LEZOKO III.BERDINTASUN PLANA
L ONA
GOBERNU
G1: Berdintasunaren aldeko konpromiso politikoa eta teknikoa handitzea.
EKINTZAK

2021

2022

2023

2024

2025

Arduraduna

Adierazleak

1.

Berdintasunerako ordenantza egin.

Alkatetza

Berdintasun ordenantza eginda

2.

Epaimahai, zuzendaritza organo eta parte-hartze
organoetan gizon eta emakumeen arteko oreka neurtu
eta betetzen ez bada neurri zuzentzaileak jarri.
Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren inguruko
prestakuntza saioak antolatzea udal langileentzat eta
kargu politikoentzat, mailak bereizita (oinarrizko eta
berariazko prestakuntza).
Berdintasunerako Barne Plana egitea.

Alkatetza

Epaimahai, zuzendaritza organo eta
parte-hartze organo kopura eta
orekaren portzentaia
Antolatutako ordu kopurua
Parte hartzea sexuz eta sailka

3.

4.

Berdintasuna

Alkatetza

Barne Plana eginda

G2: Genero ikuspegia txertatzea lan-prozeduretan.
EKINTZAK
5.
6.

7.
8.
9.

Udal sailetako memoriak egitea, sexuaren arabera
banatutako datuak ustiatuz
Sexuaren aldagaia barne hartzen jarraitzea, udal
programa guztien onuradunen informazio-bilketan, ez
binario kategoria sartuz.
Arlo guztietako programa eta baliabideetako partehartzea, sexuaren arabera bereizita egiten jarraitzea.
Herritarrei zuzendutako informazio ofiziala lengoaia
inklusiboan egiten jarraitzea.
Udaleko komunikazio enpresaren jarraipena egitea

2021

2022

2023

2024

2025

Arduraduna

Adierazleak

Sail guztiak

Betetze maila sail bakoitzean (1/asko;
2/erdizka; 3/gutxi)
Betetze maila sail bakoitzean (1/asko;
2/erdizka; 3/gutxi)

Sail guztiak

Sail guztiak
Sail guztiak
Kultura, Euskara eta

Betetze maila sail bakoitzean (1/asko;
2/erdizka; 3/gutxi)
Betetze maila sail bakoitzean (1/asko;
2/erdizka; 3/gutxi)
Genero
ikuspegiaren
txertaketa

genero ikuspegia sustatu dezan.

berdintasuna

10. Udal webguneko pertsonaien atala berraztertzea eta
herriko emakumeei lekua ematea.
11. Berdintasun arloko memoria herrian zabaltzea formatu
berritzaileak eta erakargarriak erabiliz.
12. Etengabeko aholkularitza zerbitzuarekin jarraitu,
lengoaia barneratzailearen inguruan sor daitezkeen
zalantzak argitzeko
13. Berdintasun Planaren aurrerapenei buruzko informazioa
ematea, aldian-aldian, udal langileei.
14. Udaleko
barne
komunikaziorako
Berdintxokoa,
aktibatzea, tresnak eta informazioa konpartitzeko gunea.
15. Sortzen diren ordenantza berrietan generoaren
araberako eraginaren ebaluazioak egitea.

Kultura eta Berdintasuna

Idazkaritza eta
arduradunak

16. Aurrekontuek
berdintasunean
duten
eraginaren
aurretiko balorazioa egitea.
17. Aurrekontuetan berdintasuna sustatzeko neurriak
txertatzea.
18. Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunklausulen kopurua berrikustea eta handitzea.

Kontu-hartzailetza
eta
arlo arduradunak
Kontu-hartzailetza
eta
arlo arduradunak
Idazkaritza eta arloko
arduradunak

19. Berdintasunerako klausulak txertatutako kontratu, dirulaguntza eta hitzarmen jarraipena egitea .
20. Enplegu publikora sartzeko hautaketa-prozesuetako gaizerrendetan emakumeen eta gizonen berdintasunprintzipioari, administrazio-jardueran duen aplikazioari
eta indarkeria matxistaren arretari eta prebentzioari
buruzko edukiak sartzea.
21. Udal langileen erregistroa sortzea, kategoriak, mailak,
lanaldi mota eta bestelakoak sexuaren arabera
sistematikoki jasoz.

