
 
 

 

GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK 

EMATEKO OINARRIAK  

 

 

I. XEDEA/HELBURUA 

Oinarri hauen xedea da Debako Udalak Gizarte Zerbitzuen sisteman jarduten 

duten elkarteei  lehiaketa publiko bidezko diru-laguntzak jaso ahal izateko 

baldintzak arautzea. Bestalde, elkarte horien jardute eremuan bereiztuko dira 

tokiko eta bailarako esku hartzeak.  

Helburua da elkarte jarduera bultzatzea eta herritarren arteko elkartasuna 

sustatzea.  

Finantziatuko dituzte: 

a) Baztertuta, babesik gabe,  menpekotasun-egoeran edo sozialki isolatuta 

edo arriskuan dauden giza taldeen prebentziorako,  arretarako,  

sustapenerako eta talde horiek gizarteratzeko jarduerak edo proiektuak. 

b) Partaidetza eta gizarte boluntariotza sustatzea. 

c) Sentsibilizazio proiektuak. Proiektu horiek, oro har, biztanleei edo sektore 

jakinei zuzenduko zaizkie: familiak; haurrak; pertsona elbarrituak, 

mendekotasun egoeran daudenak edota gaixoak; gutxiengo etnikoak; 

etorkinak; preso ohiak; kontsumo-ohitura ez osasungarrietarako 

mendekotasuna, ludopatia,… duten pertsonak; adinekoak eta gizarte 

arriskuko egoeran egonik, Gizarte Zerbitzuen laguntza behar duten talde 

guztiak. 

 

 

 

 

II. ENTITATE ONURADUNAK 

1.- Bete beharreko baldintzak: 

• Irabazi-asmorik gabeak izatea. 

• Legez eratuta egotea 

• Nahiko egitura izatea 

• Jardute eremua Debako udalerria edota bailaran izatea azken kasu 

horretan, jarduerak Debako udalerrian garatu beharko ditu. 

 



 
 

2.- Denek gizarte Zerbitzuen esparruan lan egin beharko dute honako 

helburuekin: 

• Partaidetza sustatzea. 

• Boluntariotza sustatzea. 

• Elkartasuna sustatzea. 

3.- I. atalean jasota dauden kolektiboren batean eta gizarteratzeko zailtasunak 

dituzten pertsonei laguntza ematea.   

 

 

III. BAZTERKETAK 

Deialdi honen ezarpen eremutik kanpo gertuko dira honako jarduera hauek: 

3.1.  38/2003 legean 3. eta 13.2 artikuluetan aurreikusitako egoera batean sartuta 

daudenak.  

3.2. Duten izaera eta xedeagatik Gizarte zerbitzuen arloari lotutako jarduera-

eremu bakar batekin ere zerikusi zuzenik ez dutenak. 

3.3. Jardueren izaera eta helburuak direla eta, udalaren beste sail batzuetako 

programa baten bidez bideratu behar direnak. 

3.4. Jaiotza, arraza, sexua, erlijio iritziagatik diskriminazioaren bat egiten duten 

elkarteek egiten dituzten proposamenak ez dira kontuan izango. 

3.5. Ezingo dira onuradun izan emakumeen eta gizonen arteko berdintsuan 

aukeren printzipioen aurkako onarpen edo sarbide sistema, funtzionamendua, 

ibilbide edo jarduera duten erakundeak. 

3.6. Deialdiari dagokien urtean Deban jardunik egiten ez diren elkarteak. 

3.7. Inola ere ezingo zaie dirulaguntzarik eman oraindik zuritu gabeko edo 

bueltatu beharreko fondoak dituzten Erakundeei. 

 

IV. ESKABIDEAK ETA AURKEZTEKO EPEAK 

Eskaerak eta dokumentazio osagarria  horretarako prestatutako eskaera 

ereduan aurkeztu beharko dira.  

Eskaera eta dokumentazio osagarria Debako Udaleko erregistro orokorrean edo 

udaleko egoitza elektronikoan aurkeztuko dira. 

 

 



 
 

 

V. EKARRI BEHARREKO AGIRIAK 

Eskera lehen aldiz egiten dutenek edota egoera aldaketa dutenek honako 

dokumentazioa aurkeztu beharko dute: 

- Eusko Jaurlaritzako elkarte eta entitate erregistroan inskribatuta izanaren  

ziurtagiria. 

- Elkartearen estatutuak 

- Elkartearen IFK edo NAN agiria 

- Elkartearen kontu korrontea 

- Elkartearen kurrikuluma: egindako jarduerak,  helburuak, langile 

kopuruak, baliabide materiala, eta abar… 

Eskatzaileak aurkeztutako agiriak osagabeak badira edo oinarrietan ezarritako 

baldintzak betetzen ez dituztela egiaztatzen bada, interesdunari hamar eguneko 

epea emango zaio akatsak zuzen ditzan edo beharrezkoak diren agiriak aurkez 

ditzan. Era berean, ohartaraziko  zaio hala egingo ez balu eskaera baliogabetuta 

geratuko dela eta, besterik gabe, artxibatu egingo dela. 

