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6. ERANSKIN 

 MEMORIAREN EREDUA 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuak Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko 

deialadia, 2021. urtean LGTBI+ arloko sustapen eta babes proiektuak egiteko.  

Aurkezteko azken eguna: 2021eko urriaren 29 

Entitatea:  

Memoria bete duen 

pertsona: 
 

Kargua:  

Harremanetarako 

telefono: 
 

Helbide elektronikoa:  

 

Proiektuaren 

izenburua 
 

1. modalitatea LGTBI+ arloko diagnostiko lokala. ☐ 

2. modalitatea LGTBI+ arloko plan lokala. ☐ 

3. modalitatea LGTBI+ arloko azterian sektorialak. ☐ 

4. modalitatea Urteko programazioa LGTBI+ arloan. ☐ 

JUSTIFIKAZIORAKO DOKUMENTAZIOA 

☐ 6. eranskina. Memoriaren eredua. 

☐ 7. eranskina.  Idazkaritzaren eredua, diruz lagundutako jardueren adierazpena eta haien 

kostua dakatzana. 

☐ 8. eranskina. Gastuen eredua, fakturak zehaztuta kalkulu-orriko zerrenda bat dakarrena. 

Gainera, fakturen kopia ere aurdeztudo da. 

☐ Enpresen zerbitzuengatik diruz laguntzen ahal den gastua 12.000 eurotik gorakoa bada: 9. 

eranskina. Enpresa hautatzeko egiaztapena. 

☐ Egindako ekintzen egiaztagiriak eta diruz lagundutako proiektuan Nafarroako 

Gobernuaren eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren parte-hartzearen berri emateko 

beharkizuna bete izanaren egiaztagiriak. 
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MEMORIA – 1.,2. eta 3. modalitateak 

Oharra- Oro har, honako hau jaso behar da sexuaren arabera banatutako datuak eskatzen 

direnean: emakumeak, gizonak eta bestelakoak.  

Proiektuaren izena: 

 

Proiektuaren helburu orokorrak: 

 

Helburu espezifikoak: 

 

Proiektuaren hasierako 

eguna: 

 Proiektuaren 

amaierako eguna: 

 

Egiteko tokia:  

Proiektuaren deskribapena: 
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Erabilitako metodologia: 

 

Bilerak: Egindako bileren kopurua:  

Bileretan parte hartu duten persona kopurua (sexuak bereizita): 

 

Parte-hartzaileen sektoreak/esparruak: 
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Banakako elkarrizketak: Egindako elkarrizketak, guztira:  

Elkarrizketetan parte hartu duten persona kopurua (sexuak bereizita): 

 

Parte-hartzaileen sektoreak/esparruak: 

 

Talde-lanaren dinamikak/saioak: Zenbat egin iren:  

Haietan parte hartu dutenen kopurua (sexuak berreizita): 

 

Parte-hartzaileen sektoreak/esparruak: 
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Zer iturri mota erabiltzen diren: 

 

Agiria eransten da: 
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MEMORIA - 4. modalitatea. 

Oharra- Oro har, honako hau jaso behar da sexuaren arabera banatutako datuak eskatzen 

direnean: emakumeak, gizonak eta bestelakoak.  

Jardueraren izena: 

 

Helburu orokorrak: 

 

Helburu espezifikoak: 

 

Egunak: 

 

Tokia: 

 



 

Página 7 de 8 

 

Azalpena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egindako ekintzak: 

 

Jardueraren xede diren hartzaileak: 
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Bertaratutakoak (sexuak bereizita): 

……………………………(e)n, 2021 (e) ko……………………aren ……..(e)an

SINADURA 
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