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2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
1 Erakundearen testuingurua
Enpresaren etika

Gizarte-erantzukizun korporatiboa

Alderdi interesdunak

Gizarte-zerbitzuen esparruan proiektu iraunkorrak eta
berritzaileak garatzen dituen enpresa bat gara, eta 1994an hasi
genuen gure ibilbidea.
Gaur egun, mendekotasunaren, desgaitasunen,
babesgabetasunaren eta gizarteratzearen eremuetan

zerbitzuak emateko proiektuak garatzen ditugu, horien

Gizartea

hartzaile diren pertsonek ahalik eta ongizaterik handiena
lortzeko helburuz.
Lan-eremuak

Lege-baldintzak

Genero-politikak

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
1. Erakundearen testuingurua
Enpresaren etika

Gizarte-erantzukizun korporatiboa

Alderdi interesdunak

GURE KONPROMISOA

“Grupo Urgatzi erakundean gizartearekin dugun konpromisoaz
harro gaude. Lana sortuz eta gure proiektu eta zerbitzu
guztietan zeharka garatutako berdintasunaren,
gizarteratzearen eta gizarte-erantzukizunaren alorretako
Gizartea

politikak aplikatuz gauzatzen dugu konpromiso hori, eta
erabiltzaileei zaintzaren bitartez ere islatzen diegu.”
Lan-eremuak

Lege-baldintzak

Genero-politikak

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
2. Lege-esparrua

Grupo Urgatzi erakundearen berdintasun-planaren lege-esparrua erreferentziazko lege
hauetan oinarri hartzen da nagusiki:

Erreferentziazko arauak

• 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka osoko babesa
emateko neurriei buruzkoa
• 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun
eragingarrirakoa.
• 4/2005 Lege Organikoa, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa.
Lege-esparrua hemen deskribatutako lanera mugatuz gero, Berdintasun Plana 3/2007
Lege Organikoan aurreikusitako neurrietako bat da. Lege horren zioen azalpenean
Espainiako Konstituzioaren 14. artikulua aldarrikatzen da, eta artikulu horrek eskubidea
ematen du legearen arabera berdinak izateko, sexua aintzat hartuta inolako bereizkeriarik
egin gabe, besteak beste.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
2. Lege-esparrua

Berdintasun-printzipioa printzipio juridiko unibertsala da eta funtsezko printzipioa Europar
Batasunean. Zuzentarau askok jasotzen dute, eta aipatutako Lege Organikoa zuzentarau

Berdintasunprintzipioa

horiek iraultzen ditu, printzipioa jaso eta antolamendu juridikoan errealitate bizi eta
eraginkor bihurtzeko.
Printzipioa historikoki aitortuta dagoen arren, ez da nahikoa izan, eta, hortaz, Legearen
helburua da horren gaineko politika aktiboa egitea eta neurri positiboak ezartzea, eremu
guztietan (administrazio publikoan eta enpresa pribatuan) jokabide baztertzaileak
ekiditeko, ahal den heinean.
Berdintasun-plana da 3/2007 legeak proposatzen duen neurrietako bat alor horretan
aurrera egiteko. Hartara, legea betetzeko xedez eta gizonen eta emakumeen arteko
benetako berdintasunari dagokionez, gure errealitatea ahalik eta gehien hobetzeko asmo
irmoa dugu.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
3. Berdintasuna lortzeko
konpromisoa
GRUPO URGATZIREN KONPROMISOA, 2017ko urtarrilean
sinatutakoa
“Grupo Urgatzi erakundeak gizon eta emakumeen arteko
tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko politikak garatzeko
konpromisoa adierazi du, sexuagatiko zeharkako ez
zuzeneko bereizkieriarik gabe. Gainera, gure enpresan
berdintasuna lortzeko neurriak sustatuko ditu, gure Giza
Baliabideen Politikaren barruan ildo estrategikotzat hartuz
gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna”

J. Carlos del Campo Vidaurrázaga
Grupo Urgatziko gerentea

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
3. Berdintasuna lortzeko
konpromisoa

ü

Emakumeen eta gizonen artean tratu-berdintasuna txertatzea
informazio-printzipio gisa:sexuaren, amatasunaren, familiabetebeharrak hartu izanaren edo egoera zibilaren ondoriozko
bereizkeriarik ez egotea, ez zeharkakoa, ez zuzena.

