2017KO PLAN OPERATIBOA
Emakumeen eta Gizonen Bardintasunerako 2017-2020ko Plana

•

Izenburua: 2017ko plan operatiboa. Emakumeen eta Gizonen Bardintasunerako Plana 2017-2020.

•

Prestaketea: Bizkaiko Batzar Nagusiak.

•

Koordinazinoa: Lehendakaritza Saila eta Bardintasunerako Taldea.

•

Laguntza teknikoa: Murgibe. Bardintasuneko aholkularitzea.

•

2017ko maiatzaren 2an onartuta, Mahaiaren adostasunez.
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1. Sarrerea
Plan operatiboak epe laburrean egiteko pentsatuta dagozan jarduera-programa antolatuak dira, aldez aurretik finkatutako
Plan Estrategiko edo Plan Nagusi batetik aukeratutakoak, eta urtebetez helburu zehatzak lortzera bideratuta dagozanak.
Hori dala-ta, euren izena UPO izaten da (Urteko Plan Operatiboa).
Halanda ze, plangintzarako tresna bat da, zehazten dauena urtean zehar ze helburu landuko diran, zeintzuk izango diran
helburuen arteko lehentasunak, eta ze baliabide behar diran helburuok lortzeko.
Hori guztiori kontuan hartuta, Emakumeen eta Gizonen Bardintasunerako Bizkaiko Batzar Nagusien 2017ko plan
operatiboak ezaugarri honeek daukaz:
•

Lortu beharreko helburuen zerrendea egiten dau.

•

Ekitaldiko ekinbideen zerrendea zehazten dau.

•

Horreek aurrera eroateko behar diran taldeak (personak) deskribatzen ditu.

•

Ezarpen egokirako behar diran baliabideak (ekonomikoak) jasoten ditu.

•

Erakundean, ekinbidearen betearazpen-mailea eta eragina identifiketako balioko daben neurketarako eta
jarraipenerako adierazleak definiduten ditu.

•

Ekinbideen timinga zehazten dau.

•

Aurreikusi bako beste ekinbide batzuk sartzeko aukerea emoten dau; hain zuzen be, definidutako helburuakazko
desbideraketak zuzentzeko aukerea emoten dabe ekinbide horreek.

•

Eta abar.
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Azken baten, Plan Operatiboak aukeratutako estrategiak gauzatuko ditu, Erakundearen Bardintasun Plana beteteko. Era
berean, galdera honeei erantzungo deutse:

Nola?

Noiz?

Nork?

Zerekin?

Zenbat?

definitutako
ekintzen bitartez

definitutako
denborasekuentziaren
arabera

exekuzioaren eta
kontrolaren
arduradunak

behar diren
baliabideak

nola laguntzen
duten helburua
lortzen adierazleak

Plan operatibo bat eraginkorra izan daiten,
funtsezko lau premisa bete behar ditu:

Gainera, Plan Operatiboak ebaluazino-sistemea be eukiko dau,
aurrera eroandako esku-hartzeen balorazino kritikoa egiteko.
Sistema horrek hiru muetatako adierazleak definiduten ditu:
emaitzak

eraginkorra

eragina

efizientea
•zer egin den

arduratsua

prozesuak
•nola egin den

•zer lortu den

errentagarria
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2017ko ekinbideen zerrendea
Ondoren, 2017ko UPOn aurreikusitako ekinbideen zerrendea dago. Bertan, Bardintasun Planak garatzen dituan 42
ekintzetako 17 dagoz jasota (%40). Nabarmendu beharra dago ekintza jarraituak dagozala, eta, ondorioz, urteko hurrengo
plan operatiboetan be errepikatuko dirala.
Zk.-k ekinbidearen zenbakiari egiten deutso erreferentzia, 2017/2020rako Planeko ekinbideen egutegi orokorrean jasota
dagoan moduan.

ARDATZA

Zk.

EKINBIDEAK

01

1

Bardintasun Plana ezagutzera emotea, erakundea osotzen dabenei eta Bizkaiko gainerako
herritarrei.

01

2

BARDINTASUNERAKO TALDEA jardunean eukitea, plana gauzatzeko eta haren jarraipena egiteko.

