
 
 

EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI ZUZENDUTAKO BALIABIDEEN DATU OROKORREN GAINEKO GALDETEGIA 

 

XXXXXXX BALIABIDEARI BURUZKO GALDERAK OHARRAK 

1. Zure sailean/zuzendaritzan/arloan/zerbitzuan emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktimei arreta emateko xxxxx baliabidera esleitutako 
profesionalen kopurua: 
 

 Arreta ematen duten profesionalen kopurua:  
 

Oharrak:  

Azalpen OHARRA: 
Barne hartu administrazioko langileak eta, hala badagokio, hornidura-entitateetako 
langileak; eta kontuan izan esku-hartze zuzeneko eta kudeaketako langileak. 
Langile ez-espezifikoak badaude, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta 
ematen dieten langileak bakarrik hartu kontuan. Datu hori izan ezean, kalkulatu 
langileen zati proportzionala. Horretarako, hartu kontuan zer pisu duten emakumeen 
aurkako indarkeria-kasuek, baliabidean artatutako kasu guztien artean.  
Gutxi gorabeherako formula hau aplika dezakezu:  
 
   xxx baliabideko profesionalen ordu kopuru totala  
   -------------------------------------------------------------   X Arreta jaso duten biktimen kopurua 
(emakumeak eta adingabeak) 
     xxxxxx baliabidean arreta jaso duten kasuen kopurua 

1.1. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta emateko xxxxx 
baliabidera esleitutako profesionalen kopurua, sexuaren arabera:  

 Emakume kopurua:  

 Gizon kopurua:  
 

 

1.2. Xxxxxxx baliabidera esleitutako profesional kopurua, 
berdintasunaren eta/edo emakumeen aurkako indarkeriaren 
inguruan duten prestakuntza espezifikoaren arabera:  

 Prestakuntza duen pertsona kopurua:  

 Prestakuntzarik ez duen pertsona kopurua:  
 

Ez dira eskatuko ordu kopuruak, ezta prestakuntza jaso zuteneko data ere. 
Profesionalak berdintasunaren eta/edo indarkeriaren gaineko nolabaiteko 
prestakuntzaren bat jaso badu, kontuan hartuko da. 

2. Zure sailak/zuzendaritzak/arloak/zerbitzuak emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktimei arreta emateko xxxxx baliabidean egiten duen 
gastua (€).  

 

Azalpen OHARRA: 
Barne hartu xxxxxxx baliabidearen arretarako gastu espezifikoa, xxxxxxxx baliabidearen 
arretaren gaineko informazio-kanpainen gastua, arretarekin lotuta hirugarren 
sektorearentzako dirulaguntzetan egindako gastua, langileentzako indarkeriaren 



 
 

 Arretara bideratutako gastuaren zenbatekoa (€): 
 

Oharrak:  

gaineko prestakuntzaren gastua, eta xxxxxx baliabideko langile propioen eta 
hornikuntza-entitateetako langileen gastua. 
Zure zerbitzua edo baliabidea espezifikoa ez bada, emakumeen aurkako indarkeriaren 
biktimei arreta ematera bideratutako gastua bakarrik hartu kontuan. Datu hori izan 
ezean, kalkulatu gastuaren zati proportzionala. Horretarako, hartu kontuan zer pisu 
duten emakumeen aurkako indarkeria-kasuek, baliabidean artatutako kasu guztien 
artean. 
Gutxi gorabeherako formula hau aplika dezakezu:  
 
     Xxxxxxx baliabidearen guztizko aurrekontua  
   -------------------------------------------------------------   X Arreta jaso duten biktimen kopurua 
(emakumeak eta adingabeak) 
     xxxxxx baliabidean arreta jaso duten kasuen kopurua 

2.1. Zure Zuzendaritzaren/Erakundearen eskumena duen 
Sailaren/Arloaren guztizko gastua: 
 

 Guztizko gastuaren zenbatekoa (€): 
  

 
 Oharrak:   

 
 

Informatzaile bakoitzarentzat agertu behar duen Saila/Arloa: 

 Eusko Jaurlaritzako Sailen kasuan, Sail osoaren gastua hartu behar da kontuan: 
- Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politiken Saila 
- Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila 
- Segurtasun Saila 
- Hezkuntza Saila 

 Lanbideren kasuan, Lanbideren gastu osoa. 

 Osakidetzaren kasuan, Osakidetzaren gastu osoa. 

 Emakunderen kasuan, Emakunderen gastu osoa (EMAKUNDEK DATU OROKORREN 
GALDETEGIA BAKARRIK BETE BEHAR DU) 

 AFAren kasuan: Gizarte Politiketako Sailaren gastu osoa 

 BFAren kasuan: Enplegu, Gizarte Inklusio eta Berdintasun Sailaren gastu osoa 

 GFAren kasuan: Gizarte Politiketako Departamentuaren gastu osoa 

 Udalerrien kasuan: Gizarte Ongizateko/Gizarte Zerbitzuetako/Gizarte Ekintzako 
sailaren gastu osoa 

2.2. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta emateko 
xxxxxx baliabidearen gastuaren proportzioa, Saileko/Arloko gastu 
osoaren gainean (%) 

Informatzaile bakoitzarentzat agertu behar duen erreferentziazko Saila/Arloa: 

 Eusko Jaurlaritzako Sailen kasuan, Sail osoaren gastua hartu behar da kontuan. 
- Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politiken Saila 



 
 

 
 Arretara bideratutako gastuaren ehunekoa (%):  

 
Oharrak:  

 
 
 
 

- Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila 
- Segurtasun Saila 
- Hezkuntza Saila 

 Lanbideren kasuan, Lanbideren gastu osoa. 

 Osakidetzaren kasuan, Osakidetzaren gastu osoa. 

 Emakunderen kasuan, Emakunderen gastu osoa. (EMAKUNDEK DATU OROKORREN 
GALDETEGIA BAKARRIK BETE BEHAR DU) 

 AFAren kasuan: Gizarte Politiketako Sailaren gastu osoa 

 BFAren kasuan: Enplegu, Gizarte Inklusio eta Berdintasun Sailaren gastu osoa 

 GFAren kasuan: Gizarte Politiketako Departamentuaren gastu osoa 

 Udalerrien kasuan: Gizarte Ongizateko/Gizarte Zerbitzuetako/Gizarte Ekintzako 
sailaren gastu osoa 
 

 

3. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta 
emateko egoitza-baliabideetan libre dauden plazen kopurua 

Egoitza-baliabideak dituzten aldundientzat eta udalentzat soilik 
 

 Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta emateko 
etxebizitzetako PLAZA KOPURUA (espezifikoak izan edo ez):  

 

 Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzako etxebizitza 
ESPEZIFIKOETAKO PLAZA KOPURUA:  

 

  
Udalentzat soilik: 

Adierazi dituzun plazak zure udalerrirako esklusiboak dira?  

 Bai, esklusiboak dira  

 Ez, beste udalerri batzuekin partekatzen ditugu  

 Ez daki/Ez du erantzun  
 
EZ erantzun baduzu, zer beste udalerrirekin partekatzen dituzue plaza horiek?  
           Idatzi udalerrien izenak:   

 

 