ü

Sexuagatik zuzenean baztertzea erabat debekatzea eta
arbuiatzea: pertsona batek antzeko egoera batean dagoen
beste batek baino tratu okerragoa jasotzen duenean edo
jasotzeko arriskua duenean haren sexuaren ondorioz, eta
emakumeei tratu okerragoa ematea, haurdun egoteagatik edo
ama izateagatik.

ü

Sexuagatik zeharka baztertzea erabat debekatzea eta
arbuiatzea: itxuraz neutroa den xedapen, irizpide edo
jardunbide batek sexu bateko pertsonei beste sexukoei baino
mesede handiagoa egiten dionean, diskriminazio positiboko
neurrien kasuan salbu.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
3. Berdintasuna lortzeko
konpromisoa

ü

Sexu-jazarpena debekatzea eta arbuiatzea: kutsu sexuala duen
edozein jokabideri (ahozkoa zein fisikoa) kontra egingo zaio,
pertsona baten duintasunari kalte egiteko asmoz egin bada
edo haren duintasunari eraso egiten badio, batik bat
testuinguru beldurgarrietan, apalgarrietan edo iraingarrietan
gertatzen denean.

ü

Sexuagatiko jazarpena debekatzea eta arbuiatzea: mota
horretako jazarpentzat hartzen da pertsona baten sexuaren
arabera izandako jokabide oro, helburua denean haren
duintasunari eraso egitea eta testuinguru beldurgarria,
apalgarria edo iraingarria sortzea, eta baita sexu-jazarpena edo
sexuagatiko jazarpena onartzeko eskubidea edo eskubide hori
izateko aukera baldintzatzea ere.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
3. Berdintasuna lortzeko
konpromisoa

Aipatutako printzipioak gauzatzeko, berdintasun-neurriak sustatuko dira
edo Berdintasun-plana ezarri, egungo egoera hobetzeko asmoz. Halaber,
dagozkion jarraipen-sistemak egituratuko dira. Xedea da enpresan, eta,
hedaduraz, gizartean, emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasuna lortzea.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
4. Aplikazio-eremua

Grupo Urgatzi erakundearen Berdintasun
Plana enpresaren egitura osoan aplikatuko
da, eta egungo lantegiak barne hartuko
ditu, baita Plana indarrean egon bitartean
taldean sar litezkeenak ere.
Plan

hau

bi

fasetan

garatuko

da,

erakundearen testuinguruarekin bat etorriz.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

SARRERA
5. Indarraldia

2016an zehar, Urgatzi taldearen hausnarketa estrategikoaren barruan, erabaki zen berdintasunplan bati ekingo zitzaiola, bi fasetan bereizita, enpresaren antolaketarekin bat etorriz. 2017.
urtean, enpresaren zuzendaritza-batzordeak berdintasun-planaren I. fasea onartu zuen, eta
2018ko otsailean II. fasea aurkeztu zitzaien enpresako langileen legezko ordezkariei, ados
zezaten.
Plana helburuak lortzeko xedez antolatu eta bideratu diren neurrien multzoa da. Helburu horiek

2017ko urtarrila……..
………. 2020ko abendua

planaren agirian jasotzen dira Grupo Urgatziren ustez, helburu batzuk beste batzuk baino
lehenago beteko dira, neurriak une desberdinetan eta pixkanaka sar daitezke indarrean, eta
ekintzak bereziak direnez, lortu nahi diren helburuetako bakoitza agertzen denean baino ez dira
aplikatuko.
Horrela, hiru urteko epean lortu nahi ditugu proposatuko helburuak (2017-2020). Plan hau
hurrengo plana ezartzen den arte egongo da indarrean.

2017ko BERDINTASUN
PLANA
Urgatzik berdintasunaren arloan duen egoerari buruzko diagnostikoa I.

DIAGNOSTIKOA
6. Ondorio nagusiak

fasean egin zen, 2017ko lehen hiruhilekoan zehar, eta II. fasean, 2018ko
lehen hiruhilekoan egingo da.
Diagnostiko bi horiek burutzeko, bi datu-iturri erabiliko dira:
ü

Erakundearen kudeaketatik datozen datu kuantitatiboak.