01

3

Urtero aurrekontu bat bideratzea BP gauzatzeko.

01

4

BP garatzeko ekintza-plana idaztea urtero, eta haren jarraipena eta ebaluazinoa egitea.

01

6

Emakumeen eta gizonen bardintasunari buruzko gaien inguruko jarduera bateratua egitea, hiru
hilean behin. Bardintasunaz berbetan.

01

8

Erakundearen eta parlamentu-jardueraren ordutegiak zaintzea, persona guztien bizitzako
erantzukizunak buztartzeko beharra errespetetako

01

14

Gizarte eta bardintasun arloko klausulak mantentzea, kontratazinorako plegu teknikoetan.

01

15

01

16

Sexu-aldagaia aintzat hartzea Batzar Nagusien jarduerea islatzen daben dokumentuetan (memoriak,
txostenak, erregistroak, bisitak eta abar).
Irisgarritasun-azterketea genero-ikuspegitik barrikustea.
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ARDATZA

Zk.

EKINBIDEAK

02

6

Jarduerak antolatzea beste zenbait erakundegaz batera, dagozan baliabideak aprobetxetako
(lankidetza-akordioak egin erakunde honeekaz: EUDEL, Basqueskola, BFA...).

02

7

Bardintasunagaz lotutako gaiei buruzko kanpaina bat egitea urtero, NBE Emakumeak, EIGE,
EMAKUNDE eta abarren erispideei jarraituz.

02

8

Genero-indarkeria gaitzesteko sinboloa dan puntu morea sartzea Erakundearen inprimakietan,
fitxetan eta sinadura digitaletan.

02

9

Indarkeria gaitzesteko ikurrak ikusgarri ipintea eraikin instituzionaletan, Bizkaian eta Euskadin
emakumeakazko indarkeria-kasuak gertatzen diranean.

03

7

Adierazpen bat idaztea, Batzar Nagusien egoitzak emakumeen eta gizonen arteko errespetuzko
jokamoldeen eta tratu onaren aldeko guneak dirala jakitera emoteko.

03

8

Batzar Nagusiei buruzko informazinoa emoten daben hedabideetako profesionalakaz topaguneak
sustatzea, bardintasuna komunikazinoan zelan txertatu leitekean aztertzeko.

04

5

Emakumeen Eskubideei lotutako data eta ospakizun esanguratsuak identifiketea, eta, egun
horreetan, emakume-alkarteak konbidetea osoko batzarretara.

04

7

Gernikan urtero egiten dan emakume hautetsien Batzarra egiten jarraitzea.
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1. 2017ko PROGRAMA OPERATIBOA
Ondoren, programa operatiboa aurkezten da, eta, taula-fitxa formatuan, informazino hau dago jasota:
1. Lan-ardatzetako bakotxa, jorratuko diran ekintza-ildoakaz eta helburuakaz.
2. Neurrien gaineko informazino zehatza (ekintzak, hartzaileak, betearazpen-data, arduradunak eta abar).
3. Neurketarako oinarrizko adierazleen zerrendea.

O1. ARDATZA: GOBERNANTZEA – BARNE KUDEAKETEA
EKINTZAILDOA

Genero-ikuspegia txertatzea Erakundearen hartu-emoneko alderdietan
edota alderdi personaletan, erakundea parte-hartzaileagoa eta
ekitatiboagoa izan daiten arlo guztietan.
Bardintasun plana bizirik eukitea, berau kudeatzeko egiturak eta baliabideak sortuz.
Bardintasunagaz erlazionautako dokumentuak eta informazinoa trukatzeko guneak
sortu eta mantentzea.

