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Giza Eskubideen Defendatzaileak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegoan Babesteko 

2015eko Programarako hautagaitzak aurkezteko eskabidea 

Bidali hautagaitzak e-mailez helbide elektroniko honetara: programa.proteccion@cear.es  
 

Hautagaitzak aurkezteko epemuga: 2015eko martxoaren 15a 
 
Informazio gehiago eman nahi izanez gero, erantsi dokumentuak eskabide honi. Orria betetzean zalantzarik 
izanez gero, jarri harremanetan CEAR-Euskadirekin (helbide elektronikoa: programa.protección@cear.es; 
telefonoa: (0034) 944248844).  

 

1. ERAKUNDE ESKATZAILEA (Euskadiko erakundea) 

1.1. Erakunde eskatzailearen datuak   

Erakundearen izena: 

      

Erakundearen IFZ/IFK: 

      

Erakundearen helbidea (jakinarazpenak bidaltzeko): 

      

Herria: 

      

PK:   

      

Legezko ordezkariaren izena: 

      

Legezko ordezkariaren NAN/AIZ: 

      

Erakundearen izaera juridikoa: 

 Elkartea 

 

 

 Fundazioa 

 

 Beste batzuk (zehaztu) 

      

Telefonoa: 

      

Faxa: 

      

 

Helbide elektronikoa 

(jakinarazpenetarako): 

 

      

Web-orria:       

 
Izenpetzen duenak egiaztatzen du erakunde eskatzaileak behar bezala betetzen dituela deialdi 
honetan hautagaitzak aurkezteko baldintzak. Hortaz, ziurtatzen du inprimaki honetako datuak eta 
erantsitako dokumentuetako datuak egiazkoak direla. 
 
Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren sinadura:  
  Erakundearen zigilua: 

 
 
 
 
 
Lekua eta data:                                            .  

mailto:programa.proteccion@cear.es


GIZA ESKUBIDEEN DEFENDATZAILEAK ALDI BATEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN 

BABESTEKO PROGRAMA 

 2 

1.2. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiri administratiboak:  
 

 Erakundeak Euskadiko Elkarteen Erregistroan egindako inskripzioaren fotokopia. 
 Eskatzailea erakundearen legezko ordezkaria dela egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.  

Oharra: Aurreko deialdietan hautagaitzak aurkeztu badira, ez da beharrezkoa lehenengo bi atal 
horietako agiriak aurkeztea. 

 Erakunde eskatzailearen konpromiso-agiria (erantsitako 3. eranskina bete). 
 
1.3. Erakunde eskatzailearen lan-ildo nagusiak (Oharra: ez da beharrezkoa eremu hau betetzea, 
baldin eta informazio hori jasotzen duen jarduera-memoria aurkezten bada).  

      

 

 

 

 

 
1.4 Defendatzaileak jatorrizko eskualdean edo komunitatean egindako lanaren memoria laburra 
(Oharra: ez da beharrezkoa eremu hau betetzea, baldin eta informazio hori jasotzen duen 
jarduera-memoria aurkezten bada).  

      
 
 
 
 

 
 
1.5. Bakearen eta giza eskubideen aldeko tokiko, estatuko eta nazioarteko sareen kide izatea. 

Sarearen izena Urtea Tokikoa Estatukoa Nazioartekoa 
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2. DEFENDATZAILEAREN ERAKUNDEARI BURUZKO DATUAK (jatorrizko erakundea): 
 
2.1. Erakundearen datuak: 

Erakundearen izena: 

      

Herria: 

      

Herrialdea:  

      

Legezko ordezkariaren izena:  

      

Telefonoa: 

      

Faxa: 

      

 

Helbide elektronikoa 

(jakinarazpenetarako): 

 

      

Web-orria:       

 
2.2. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiri administratiboak:  
 

 Defendatzailearen erakundearen berme-gutuna (erantsitako 1. eranskina bete). 
 Defendatzailearen erakundearen konpromiso-agiria (erantsitako 2. eranskina bete). 

 
2.3. Defendatzailearen erakundearen lan-ildo nagusiak (Oharra: ez da beharrezkoa eremu hau 
betetzea, baldin eta informazio hori jasotzen duen jarduera-memoria aurkezten bada).  

      

 

 

 
2.4. Defendatzaileak jatorrizko eskualdean edo komunitatean egindako lanaren memoria laburra 
(Oharra: ez da beharrezkoa eremu hau betetzea, baldin eta informazio hori jasotzen duen 
jarduera-memoria aurkezten bada).  

      
 
 

 
2.5 Bakearen eta giza eskubideen aldeko tokiko, estatuko eta nazioarteko sareen kide izatea. 

Sarearen izena Urtea Tokikoa Estatukoa Nazioartekoa 
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3. DEFENDATZAILEARI BURUZKO DATUAK 

3.1 Datu pertsonalak 

Defendatzailearen izen-abizenak: 

      

Adina: 

      

Sexua: 

      

 

3.2. Hautagaia aldi batez deserriratuz babestea beharrezkoa dela pentsatzeko arrazoiak: 

      

 

 
3.3. Hautagaiaren prestakuntza akademikoa edo ibilbidea (Oharra: ez da beharrezkoa eremu hau 
betetzea, baldin eta hautagaiaren biografia aurkezten bada).  

