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LEHENDAKARITZA X. LEG.
Gobernuak ekintza humanitarioetarako 3,2 milioi euroko laguntzak onartu ditu.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
35,6 milioi euro bideratuko dira 16.000 langabeturen trebakuntza profesionala
hobetzeko.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
EAEko ikastetxeentzako elkarrizketa-laguntzaileak.

Lanbide heziketarako sarbide-probak.

350.000 euro ikasleen guraso elkarteen Federazio eta Konfederazioen
laguntzetarako.

OSASUN SAILA X. LEG.
GIB/hiesa eta STI prebenitzeko eta kontrolatzeko lan egiten duten irabazi asmorik
gabeko entitateei zuzendutako osasun sailaren diru laguntzen deialdiaren agindua
onartu da.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.
Eusko Jaurlaritzak 750.000 euroko diru laguntzak emango ditu, ikastetxe publiko eta
pribatuetan ingurumen-hezkuntzako proiektuak egiteko.
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LEHENDAKARITZA X. LEG.

Gobernuak ekintza humanitarioetarako 3,2 milioi euroko laguntzak onartu ditu.

LABURPENA

Gobernu-kontseiluak ekintza humanitarioetarako laguntzak onartu ditu gaur, garapenerako lankidetzaren
kargura emango direnak; aurten 3,2 milioi euro bideratuko dira guztira ekintza horietara.

Elankidetza Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak kudeatutako ditu aipatutako laguntzak.
Hondamendi batean edo hori gertatu eta berehala egindako jarduera humanitarioak laguntzea dute
helburutzat, horrelako hondamendiek eragindako pertsonen bizitza salbatzeko eta sufrimendua arintzeko,
bai eta era horretako egoeretan daudenen duintasuna eta eskubideak babesteko ere.

Zehazki, gaur onartutako laguntzak bi jarduera-lerro hauetara bideratuko dira:

1.- Krisiek eta hondamendiek eragindako pertsonei oinarrizko ondasunak eta zerbitzuak ematea xede
duten larrialdi-proiektuetara. Laguntza horiek premiazko erreskate-jarduerak zein aterpea, edateko ura,
elikagaiak eta osasun-arreta ematea hartzen dute barnean (txertaketa-kanpainak eta osasungarritasun-
eta garbitasun-neurriak barne). Finantzaketa-lerro iraunkorra da eta, ondorioz, urte osoan dago zabalik;
1,2 milioi euroko aurrekontua du.

2.- Ekintza humanitarioko esparru-estrategietara, zentzu zabalagoan; horrelako ekintzen jarduerek ez dute
hainbesteko presarik eta garapen, giza eskubide eta bake-eraikuntzarako oinarriak sustatzea dute
helburutzat. Proiektu horien barruan errefuxiatu eta lekualdatuei laguntza iraunkorra ematea, berehalako
krisiak arintzea eta hondamendiaren osteko hasierako errehabilitazioa daude, besteak beste. Halaber,
hondamendi batean edo hori gertatu eta berehala egin beharreko bestelako jarduerak ere sartzen dira,
hondamendiak prestatu eta prebenitzeko, gatazkei aurrea hartzeko, bakea eraikitzeko eta giza eskubideak
babesteko. Jarduera-lerro honek 2 milioi euroko aurrekontua du, eta haren deialdia EHAAn argitaratuko
da, aste honetan bertan aurreikusitakoaren arabera.

Bi lerrotan, Euskal Autonomia Erkidegoko lankidetza-eragileak (GGKEak, etab.) dira laguntzen
onuradunak.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

35,6 milioi euro bideratuko dira 16.000 langabeturen trebakuntza profesionala hobetzeko.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzekoa, laneratzerako prestakuntza-baliabideei buruzko
abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuaren II. kapituluan aurreikusitako hainbat laguntza finantzatzeko.
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LABURPENA

Eusko Jaurlaritzak 35,6 milioi euro erabiliko ditu Lanbiden izena emanda duten 16.000 langabeak
profesionalki trebatzeko eta merkatuan duten posizioa hobetzeko ekintzetara.

Ondoko hauek eskatu ahalko dituzte: lanbide-heziketa arautuko zikloak ematen dituzten baimenduriko
zentro publiko eta pribatuak, bestelako prestakuntza-zentro pribatu eta publikoak (lanbide-heziketako
zentro pribatuak, lanbide-hastapeneko zentroak, beste trebakuntza-erakunde batzuen hezkuntza-zentroak
oro har) eta enpresak eta enpresa-taldeak (kontratazio-konpromisoei loturiko prestakuntza-proiektuak
egiteko soilik).

Hurrengo hauek ere eskatu ahalko dituzte: udalerriak, mankomunitateak, koadrilak, toki-garapeneko
agentziak eta horien mendeko sozietate publikoak; lan-merkatura sartzeko zailtasun bereziak dituzten
taldeak babesteko elkarteak, fundazioak eta gobernuz kanpoko erakundeak; eta jarduera-eremu bezala
laneratzeko zailtasun bereziak dituzten taldeekiko giza baliabideen arloa duten kontsulta-entitateak.