HELBURUAK

Erakundean lan egiten daben personen bizitza-arloak buztartzeko bidea hobetzea,
denporea kudeatzeko baliabideak eta estrategiak martxan ipiniz.
Kontratuak egiterakoan, erakundeek (hornitzaileak) bardintasunagaz daukien
konpromisoa kontuan hartzea.
Sexuaren araberako datuak eukitea.
Ekintza-prozesuak genero-ikuspegitik barrikustea, irisgarritasunari jagokonez.
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EKINBIDEAK

1

2
3
4

6

8

14

15

16

Bardintasun Plana ezagutzera emotea,
erakundea osotzen dabenei eta Bizkaiko
gainerako herritarrei.
BARDINTASUNERAKO TALDEA jardunean
eukitea, plana gauzatzeko eta haren
jarraipena egiteko.
Urtero aurrekontu bat bideratzea BP
gauzatzeko.
BP garatzeko ekintza-plana idaztea urtero, eta
haren jarraipena eta ebaluazinoa egitea.
Emakumeen eta gizonen bardintasunari
buruzko gaien inguruko jarduera bateratua
egitea, hiru hilean behin. Bardintasunaz
berbetan.
Erakundearen eta parlamentu-jardueraren
ordutegiak zaintzea, persona guztien
bizitzako erantzukizunak buztartzeko beharra
errespetetako
Gizarte eta bardintasun arloko klausulak
mantentzea kontratazinorako plegu
teknikoetan.
Sexu-aldagaia aintzat hartzea Batzar Nagusien
jarduerea islatzen daben dokumentuetan
(memoriak, txostenak, erregistroak, bisitak
eta abar).
Irisgarritasun-azterketea genero-ikuspegitik
barrikustea.

HARTZAILEAK

ARDURADUNA

DATA

BALIABIDEAK /
AURREKONTUA

Erakunde osoa /
herritar guztiak

Lehendakaritza,
komunikazinoa,
Batzar
Nagusietako
taldeak

1. seihilekoa

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Erakunde osoa

Lehendakaritza

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Jarraitua

Barrukoak

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Jarraitua

Barrukoak /
kanpokoak

Erakunde osoa
Erakunde osoa

Lehendakaritza /
Mahaia
Lehendakaritza /
Bardintasunerako
taldea

Erakunde osoa

Bardintasunerako
taldea

Erakunde osoa

Lehendakaritza,
Batzar
Nagusietako
taldeak

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Erakunde osoa

Administrazino
zerbitzuak

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Erakunde osoa

Batzar
Nagusietako arlo
eta talde guztiak

2. seihilekoa

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Erakunde osoa /
herritar guztiak

Lehendakaritza /
mahaia

2. seihilekoa

Barrukoak /
kanpokoak

JARRAIPENA
R
PR NR
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Prozesuaren adierazleak
Plana martxan ipini dala
jakinarazoteko ze bide baliatu dan
(aurkezpenak, prensaurrekoak,
prensa-oharrak…) eta zein hartzaileri
zuzendu jakon.
Koordinazio-mekanismorik ba ete
dagoan.
Plana garatzeko berariazko
aurrekonturik ba ete dagoan, eta
aurrekontu osoaren zein %dan.
Bardintasunagaz erlazionautako gaiei
buruzko ze jarduera-mueta egiten
diran.
Genero-ikuspegia sartu ete dan
egindako irisgarritasun-azterketan.

Emaitzen adierazleak

Eraginaren adierazleak
Jardueretan parte hartu daben
emakumeak eta gizonak, asebetetzemailea, eta abar.

Bardintasunerako Taldearen batzar
kopurua, eta sexuaren araberako partehartzea.
Planaren zabalkunderako ekintzakopurua.
Egindako ekintzen %, aurreikusitakoakaz
konparauta – planaren betearazpenmailea.
Sexu-aldagaia jaso dan dokumentuen
kopurua eta mueta.

Kontratuetan, bardintasun klausulak
finkatzea,
Memoria eta erregistroen hobekuntzea,
eta abar, datuak sexuaren arabera jasota.
Bardintasunagaz erlazionautako
ekintzetako partaidetzearen gorakada
(emakumeena eta gizonena).
Erakundea osotzen daben personek
zailtasun gitxiago daukiez euren bizitzako
erantzukizunak buztartzeko.
Persona guztiek (aniztasuna)
erakundearen egoitzetara heltzeko eta
bertara konektetako daukien modua
hobetu egin da.
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O2. ARDATZA: GIZARTE-ERAGINA

EKINTZAILDOA

Emakumeen eta gizonen Bardintasunaren balioak lantzea, Erakundearen
kulturearen eta jardunaren parte izan daiten, eta justizia eta bardintasun
sozialaren alde eragina euki dagian.
Batzar Nagusiak herritarrengana hurreratzea, emakumeen eta gizonen
bardintasunaren ikuspegitik.
Erakundearen bardintasun-politikea definidu, partekatu eta ezagutzera emotea.