ü

Langile guztiek egin zituzten iritzi-galdetegietatik ateratako datu
kuantitatiboak eta kualitatiboak.

.
EMAKUNDE

Emakumearen

Euskal

Erakundeak

eman

zituen

diagnostikoa egiteko eta aztertzeko erabili diren metodologia eta
tresnak (“Enpresetan eta beste entitate batzuetan emakumeen eta
gizonen arteko arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak eta planak
egiteko tresna”).

2017ko BERDINTASUN
PLANA

DIAGNOSTIKOA
6. Ondorio nagusiak

I. fasean, diagnostikoa egin ondoren, berariazko lantaldea osatu zen,
lortutako informazioa aztertzeko. Azterketa horren ostean, ondorioztatu
zen gure hauek direla alderdirik garrantzitsuenak gure erakundean,
genero-berdintasunari dagokionez:

Indarguneak
.

ü Berdintasun objektiboa lan-baldintzetan
gizonen eta emakumeen artean.

ü Segregazio-adierazlerik

ez

egotea,

bertikala, ez horizontala.

ü Jazarpenik ez egotea edo antzematea.

ez

2017ko BERDINTASUN
PLANA

DIAGNOSTIKOA
6. Ondorio nagusiak

Hobetu beharreko alderdiak
ü Langileen eta erabiltzeen arteko aukeraberdintasunaren gainean sentsibilizatzea.

ü Berdintasunaren gaineko prestakuntza emateko
beharra.

. ü Bizitza pertsonala bateratzeari buruzko neurrien
gaineko informazioa hobetzea eta neurriei buruzko
iritziaren gainean sentsibilizatzea.

ü Arlo horretan egindako lana kanpora hedatzea eta
sustatzea.

ü Aukera-berdintasuna sustatzea gure interestaldeetan, enpresaren gizarte-erantzukizunaren
alderdien artean.

2017ko BERDINTASUN
2017ko BERDINTASUN
PLANA
PLANA

BERDINTASUN PLANA
7. Helburu orokorrak

ü Emakume eta gizonen arteko tratu- eta aukeraberdintasuna enpresaren gizarte-erantzukizunaren
lehen mailako ardatza izatea Grupo Urgatzin.
ü Enpresaren kudeaketan genero-ikuspegia
txertatzea.

2017ko BERDINTASUN
2017ko BERDINTASUN
PLANA
PLANA

BERDINTASUN PLANA
7. Helburu orokorrak

ü Enpresako langileei haien bizitza pertsonala,
familiarra eta laborala bateratzen laguntzea.
ü Gure interes-taldeetan sexuaren, erlijioaren,
jatorrizko herrialdearen, desgaitasunaren edo sexujoeraren ondoriozko bereizkeriaren kontrako
neurriak bultzatzea, bai eta lanean aukera- eta tratuberdintasuna sustatzeko neurriak ere.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

1. ARDATZA Komunikazioa
2. ARDATZA Kontratazioa
3. ARDATZA Prestakuntza

Grupo Urgatziren Berdintasun Planak 6
jarduera-ardatz jasotzen ditu, egindako
diagnostikoaren arabera eta helburu
orokorrekin eta horien lorpenarekin
lerrokatuta daudenak.

4. ARDATZA Ordainsariak
.

5. ARDATZA Bateratzea
6. ARDATZA Laneko osasuna
7. ARDATZA Babes-neurriak
Ardatz horiek epeak, adierazleak eta funtzioen
esleipena jasotzen dituen kronograma batean
garatzen dira.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

1.1.1. Berdintasun Batzordea sortzea eremu bakoitzean
eta horien funtzionamendu-araudia egitea, langileen

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

legezko ordezkariekin adostuta.
1.1.2. Enpresak emango dituen adierazleak zehaztea,
Berdintasun Batzordeak adosten duen maiztasunarekin,
berdintasunean izandako aurrerapenak neurtzeko.