Idazkaritza eta
arduradunak
Idazkaritza

(1/asko; 2/erdizka; 3/gutxi)

Berdintasuna

Pertsonaien atala berriztatuta
Herriko emakume kopurua
Memoria herrian zabalduta

Berdintasuna

Egindakoaren ebidentziak jaso

Berdintasuna

Egindakoaren ebidentziak jaso

Berdintasuna

Berdintxokoa sortu da

Giza Baliabideak

arloko

arloko

Onartutako ordenantza kopurua eta
genero ikuspegia landuta dutenen
portzentaia
Aurrekontuen aurretiko balorazioa
eginda
Aurrekontuetan
berdintasuna
sustatzeko neurri kopurua eta mota
Berdintasun klausulak txertatuta
duten diru laguntza, kontratu eta
hitzarmen kopurua
Betetze maila (1/asko; 2/erdizka;
3/gutxi)
Egindako hautaketa prozesu kopurua
eta gaitegian berdintasuna txertatuta
dutenen portzentaia

Erregistroa sortu da

EMAKUMEEN AHALDUNTZEA
E1: Emakumeen ahalduntze pertsonal, kolektibo, sozial eta politikoa sustatu, aniztasuna kontuan hartuta.
EKINTZAK

2021

2022

2023

2024

2025

Arduraduna

Erakusleak

22. Ahalduntze-jarduerak
antolatzea,
ikuspegi
intersekzionalari eutsiz (adinekoak, gazteak, LGTBIQ+,
migratuak, dibertsitate funtzionala)
23. Lezon erabakiak hartzen diren espazioetan emakumeen
parte-hartzea aztertzea eta ekintza plana zehaztea.

Gizarte zerbitzuak eta
Berdintasuna
Gaxuxa
Berdintasuna

24. Lezoko historian emakumeek betetako rolaren inguruko
ikerketa lana abiatzea eta hori ikustarazi eta zabaltzea.
25. Emakume baserritarrei egindako lana aitortzeko
ekimenak bideratzea (omenaldiak, eskultura jarri…).
26. Liburutegirako
fondoak
erosterakoan
generoikuspegiarekin egitea eta bertan atal feminista sortzea.
27. Udalerriko
kale
edo
eremu
publiko
berriak
izendatzerakoan emakumeen izenak kontutan izatea.

Kultura

Partehartzaileen kopurua adinez,
jatorriz, aniztasun funtzionalez
Ekimenen balorazioa
Azterketa eginda eta ekintza plana
zehaztuta
Partehartzea sexuz
Ikerketa eginda eta zabalduta
Partehartzea sexuz
Egindako ekintza kopurua
Partehartzea sexuz
Atal feminista sortuta
Fondoko produektuen egileak sexuka
Izendatutako kale berriak, sexuka
Emakumeen izenen proposamen
kopurua
Parte-hartzaile kopurua eta adina

Kultura
Kultura, liburutegia
Alkatetza

28. Lilaton eta herri-lasterketetan parte hartzeko taldea
osatu eta trebatzea.

EKONOMIA ETA
BERMATZEKO

Kirola

JENDARTEAREN

ANTOLAKUNTZA

ERALDATZEA,

ESKUBIDEAK

JA 1: Herritar eta eragileek berdintasunari dagokionez daukaten sentsibilizazio maila hobetu.
EKINTZAK
29. Hezkidetza mahaiaren programa landu urtean zehar.

2021

2022

2023

2024

2025

Arduraduna

Erakusleak

Berdintasuna,
ikastetxeak,
Kuadrillategi, osasun zentroa,

Proposatutako eta gauzatutako
ekimenen kopurua

kale hezitzaileak…
30. Berdintasunari buruzko prestakuntza antolatu udalerriko
elkarteei begira.

Berdintasuna, herriko elkarte eta
eragileak

31. Berdintasunarekin erlazionatutako data garrantzitsuetan
sentsibilizazio kanpainak antolatzen jarraitzea.

Berdintasuna,
ikastetxeak,
elkarteak, emakumeak, beste
eragileak…
Berdintasuna,
ikastetxeak,
elkarteak

32. Maskulinitate berrien inguruan gizonduz programa
garatzea heteronormatibitatea gainditzeko.

Partehartzea sexuz
Ekimenen balorazioa sexuz
Formazioaren ordu kopurua
Partehartzea sexuz
Ekimenen balorazioa sexuz
Jardundako elkarteen esparrua
Kanpainen balorazioa
Eragileen esparrua
Formazioaren ordu kopurua
Parte hartutakoen kopurua
Balorazioa

JA 2: Herritarrak eta udal langileak sentsibilizatzea zainketen balioaren eta erantzunkidetasunaren garrantziaren inguruan.
EKINTZAK

Arduraduna

Erakusleak

33. Udal
langileek
hartutako
bateragarritasun
baimen/neurrien erregistroa egin sexuka
34. Bateragarritasunerako ohikoak ez diren neurriak aztertu
eta abiatu: ordutegi aldaketak eta telelana, esaterako