 

VI. ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK. 

1.-Elkartearen ibilbidea, esperientzia: azken hiru urteetan egindako esku-

hartzeak (zer egin duten, non, eta zein emaitza lortu duten). 15puntu 

 

2.-Elkarte eskatzaileak Deban benetako presentzia duela erakusten du kide-

kopuruarekin, Deban gauzatutako ekintzekin eta Deban beste elkarteekin 

edo herriko ekintzetan elkarlanean. 20 puntu 

 

3.-Proiektua elkarteko kideei bideratuta egotea.10 puntu /Proiektua herritar 

orokorrei bideratuta egotea. 20 puntu 

 

4.-Proiektuak osatzen ditu hauei bideratutako esku-hartzeak: bazterketa-

arazoak dituztenei, desgaitasunen bat dutenei, hirugarren adinekoei eta 

Gizarte Zerbitzuen alorreko beharra duten beste edozein talderi . 15 puntu 

 

5.-Proiektuaren helburuak, ekintzak, zuzenduta doan publikoa, iraungo duen 

denbora, zehatz-mehatz azaltzen dira, eta koherentzia dago gaiaren, 

publiko hartzailearen, planteatutako helburuen, proposatutako aktibitateen 

eta bilatutako emaitza eta ondorioen artean. 15 puntu 

 

6.-Aurrekontua planteatutako proiektuari egoki tzen zaio. 15 puntu 

 



 
 

VII. EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZEN GEHIENEKO ZENBATEKOA 

ETA DIRU KOPURU HORREN IZAERA. 

Diru-laguntzak Debako udaleko aurrekontuari dagokion diru-ataletik ordainduko 

dira.  

Diru-laguntza emateko orduan honako hauek kontuan hartuko dira:  

- Udalak aurrekontuan jarri duen diru kopurua. 

- Entitate eskatzaile kopurua.  

- Jarduerek Debako udalerrian izango duten eragina.  

Aurrekontutako diru kopuruarekin ez bada iristen, 50 puntu baino gehiago lortzen 

dituzten elkarteen artean banatuko da. 

 

VIII. DIRU-LAGUNTZA ORDAINTZEKO ERA ETA EPEAK 

 

- Onarpena ematen den unean % 80. 

- Bigarren ordainketa jasotzeko (gainerako %20ari dagokiona) 

programaren memoria aurkeztu beharko da aldez aurretik. Bertan gastuen 

balantzea agertu beharko da fakturen egiaztagiriak atxikita. 

Aipatutako memoria aurkezten ez bada onartutako diru-laguntza galdu egingo da 

automatikoki. 

Justifikazioak hurrengo urteko urtarrilaren 31a baino lehen aurkeztuko dira. Ez 

da  inolako kopururik emango langileek egindako gastuak ordaintzeko,  dietak 

barne.  

 

IX. INSTRUKZIOA 

Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, Gizarte Zerbitzuen Sailak 

aztertuko ditu aurkeztutako eskaerak eta, hala balegokio, Udaleko organo 

eskudunari banaketaren proposamena egingo dio. 

Dirulaguntzak lehiakortasun sistema bidez emango dira, oinarrietan ezarritako 

irizpideen arabera.  

 

 

 

 



 
 

 

X. EBAZPENA 

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztu ondoren, Gizarte Zerbitzuen Sailak 

aurkeztutako eskabideak aztertuko ditu, eta, hala badagokio, ebazteko 

eskumena duen Alkatetzari egingo dio proposamena. 

Udaleko organo eskudunak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik 

hilabeteko epean ebatziko du. Epea amaitutakoan Udalak ez badu berariaz 

inolako erabakirik hartu eskaeraren bati buruz, eskaera onartu ez dela ulertuko 

da. 

 

XI. DIRULAGUNTZEN BATERAGARRITASUNA 

1.    Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira bai beste 
Herri Administrazioek emandako diru-laguntzekin, bai erakunde publiko nahiz 
pribatuek emandakoekin, helburua eta xedea berberak izanda ere. 

2.    Beste laguntza batzuk jasotzen badira, guztira jasotako diru-laguntza ezin 
izango da diruz lagundutako jardunen kostua baino handiagoa izan. Horrelakorik 
gertatuz gero, muga hori ez gainditzearren, ematekoa den diru-laguntza Oinarri 
hauen kargura murriztuko da. 

  

 

 

 


