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JAIOTZE DATA
(uuuu/hh/ee)

PROIEKTUEN FITXA 

BALIOAK MARTXAN 

PROIEKTUAREN IZENA 

PROIEKTUAREN ARDURADUNA (Ikastetxeen kategorian parte hartzekotan, arduraduna parte hartzen duten ikasleei lagun egiten dien irakaslea izango da) 

IZENA ABIZENAK 

HELBIDEA AUZOA / BARRUTIA 

TELEFONOA NAN 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 

NAZIONALITATEA SEXOA 

SINADURA 

PROIEKTUAREN BESTE EGILE BATZUK (Ikastetxeen kategorian parte hartzekotan, arduraduna parte hartzen duten ikasleei lagun egiten dien irakaslea izango da) 
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NAZIONALITATEA SEXOA 

SINADURA 

Oharra: bete behar beste fitxa. 

GAZTERIA ETA KIROL SAILA – BILBOKO UDALA 

Kategoria
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BAI      EZ Sustatzaileak kolektiboren edo ikastetxeren batekoak dira?     

Baietz erantzunez gero, esan kolektibo edo ikastetxeren izena: 

Proiektua sustatzen duten pertsonen eta gazte taldeei buruzko informazioa (zuei buruzko informazioa, jakiteko zerk bultzatu zaituen proiektua aurkeztera, proiektua abian 

jartzeko orduan zer-nolako ezaguerak eta esperientziak dituzuen edota proiektua burutzeak zer ekarriko dizuen. Azaldu zuen ikasketak, lanbidea, interesak eta kezkak, 

esperientzia, proiektuari lotutako motibazioa…). 
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Azaldu labur (gehienez 60 lerro) ekimena edo proiektua zertan den, gizartean lortu nahi duzuen inpaktua zein den eta zein arlo edo kolektibotan lortu nahi 

duzuen inpaktua.  Proiektuari zein entitate, elkarte, talde, pertsona,… lotuko zaizkio eta zelan egingo duzue horiek proiektuari lotzea lortzeko. Zein emaitza lortu 

gura duzue eta zelan neurtuko duzue? Zeintzuk dira garatuko dituzuen jarduerak? Proiektuak edo haren ondorioek iraungo dute etorkizunean? Zelan? 
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NOLA HARTU DA KONTUAN GENERO IKUSPEGIA PROIEKTUAREN DISEINUAN ETA PROIEKTUA EGITEAN? 
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GIZA BALIABIDEEN ERRESPETUA        

    ELKARTASUNA

 PARTE-HARTZEA

       KONFIANTZA

 SORMENA

    GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNA

   INGURUMENAREN IRAUNKORTASUNA

     KONPROMISOA

     JUSTIZIA SOZIALA

     DIBERTSITATEA

PROIEKTUA GAUZATZEKO EGUNA ETA LEKUA. Adierazi espazio publikorik erabiliko den ala ez, eta hala bada, zein erabilera-mota izango den (espazio publikoaren 
erabilerari lotutako proiektuetan, nahitaezkoa da argazkiak/argazki-muntaiak, planoak, eskemak, proiekzioak eta abar eranstea). 

Proiektuan erabiliko diren HIZKUNTZAK 

PROIEKTUAK LANTZEN DUEN BALIO NAGUSIA PROIEKTUAK LANTZEN DITUEN BESTE BALIO BATZUK 

GIZA BALIABIDEEN ERRESPETUA 

    ELKARTASUNA

 PARTE-HARTZEA

       KONFIANTZA

 SORMENA

    GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNA

   INGURUMENAREN IRAUNKORTASUNA

     KONPROMISOA

     JUSTIZIA SOZIALA

     DIBERTSITATEA

GAZTERIA ETA KIROL SAILA – BILBOKO UDALA 

PROIEKTUEN FITXA 

BALIOAK MARTXAN 



6 

PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA: Zein ekarpen egin diezaioke proiektu honek Bilboko errealitate sozialari? 
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. 

BURUTU BEHARREKO JARDUEREN AZALPENA. PROPOSAMENA LANTZEKO BEHAR IZANGO LIRATEKEEN BALIABIDEAK: giza-baliabideak (profilak zehaztu), 

baliabide materialak, espazioak/ekipamenduak, espazio publikoaren erabilera, proiektuaren berri emateko bitartekoak, beste batzuk... 
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PROIEKTUAREN KRONOGRAMA: Hasiera, bitarteko faseak eta proiektuaren amaiera 
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AURREKONTUAREN LABURPENA 

 Proiektu honetarako behar diren langileak (profila eta kostua zehaztu) 

   Garraioak 

   Beste material batzuk 

 Publizitatea (kartelak, sare sozialak…) 

 Egile-eskubideak (SGAE…) 

 Alokairuak (espazioak, agertokia, ekipoak, altzariak...) 

PROIEKTUAREN AURREKONTUA GUZTIRA 

ADI! Ideiaren aurkezpena egin behar da gehienez 3 minutuko iraupena duen bideo baten bidez. 
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ERANTSITAKO DOKUMENTUAK 
Erantsitako dokumentuak zeintzuk diren eta zein formatutan aurkeztu diren adierazi behar da atal honetan. 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

Datu pertsonalen babesaren arloko araudietan erabakitakoarekin bat etorrita, jakinarazten dizugu zure datuak “Gazteen eta umeen gaietako informazioa 
eta programak” izeneko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren arduraduna Bilboko Udalaren Gazteria eta Kiroleko Zuzendaritza da 
Datu horiek programak kudeatzeko eta gazteen eta umeen gaietako programei buruzko informazioa bidaltzeko erabiliko dira. 
Datu horiek gazteen eta umeen gaietako programetan onartutako pertsonen zerrendetan argitara daitezke. 
Datuok ikusteko, zuzentzeko, aurka egiteko eta baliogabetzeko eskubideaz baliatu zaitezke helbide honetan: Ernesto Erkoreka plaza 1, 48007 Bilbo. 
Horretarako, NAN edo horren agiri baliokidea aurkeztu beharko da. 

Bilbao, 20___(e)ko_________________aren______(a) 

PROIKETUAREN ARDURADUNAREN SINADURA 
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Zelan izan duzu deialdiaren berri? (Aukera bat baino gehiago markatu ahal duzu) 
Udalaren web orriaren bidez (www.bilbao.eus)
Bilbao Gazte Webgunea (www.bilbaogazte.bilbao.eus) 

RRSS Bilbao Gazte (FB, Twitter, Instagram)

Youtube Bilbao Gazte

Kartelak

Komunikabideen bidez

Newsletter

Facebook/Twitter Bilborock

Norbaitek esanda
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