HELBURUAK

Batzar Nagusien jardunean (osoko batzarrak, batzordeak eta abar) herritarrek, eta
batez be emakumeek, parte hartu dagien sustatzea, eta jarduera horrek gizartean
daukan inpaktua indartzea.
Erakundeak bardintasunagaz daukan konpromisoa ikusgarri egitea eta
bardintasunaren aldeko jarduerak sustatzea.
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EKINBIDEAK
6

7

8

9

Jarduerak antolatzea beste zenbait erakundegaz
batera, dagozan baliabideak aprobetxetako
(lankidetza-akordioak egin erakunde honeekaz:
EUDEL, Basqueskola, BFA...).
Bardintasunagaz lotutako gaiei buruzko kanpaina
bat egitea urtero, NBE Emakumeak, EIGE,
EMAKUNDE eta abarren erispideei jarraituz.
Genero-indarkeria gaitzesteko sinboloa dan
puntu morea sartzea Erakundearen inprimakietan,
fitxetan eta sinadura digitaletan.
Indarkeria gaitzesteko ikurrak ikusgarri ipintea
eraikin instituzionaletan, Bizkaian eta Euskadin
emakumeakazko indarkeria-kasuak gertatzen
diranean.

Prozesuaren adierazleak

Beste erakundeakaz batera jarduteko
akordiorik ba ete dagoan (erakundemueta).
Bardintasunagaz erlazionautako gaiei
buruzko jarduera-programea.
Gertatutako indarkeria-kasuak
gaitzesteko ikurrak ipintea

HARTZAILEAK

ARDURADUN
A

Erakunde osoa /
herritar guztiak

Lehendakaritza
, mahaia

Erakunde osoa

Erakunde osoa

Erakunde osoa

Lehendakaritza
, Batzar
Nagusietako
taldeak
Mahaia /
administrazino
zerbitzuak
Lehendakaritza
/ Batzar
Nagusietako
taldeak

Emaitzen adierazleak
Egindako ekintzen %, aurreikusitakoakaz
konparauta – betearazpen-mailea.
Bardintasun-kanpaina baten diseinua.
Erakundearen dokumentuetan sinboloak
ipini ete diran.
Emakumeen kontrako indarkeria
gaitzesteko ikurrak erantsi jakezan
dokumentuen kopurua eta mueta.
Bizkaian genero-indarkeriari lotutako
kasuren bat gertatzen dan guztietan,
berau gaitzesteko adierazpena egiten ete
dan.

DATA

BALIABIDEAK /
AURREKONTUA

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

2. seihilekoa

Barrukoak

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

JARRAIPENA
R
PR NR

Eraginaren adierazleak
Erakundeek emakumeen kontrako
indarkeriari agertutako gaitzespenaren
zabalkundea areagotu da.
Bardintasun kanpainetan parte hartu
daben emakumeen eta gizonen kopurua
handitu da.
Erakundeak herritarrei zuzendutako
sensibilizazino-ekintzak areagotu dira.
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O3. ARDATZA: KOMUNIKAZINOA

EKINTZAILDOA

Genero-bardintasunaren ikuspegia sustatzea barne- eta kanpokomunikazinoan zein hedabideakazkoan, eta hizkerearen eta irudien
erabilera inklusiboa aintzat hartzea.
Erakundeak bardintasunagaz daukan konpromisoa komuniketea eta ezagutzera
emotea.

HELBURUAK

Komunikazino arloan tratu ona eta errespetuzkoa sustatzea eta zabaltzea.
Batzar Nagusiei buruzko albisteak, prensa-oharrak eta komunikazinoak generoikuspegiaren arabera idatzi eta argitaratu daitezan zaintzea.
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EKINBIDEAK
7

8

HARTZAILEAK

Adierazpen bat idaztea, Batzar Nagusien
egoitzak emakumeen eta gizonen arteko
errespetuzko jokamoldeen eta tratu onaren
aldeko guneak dirala jakitera emoteko.
Batzar Nagusiei buruzko informazinoa emoten
daben hedabideetako profesionalakaz
topaguneak sustatzea, bardintasuna
komunikazinoan zelan txertatu leitekean
aztertzeko.

