
Balio publikoaren kogenerazio-
proiektuetarako Elkarlan sariak 

Organo instruktoreari zuzenduta: 

  HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA 
HOBETZEKO ZUZENDARITZA  

Datu pertsonalak 

Titularra 

Identifikazio-dokumentua IFK  
Zenbakia G01505429    
Erakundearen izena ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA GOIAN    
Erakundearen izenak IFK txartelean agertzen den berbera izan behar du    

Zein Lurralde Historiko / Probintzia / 
Erkidegotan daude erakunde 
eskatzailearen datu fiskalak 

Lurralde Historikoa / Probintzia / Erkidegoa Araba    

Jakinarazpen eta komunikazioetarako 
kanala 

Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko 
dira. Bertan sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da. 
10 egun naturaletan jakinarazpen elektroniko batera sartzen ez bazara, ulertuko dugu 
ez duzula onartu. Ondorioz, izapidea egintzat joko da, eta administrazioak prozedura 
tramitatzen jarraituko du.    

Abisuak jasotzeko datuak 

Posta elektronikoa admin@goian.org  
Mugikorra XXXXXXXXXXXX    



Jakinarazpen, komunikazio eta abisuen 
hizkuntza 

Euskara  

Proiektuaren ezagupideak 

Proiektuaren izena GOIAN, GASTEIZKO ALDE ZAHARREKO KOMUNITATE 
EGITASMO HEZITZAILEA    
Proiektuaren laburpena Gure auzoa, eguneroko bizitzaren eszenatokia da. Norberaren 
bizitzaren protagonista bihurtzeko espazio partekatua. Kultura, kirola, gizarte lana edota 
hezkuntza eremuko zenbait auzokide elkarbizitza eredu osasuntsu bat sortzeko lanean 
ari gara, bertan bizi direnen beharrei erreparatuz. Hizpide dugun elkarbizitza 
proposamenak aisialdiaren eremuan parte-hartze zuzena, lankidetza eta elkartasuna ditu 
oinarri. Gure eskuhartzea 3 eremutan egiten dugu: haur eta gazteak (kultur eta kirolaren 
bitartez), auzokide helduak (elkartopatzeko jardueren bitartez) eta komunitate sareetan. 
Gure lana aisialdiaren esparruan garatzen dugu, lehentasuna 18 urtetik beherakoei 
emanez. Horretarako interesgune desberdinetatik abiatuz, auzoko haur eta gazte guztiek 
talde proiektu baten parte izatea ahalbidetzen dugu. Talde proiektu hauen bidez, haur eta 
gazteek auzo mailako dinamiketan parte hartzen dute. Partaidetza horrek 
komunitatearekin lotura estutzen du eta gaitasun desberdinak eskuratzen laguntzen dio. 
Auzoko haur eta gazte guztiek auzoan ikasi eta gozatzeko, ekonomia eta onartze 
irizpide malguak ditu elkarteak, elkarlan bekak dira hau lortzeko gure baliabide nagusia. 
Informazio gehiago: GOIANEKO SARE SOZIALETAKO INFORMAZIOA Web 
orria: http://www.goian.org/ Zer da Goian? ( bideoa) http://blog.goian.org/es/zer-da-
goian-que-es-goian-para-ti/ Twitter https://twitter.com/goian_gasteiz?lang=es Facebook 
https://www.facebook.com/goian.gasteiz/    

Proiektuaren ekintza-arloa 

Proiektuaren ekintza-arloa aukeratu Gizarte Kohesioa  

Proiektua bereizten duen elementua 
ondoko gaietan: 

Balio publiko eta soziala Auzokidetasuna edo komunitatearekin lotura da Goianeko 
bereizgarri nagusia. Honetaz gain, modu berezian talde guztietan lantzen saiatzen garen 
ildoak honakoak dira: Euskararen erabilera lehenestea, haur eta gazteen taldetan batez 
ere. Azken urteetan D ereduaren aldeko apostua nagusi bada ere, gure taldeetan A 
ereduko haurrek ere parte hartzen dute. Askorentzat euskararekin daukaten lehen 
kontaktua da, eskolaz kanpo. Euskara gozamen momentuekin lotzea gustatuko 
litzaiguke, haiek maite duten hori euskaraz egin ahal izatea. Dena den, aniztasunak 
buruhausteak eta kontraesanak dakartzala argi dugu eta bidea ez dela beti uste bezain 
zuzena. Kontraesanen zurrunbilo horretan jardutea erabaki dugu, inor kanpoan ez uztea, 