1. ARDATZA KOMUNIKAZIOA
.

1.1. helburua

1.1.3. Sei hilez behin Berdintasun Batzordeetan
berdintasun-planak izandako aurrerapenak aztertzea.

Berdintasun-kultura sustatzea eta gizon eta
emakumeen arteko tratu- eta aukeraberdintasuna bermatzea

EKINTZAK

1.1.4. Urtean behin berdintasun-planaren aurrerapenak
aurkeztea.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

1.2.1. Berdintasun Batzordeak Grupo Urgatziren lantegi

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

guztietan berdintasun-plana betetzen dela bermatuko
du.
1.2.2. Posta elektronikoko postontzi bat sortuko da, eta
bertatik helaraziko zaie berdintasun-plana langile

1. ARDATZA KOMUNIKAZIOA
1.2. helburua
Grupo Urgatziren aukera-berdintasunaren
kultura indartzea, barnera zein kanpora
begira.

EKINTZAK

guztiei.
. 1.2.3. Genero-ikuspegia txertatuko da erakundearen
komunikazio-euskarri guztietan.
1.2.4. Enpresak berdintasun-plana hedatuko du beren
interes-taldeetan.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

1.3.1. Aukera-berdintasunarekin eta bateratzearekin

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

lotutako galderak sartuko dira langileei urtero egiten
zaizkien asebetetze-galdetegietan.
1.3.2. Hobekuntza-plana ezarriko da galdetegien
erantzunekin.

1. ARDATZA KOMUNIKAZIOA
.

1.3. helburua
Grupo Urgatzi osatzen duten pertsonek
berdintasunaren arloan duten asebetetzeari
eta iritziari aldizka jarraipena egitea.

EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

1.4.1. Aukera-berdintasunaren ikuspegia komunikazio-

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

planean txertatuko da.
1.4.2. Enpresaren gidaliburuan hizkuntza eta irudia
erabiltzeko gidaliburua eratuko da, aniztasunarekin
lotutako alderdi guztiak zaintzeko generoaren,

1. ARDATZA KOMUNIKAZIOA
1.4 helburua
Berdintasun-plana hedatzea

adinaren, arrazaren, kulturaren, etab. eremuetan.
. 1.4.3. Grupo Urgatzin eskuragai dauden komunikaziokanal guztiak erabiliko dira (sare sozialak, blogak,
webgunea, etab.), berdintasunaren gainean hartutako
konpromisoak zabaltzeko.
1.4.4. Grupo Urgatziren interes-talde guztiei
berdintasunaren arloaren hartutako konpromisoen berri
emango zaie.

EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

2.1.1. Barnean zein kanpoan iragarritako enplegueskaintzek lanpostua maskulinoz eta femeninoz izendatuko

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

dira.
2.1.2. Hautaketa-prozesuetan ezarriko da oro har negozioeremu eta/edo lanpostu horretan presentzia txikiena duen
sexuko pertsonari emango zaiola lanpostua, baldin eta

2. ARDATZA KONTRATAZIOA
2.1. helburua

egokitasun-maila berdina bada.
.

Enpresak gauzatutako hautaketaprozesuetan aukera-berdintasuna ziurtatzea

2.1.3. Enpleguaren gaineko komunikazioetan Grupo
Urgatzik berdintasunarekin duen konpromisoa txertatuko
da.
2.1.4. Generoari eta gizonen eta emakumeen aukeraberdintasunari buruzko prestakuntza zehatza emango zaie
hautagaiak ebaluatzen dituzten pertsonei.

EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

2.2.1. Enpresa-eskaintzak hedatzean, ez da hizkuntza
sexistarik erabiliko, prozesua edozein motatakoa dela ere.

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

2. ARDATZA KONTRATAZIOA
2.2. helburua

.

Enplegu-eskaintzetan hizkuntza eta irudi
sexistarik ez erabiltzea, gizonei eta
emakumeei berariaz zuzenduta egon ez
daitezen.
EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

3.1.1. Kudeaketa-prozesuen arduradun guztiei eta langileen
ordezkariei prestakuntza zehatza emango zaie gizonen eta
emakumeen tratu- eta aukera-berdintasunaren eremuan.
3.1.2. Berdintasun-plana indarrean dagoen bitartean, langile

3. ARDATZA PRESTAKUNTZA

guztiek gutxieneko prestakuntza jasoko dute aukera-

3.1. helburua

berdintasunari buruz, lantegi bakoitzeko prestakuntzabeharren arabera.

