
SONIA GONZALEZ UBIERNA

PROGRAMAK ETA PRESTAKUNTZA 

ARLOKO ARDURADUNA

AHALDUNTZEA ETA PARTE 

HARTZEA BULTZATZEA

EMAKUNDE



• Zuzdendaritza kontseilua
• Zuzendaria

ORGANO ZUZENTZAILEAK

Idazkaritza nagusi bat eta zazpi arlo 
funtzional.

• Administrazio-arloa. 
• Aholkularitza juridikoaren arloa. 

• Lankidetza instituzionalaren arloa. 
• Ikasketa, dokumentazio eta plangintzaren

arloa. 

• Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko
arloa. 

• Berdintasun-eskubideen defentsaren arloa

• Programen eta 
prestakuntzaren arloa.

KUDEAKETA-ORGANOAK

NORTZUK GARA

INFORMAZIO 
GEHIAGO

Liburuxka: Nortzuk gara, zer egiten dugu? (PDF, 2.3 MB)

https://www.emakunde.euskadi.eus/emakundeu/-/informazioa/emakunde-nortzuk-gara/
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_folletos/eu_emakunde/adjuntos/emakunde.eus.2014.pdf


PROGRAMEN ETA PRESTAKUNTZAREN ARLOA

8 pertsonako taldea, hainbat arlo, programa 
eta ekimenetan lan egiten duena:

Enpresak eta erakundeak, komunikabideak
eta publizitate-agentziak, hezkidetza, 

Prestakuntza eta sentsibilizazio.

Emakumeen elkarte-sarearekin
eta sare feministarekin lanean

INFORMAZIO 
GEHIAGO

https://www.emakunde.euskadi.eus/partehartzea/-/ahalduntzea-partehartzea/


ESKU HARTZEKO ILDOAK

DIRU-LAGUNTZA BIDEZKO LAGUNTZA
EKONOMIKOA

Elkarteei eta feministei laguntzen jarraitzen dugu, urtez urte bultzatzen diren
proiektuen, baliabideen banaketaren eta elkarteen eskariaren jarraipena egiten duen

diru-laguntza lerro baten bidez, etengabeko hobekuntzaren bidez beharrei
hobeto erantzungo dieten aldaketak sartzeko.

BERRIKUNTZAK:

• Aurten, aurrekontu-partida handitu da, hain konplexua den une

honetan, premia horiei hobeto erantzuten saiatzeko.

• Diru-laguntzen kudeaketan elkarrizketan, informazioan eta
gardentasunean sakontzea (aurkezpena, beste kanal batzuk eta

harremanak)

INFORMAZIO 
GEHIAGO

https://www.emakunde.euskadi.eus/participacion/-/informacion/subvenciones/
https://www.emakunde.euskadi.eus/partehartzea/-/informazioa/diru-laguntzak/


AHOLKU BATZORDEA

Emakumeen elkarte-ehuna sustatzeko eta indartzeko, beharrezkoa da esku-
hartze publikoaren eremu guztietan politikak diseinatzen eta erabakiak hartzen
parte har dezaten sustatzea.
Horretarako, Emakunderen Aholku Batzordea sortu da.

Emakundek gune horretako elkarrizketarako prestakuntza, aholkularitza eta
laguntza eskaintzen ditu.

Eta, era berean, elkarteen azterketatik eta adostasunetik sortutako topagune
sistematizatuak sustatzen dira, Aholku Batzordearen barruan dauden batzorde
eta azpibatzordeen bidez.

Zer da Aholku-Batzordea? (Youtube)
Aholku - Batzordea 103/1998 DEKRETUA, ekainaren 9koa, Emakumearen Euskal Erakundearen

Aholku-Batzordea sortzen duenaren bidez sortu zen, eta haren bidez arautzen da .

ESKU HARTZEKO  BESTE 
ILDO BATZUK

Eta gainera……

https://www.youtube.com/watch?v=zRbHHxc1WS0&feature=youtu.be
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980626&s=1998119


EMAKUMEAK SAREAN

Prestakuntza Programa berria da, Elkarte-ehuna gaitu nahi duena Jardunean teknologia berriak
erabiltzea

JARDUNALDIAK
https://www.emakunde.euskadi.eus/prestakuntzak/-/ahalduntzea-jardunaldiak/

ELKARTEEN GIDA

Urtero eguneratzen da elkarteen direktorio hori Emakumeen elkarteen gida (PDF)

SORTU NAHI DITUGUN EKIMEN BERRIAK:

• BESTE PRESTAKUNTZA BATZUK
• BESTE BALIABIDE BATZUK

• GIDAK

ESKU HARTZEKO  BESTE 
ILDO BATZUK

https://www.emakunde.euskadi.eus/prestakuntzak/-/ahalduntzea-jardunaldiak/
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_asoc_mujer_euskadi.pdf


INFORMAZIO GEHIAGORAKO

INFORMAZIO 
GEHIAGO INFORMAZIO 

GEHIAGO

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde_quienes/eu_def/adjuntos/emakunde_zerbitzuen_katalogoa.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde_quienes/eu_def/adjuntos/emakunde_zerbitzuen_katalogoa.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/partehartzea/-/ahalduntzea-partehartzea/
https://www.emakunde.euskadi.eus/partehartzea/-/ahalduntzea-partehartzea/


Mila esker

KONTAKTUA: 
PROGRAMAK ETA PRESTAKUNTZA 

ARLOKO ARDURADUNA
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