I) BALORAZIO IRIZPIDEAK EGIAZTATZEKO FITXA
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

PROIEKTUAREN BALORAZIOA

DESKRIBAPENA

a) Hezkuntza, prestakuntza eta ikaskuntza:
1. Etengabeko ikaskuntzarako jarduerak aurreikustea, adinekoak irakasle/ikasle
gisa arituz:
b) Bizitza estilo osasungarrien sustapena:
2. Ohitura osasungarriak sustatzea (adinekoen aisialdi aktiboa eta ariketa fisikoa):
3. Genero berdintasunari laguntzea:
4. Adineko emakumeen kontrako indarkeria eta tratu txarrak prebenitu eta hautematea:
c) Gizarte zerbitzuak, osasunekoak eta komunitatekoak. Besteak eta norbera zaintzea:
5. Autonomia eta norbere zaintza, arriskuko egoerak hautematea:
6. Udalen elkarlana/beste entitate batzuen inplikazioa:
7. Adinekoen harreman sozialak errazten dituzten programak, jubilotekak, familientzako atsedenaldiak, zainketetako eskolak, planifikatutako jarduerak...:
d) Segurtasuna, ekonomia, gizarte eta lan arloetan:
8. Ekonomikoki ahulagoak diren gizataldeei laguntzea: Ekonomikoki ahulagoak
diren gizataldeei laguntzea. Gizatalde ahulei edo txikiei laguntzea: desgaitasuna,
gizarte-bazterketa, egoera juridiko-penala:
9. Proiektuaren onuradunak, 60 urtetik gorako biztanleak:
e) Hiri, herri eta auzo irisgarriak, aktiboak eta seguruak:
10. Zahartze-ikuspegia jarduketetan, bizitza baldintzei buruzko azterketak, kalitateko naturaguneak, irisgarritasuna. Adinekoek, eremuko zerbitzuek eta entitate
sozialek proiektuan parte hartzea. Belaunaldiarteko elkarlana:
f) Etxebizitza eta egoitza aktiboak eta seguruak:
11. Ordezko etxebizitzak: sentsibilizaziorako jarduerak. Elkarlaneko etxebizitzak,
zerbitzuak eta programak dituzten egoitzak/etxebizitzak... (baliabidearen sustapena ez da horretan sartzen):
g) Informazio eta komunikazio soziala. Irudi soziala positiboa:
12. Biztanleei oro har zahartze aktibo eta osasungarriari buruzko informazio eta
sentsibilizazio jarduerak eskaintzea. Adinekoen irudi sozial positiboa hobetzea/sustatzea. Adinekoen irudi soziala:
h) Ikerkuntza. Berrikuntza eta eskualde-garapena, zahartzeari buruz:
13. Berrikuntza eta teknologia berriak jasotzea.
Adinekoek dituzten zahartzearekin loturiko beharrei buruzko azterketak...:

VII. ERANSKINA

• Orrialdea: 1/4

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua

PROIEKTUAREN BALORAZIOA

DESKRIBAPENA

i) Zahartzeari buruzko metodologia:
14. Egoeraren analisia, helburuak, jarduerak, osasuna sustatzeko teknikak, ebaluazioa:
j) Onura ekonomikoa:
15. Ondare publikoaren hobekuntza:
16. Tokiko ekonomiarako onura:
17. Lanpostuak sortzea:
18. Karbono gutxiko ekonomia sustatzea:
19. Pobrezia energetikoaren kontrako ekintzak:
k) Ingurumen arloko onura:
20. Hondakinen kudeaketan (sortutako hondakinen murrizketa, ehunekotan adierazita):
21. Mugikortasunaren kudeaketan:
22. Uraren kudeaketan (ur kontsumoaren murrizketa, ehunekotan adierazita):
23. Biodibertsitatearen sustapena:
24. Espazio andeatuak lehengoratzea:
25. Ingurumena errespetatzen duten ohiturak sustatzea:
26. Klima aldaketari buruzko jakintzak eta kontzientziazioa sustatzea:
l) Herritarren inplikazioa eta lankidetza:
27. Pertsonen banakako inplikazioa:
28. Publikoak ez diren entitateen inplikazioa:

BALORAZIO OROKORRERAKO BESTELAKO IRIZPIDEAK

ADIERAZLEA

m) Proiektuaren eremuaren neurria:

(udalerri, kontzeju edo tokiaren
biztanle kopurua)

n) Udalen elkarlana:

(ukitutako udalerrien kopurua)