Berdintasunaren gaineko

3.1.3. Lanean hasten diren langile berriek Grupo Urgatziren

sentsibilizazioa/prestakuntza

berdintasun-printzipioen, berdintasun-planaren eta jazarpena
prebenitzeko planaren berri izango dute.

EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

4.1.1. Ordainsarien politika zainduko da, balio bereko
lanpostuetan ordainsariak berdinak direla bermatzeko.

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

4.1.2. Lantegietan eta lan-eremuetan aplikatzen diren
hitzarmen kolektiboetan, soldaten artean generoaren
araberako desberdintasunik ez dagoela ziurtatuko da.

4. ARDATZA ORDAINSARIAK

4.1.3. Tratu-berdintasuna bermatuko da bizitza pertsonala,

4.1. helburua
.

Balio bereko lanpostuetan ordainsari
berdina jasotzeko printzipioa
eraginkortasunez betetzen dela bermatzea,
eta zehazki, soldatetan generoaren
araberako desberdintasunik ez dagoela
EKINTZAK

familiarra eta profesionala bateratzeko edozein neurri
erabiltzen ari diren pertsonen kasuan.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

5.1.1. Eusko Jaurlaritzaren lan-bateragarritasunaren
autodiagnostikoa egingo da lantegi guztietan.

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

5.1.2. Bateratzeko baliabideen gida egingo/hedatuko da,
langileei zuzenduta, bateratzearekin lotutako eskubide
guztiak azaltzeko.

5. ARDATZA BATERATZEA

5.1.3. Bizitza familiarra bateratzeko baimenak eskatzea eta

5.1. helburua
.

baliatzea muga dezakeen edozein alderdi antzemango da.
5.1.4. Informazio-teknologia berriak erabiliko dira ahal den

Bizitza pertsonala eta laborala bateratzen
laguntzen duen kultura bat sustatzea

EKINTZAK

guztietan, bidaiak eta joan-etorriak ekiditeko.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

5.1.5. Langileei konpromiso familiarretan erantzukide
izatearen garrantziaz ohartarazi eta informatuko zaie.

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

Zehazki, mendekotasun egoeran dauden pertsonak
zaintzeko beharretan berdintasunez aritzea eta
erantzukizun familiarren eta zereginen banaketa

5. ARDATZA BATERATZEA

orekatuaren gaineko sentsibilizazioa sustatuko dira.

5.1. helburua
.

Bizitza pertsonala eta laborala bateratzen
laguntzen duen kultura bat sustatzea

EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

6.1.1. Enpresaren prebentzioa planifikatzean, generodesberdintasunak hartu beharko dira kontuan.

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

6.1.2. Laneko arriskuak identifikatzean, ebaluatzean eta
prebenitzean ugalketarako, haurdun dauden
emakumeentzat edo edoskitze naturalean dauden

6. ARDATZA LANEKO OSASUNA

emakumeentzat arriskutsuak izan daitezkeen zereginak eta

6.1. helburua
.

Laneko arriskuen prebentzioan generoikuspegia txertatzea

lanpostuak zehaztuko dira, eta arriskuak ezabatzeko edo
baldintza ez kaltegarrietan kontrolatzeko beharrezkoak
diren prebentzio-neurriak hartuko dira.
6.1.3. Enpresak protokolo bat edukiko du, haurdunaldiak
edo edoskitzeak sor ditzakeen arriskuak ekiditeko.

EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

6.2.1. Pertsona guztiei emango zaie jazarpena
prebenitzeko protokoloaren berri.

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

6.2.2. Pertsonek protokoloa eskura dutela bermatuko da,
eta, horretarako:
a) Harrera-prozesuan horren berri emango zaie

6. ARDATZA LANEKO OSASUNA

b) Langileen ordezkariei banatuko zaie

6.2. helburua
.

