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VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA

Berdintasun Zerbitzua

Berdintasun Zerbitzuak Gasteizko udalerrian 2019an genero berdintasunaren alorrean jarduerak 
eta proiektuak burutzeko deitutako dirulaguntza deialdiaren ebazpena

Gasteizko Udaleko Diru-laguntzei buruzko udal ordenantzaren 14. artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Tokiko Gobernu Batzarrak —2019.0160.2381.48139 partidaren kontura— 2019ko apirilaren 
5eko ebazpenaren bitartez Gasteizko udalerrian genero-berdintasunaren alorrean jarduerak 
eta proiektuak garatzeko onartu zituen dirulaguntzak argitara ematen dira, eta onuradunak eta 
emandako diru-kopuruak adierazten dira:

Maria de Maeztu forum feminista: 2.020,00 euro; Errekabarri Guraso Elkartea: 3.871,00 euro; 
María de Maeztu forum feminista: 1.585,00 euro; Emeriaz: 5.400,00 euro; ADRA: 6.000,00 euro; 
Blusen eta nesken batzordea: 4.500,00 euro; Ardatz: 4.000,00 euro; Kuentame: 5.807,20 euros; 
Ai Laket: 4.068,92 euro; Adsis: 800,00 euro; Asve: 827,00 euro; Gurutze Gorria: 2.120,00 euro; 
Lumagorri: 5.900,00 euro; Arabako ateneo errepublikanoa: 819,64 euro Soka: 2.281,24 euro.

Ondoren azaltzen diren proiektuek gainditu egin dute deialdian eskatzen den gutxieneko 
puntuazioa, baina itxarote-zerrendan geratuko dira deialdiko kreditua agortu egin baita: Soka: 
Mixtizaje; Amezti Txiki: Eskolatik hirira, Zabalgana Ikastolatik mundura.

Ondoren azaltzen diren proiektuei ez zaie dirulaguntzarik emango ez dutelako deialdian 
eskatutako gutxieneko puntuazioa (50 puntu) lortu: Hiesaren aurkako batzordea: Ikerketa 
sozial aplikatua genero ikuspegia kontuan hartuta. Gure inguruan GIBarekin bizi diren gizon 
eta emakumeen egoera eta horiengandik sortzen ari diren eskaerak. Araski: Sexu-jazarpen 
eta -abusuaren inguruko protokoloaren barne eta kanpo hedapena. Eureka: Atsedenik gabe. 
Etxeko Zerbitzuak frankismo garaian. NikSquash: Somos y estamos / Bagara eta bagaude. 
Eoncult: Sorginpower. Gurutze Gorria: Gune morea: indarkeria matxistarik gabeko gizarte baten 
alde. Mugarik Gabeko Bihotzak: Emakumea eta bihotza Genero desparekotasunak gaixotasun 
kardiobaskularren alorrean. Emakumeak eta Enpresaburuak Gara (EeEG): Elkartearen berri 
hedatzea. Arabako Txirrindularitza Federazioa: Emakume neurokirolariak. Emakume kirolarien 
ahalduntzea. Insola: Lantegiak: Genero-identitateak eredu feministatik. Ampea: Emakume-ha-
rila. Emakumeen ahalduntzea eta ekintzailetza, mugarik gabe. Berri Ñann: Emakumeak eta 
gizonak elkarrekin berdintasuna sortzen.

Ez zaio dirulaguntzarik emango Araski elkarteari: “Gizarte Arloa sortzea eta garatzea” proie-
kturako, ez duelako ikuspuntu feminista eta genero-ikuspegi argi bat, eta baldintza hori ezin-
bestekoa da dirulaguntza jaso ahal izateko.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko apirilaren 5ean
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