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I. ERANSKINA: Proiektuaren, jardueraren edo programaren txostena

Eskatzaileak nahi izanez gero, eranskin honen ordez gutxienez ondorengo alderdiak 
deskribatzen dituen txosten propioa ekarri ahal izango du. 

1. PARTE HARTZAILEAK
Antolakuntzan (ekintza aurretik)  

Emakumeak            Gizonak                    Guztira 

Ikusleak/erabiltzaileak 

Emakumeak            Gizonak                    Guztira 

Parte hartzaileak ekintzan (egunean bertan, antzezleak, musikariak,…) 

Emakumeak            Gizonak                    Guztira 

2. DESKRIBAPENA
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3. HELBURUAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. EKINTZAK GAUZATZEKO EGUNAK ETA TOKIAK 

Jarduera Eguna Tokia 
   

   

   

   

   

 
 
5. PROIEKTUAREN HARTZAILEAK. NORI ZUZENDUA DAGO EKINTZA? 
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6. GIZA BALIABIDEAK
Zenbat pertsona beharko dira antolakuntzan? Zein betebehar izango dituzte? 
Erantsi giza baliabideen kopuruak eta ardurak sexuagatik desagretuta. 

Zeregina, ardura Emakumeak Gizonak Guztira 

7. BALIABIDE MATERIALAK ETA AZPIEGITURAK*
* Baliabideak hemen zehazteak ez du esan nahi horiek dalak jarri behar baditu eskaera egin 
behar ez denik.

8. PAREKIDETASUNA SUSTATZEKO NEURRIAK
Emakumezkoek eta gizonezkoek parte hartzeko landutako neurriak: 

Proiektuan genero ikuspegia txertatzeko neurriak: 

Ekintzan ikuspegi estereotipatuak desagerrarazteko eta genero-rolak apurtzeko neurriak: 

Bereizkeria anizkoitza dutenen parte hartzea errazteko neurriak: 

Bizitza familiarra, pertsonala eta lanekoa, eta kultur ekitaldietan parte hartzea bateragarri 
egiteko neurriak: 

9. BAZTERKERIA ARRISKUAN DAUDEN KOLEKTIBOAK ERAKARTZEKO
AHALEGINA

Kontuan hartutako kolektiboa eta eginiko ahalegin (neurri zehatzak) deskribatu, hala bada 
kasua: 
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