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01.

02.

03.

Zer da berdintasun plana?

Zertarako berdintasun plana?

Zein onura ditu?

Enpresa batean emakume eta gizonek
honako esparruetan aukera berak
dituztela bermatzen duten neurri sorta
bat: formakuntzan, lanpostuen
sustapenean, lan harremanetan, lan
baldintzetan, etab.

•
•

1) Legea betetzen du enpresak.

•

Giza baliabideak optimizatzeko.
Egon litezken sexuagatiko edozein
diskriminazio deuseztatzeko
Enpresak erantzukizun sozialarekin
betetzeko:
• Enpresak jendartean gune
garrantzitsuak dira eta bertako
pertsonen ikuspegia
berdintasuneruntz bideratzea
ezinbestekoa da, bai jendartea
baita enpresak ere norabide
berean aritzeko lanean, horrela
soilik lortuko baita eraldaketa
benetazkoa eta egiturazkoa
izatea.

2) Lan giroa hobetzen da.
3) Bileren eta lan dinamiken
eraginkortasuna hobetzen da.
4) Laneko absentismoa eta bajak jaisten
ditu.
5) Autokritikarako eta enpresaren
hobekuntzarako egokienak diren
metodologia, ekintza eta moduak
pentsatzeko ohitura errotzen da.
6) Produktu eta zerbitzuen kalitatea
hobetzen da.
7) Enpresaren emaitza ekonomikoak
handitzen dira.
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04.

05.

Nork du obligazioa?

Metodologia:

1) Hitzarmen kolektiboan horretarako
obligazioa dagoenean.

1) Berdintasun batzordea osatzen da
lehenik (5-9 pertsonakoa). Horretarako
irizpide hauek hartzen dira kontutan:
• Sail eta klasifikazio ezberdineko
pertsonen talde anitza
• Generoen kopuru ahalik eta
orekatuena

2) Enpresa diskriminazio gaiengatik
zigortua izan denean eta agente
zigortzaileak zigorra berdintasun plan
batekin ordezkatzeko eskatzen duenean.
3) 50 langile baino gehiago dituzten
enpresak berdintasun plan bat
negoziatzera obligatuta daude.
4) Egoera hauetan ez dauden
enpresentzat berdintasun plan bat egitea
borondatezkoa da eta erantzukizun

2) Diagnostikoa osatzen dugu,
berdintasun arloan enpresaren egoera
zein den jakiteko:
• Datu kuantitatiboak:
dokumentazio korporatiboaren
bitartez
• Datu kualitatiboak: lansaioen
bitartez

sozialeko neurria dela kontsideratzen da.
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3) Ekintza plana osatzen dugu
elkarlanean, lansaioetan:
• Berdintasun planaren helburuak
finkatzen dira
• Helburu horiek lortzeko ekintza
zehatzak finkatzen dira
4) Tartean formakuntza saioak
eskaintzen ditugu lan arloko gai
espezifikoak lantzeko.

06.
Prozesua:

Prestaketa
fasea

1

Diagnostikoaren fasea

2

3

4

Ekintza planaren fasea

5

6

Prestaketa bilera
Berdintasun Batzordearekin lansaioak
Formakuntza saioak
Iritzi taldeekin saioa/k
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7

8

07.

08.

Elkarlana:

Diru laguntza:

Berdintasun plana elkarlanean osatzen

Azken emaitza moduan, enpresaren

Emakundek 10 langiletik 250 langile

dugu eta horretarako lansaio eta

berdintasun alorreko egoeraren

artean dituzten enpresak diruz

formakuntzak dinamizatzen ditugu.

diagnostikoaren eta planaren txosten bana

laguntzen ditu berdintasun plana egiteko

entregatuko ditugu.

beharrezko duten aholkularitza

Prozesuak 3 fase ditu eta bilkura kopuru

teknikoaren kostua %50ean estaltzeko.

hauek egiten dira:
Diru laguntza deialdi hau urtero urte
•

Hastapeneko bilera bat.

•

4 lansaio Berdintasun batzordearekin

•

2 formakuntza saio Berdintasun

•

hasieran argitaratzen da eta hilabeteko
epea izaten da eskaerak aurkezteko.

batzordearekin.

Zure enpresak baldintza hauek betetzen

Saio bat iritzi taldearekin

baditu, deialdian beharrezko den

(Berdintasun batzordean ez dauden

dokumentazioa prestatzen lagunduko

langileez osatuta)

dizugu.
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