      

 

 

3.4. Zer onura ekarriko dizkio programak defendatzaileari eta haren elkarteari/kolektiboari? 
Euskadin egin dezakeen jardun politikoaren eta prestakuntzaren balizko agenda. 

      

 

 

3.5. Defendatzaileaz jakin beharreko beste alderdi batzuk (egonaldian eragina izan dezaketelako).  

      
 
 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu 
dokumentu/inprimaki honen bidez eskuratutako datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko direla, gero 
izapidetzeko. Fitxategi hori Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Giza Eskubideen Zuzendaritzarena da. Nahi izanez gero, 
datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta haien aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu —legez aurreikusita 
baitaude—, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Giza Eskubideen Zuzendaritzan: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-
Gasteiz.  
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1. ERANSKINA: Defendatzailearen erakundearen BERME-GUTUNA 

 

Defendatzailearen erakundearen gutun bat, eduki hauek izango dituena: 

 

- Erakundearen izena. 

- Aurkezten eta bermatzen duten defendatzailearen izena. 

- Zer kargu eta erantzukizun duen defendatzaileak erakundean. 

- Lekua eta eguna. 

- Erakundeko arduradunaren sinadura. 

- Erakundearen zigilua. 
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2. ERANSKINA: Defendatzailearen erakundearen konpromiso-agiria 

 

      erakundeak, Giza Eskubideen Defendatzaileak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegoan 
Babesteko Programaren eta beraren ondorioen jakitun delarik,  

 

GIZA ESKUBIDEEN DEFENDATZAILEAK ALDI BATEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN BABESTEKO 
PROGRAMAREN AURREAN HITZEMATEN DU HONAKO HAUEK EGINGO DITUELA: 

1. Defendatzailea informatzea programari eta programa gauzatzeko eskakizunei buruz. 

2. Defendatzaileari herrialdetik ateratzen laguntzeko kudeaketa egitea. 

3. Behar bezala informatzea defendatzailea herrialdetik ateratzeko jakin beharreko edozein 
aldaketari buruz.  

4. Defendatzailearekin adostea zer profil publiko behar den, programa gauzatu bitartean.  

5.  Programaren koordinazioak egiten dituen gomendioei kasu egitea, eta komunikazio 
etengabea bermatzea. 

6. Ez eskatzea programan jasotako laguntzak gainditzen dituen laguntza ekonomikorik, 
pertsonalik eta erakundearentzako laguntzarik Programaren koordinazioari, ez eta espazio 
publikoetan ere. 

7. Defendatzailea programan sartzea eragin zuen jatorrizko egoeraren jarraipena egitea (bai eta 
testuinguruaren analisia egitea ere). 

8. Programan parte hartzeak eragiten dituen gastuak justifikatzeko behar diren administrazio-

lanak egitea (esaterako, bisatua izapidetzearen ondoriozko gastuen ordainagiriak...).  

9. Jatorrizko komunitateetan defendatzailearen harrera kudeatzea, itzuli ondoren. 

10. Egoera soziopolitikoan gertatzen diren aldaketei buruz behar bezala informatzea, baldin eta 
defendatzailearen itzuleran eragina badute. 

 

 

Konpromiso horiek guztiak onartzen ditut.  

  

 

Sinadura: 
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3. ERANSKINA: EAEko erakunde eskatzailearen konpromiso-agiria 

 

      erakundeak, Giza Eskubideen Defendatzaileak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegoan 
Babesteko Programaren eta beraren ondorioen jakitun delarik,  

 

GIZA ESKUBIDEEN DEFENDATZAILEAK ALDI BATEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN BABESTEKO 
PROGRAMAREN AURREAN HITZEMATEN DU HONAKO HAUEK EGINGO DITUELA: 

1. Defendatzailearen erakundeari informazioa ematea programaren helburuari eta garrantziari 
buruz. 

2. Defendatzailearen erakundearen eta programaren koordinazioaren arteko komunikazioa 
erraztea. 

3. Defendatzailearen erakundeak programan dituen konpromisoak betetzen dituela zaintzea. 

4. Defendatzailea programan sartzea eragin zuen jatorrizko egoeraren jarraipena egitea. 

5. Defendatzailearen agenda politikoa eta prestakuntzazkoa bateragarri egiten aktiboki 
laguntzea. 

6. Programaren koordinazioarekin batera, defendatzailearen harrera- eta itzulera-prozesuetan 
parte hartzea.  

7. Defendatzailearen harrera- eta itzulera-prozesuetan, jatorrizko egoeraren jarraipena —bai 
eta testuinguruaren analisia ere— jakinaraztea programaren koordinazioari. 

 

 

 

 

Konpromiso horiek guztiak onartzen ditut.  

 

Sinadura: 

 


