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Balio publikoaren kogenerazio-proiektuetarako Elkarlan sariak

Instrukzio-organo hartzailea:

  HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZA

Honen izenean ari da
Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean:
Identifikazio-dokumentua IFK  Zenbakia G95870523

Erakundearen izena EUSKARABENTURA ELKARTEA

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira:

Espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko
zaizkio:

 EUSKARABENTURA ELKARTEA   (G95870523)

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *

Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan
sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da.

Kanal elektronikoaren gaineko oharra Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat
emango da Nire karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen
denean, jakinarazpena ukatu egin duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat
emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin. 

Abisuak jasotzeko datuak

Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta
elektronikora eta telefono mugikorrera.

Posta elektronikoa info@euskarabentura.eus

Komunikazio hizkuntza *

Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako
hizkuntzan bidaliko dizkizugu.

Euskara

Datuak erabiltzeko baimena

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko
harremanetan erabiltzea nahi dut.

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

https://euskadi.eus/nirekarpeta
https://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
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Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi
erantsiko zaizkio Eskabidean jasotako datu pertsonalak «Laguntzak eta Sariak» izeneko
jarduera-tratamenduan tratatuko eta jasoko dira. 

Arduraduna: Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritza.
Helburua: Laguntzen eta sarien deialdiak kudeatzea eta ebaztea.
Legitimazioa: Interesdunaren baimena.
Hartzaileak: Ez zaie hirugarrenei daturik emango, salbu eta legezko betebeharra
dagoenean.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita
informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko
informazio gehigarri eta zehaztua.

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605

Honen arabera beteta:
- Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta
Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-
16673.pdf).

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

Lurralde Historikoa / Probintzia / Erkidegoa Bizkaia

Proiektuaren ezagupideak

Proiektuaren izena EUSKARABENTURA ESPEDIZIOA

Proiektuaren laburpena
?EuskarAbentura Espedizioa? Ruta Quetzal-ean inspiratuta, uztaila osoan zehar Euskal Herria oi
nez zeharkatzen duen espedizio gaztea da. Dagoeneko bi espedizio gauzatu dira eta 2020an hir
ugarren edizioa gauzatuko da.
Antolatzailea: EuskarAbentura Elkartea.
Nori zuzendua: Euskal Herriko eta diasporako 16 eta 17 urteko gazte euskaldunei.
Partaide kopurua: 120 gazte eta lan taldea (koordinazioa, begiraleak, osasun taldea, komunikazi
o taldea, gidari taldea?), guztira 150 lagun inguru.
Zelan parte hartu: Gazteek, irizpide batzuk betetzen duten proiektu bat aurkeztu behar dute eta
 Eusko Ikaskuntzak ebaluatzen ditu. Proiektuen ebaluazioa eta jatorri geografiko eta generoa ko
ntutan hartuz espedizioa sortzen da. Denek doan parte hartzen dute.
Ibilbidea: Mauletik Getxora euskal herriko zazpi probintziak zeharkatuta eta Unescok gure lurral
dean izendatutako Gizateriaren Ondare guztiak igarotzen ditu. 
Helburuak:
1. Gazteen artean euskararen erabilera sustatu.
2. Gazte euskaldunen sarea sortu, Iparralde/Hegoalde eta diaspora kontutan hartuz.
3. Euskal Herriko ondasun natural, historiko eta kulturalen ezagutzan sakondu.
4. Balore positiboak transmititu: genero ikuspegia, turismo arduratsua, elkarbizitza, etab.

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Proiektuaren ekintza-arloa

Proiektuaren ekintza-arloa aukeratu Gizarte Kohesioa

Proiektua bereizten duen elementua ondoko gaietan:

Balio publiko eta soziala
Euskera: gure hizkuntza erabiltzearen garrantzia balioan jartzen dugu.
Euskal Gizartea: euskal kultura eta erreferente euskaldunak ezagutzeko aukera ematen diegu.
Errealitate ezberdinak: hizkuntza ohitura ezberdinak, eremu erdaldungoetako gazteak eta erem
u euskaldungoetako gazteak batera elkarbizitzen jartzen ditugu.
Turismo eredu jasangarria: inguruarekiko arduraz jokatu, ezagutu eta gozatu.
Ohitura osasuntsuak: bizitza osasuntsu baterako adibideak eta baliabideak sustatu.
Ingurumenarekiko begirunea: Ingurumena zaintzeko baliabideak ezagutu.
Bizikidetza: 150 lagunekin elkarbizitzen ikasi eta horretarako baliabideak eman (errespetua, enp
atia, elkarlana, zaintza, etab.).

