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GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN  

AURRETIAZKO EBALUAZIOA (GEE) TOKI- 

ADMINISTRAZIOETAN EGITEKO  

PROZEDURAREN EZARPENEAN  

LAGUNTZEKO PROIEKTUA  

  

  

 

 Eraberria Gunearen Laguntza Teknikoaz                              

  
  

PROIEKTUAREN HELBURUA  
   
  

 

1. EAEko toki-administrazioetan prozeduraren ezarpena erraztea, bakoitzak bere 
errealitateari prozedura egokitzeko laguntza teknikoa eskainiz.  

  

2. Toki-administrazio batzuetan arau edo administrazio-egintza baten GEE egiteko laguntza 
teknikoa eskaintzea.   

  
  

PROPOSAMENAREN EDUKIAK  
    
  

Helburu bakoitza lortzeko lan-ildo espezifiko bat proposatzen da:  

  

 1. LAN-ILDOA: GEE TALDEA  
Berdinsarean parte hartzen duten eta GEE egiteko interesa duten udal eta mankomunitateekin 

lan-saioak dinamizatzea.   

  

 2. LAN-ILDOA: BANAKAKO ETA NEURRIRA EGINDAKO AHOLKULARITZA  

GEE bat egiteko laguntza teknikoa “in situ” eskaintzea.   
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1. Lan-Ildoa: GEE Taldea  
  

Hasteko, lantalde bat sortzea proposatzen da, GEE Taldea izenekoa. Interesa duten Toki 

administrazioetako Berdintasun Teknikariek osatuko dute taldea, Eudel eta Emakundeko teknikariekin 

batera. Guztira, 6-12 pertsona inguru.   

  

Taldea osatzeko bi profilak proposatzen dira:  

• 2018an araua edo administrazio egintza berri bat egitea aurreikusita duten toki 
administrazioko Berdintasun teknikariak. Hauei emango zaie banakako aholkularitza izateko 

aukera.   

• Nahiz eta araua edo administrazio egintzarik aurreikusita ez izan, interesa duten toki 

administrazioko Berdintasun Teknikariak. Hauek bakarrik lan taldearen saioetan parte hartuko 

dute.  

  

Hiru lan-saio egingo dira. Saio bakoitzak 3 ordu iraungo du.  

Lan saioen edukiak  

 GEE Taldearen sormena. Prozedura eta tresnak ezagutzen (I)  
  

• Proiektuaren testuingurua.  

• Lan-plangintzaren aurkezpena.  

• Generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa 
Tokiadministrazioetan egiteko prozeduraren aurkezpena.  

· Eremu subjektiboa. Nor da GEE egiteko arduraduna? Nork hartzen du parte GEE 

egiteko prozesuan?   

· Eremu objektiboa. Zer arau eta administrazio-egintzetan egin behar da edo ez da 

egin behar GEE? · Ibilbidea.  

• “Generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioak ez egiteko 
salbuespenaren justifikazioa” tresna. Kasu praktikoa.  

• Udal edo mankomunitate bakoitzean egokitzeko urratsak. Lan fitxa bat (arau 
ekoizpena, berdintasunean ibilbidea: egiturak eta mainstreamingeko tresnak, 

diagnostikoak eta ikerketa sektorialak…).   

 DATA:  UZTAILEREN 10ean       ORDUTEGIA: 10:00-13:00 

    

Prozedura eta tresnak ezagutzen (II)  
  

• Tarte honetan emandako aurrerapauso, identifikatutako oztopo eta 

beharren informazio-erronda bat.  

• Eraginaren ebaluazioa. Egoeraren azterketa eta eraginaren 
balorazioa.  

• Hobekuntzak: ezberdintasunak ezabatzeko eta emakume eta gizonen 
berdintasuna bultzatzeko neurriak.   

• “Generoaren  eraginaren  aurreko  ebaluazioa” 

 tresna.  Kasu praktikoa.  

• “Oharrak eta iradokizunak” eranskina.  

GEE TALDEAREKIN  

1. LAN-SAIOA  

GEE TALDEAREKIN  

2. LAN-SAIOA  
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• GEE egiteko arau bat aukeratzea. (Arau hau laguntza teknikoari bidaliko zaio banakako 
aholkularitza hasi baino lehen).  

 DATA:  IRAILAREN 11an       ORDUTEGIA: 10:00-12:30 

  

Ondorioak. Martxan jartzea.  
(Toki administrazio batzuetan, arau edo administrazio-egintza baten GEE egin eta gero).  

  
 Esperientzien balorazioa.   

• Udal edo mankomunitate bakoitzan GEE abiaraztea. “GEE egiteko 
hitzarmenaren eredua”.   

· Beharrezko urratsak eta sinadura lortzeko parte hartu behar dutenak 

identifikatzea.  

· Hitzarmen hori komunikatzeko barne-estrategia definitzea.  

DATA:  ABENDUAN       ORDUTEGIA: 10:00-12:30 

  

  

2. Lan-Ildoa: Banakako eta neurrira egindako aholkularitza  
  

GEE Taldearen bi lan-saio egin eta gero, parte hartzen duten toki-administrazioek arau edo 

administrazio-egintza baten GEEa egiteko prozesuan banakako laguntza teknikoa eskatzeko aukera 

izango dute.   

  

Lan-ildo honek bi helburu ditu. Alde batetik, toki-administrazio bakoitzaren zailtasunak, beharrak eta 

oztopoak identifikatzea (prozesu berriak martxan jartzen direnean, ikusarazten dira). Eta bestetik, eta 

ahal den neurrian, irtenbidea aurkitu, eta prozesu honetan parte hartzen duten udal-langileekin 
sortutako ezagutza konpartitzea.  

  

Kanalak:   

 Aurrez aurrekoa: Administrazio bakoitzarekin 2 lan-saio. (Egutegia banan banan adosteko) 

 Online: Aukeratutako arau edo administrazio-egintzaren GEE egiten duten bitartean sortzen 
diren zalantzei erantzuna emateko.  

  
   

KRONOGRAMA  

    
  Ekai  Uzt  Ira  Urr Aza  Abe  

Aurkezpena.  
          

GEE taldearekin 1. lan-saioa  
          

GEE taldearekin 2. Lan-saioa  
          

Banakako eta neurrira egindako aholkularitza  
          

GEE taldearekin 3. lan-saioa  
          

GEE TALDEAREKIN  

3. LAN-SAIOA  
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