISOAK 

EMAKUNDEREN 
KONPROMISOAK 

ABENDUAK 29 
URTARRILAK 29 

Prestaketa 
mintegirako izena 
emateko epea. 

Idazkaritzari eskutitz honekin 
batera doan izena emateko orria 
bidali. 

Jasotako eskaerak 
baieztatu. Mintegiaren 
programa bidali. 

OTSAILAK 5 

Lehen mintegia. 
Gai nagusiari buruzko 
hitzaldia. Foroan 
ekitaldiak antolatzeko 
ideiak eta irizpideak. 

Foroan ekitaldiak antolatzeko 
asmoa erakutsi duten erakunde 
guztiekin egingo den aurkezpen, 
koordinaketa eta elkarlan 
mintegira etorri eta parte hartu. 

Mintegia antolatu: 
programa, hizlaria, talde-
lana, dokumentazioa...  
Foroan ekitaldiak 
antolatzeko izen-emate 
orria. 

OTSAILAK 5 
MARTXOAK 18 

Berdintasunerako 
Foroan antolatu nahi 
diren ekitaldien izena 
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. Hiru 
kapitaletako egoitzetako 
lokalen erreserbak egin. 

MARTXOAK 18 
APIRILAK 12 

Ekitaldien antolaketa. 
Material komunen 
argitaratzea. 

Foroan egingo diren ekitaldien 
antolaketarako beharrezko 
gestioak egin. 
Beharko diren material komunen 
kopurua adierazi. 

Material komunak prestatu 
eta erakunde bakoitzari 
helarazi: programak, 
karpetak eta horma-
irudiak. 

MAIATZAK 10-30 

BERDINTASUNERAKO 
GUNEA 2010. 
VII. Berdintasunerako 
gunearen ekitaldiak. 

Antolatutako ekitaldiak burutu. 
Ekitaldi horietan foroaren 
material komunak erabili. 
Idazkaritzari ekitaldiaren irudi 
batzuk lehenbailehen bidali. 

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

MAIATZAK 10 
EKAINAK 15 

Egindako ekitaldien 
ebaluaketa. 

Idazkaritzari ebaluaketa orria 
eta azken txostenerako 
materialak bidali. 

Jasotako ebaluaketen 
laburpena egin. 

UZTAILAK 1 

Bigarren mintegia. 
Foroaren gai nagusiari 
buruzko ondorioak.  

Foroaren gai nagusiari buruzko 
ondoriak adosteko mintegira 
etorri eta parte hartu. 

Mintegia antolatu: 
programa, talde-lana, 
dokumentazioa...  
Ondorioak jaso. 

IRAILA-URRIA 

Foroaren ondorioen 
agiri komuna. 
Foroaren txosten 
orokorra. 

Posta elektronikoz foroaren 
ondorioen agiriaren prestaketan 
eta adostasunean parte hartu. 

Foroaren ondorioen agiri 
bateratua prestatu. 
Txosten orokorra prestatu 
eta parte hartu duten 
erakundei bidali. 
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