Ahalduntzea
Barne ahalduntzea:
Elkartearen langile taldea handitu egin da eta espedizioan parte hartu nahi izan duten langile et
a bolondresen kopurua ere bai (jaso diren lan eskaeren arabera).
Gazteen izen ematearen igoera, lehenengo edizioan 136 izen-ematetik 110 gaztek parte hartu z
uten eta bigarren urtean, 263 izen-ematetik 121ek parte hartu zuten.
Ahalduntze pertsonala:
Langileena: talde handiaren adibide bihurtu, eta hauetan eragin ahal izateko gaitasuna garatu p
roiektu honen partaide sentiaraziz.
Gazteena: euskalkian erosotasunez hitz egiteko espazioa, proiektu honen partaide sentiarazi, pa
rte hartzeko aurkeztutako proiektuan jartzen duten esfortzuaren eta ebaluaketaren arabera esp
edizio-beka lortu dezaketela, hilabete batez beraien erantzunkizunpean jokatzeko aukera, espe
dizio ostean gazteen inguruko hizkuntza ohituretan eragiteko gaitasuna eta euskarazko sormen
a sustatzeko gaitasuna.
Kanpoko kolektiboen ahalduntzea: EuskarAbenturako partaide asko haien herrietako euskarare
kin lotura daukaten ekimen eta elkarteetan parte hartzen hasi dira (euskaraldiko koordinazio tal
deak, mintzakuadrilak, sormen lantegiak, etab.).
Gizarte ahalduntzea: Egungo gazteek, euskara esparru formalean kokatzen dute, eta horrek, hiz
kuntzaren erabileran, ohituretan eta hizkuntza beran eragin negatiboa duela ikusarazten diegu.

Berrikuntza
Formatua: Euskal Herri mailan egiten den espedizio gaztea, euskara helburu duena, hau esparr
u formaletik ateratzeko eta gazteen hizkuntza ohituretan eragiteko asmoarekin. Ez da ohiko uda
leku bat, espedizioan modu boluntarioan parte hartu eta horretarako proiektu bat landu behar 
dute.
Gazte taldea: Hizkuntza ohitura ezberdineko parte hartzaileak. Euskaraz bizi diren gazteez gain, 
eremu erdaldunetatik datozen gazteek ere parte hartzen dute.
Eragileekin elkarlana: Euskaraldia, GEU elkartea, Unesco Etxea, Etxepare Institutua, Eusko Ikasku
ntza, probintzia ezberdinetako euskara teknikariak,  euskal komunikabideak, Soziolinguistika Klu
sterra, euskal erreferenteak (abeslariak, zinemagileak, kulturgileak, kirolariak, idazleak, etab.) Gu
re webgunean ikusi daitekeen bezala, Euskal Herriko instituzio, elkarte eta hedabide garrantzits
uenak proiektuaren babesle edo laguntzaileak dira.
Zaborraren kudeaketa: Espedizioak sortzen duen zaborraren banaketa eta pisaketa egiten da, d
atuekin ondorioak eta konponbideak bilatzeko.
Euskararen ikerketa: Gazteen hizkuntza ohiturak daukan eboluzioa kale neurgailu batekin neurt
zen da, espedizioko egun eta momentu konkretu batzuk aukeratuta.
Praktika onak: 2019ko Abenduaren 17an, Gasteizeko Udalak euskararen inguruan ekimenak egi
ten dituzten elkarteei egindako praktika onen aitortza jasoko dugu.

Transferigarritasun ahalera
Gure proiektuan parte hartzen duten gazteek euskararekiko sentsibilizazioan eta gai honengatik
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 beste talde batzuetan eragiteko gaitasun prozesu bat bizitzen dute. Hori dela eta, beste gazte b
atzuei haien parte hartzearen bitartez bizitakoa kontatzeko ahalmena garatzen dute.
Funtsezkoa iruditzen zaigu gazteak prozesu honen protagonistak egitea, lehenengo pertsonatik 
EuskarAbenturan jorratzen duguna kontatzeko.

Genero ikuspegia
Talde orekatuak: espedizioko gazteen taldeak, lan taldearen eta eduki-emaileen taldeak sortzer
ako orduan genero ikuspegia kontutan hartzen dugu.
Rol estereotipoen urraketa: Espedizioan ematen diren ardurak/lanak modu berdinean esleitzen 
dira, emakumezkoa zein gizonezkoa izan.
Berdintasunezko partaidetza: EuskarAbenturak sortzen dituen edo parte hartzen dituen espazio
etan genero berdintasuna bermatzen saiatzen da.
Eraso sexisten kontrako protokoloa: EGKren (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua) laguntzaz garat
ua, espedizioan zehar eta antolaketan gerta daitezkeen erasoei aurre egiteko protokolo bat gar
atuta daukagu.

Erakundeak kontakturako aukeratutako pertsonaren datuak

Izena eta abizenak Zenbakia Helbide elektronikoa Telefono zenbakia

Eskatzaileak aitortzen du:

Euskadiko   Elkarteen erregistroan inskribatuta dago.
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.
Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.
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.

Erantsitako dokumentuak

Dokumentu-mota Izena

Proiektuaren deskribapena EUSKARABENTURA ESPEDIZIOA_ELKARLANSARIAK2019.pd
f

EUSKARABENTURA KARTELA 201
9 20190121_EUSKARABENTURA2019Kartela.pdf
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Organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatzea

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak datu hau
ek konprobatuko ditu eskumena duen administrazioan:

Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (EAEko Foru-aldundiak eta Zerga Ad
ministrazioko Estatu Agentzia)
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen datuak (Gizarte Segurantzaren Diru
zaintza Nagusia (GSDN))
Helbide fiskaleko datuak (Foru-ogasunak)

 Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatz
eari (39/2015 Legearen 28. artikulua)
Kontrakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beh
arko dituzu.

Honek elektronikoki izenpetuta:

EUSKARABENTURA ELKARTEA (G95870523)
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