2021

Giza Baliabideak

Erregistroa eginda

Alkatetza eta Giza Baliabideak

35. Lezoko zaintza beharren inguruko mapa egitea.

Gizarte zerbitzuak

Bateragarritasunerako ohikoak
ez diren neurri kopurua
Neurriak hartutakoen kopurua
sexuka
Mapa eginda

36. Generoaren araberako
programak antolatzea.

Giza Baliabideak,
Gizarte Zerbitzuak

okupazio-arrailak

2022

2023

2024

2025

murrizteko

Oarsoaldea,

Ekintzen kopurua eta esparrua
Balorazioa sexuz

JA 3: Emakumeen lan baldintzak hobetu.
EKINTZAK
37. Lana sustatzeko programetan kontratutako lagunak
sistematikoki zenbatzea, sexua bereizita, esparruan
dagoen erraila gutxitze aldera.
38. Pobrezia eta gizarte-bazterketako arriskuan edo egoeran
dauden emakumeekin enplegua sustatzeko programak

2021

2022

2023

2024

2025

Arduraduna

Erakusleak

Giza Baliabideak

Lana sustatzeko programen
partehartzea sexuz, esparrua eta
arraia (Gizonak - emakumeak)
Garatutako programa kopurua
Okupazio esparrua

Giza Baliabideak,
Gizarte Zerbitzuak

Oarsoaldea,

garatzea genero-ikuspegitik.
39. Covid 19ak zaintzan eragindako inpaktua neurtzea eta
neurri zuzentzaileak ezartzea.

Alkatetza

Neurketa eginda
Neurri zuzentzaile kopurua

INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZIMODUAK
I1: Indarkeria matxistaren biktimekiko arreta hobetzea.
EKINTZAK

2021

2022

2023

2024

2025

40. Indarkeria
matxistaren
prebentzio
eta
arreta
protokoloaren jarraipena egin eta hobekuntzak jaso.
41. Indarkeria matxistaren urteko kasuen jarraipena egiten
jarraitzea.
42. Eraso matxistei erantzun instituzionala emateko
protokolo eta larrialdi mahai teknikoa kudeatzen
jarraitzea.
43. Langileak kontratatzeko eta komunitatearentzako lanak
egitea eskatzen dutenentzako protokoloa eta hortik
eratorritako mahaia sistematizatzea.
44. Indarkeria
matxistaren
biktimen
autolaguntza
taldearekin jarraitu.

Arduraduna

Erakusleak

Gizarte zerbitzuak,
udaltzaingoa eta
berdintasuna
Gizarte zerbitzuak,
udaltzaingoa eta
berdintasuna
Alkatetza

Protokoloaren hobekuntza
kopurua eta mota

Idazkaria,
udaltzaingoa,
gizarte zerbitzuak eta
berdintasuna
Gizarte Zerbitzuak eta
berdintasuna

Ebidentziak jaso

Txostena egin izana eta
kasuen
bilakaeraren
azterketa
Kasu kopurua urteko

Urteko
datuak
eta
zerbitzuaren memoriak

I2: Indarkeria matxistaren inguruan ezagutza eta sentsibilizazioa handitu herritarren artean.
EKINTZAK
45. Indarkeria Matxistaren aurrean jardunbide protokoloa
herritarren artean zabaldu.
46. Indarkeria Matxistaren aurrean baliabideen informazioa

2021

2022

2023

2024

2025

Arduraduna

Erakusleak

Gizarte zerbitzuak,
udaltzaingoa eta
berdintasuna
Gizarte zerbitzuak,

Zabalpena eginda

Informazioa zabalduta

herritarren artean zabaldu.
47. Indarkeria Matxistaren aurrean baliabideen informazioa
herritarren artean zabaldu.

udaltzaingoa eta
berdintasuna
Euskara, ikastetxeak,
kuadrillategi

48. Puntu Ilunen azterketa aldizka egitea.

Hirigintza

49. Azaroaren 25eko programa antolatzea

kultura, kirola, euskara,
jendarte
eragileak,
Berdintasuna
Kultura, jai batzordea,
elkarteak eta berdintasuna

50. Jaietako eraso sexisten aurkako urteko kanpainak
antolatzea (ekitaldi handietan)

Partehartzea sexuz
Ekintza kopurua
Balorazioa sexuz
Azterketa eginda
Puntu ilunen kopurua
Ekintza kopurua
Balorazioa
Erasoen kontrako kanpaina
kopurua