inguru erdaldun batean bizi garela badakigu eta indar berezia egin behar dela euskara 
lehenesteko, baina inor kanpoan ez uztea erabaki irmoa izan da. Hezkidetza izango 
litzateke lan ildo garrantzitsua, taldeetan genero bazterketarik gabeko praktikaren alde 
egiten dugu eta ematen diren matxismo egoerak, hausnartzeko edota eztabaidatzeko 
erabiltzen ditugu. Elkar zaintza ere aipatu nahi genuke, gatazkak sarri izaten baititugu 
guk ere noski! Gatazkak onartu eta hauen kudeatzen ikasten gabiltza, horretarako 
inguruan komunikazio ez bortitzaren inguruan lagun eta auzokide adituak ditugu eta 
erronka honetan murgildurik gaude. Etengabeko trebakuntza da guztiontzat hau ere? Eta 
bukatzeko aniztasuna. Aniztasuna egitate gisa ulertzen dugu. Anitzak gara berez 
pertsonak, eta aniztasunaren ukapena edo/eta aniztasunarekiko murrizketa da 
desberdintasunen (ez diferentzien) oinarria. Hori oinarri harturik, gure auzoaren 
errealitatean oinarritu eta elkarbizitza sustatu eta praktikatzea dugu helburu.    
Ahalduntzea Parte hartzeari ere garrantzia eman nahi diogu, haur eta gazteek beraien 
taldeetan erabakiak hartzeko duten gaitasunari. Horretarako banaka eta talde gisa 
dituzten nahiak, akordioak edota konpromisoen inguruan hausnartzeko momentuak 
bilatzen dira, parte hartzen ere ikasi egin behar da eta zoritxarrez helduok ere badugu 
parte hartzen uzten ikasteko beharra. Bestalde familiekin kuota aktiboa eta beka 
inklusiboaren bitartez parte hartzen dute urtean zehar dauden ekimenak antolatzen eta 
aurrera eramaten.    
Berrikuntza Auzoak hezitzen gaitu, saretzearen bitartez. Sarean lan egitea gure 
jardunean oso garrantzitsua da, auzoko beste eragileekin harremanean, horrek aukerak 
eta eragina biderkatzen laguntzen digu. Gurean parte hartzen duten haurrek mugimendu 
feministarekin batera bideo bat egin dezakete, zaharraz harroko jaietan auzoko 
merkatarien produktuak batu, adinduen erresidentziarekin batera baratzea martxan jarri 
edota osasun zentroko erizainekin tailer bat egin. Goianeko zikloa bukatzen dutenerako 
auzoko eragile eta kolektibo desberdinen argazki orokor bat izan dezakete, elkarlanean 
ibili dira askorekin eta auzo horren parte sentitzen dira edo gara, hobe esanda, guztiok 
baikara prozesu horretan protagonista.    

Erakundeak kontakturako aukeratutako 
pertsonaren datuak 

Izena eta abizenak Zenbakia Helbide elektronikoa Telefono zenbakia 

XXXXXXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXX
X admin@goian.org XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXX
X sarea@goian.org XXXXXXXXX 

Eskatzaileak aitortzen du: 
Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko 

aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik.  
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko 

gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen eraginpean, beren-
beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean.  



Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten 
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, arauz zehaztu 
bezala.  

Baimena ematen dio Eusko Jaurlaritzari proiektuaren egilea 
aipatzeko deialdi honekin zerikusia duen edozein hedapen-
jardueratan, baina horrek ez du sortuko bere aldeko inolako 
eskubide ekonomikorik, eta, hala egokituz gero, ez du ekarriko 
ematen den saria ez den beste edozein onurarik.  

Euskal Autonomia Erkidegoan daukadala egoitza soziala eta 
hor garatzen dudala jarduera nagusia.  

Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.  
Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako 

dokumentuetan jasotako datuak.  
Eskabidean jasotako datu pertsonalak 'Sariak' izeneko jarduera-
tratamenduan tratatuko eta jasoko dira.    

• Tratamenduaren arduraduna: Herritarrak Hartzeko eta 
Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza. 

• Helburua: deialdiaren kudeaketa eta ebazpena. Emandako datu 
pertsonalak emate horren helburua betetzeko behar adinako denboraz 
mantenduko dira. 

• Legitimazioa: Interesdunaren baimena. 
• Eskubideak: Interesdunak, datuak atzitzeko, zuzentzeko eta 

ezabatzeko, datuen eramangarritasunaren eta datuen tratamendua 
mugatzeko eta tratamenduei aurka egiteko eskubideak eta tratamendu 
automatizatu batean soilik oinarrituta dagoen erabaki baten objektu ez 
izateko eskubidea egikaritu ditzake, dagokionean, Herritarrak Hartzeko 
eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzan. Donostia-
San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz. Datuak Babesteko Ordezkaria 
dpd-dbo@euskadi.eus  
 
Alaber, interesdunak emandako baimenari uko egiteko eta Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoari www.avpd.euskadi.eus erreklamazioa 
aurkezteko eskubidea du  

Erantsitako dokumentuak 

Dokumentu-mota Izena 

GOIAN KUDEAKETA PLANA 
2018 

GOIAN_kudeaketaplana2018.pd
f 

GOIAN MEMORIA 2017 GOIAN_2017 MEMORIA.pdf 

Organo instrukzio-egileak ofizioz konprob
atzea 



Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo i
nstrukzio-egileak datu hauek konprobatuko ditu eskumena duen adm
inistrazioan: 

 
Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (EAEko 
Foru-aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia) 

 
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen datuak 
(Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia (GSDN)) 

 Helbide fiskaleko datuak (Foru-ogasunak) 

Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio
-egileak ofizioz konprobatzeari (39/2015 Legearen 28. artikulua) 
Kontrakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren d
okumentuak aurkeztu beharko dituzu. 

Honek elektronikoki izenpetuta: 

ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA GOIAN (G01505429) 