Laneko indarkeriaren protokoloa betetzen
dela bermatzea: jazarpena prebenitzea

EKINTZAK

6.1.3. Salaketarako bideen berri emango da.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

7.1. Genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeen
kasuan, legez ezarritako eskubideen berri emango zaie,

BERDINTASUN PLANA
8. Jarduera-ardatzak

haiek babesten laguntzeko.
7.2. Lanaldia egokitzeko, txanda aldatzeko edo ordutegi
malgua izateko erraztasunak emango zaie genero-

7. ARDATZA GENERO INDARKERIAREN

indarkeriaren biktima izan diren emakumeei, haiek ondo

BIKTIMEI LAGUNTZEKO NEURRIAK
.

7.1. helburua

babesteko, egoera horretan daudela egiaztatzen badute.
7.3. Genero-indarkeriaren biktimei laguntza legala eta

Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko
neurriak ezartzea

psikologikoa emango zaie enpresaren barruan, hala egokia
balitz eta gizarteak jada ezarrita dituenez gain.
7.4. Enpresaren euskarri digitaletan emakumeen
indarkeriaren kontrako logotipoa hedatuko da.

EKINTZAK

2017ko BERDINTASUN
PLANA

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

Berdintasun-batzorde guztien eginkizuna da
planaren jarraipena eta ebaluazioa burutzea.
Horretarako, ebaluazio integralerako
metodologia erabiltzea aurreikusten da,
helburuak erakunde osoan zer punturaino
ezarrita dauden jakiteko.
Metodologia hori hiru ardatzetan oinarrituko
da:

.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

1. ARDATZA EMAITZEN EBALUAZIOA. ADIERAZLEAK

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

• Planaren egikaritze-maila. Ezarritako ekintzen kopurua
guztira.
ARDATZAK

• Onuradunen kopurua eta generoa lantegi bakoitzean.

1. Emaitzen ebaluazioa. Adierazleak

• Onuradunen kopurua eta generoa kategoria bakoitzean.

2. Prozesuaren ebaluazioa
3. Inpaktuaren ebaluazioa

.

• Proposatutako helburuen garapen-maila.
• Planaren aurreikusi gabeko ondorioak.

2017ko BERDINTASUN
PLANA

2. ARDATZA PROZESUAREN EBALUAZIOA

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

• Berraztertutako prozeduren sistematizazio-maila
• Langileen informazio-maila eta haien artean
zenbateraino hedatuta dagoen

ARDATZAK
1. Emaitzen ebaluazioa. Adierazleak
2. Prozesuaren ebaluazioa
3. Inpaktuaren ebaluazioa

.

• Baliabide materialen egokitasun-maila
• Jasotzeko tresnen egokitasun-maila
• Martxan jarri diren aldizkako jarraipen-mekanismoak

2017ko BERDINTASUN
PLANA

2. ARDATZA PROZESUAREN EBALUAZIOA

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

• Ekintzak martxan jartzean izandako intzidentziak eta
zailtasunak
• Martxan jartzean izandako intzidentziei eta zailtasunei

ARDATZAK
1. Emaitzen ebaluazioa. Adierazleak
2. Prozesuaren ebaluazioa
3. Inpaktuaren ebaluazioa

.

emandako irtenbideak

2017ko BERDINTASUN
PLANA

2. ARDATZA INPAKTUAREN EBALUAZIOA

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

• Langileen artean, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunak murriztea, halakorik balego

ARDATZAK
1. Emaitzen ebaluazioa. Adierazleak
2. Prozesuaren ebaluazioa
3. Inpaktuaren ebaluazioa

• Segregazio bertikala murriztea
• Segregazio horizontala murriztea
. • Langileen eta zuzendaritzaren jokabideak,
elkarrekintzak eta harremanak aldatzea eta gizonen
eta emakumeen artean berdintasun handiagoa
nabaritzea

2017ko BERDINTASUN
PLANA

2. ARDATZA INPAKTUAREN EBALUAZIOA

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
• Langileek berdintasun-aukeraren gainean duten
ARDATZAK
1. Emaitzen ebaluazioa. Adierazleak
2. Prozesuaren ebaluazioa
3. Inpaktuaren ebaluazioa

balorazioa aldatzea
• Erakundearen kultura aldatzea
. • Erakundearen irudia aldatzea
• Aukera-berdintasunaren gaineko ezagutza eta
kontzientziazioa areagotzea

SINADUREN ORRIA

2017ko BERDINTASUN
PLANA