2014an, 15.941 lagunek hartu zuten parte antolatu ziren 1.236 ikastaroetan. Hurrengo arloen ingurukoak
izan ziren.

- Ekoizpen-merkatuaren uneko beharretara egokitutako eskumenak eskuratzea ahalbidetuko duen
prestakuntza egiaztagarria, ikasleei laneratze-aukera handia ematen dien titulu batean islatuta, oso
praktikoa den prestakuntza batekin, eta sektoreko enpresekin harreman zuzena izanda. Horietan egingo
da, bada, lanekoak ez diren praktiken nahitaezko modulua.

- Espezializazio adimendunaren prozesuetan, enpresen beharrei erantzuten dien prestakuntza berritzailea,
produktibitatea eta lehiakortasuna handitzeko beharrezkoa dena.

- Laneratzeko zailtasunak dituzten taldeei egokitutako prestakuntza, oinarrizko edo lan egin aurreko
prestakuntza gisa, kualifikazio-ikastaroetara eta ezgaitasunari egokitutako prestakuntzara sartzeko
beharrezko ezagutzarik gabe.

- Kontratazio-konpromisoei eta lantokietan lanekoak ez diren praktikak egiteko konpromisoei lotutako
prestakuntza, prestakuntza-zentro batean eskuratutako gaitasun teorikoak eta praktikoak enpresek
eskaintzen dituzten postuetan garatzen diren benetako gaitasunekin doitzea, eta langabeen
enplegagarritasuna hobetzea ahalbidetzen duena.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

EAEko ikastetxeentzako elkarrizketa-laguntzaileak.

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei elkarrizketa-laguntzaileak emateko Hezkuntza, Kultura
eta Kirola Ministerioarekin lankidetza-hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena.
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LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, hartu du
Hezkuntza, Kultura eta Kirola, Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailaren artean lankidetza-hitzarmen bat baimentzeko erabakia, EAEko ikastetxe publikoei
elkarrizketa-laguntzaileak emateko.

Hitzarmen honek EAEko ikastetxeetan destinoa duten elkarrizketa-laguntzaileen kopurua finkatzea du
helburu, 2015/2016 ikasturtean. Guztira, 99 elkarrizketa-laguntzailekoa izango da ingelesez, 10ekoa
frantsesez eta 6koa alemanez ikasturte honetarako.

Lanbide heziketarako sarbide-probak.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du, 2015-2016 ikasturtean Lanbide heziketarako sarbide-probak prestatzeko ikastaroak
irakasteko laguntzerako dei egiten duen agindua.

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastexe pribatuentzako dirulaguntza,
235.280 euroko zenbatekoa, deialdia egitea Lanbide Heziketako erdi eta goi mailako zikloetarako sarbide
probak prestatzeko ikastaroak antolatu eta irakatsi ditzaten 2015-16 ikasturtean. Ikastaroak 18 urtetik
gorako herritarrei zuzendurik egongo dira, hain zuzen ere, lanbide hezikatako zikloak Ikasi nahi baina
horretarako titulaziorik ez dutenentzat.

350.000 euro ikasleen guraso elkarteen Federazio eta Konfederazioen laguntzetarako.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, unibertsitatez
besteko ikasleen guraso elkarteen Federazio eta Konfederazioentzako diru-laguntzetarako deia egiten
duen Agindua onartu du.

Laguntzak Federazio eta Konfederazioek beharrezko dituzten azpiegitura gastuei aurre egiteko emango
dira, elkarteen laguntza eta aholkularitza gastuei aurre egiteko, eta gurasoen formakuntza ekintzen gastuei
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aurre egiteko. Ekintza hauek guztiek 2015ean burutuak izan beharko dute. Deialdi honek 350.000 euroko
diru kopurua du.

OSASUN SAILA X. LEG.

GIB/hiesa eta STI prebenitzeko eta kontrolatzeko lan egiten duten irabazi asmorik gabeko entitateei
zuzendutako osasun sailaren diru laguntzen deialdiaren agindua onartu da.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Jon Darpón Osasuneko sailburuaren agindu bat onartu du gaur, EAEn GIB/hiesa eta
Sexu-Transmisiozko Infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko jarduerak gauzatzen dituzten irabazi
asmorik gabeko eta gizarte-ekimeneko erakundeei zuzendutako diru laguntzak deitzeko.

Diru-laguntza horien bidez, Osasun Sailak infekzioaren transmisioa saihesteko eta birusa duten pertsonen
egoera hobetzeko erakunde horiek egiten duten lana sustatu nahi du, ezinbestekoa baita, herri
administrazioek egiten dutenarekin batera. Zehazki, Eusko Jaurlaritzaren 2013-2020 aldirako Osasun
Planaren helburuetako bat sexu-transmisioko infekzio kopurua txikitzea eta GIB/ihes-aren diagnosi
berantiarra saihestea da, prebentzioa bultzatuz.

