HERRI BIZITZA LAN TALDEAREN BILERA
DATA: 2017/07/19

BILERA ZENBAKIA: 7

ORDUA ETA LEKUA: Arratsaldeko 18:30etan
PARTEHARTZAILEAK: Maite, Jose Luis, Emma, Maddi, Tere, Marijo, Rosi, Iker eta Saioa
EGINDAKO LANAREN LABURPENA

LANDUTAKO GAI ORDENA
1. Aurrekontue lanketa
2014 inguruan hasi ginen diru-laguntza banaketak errebisatu eta modu berri bat
aurkitzen saiatzen.
Emmak, aurreko urteetako laburpen txiki bat egin digu, honaino nola iritsi garen
gogorarazteko.
- Ekintza ireki eta itxien arabera banatzeko proposaena. --> Irizpideak jartzeko
zailtasunak.
- Elkarte bakoitzak duen gastuaren arabera banatzeko proposamena (galerak
izan ez ditzaten edi ahalik eta gutxien behintzat). --> Emaitzak asko
distordionatzen dira.
Gainera, elkarteei diru kontuak azaltzeko eskatzen zaienean nabari da ez
dituztela zehatz mehatz errebisatzen (gastuak sarrerak baino handiagoak dira
urte luzetan).
Egoeraren azterketa egin da:
* Gaur egun 3 elkarte aktibo: Arbelaitz, Guraso elkartea eta Bizi Nahi elkartea.
* 5 ekintza ireki eta elkarlanerako beti prest.
* Itsasondoren etorkizunerako estrategikoa iruditzen zaigu haurren zaintza eta
udalekuak herrian bertan mantentzea.
* Urkiko elkarteak herrian ez du aktiboki parte hartzen. Jaiak antolatzen ditu.

Proposamena:
Urkiko Jaiak, Jubilatu eguna, Gazteria eta Guraso elkartearen zaintza eta
udalekuak banaketatik kanpo uztea.
Elkarteen konpromezuak:
- Parte Hartze aktiboa izatea Herri Bizitza eta Jai Batzordean.
- Bi lagun izendatu, bileretan bertaratzea bermatzeko helburuarekin.
-Txostena entregatu beharko du: aureko urteko eta datorren urteko
programarekin. Gastu eta diru-sarrerak zehaztu (Zehatzak eta orokorrak).
- Asistentzia bermatu beharko du
Banaketarako proposamena:
Diru-laguntzaren %40 adostutako ekintzak aurrera eramatearekin lortuko da.
%60a asistentziaren bitartez. 2 huts-egite ez dira kontatuko.
Gaur egungo egoeran:
Dirulaguntza 1.666,00 € elkarteko (bakoitzak 5 ekintza ireki)
Ekintza guztiak eginez gero, %40a = 666,40 €
Asistentzia %60 (Herri Bizitza + Jai Batzordea) = 18 bilera (999,60€)
16 bilera (999,60 €)

bi huts egite egin daitezke

12 bilera (749,40 €)
... proportzionalki
Beraz, ekintza guztiak antolatuz gero eta asistentzia bermatuz gero (2 huts egite
barkatuta) 1.666,00 €ko diru laguntza.
Guzti hau jasoko duen hitzarmen bat prestatuko da eta hori sinatu beharko da.

ETXEKO- LANAK

NOIZKO?

ZEINEK?

Diru laguntza banaketaren proposamena aztertu

Urriak 25

Denok

Urkiko elkartearekin zer egin pentsatu

Urriak 25

Denok

Hitzarmena adostu, iradokizuna ekarri-

Urriak 25

Denok

Bakoitzak bere elkartearen iritziak ekarri

Urriak 25

Denok

HURRENGO BILERA
Hurrengo bilera urriaren 25ean, arratsaldeko 18:30etan. Aurrekontuak