ñ) Euskararen erabilera edo tokiko ondare ukiezinaren sustapena:
o) 60 urtetik gorako biztanleen portzentajea:
p) Energia-planak egitea:
q) Sareetako kide izatea:
r) Tokiko Agenda 21en ondoriozko puntuazio osagarria:
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II) BALORAZIO IRIZPIDEAK EGIAZTATZEKO FITXA
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

PROIEKTUAREN BALORAZIOA

DESKRIBAPENA

a) Bizitza estilo osasungarrien sustapena:
1. Ohitura osasungarriak sustatzea (adinekoen aisialdi aktiboa eta ariketa fisikoa):
Inguruneak sortzea, adinekoak ariketa fisikoa egitera bultzatzen dituztenak:
3. Genero berdintasunari laguntzea:
4. Inguruneko oztopoak kendu eta gutxitzea. Irisgarritasuna:
b) Gizarte zerbitzuak, osasunekoak eta komunitatekoak:
5. Udalen elkarlana/beste entitate batzuen inplikazioa:
c) Besteak eta norbera zaintzea:
6. Jubilotekak, familientzako atsedenaldiak (kontinenteak):
d) Segurtasun, ekonomia, gizarte eta lan arloetan:
7. Ekonomikoki ahulagoak diren gizataldeei laguntzea. Gizatalde ahulei
edo txikiei laguntzea: desgaitasuna, gizarte-bazterketa, egoera juridikopenala, Lanpostuak sortzea. Adineko emakumeen kontrako indarkeria
eta tratu txarrak prebenitu eta hautematea:
8. Proiektuaren onuradunak, 60 urtetik gorako biztanleak:
e) Hiri, herri eta auzo irisgarriak, aktiboak eta seguruak:
9. Zahartze-ikuspegia jarduketetan, bizitza baldintzei buruzko azterketak,
kalitateko naturaguneak, irisgarritasuna. Adinekoek, eremuko zerbitzuek
eta entitate sozialek proiektuan parte hartzea. Belaunaldiarteko elkarlana:
10. Adinekoentzako ekipamendu egokia (bankuak, komunak, erosotasuna, eurirako estalkiak, seinaleak, ibilgailu atseginak...):
f) Etxebizitza eta egoitza aktiboak eta seguruak:
11. Ordezko etxebizitzak: sentsibilizaziorako jarduerak. Elkarlaneko
etxebizitzak, zerbitzuak eta programak dituzten egoitzak/etxebizitzak...
(baliabidearen sustapena ez da horretan sartzen):
g) Ikerkuntza.
ruz:

Berrikuntza eta eskualde-garapena, zahartzeari bu-

12. Berrikuntza eta teknologia berriak jasotzea.
Adinekoek dituzten zahartzearekin loturiko beharrei buruzko azterketak...:
h) Zahartzeari buruzko metodologia:
13. Egoeraren analisia, helburuak, jarduerak, osasuna sustatzeko teknikak, ebaluazioa:
i) Onura ekonomikoa:
14. Ondare publikoaren hobekuntza:
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PROIEKTUAREN BALORAZIOA

DESKRIBAPENA

15. Tokiko ekonomiarako onura:
16. Lanpostuak sortzea:
17. Karbono gutxiko ekonomia sustatzea:
j) Ingurumen arloko onura:
18. Hondakinen kudeaketan (sortutako hondakinen murrizketa, ehunekotan adierazita):
19. Mugikortasunaren kudeaketan:
20. Uraren kudeaketan (ur kontsumoaren murrizketa, ehunekotan adierazita):
21. Biodibertsitatearen sustapena:
22. Espazio andeatuak lehengoratzea:
23. Ingurumena errespetatzen duten ohiturak sustatzea:
24. Klima aldaketari buruzko jakintzak eta kontzientziazioa sustatzea:
k) Herritarren inplikazioa eta lankidetza:
25. Pertsonen banakako inplikazioa:
26. Publikoak ez diren entitateen inplikazioa:

BALORAZIO OROKORRERAKO BESTELAKO IRIZPIDEAK:

ADIERAZLEA

l) Proiektuaren eremuaren neurria:

(udalerri, kontzeju edo tokiaren
biztanle kopurua)

m) Udalen elkarlana:

(ukitutako udalerrien kopurua)

n) Euskararen erabilera edo tokiko ondare ukiezinaren sustapena:
ñ) 60 urtetik gorako biztanleen portzentajea:
o) Klima aldaketara egokitzeko proiektuak:
p) Sareetako kide izatea:
q) Tokiko Agenda 21en ondoriozko puntuazio osagarria:
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