Hurrengo hauek izan ahalko dira 2015ko diru-laguntzen onuradunak: gizonezkoekin sexua duten
gizonezkoei zuzendutako proiektuak -talde horretan GIB eta STI kasuen kopurua nabarmena baita-; eta
GIB eta STI izateko arriskuan dauden beste talde batzuei zuzendutakoak, adibidez, etorkinei, drogak
injektatuz hartzen dituztenei eta prostituzioan aritzen direnei; GIB eta STI infekzioaren diagnostiko azkarra
egitera zuzendutako proiektuak, eta deialdiaren helburua betetzen duten beste batzuk.

Diru-laguntzen zenbatekoa 300.000 eurokoa izango da, eta eskaerak aurkezteko hilabeteko epea izango
da, EHAAn agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Eskaerak egiteko moduaren inguruko
zehaztasunak, bertara joanda zein modu telematikoan, dagoeneko eskura daude euskadi.net-en egoitza
elektronikoan.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.

Eusko Jaurlaritzak 750.000 euroko diru laguntzak emango ditu, ikastetxe publiko eta pribatuetan
ingurumen-hezkuntzako proiektuak egiteko.
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LABURPENA

2014an baino 150.000 euro gehiago bideratuko dituzte aurten

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Sailak 750.000 euroko diru-laguntzak emango dituzte, 2015-2016 ikasturtean Eskolako Agenda 21
programa gauzatzeko, ingurumen-hezkuntzako proiektuen bidez, unibertsitatekoak ez diren EAEko
ikastetxeetan.

Oregi eta Uriarte sailburuek gaur jakinarazi dutenez, diru-laguntzen zenbatekoa sail horien diru-laguntzen
aginduan sartu dute. Aurten, gainera, iaz baino 150.000 euro gehiago izango dituzte. Aurtengo edizioan,
Euskal Autonomia Erkidegoan dauden ikastetxe publiko eta itunpeko pribatu guztiak (unibertsitatekoak ez
direnak betiere) laguntza-deialdira aurkeztu ahal izango dira; jasangarritasunerako hezkuntza-proiektu bat
aurkeztu ahal izango dute, ikastetxe bakoitzak egiten dituen jarduera guztiak bilduta.

Proiektua ikastetxearen urteko planean eta hezkuntza- eta curriculum-proiektuetan jasota egongo da, eta,
oinarrizko hezkuntza ematen den kasuetan (lehen hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza),
zikloetako batean behintzat ikasle guztiek parte hartu beharko dute.

Proiektuak diagnostiko-fase bat izango du aukeratutako gaia ikastetxeak zer egoeratan daukan aztertzeko,
dela curriculum-berrikuntzan, dela kudeaketan eta partaidetzan, dela udalerrian. Era berean, ekintza-plan
bat eta proiektuaren ebaluazio bat ere izango ditu, aldez aurretik zehaztutako adierazleen arabera. Horrez
gain, proiektua garatu bitartean antolatzen diren udal-foroetan ere parte hartuko du ikastetxeak, eta, era
berean, ingurumen-hezkuntzako eskolaz kanpoko ikastegiak eta ingurumen-ondarea ezagutaraztera
zuzendutako bisitak ere egingo dira Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, diru-laguntza jasoko badute.

Diru-laguntza jasotzeko aurkezten diren jarduerak 2015-2016 ikasturtean egin beharko dira.
Eskabidearekin batera, diruz laguntzea nahi duten proiektuaren aurrekontu orokorra aurkeztu beharko
dute ikastetxeek. Eskabide guztiak bide telematikoz egingo dira.

Eusko Jaurlaritzaren Eskolako Agenda 21 2003an sortu zen. Egun, Euskadiko 118 udalerritako 460
ikastetxek parte hartzen dute; hau da, 220.000 eskolaumek jasotzen du Euskadin jasangarritasunarekin
lotutako hezkuntza modu erregularrean.

Eskolako Agenda 21 Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak eta Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak sustatzen dute, eta ezarritako ikastetxeetan kalitatea eta
jasangarritasuna sustatzen ditu, eskola-komunitatearen partaidetzari eta ikasleek izaten duten
protagonismo aktiboari esker. Eskolako Agenda 21en bitartez, gazteek beren inguruko ingurumen-arazoak
ezagutzen eta ulertzen dituzte, eta modu arduratsuan parte har dezakete gizarte bidezkoagoa eta
jasangarriagoa lortzeko. Programak aurkezten duen erronkarik garrantzitsuenetako bat hezkuntza da,
belaunaldi berriekin hartutako konpromiso gisa. Unescok, 2014ko abenduan, planeta osoko 25
hezkuntza-jardunbide egokienetako bat bezala aukeratu zuen Euskadiko Eskolako Agenda 21.

Hezkuntza da ingurumena eraldatzeko behar den aldaketa sustatzeko erremintarik ahaltsuenetako bat,
baita biharko belaunaldietako gazteek konpromiso etikoa eskuratzeko oinarria sendotzeko ere, baieztatu
du Ana Oregik, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak.
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