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Gazte baztertuenen prestakuntza, kualifikazioa eta laneratzea X

Acción que se incluye dentro de las estratégicas del actual Plan 
Joven para seguir trabajando con empleo hasta que se 
construya el próximo plan joven (en 2020). Este nuevo plan 
determinará las acciones que en este área procedan impulsar

Dirulaguntza-deialdiaren aurrekontua handitzea X X
Ya va incluida en la propuesta de presupuestos: de 25.000 pasa 
a 35.000 €.

Indarkeria matxistari aurrea hartzeko ekintzak X
Incluidas en la estrategia sobre violencia machista en 
colaboración directa con el Servicio de Igualdad.

Gazteei etxebizitza bat eskuratzen laguntzeko ekintzak X

Actualmente se está realizando un estudio sobre las  
necesidades de vivienda de las personas jóvenes y la 
posibilidad del cohousing como una alternativa a potenciar en la 
ciudad. Dependerá de los resultados del estudio

Interesa agertu duten elkarteei Gazte Informatzaileen Sarearen deialdia 
zabaltzea eta, hala badagokio, aurrekontua handitzea.

X

Egoera berrira egokitu beharra. Digitalizaziorako partida ekonomikoak 
izatea.

X

Asexoría sexualitatearen aholkularitza indartzea eta aurrekontu 
handiagoa hornitzea, beste LGTBI eta ihesaren aurkako elkarte 
batzuekin batera.

X

Gazteen osasun mentalari buruzko azterketa bat sustatzea, 
Aholkularitza horretan aurrekontu-igoera positiboki baloratuz

X
2022rako aurreikusita dago  gure hirian azterlan bat egitea 
osasun mentalari eta gazteei buruz, eskualdeko enplegu-
planarekin lankidetzan

Elkarteei bideratutako partidak areagotzea. Asko dira kolektiboak eta 
gutxi baliabideak; horien artean sortzen den lehiak ez du ezertxo ere 
laguntzen

X
Gazteentzako proiektuetarako dirulaguntzen aurrekontu-
proposamenak igoera aurreikusten du 2021. urtearen aldean, 
25.000 eurotik 30.000 eurora

Dirulaguntza-deialdien planteamendu berri bat egitea, lege berriak 
zenbait urtetarako proiektuak aurkezteko aukera ematen baitu, 
gauzatze-epe luzeagoekin

X

Dirulaguntzetarako deialdia, hitzarmenak ez bezala, hainbat 
urtetarako izan daiteke. Esaterako, adostu liteke aurkezten diren 
interes publikoko proiektu estrategikoetarako konpromiso-
kredituak onartzea, proiektu horiek denboran zehar jarraituko 
dutela bermatzeko

Edizio honetan elkartu diren hiru elkarguneen artean sinergiak 
ahalbidetzea, hurrengo urtera begira, hiru planak elkarrekin lotuko 
dituen aurrekontu-proposamen bat aurkeztu ahal izateko: Gazteria, 
Bizikidetza eta Aniztasuna, eta Berdintasuna

X

Interesgarria da alderdi operatiboari dagokionez balioestea. 
Ideia hori agertzen zen proiektuen poltsan, baina ez zuen 
arrakasta handirik izan. Kolektiboekin azter liteke, 
planteamenduarekin asmatzeko.

Aurrekontu-partidek barne hartzen duten metodologia azaltzea eta/edo 
aldatzea. Gastua garapen jasangarrirako helburuen arabera sailkatuta, 
beste erakunde batzuek egin duten bezala

X

Gasteizko Udalak ibilbide luzea egin du garapen iraunkorraren 
alde lan egiten, eta GJH guztien eta horiek garatzen dituzten 
gastu-politiken eta aurrekontu-programen artean harremana 
ezartzeko beharra ikusi du. 2022ko aurrekontuetan lehenengo 
aldiz sartu da txosten bat udal-aurrekontuetako partidak 
Garapen Jasangarriko Helburuekin lerrokatzeko. Txostena 
dokumentu bizia da, eta pixkanaka ezarriko da, sailen, erakunde 
autonomoen eta udal-sozietateen aniztasun tipologikoa kontuan 
hartuta, eta gastu-politiken zeharkako ikuspegi berri horretara 
egokitzen ari garela kontuan hartuta, ez baikaude horretara 
ohituta. Txostenaren irismena eta metodologia hurrengo 
ekitaldietan hobetzen eta zehazten joango dira.
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