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ELKARKIDETZAREKIN HARREMANETARAKO
INFORMAZIO ETA KUDEAKETA PROTOKOLOA
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ZERGATIK PROTOKOLO BAT?
Elkarkidetzak dokumentu honen bitartez eskaintzen du, gure Erakundean sartuta dauden Instituzioetako giza
baliabideetako sail eta/edo arduradunentzat informazio eta laguntza tresna bat.
Guztion artean garatu edo sendotu dugu Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren erakunde bat, gure bazkideen zerbitzurako, ezaguna eta estimatua dena. Gure asmoa, informazio eta laguntza baliabideak gehitzea da, zerbitzu
hobeagoa eskaintzeko helburuarekin eta bazkide berrien sarrera ahalbidetzeko asmoz.

IRADOKIZUNAK, BAZKIDE BERRIAK SARTZEKO PROZESUARI
DAGOKIONEAN
Langile berriak Instituzio batetara sartzean, komenigarria litzateke ematea, pertsonal finko nahiz bitartekoei,
lan-kontratua eskaintzen den momentu berean eta hau sinatu aurretik, Elkarkidetzaren aurkezpen liburuxka,
sarrera eskaera eta informazioa eskatzeko orria, hala nahi izanez gero.
Oso lagungarria izango litzateke Instituzioak, gutxienez, informazio eskaera orria jasoko balu, horrela Elkarkidetzako lurralde ordezkaritza bulegoek langile berriarekin harremanetan jartzeko datuak izango lituzkete.

KONTRATU BERRIEN SARRERAN, INFORMAZIO ETA LAGUNTZA TRESNAK
Osagarri gisa, beste informazio eta laguntza tresna hauek gomendatzen dizkizuegu:
• Kontratatutako pertsonal berriaren sarrera dela eta, Instituzioan harrera kolektiboko protokoloetan informazio bilerak daudenean, Elkarkidetza gonbidatzea iradokitzen dugu, aipatutako talde horri informazioa
eta laguntza emateko.
• Edozein unetan Instituzioak berak Elkarkidetzari buruzko informazio bilerak sustatzea gomendatzen dugu,
dagoeneko bazkide direnentzat naiz oraindik sartu ez diren langileentzat. Elkarkidetzak, bere kabuz, sustatuko ditu jatorri honetako bilerak.
• Gomendatzen dugu Instituzioko intranetean, langilearen atarian edo beste plataformetan Elkarkidetzako
web orriaren estekak sartzea.
• Iradokitzen dugu, aipatu bezala, panel fisikoetan, iragarki tauletan edo ezarritako beste edozein lekutan
Elkarkidetzako kartelak jartzeko baimena ematea. Elkarkidetzak kartelak emango ditu.
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ESKURA DAUDEN INFORMAZIO BALIABIDEAK
Giza baliabideetako arduradun guztien eta gaur egungo bazkide edo etorkizunean bazkide izango direnen eskura
daude ondoren aipatzen diren baliabideak:
• Lurralde ordezkaritza bulegoak: kanal guztiak irekita daude, zuzenean gure bulegoetan, telefono bitartez
eta/edo modu telematikoan.
ARABA/ÁLAVA			BIZKAIA			GIPUZKOA
Ramón y Cajal, 7-9		
Gardoqui, 2			
Mendeurren Plaza, 6
01007 Vitoria-Gasteiz		
48008 Bilbao			
20006 Donostia-San Sebastián
Tel.: 945 14 11 41			
Tel.: 94 415 55 78		
Tel.: 943 43 02 56
araba@elkarkidetza.eus		
bizkaia@elkarkidetza.eus
gipuzkoa@elkarkidetza.eus
• Web orria. www.elkarkidetza.eus Elkarkidetzaren web orriak informazio deskribatzaile ugari dauka.
HASIERA
NOR GARA
•
•
•
•
•

Xedea / Ikuspegia
Bazkide taldea
Datu ekonomikoak
Gobernu Organoak
Sartutako Instituzioak

ZER EGITEN DUGU
•
•
•
•
•

Aurreikuspen sistema
Sarrera prozesura
Ekarpenak
Prestazioak
Abantailak

NONGO KIDE GARA
• BGAEen Federazioa
• SPPEEE
• Gizartearekiko gure konpromisoa
ALBISTEAK
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DOKUMENTUAK
• Elkarkidetza
- Arautegia
· Estatutuak
· Erregelamendua
- Argitalpenak
· Memoria
· Txostena
· Aldizkaria
- Inprimakiak
• Europa
INTERNET BULEGOA
KONTAKTUA
KANAL ETIKOA
• Web orrian, behin pasahitza lortuta (lurralde ordezkaritza bulegoaren bitartez), bazkide bakoitzak Internet
bulegora sartzeko aukera du, modu horretan informazio ugari ikusiz: norberaren datu pertsonalak, ekarpenen jarraipena, errentagarritasunaren bilakaera, eta abar.
IDENTIFIKAZIO DATUAK
• Datu pertsonalak
• Familiako datuak
• Bidalketa datuak
EKARPENAK
• Urteroko xehetasuna
• Urteroko laburpena
PRESTAZIOAREN AUTOKALKULUA
• Erretiroa
• Ezintasuna
• Alarguntasuna
INBERTSIOAK
• Errentagarritasuna
• Inbertsio printzipioak
• Ohar teknikoa
HAINBAT ZIURTAGIRI
OHIKO GALDERAK
INFORMAZIOA
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• Informazio-kartela langileentzat informazioa eskaintzeko ohiko diren lekuetan jartzeko.
• Elkarkidetzaren aurkezpen liburuxka. Zuek behar adina eta nahi bezala banatzeko liburuxkak ditugu paperezko formatuan, langile berrientzat naiz jadanik bazkide direnentzat erabilgarriak, gure aurreikuspen
planaren informazioa izan dezaten.
• Sarrera eskaera: Orri honetan, bazkide izan nahi duen langilearen datu pertsonalak, familiako datuak eta
lanari buruzko datuak beteko dira.
• Informazio eskaera: Orri honetan, oraindik Erakundean izena eman gabe dagoen eta ordezkaritza bulegotik informazioa jasotzeko interesa duen langilearen izen-abizenak, telefonoa eta posta elektronikoa beteko
dira.
• Deskargatzekoak. Web orrian eskuragarri dituzue deskargatzeko gauza ezberdinak, aurrez aipatutako
gaiak dituztenak eta hauen artean azpimarragarrienak:
- Protokolo hauxe bera
- Kartela
- Elkarkidetzaren aurkezpen liburuxka
- Sarrera eskaera
- Informazio eskaera
• Bideoa: Pentsatu al duzu nola nahi duzun bizi etorkizunean?

PRESTATU ZURE ERRETIROA
PLANIFIKATU ZURE ETORKIZUNA
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Enpleguko BGAE
EPSV de Empleo

7

Elkarkidetza Euskalit aitorpena jaso duen lehen
euskal BGAE da, Kudeaketa aurreratuaren ereduari
dagokionez: ZILARREZKO A.

www.elkarkidetza.eus
Fax: 94 479 10 22

ARABA/ÁLAVA
Ramón y Cajal, 7-9
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 14 11 41

BIZKAIA
Gardoqui, 2
48008 Bilbao
Tel.: 94 415 55 78

GIPUZKOA
Mendeurren Plaza, 6
20006 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 43 02 56

araba@elkarkidetza.eus

bizkaia@elkarkidetza.eus

gipuzkoa@elkarkidetza.eus
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