
 
 
 

 
  

 
 

I. ERANSKINA   

JARDUEREN ZERRENDA, PROGRAMEN ARABERA 
 

Egiturazko programak (0810 kodea) mantentze-gastuetarako diru-laguntzak ematea du 
helburu, honako gastu multzo hauetarako, hain zuzen ere: 

 
 Alokairu gastuak: Elkartearen egoitzarako lokalen alokairua. 

 
 Funtzionamendu-gastuak:  

o Gastu arruntak: uraren, gasaren eta elektrizitatearen, telefonoaren eta 
Interneten  kontsumo-gastuak, komunitatea eta kontratatutako garbiketa-
zerbitzuarenak 

o Beste gastuak: erakundearen egoitzaren erabileraren edo jabetzaren, 
dagokionaren arabera, ondorioz sortutako erkidego-ordainketak eta zergak, 
baita ere erantzukizun zibileko aseguruenak, eguneroko prentsa, lokalen 
konponketa txikienak eta elkartearen ekipamenduenak, baldin eta 
higiezinaren balioa handitzen ez badute; ostalaritza- eta errestaurazio-
zerbitzuen gastuak kanpo geratzen dira. 

 
0542 - Kultur jardueren eta garapen pertsonaleko jardueren programa:  
Multzo honetan sartzen dira gaitasun fisikoak eta intelektualak ahalik eta gehiena gordetzea 
helburu diren jarduerak, bai eta beste trebetasun batzuk eskuratzea bultzatzen dutenak, 
parte-hartzaileak etorkizuneko egoeretara hobeto egokitu daitezen beharrezko direnak.  
Egiten den jarduera bakoitzari buruzko datuak betetzeko, honako zerrenda honetan kasuan 
kasuko jarduera hautatu, eta, gero, gainerako datuak bete behar dira: 
• Abesbatza edo koru taldea 
• Antzerki taldea  
• Askotariko gaiei buruzko solasaldiak eta hitzaldiak 
• Eskulanak egiteko tailerrak. 
• Marrazketa, pintura eta argazkilaritza. 
• Irakurri eta idazteko jarduerak.  
• Memoria bizkortzeko eta lotarako arazoekin laguntzeko jarduerak. 
• Honako jarduera hauek: yoga, tai chia, pilatesa, erlaxazioa, gorputz-adierazpena eta 

psikomotrizitatea. 
• Honako jarduera hauek: soinketa, agerasia, aerobica eta gernu-inkontinentziaren 

prebentzioa. 
• Eguneroko bizimodura egokitutako teknologia berrien tailerrak   

o Sakelako telefonoen eta haririk gabekoen, telebista-aginteen... erabilera. 
o Linea zuriko etxetresna elektrikoen, gas-galderen... erabilera. 

• Arlo horri dagozkion beste jarduera berritzaile batzuk. 
Ez dira diruz lagunduko ekintza burutzeko beharrezkoak ez diren gastuak eta proiektu edo 
jardueraren izaerarekin eta garapen normalarekin bat ez datozenak, edo jarduera egiteko 
beharrezkoak ez direnak. Eskudirutako sarien gastua ez da justifikatuko.Programa 
honetatik kanpo geratzen dira jarduera hauek: podologia, ile-apaintzea, tentsioa hartzea, 
janaria etxeetara banatzea, eta kideentzako antzeko zerbitzuak. 
 