Prozesuaren adierazleak

Egindako adierazpenen zabalkundemuetea.
Komunikabideetako profesionalakaz
egindako topaguneetara joandako
personen asebetetze-mailea.

ARDURADUNA

DATA

BALIABIDEAK /
AURREKONTUA

Erakunde osoa /
herritar guztiak

Lehendakaritza,
mahaia

Jarraitua

Barrukoak /
Barruko lanorduak

Komunikazino arloko
eta
komunikabideetako
beharginak

Lehendakaritza,
Batzar
Nagusietako
taldeak

Jarraitua

Barrukoak eta
kanpokoak

Emaitzen adierazleak

Egindako ekintzen %, aurreikusitakoakaz
konparauta – betearazpen-mailea.
Egindako adierazpen muetea eta kopurua.
Komunikabideetako profesionalakaz
egindako topaketetan parte hartu daben
emakumeak eta gizonak.

JARRAIPENA
R
PR NR

Eraginaren adierazleak
Erakundearen barri emoten daben
komunikabideek genero-ikuspegia
areagotu da.
Komunikazino inklusibotik, hobetu egin
dira erakundearen gaineko prensaoharrak, albisteak eta abar.
Genero-indarkeriaren aurreko herritarren
jarrera eta portaera ez-tolerantea
areagotu da.
Indarkeriazko portaeren aurreko
herritarren sensibilizazinoa eta zero
tolerantzia areagotu dira.
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O4. ARDATZA: EMAKUMEEN IKUSGARRITASUNA EUSKAL
ERAKUNDEETAN

EKINTZAILDOA

Emakumeek euskal erakundeei egin deutseen ekarpena ezagutarazotea,
memoria historikoa berreskurauta.
Ordezkaritza politikoko eginkizunetan emakumeek daukien parte-hartzea
ikusgarri egitea.

HELBURUAK

Emakumeek Bizkaiari ze ekarpen egiten deutsien azalarazoten laguntzea.
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EKINBIDEAK

5

7

Emakumeen Eskubideei lotutako data eta
ospakizun esanguratsuak identifiketea, eta, egun
horreetan, emakume-alkarteak konbidetea
osoko batzarretara.
Gernikan urtero egiten dan emakume hautetsien
Batzarra egiten jarraitzea.

Prozesuaren adierazleak

HARTZAILEAK

ARDURADUNA

DATA

Emakume hautetsiak
eta emakumealkarteak, oro har

Lehendakaritza,
Batzar
Nagusietako
taldeak

Jarraitua

Barrukoak eta
kanpokoak

Bizkaiko emakume
hautetsiak

Lehendakaritza,
Batzar
Nagusietako
taldeak

Jarraitua

Barrukoak eta
kanpokoak

Emaitzen adierazleak

Konbidautako emakume partehartzaileen kopurua.

Emakumeen eta gizonen asebetetzemailea, parte hartu daben jarduerei
jagokenez.
Konbidautako emakume partehartzaileen %, Bizkaiko emakumeen
ordezkaritza-mailea.

JARRAIPENA
R
PR NR

Eraginaren adierazleak

Esparru publikoan parte hartu dauan
emakume-kopuruaren igoerea.

Bertaratutakoen asebetetze-mailea.
Emakumeen historia ikusarazoteko
ekinbideak (data esanguratsuetako
ekitaldiak, emakumeen batzarra...).

BALIABIDEAK /
AURREKONTUA

Egindako ekintzen %, aurreikusitakoakaz
konparauta – betearazpen-mailea.

Emakumeek Bizkaian egindako ekintzakopuruaren igoerea.

Data esanguratsuen kopurua eta muetea.

Emakumeek herritarren artean egindako
ekarpenaren zabalkundearen igoerea.

Emakumeen eta gizonen parte-hartzea,
egindako jardueretan.

Albisteen presentzia eta hazkundea
komunikabideetan.
Emakume hautetsien urteroko batzar
orokorra eta antzeko beste ekintza batzuk
sendotu dira.
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