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SS/G1 

Etxeko tratu txarrak jasan dituzten 
emakume eta adingabeentzat egoitzetan 
gordetako tokiak. (Tasa 10.000 
pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Etxeko tratu txarrak jasan dituzten 

emakume eta adin-gabeentzat egoitza-zentroetan 
gordetako tokiak, Arabako biztanleria osoarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Etxeko tratu txarrak jasan dituzten 

emakume eta adingabeentzat foru-egoitzetan 
gordetako tokiak (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa.   

  

SS/G2 

Etxeko tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeak eta adingabeak hartzeko 
Foru Aldundiak dituen egoitza-zentroen 
estaldura (erabiltzaileak abenduaren 31n 
10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Abenduaren 31n etxeko tratu txarrak 

jasan dituzten pertsonentzako foru-egoitzetan 
artatutako emakumeak eta adin-gabeak biztanleria 
osoarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Abenduaren 31n etxeko tratu txarrak 

jasan dituzten pertsonentzako foru-egoitzetan 
artatutako emakume eta adin-gabeen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 
  

SS/G3 

Etxeko tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeak eta adin-gabeak hartzeko 
Foru Aldundiak dituen egoitza-zentroen 
irismena. (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Urtean zehar etxeko tratu txarrak jasan 

dituzten pertsonentzako foru-egoitzetan artatutako 
emakumeak eta adingabeak biztanleria osoarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar etxeko tratu txarrak 

jasan dituzten pertsonentzako foru-egoitzetan 
artatutako emakume eta adingabeen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

  

SS/G4 

Etxeko tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeak eta adin-gabeak hartzeko 
Foru Aldundiak dituen egoitza-zentroen 
eragina. (Erabiltzaile berriak 10.000 
pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Etxeko tratu txarrak jasan dituzten 

pertsonentzako foru-egoitzetan urtean zehar 
sartutako emakume eta adingabeak biztanleria 
osoarekiko.  
 
Zenbakitzailea: Etxeko tratu txarrak jasan dituzten 

pertsonentzako foru-egoitzetan urtean zehar 
sartutako emakume eta adingabeen kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 
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SS/G8 

Etxeko tratu txarrak edo sexu-abusuak 
jasan dituzten pertsonen arreta 
psikologikorako foru zerbitzuen 
irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Urtean zehar etxeko tratu txarrak edo 

sexu-erasoak jasan dituzten pertsonen arreta 
psikologikorako foru-egoitzetan artatutako 
emakumeak eta adingabeak biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar etxeko tratu txarrak 

edo sexu-erasoak jasan dituzten pertsonen arreta 
psikologikorako foru-egoitzetan artatutako pertsonen 
kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 
  

SS/G9 

Etxeko tratu txarrak jasan dituzten 
pertsonei lege aholkularitza eskaintzeko 
foru zerbitzuen irismena. (Urtean 
zeharreko erabiltzaileak, 10.000 
pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Urtean zehar etxeko tratu txarrak jasan 

dituzten emakumeei aholku juridikoa emateko foru-
zerbitzuetan arreta jaso duten pertsonak biztanleria 
osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar etxeko tratu txarrak 

jasan dituzten emakumeei aholku juridikoa emateko 
foru-zerbitzuetan arreta jaso duten pertsonen 
kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

  

SS/G10 

Etxeko tratu txarrak jasan dutenei arreta 
psikologikoa eskaintzeko foru 
zerbitzuen laguntza jaso duten 
emakumeen ehunekoa (%) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 

 

 

Definizioa: Etxeko tratu txarrak jasan dituzten 

emakumeen arreta psikologikorako foru-zerbitzuen 
laguntza jaso duten emakumeen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar etxeko tratu txarrak 

jasan dituzten pertsonen arreta psikologikorako foru-
zerbitzuetan artatutako emakumeen kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar etxeko tratu txarrak 

jasan dituzten pertsonen arreta psikologikorako foru-
zerbitzuetan artatutako pertsonen kopuru osoa. 

 
  

SS/G11 

Sexu-abusuak jasan dituztenei arreta 
psikologikoa eskaintzeko zerbitzuen 
laguntza jaso duten emakumeen 
ehunekoa (%) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 

 

 

Definizioa: Sexu-erasoak direla eta, urtean zehar 

arreta psikologikorako foru-zerbitzuetan artatutako 
emakumeen ehunekoa. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar sexu-erasoak 

jasandako pertsonen arreta psikologikorako foru-
egoitzetan artatutako emakumeen kopurua (10.000 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: Urtean zehar etxeko tratu txarrak 

jasan dituzten pertsonen arreta psikologikorako foru-
zerbitzuetan artatutako pertsonen kopuru osoa. 
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SS/G15 

Etxeko gizon erasotzaileen arreta 
psikologikorako foru zerbitzuaren 
irismena (Urtean zeharreko 
erabiltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Etxeko gizon erasotzaileen arreta 

psikologikorako foru zerbitzuaren erabiltzaileak 
urtean zehar, Arabako biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Etxeko gizon erasotzaileen arreta 

psikologikorako foru zerbitzuak urtean zehar 
artatutako pertsonen kopurua (10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 
  

SS/G16 

Etxeko tratu txarren biktima diren 
emakumeei laguntasuna emateko foru 
programaren irismena (Urtean zeharreko 
era-biltzaileak, 10.000 pertsonako) 

 
Oharrak: Ez dira kontuan hartuko Vitoria-

Gasteizko Udalaren mendeko zerbitzuen 
erabiltzaileak. 
 

Definizioa: Urtean zehar emakumeen laguntzarako 

foru zerbitzua erabili arren, etxeko tratu txarrak jasan 
dituzten emakumeak, Arabako biztanleria osoarekiko. 
 
Zenbakitzailea: Urtean zehar emakumeen 

laguntzarako foru zerbitzuak artatutako emakumeen 
artean, etxeko tratu txarrak jasan dituztenen kopurua 
(10.000 pertsonako). 
 
Izendatzailea: Biztanleria osoa. 

 