0543 – Jolas-jardueren programa:  
Multzo honetan sartzen dira aisialdiko denbora betetzea helburu nagusitzat duten 
jarduerak, giro ludiko lasai batean parekotasun harremanak sustatzen dituztenak, horrela 
ahalik eta bizien gordetzeko parte hartzaileen harreman-ahalmena. 
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Egiten den jarduera bakoitzari buruzko datuak betetzeko, honako zerrenda honetan kasuan 
kasuko jarduera hautatu, eta, gero, gainerako datuak bete behar dira: 
• Dantzak. 
• Egun bateko txangoak. 
• Ibilbideak eta mendiko  ekintzak 
• Txapelketak eta lehiaketak.  
• Bingoa.  
• Ospakizunak eta adiskidetasun-bazkariak.  
• Arlo horri dagozkion beste jarduera berritzaile batzuk. 
Ez dira diruz lagunduko ekintza burutzeko beharrezkoak ez diren gastuak eta proiektu edo 
jardueraren izaerarekin, eta garapen normalarekin bat ez datozenak.Eskudirutako sarien 
gastua ez da justifikatuko. Txangoak, mendi-ibiliak eta ospakizunak burutzeko beharrezkoak 
diren garraio gastuekin, menu edo jan-edanekin eta sarrera, gida eta bulego gastuekin 
bakarrik justifikatu ahal izango dira.  Programa honetatik kanpo geratzen dira jarduera 
hauek: zozketak, loteriak, eskudirutako sariak, otzarak edo janari-loteak, eta zuzendaritza 
batzordeko kideentzat baino ez diren jolas-jarduerak 

 
0545 - Jarduera solidario eta komunitarioen programa:  
Multzo honetan sartzen dira komunitatearen alde edo mendekotasun egoeran zein gizarte-
egoera okerragoan dauden kolektiboentzat beren-beregi egiten diren jarduerak, gogoan 
izanik beti adineko izatea ikusgai egin nahia, adinekoen ekarpenak, beharrak eta eskubideak. 
Beraz, jardueron helburu nagusia izango da adinekoen bizimoduaren kalitatea hobetzea. 
Egiten den jarduera bakoitzari buruzko datuak betetzeko, honako zerrenda honetan kasuan 
kasuko jarduera hautatu, eta, gero, gainerako datuak bete behar dira:  
•  Izapideak egiten laguntzea  
• Etxean, egoitzan edo ospitalean bakarrik dauden adinekoei aldian behin bisita egiteko 

eta laguntzeko programa (gutxienez, 4 aldiz bisitatzea / laguntzea urtean zehar).  
• Nork bere arazoak ordenatzeko aholkularitza.  
• Gizartean parte-hartzea sustatzeko jarduerak, beste gizarte-erakunde batzuekin 

elkarlanean. 
• Belaunaldien arteko trukea sustatzeko jarduerak: eskolaz kanpokoak ikastetxeetan, 

jarduerak ludoteka edo gazteen lokaletan, ipuin-kontalariak, ohiko jolasak 
berreskuratzea...  

• Adinekoen elkarteak kudeatzeko ikastaroak. 
• Baliabide sanitarioekin koordinatzea auzo eta udaletako adinekoen osasuna prebenitu 

eta hobetzeko kanpaina espezifikoak egiteko. 
• Gizarte-baliabideekin koordinatzea gizarte egoerei buruzko kanpaina espezifikoak eta 

komunikazio-kanpainak egiteko. 
• Gizarte-baliabideei problematika sozialeko egoera batzuei buruzko informazioa ematea: 

Diogenes sindromea, abandonuak, zaintzeko ezintasuna, tratu txarrak... 
• Arlo horri dagozkion beste jarduera berritzaile batzuk. 
Ez dira diruz lagunduko ekintza burutzeko beharrezkoak ez diren gastuak eta proiektu edo 
jardueraren izaerarekin eta garapen normalarekin bat ez datozenak. Eskudirutako sarien 
gastua ez da justifikatuko. 
Programa honetatik kanpo geratzen dira jarduera hauek: emariak, dohaintzak, babesak eta 
dohainik emandako beste edozein ekarpen ekonomiko. 
 
 
EDOZEIN PROGRAMETAN ELIKADURA-GASTUAK BAINO EGOZTEN EZ ZAIZKIEN 
JARDUERAK JOLAS JARDUERATZAT HARTUKO DIRA. 
 
 


