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1. AURKEZPENA 

Urtero bezala, memoria honen bitartez, Elkargoak 2019. urtean zehar garatutako 

jardueraren berri ematen dizuegu.  

Batzordeak, legegintzaldiaren hasieran, 2016ko abendu aldera, proposatu zuen Plan 
Operatiboari jarraituz, osatzen duten ildo guztiak eta bakoitza lantzen jarraitu da. 
Nabarmendu behar da, gorabeherak medio, 2019. urtean, batzuek besteak baino gehiago 
azpimarratu direla.  
Gogoratzeko, hona hemen jarduteko sei ildoak:  
 
LANERAKO SEI ILDOAK:  

 
o 1 “Gizarte Langintzaren Elkargoaren hausnarketa, eztabaida eta parte-hartzea 

sustatzea lanbidean zuzenean edo zeharka eragina duten interes sozialeko 
gaietan”.  
 

o 2 “Gizarte Langintzako lanbidea ezagutzera ematea, eskubide sozialak lortzen 
duen eginkizuna, babesteko sistema publikoek eskaintzen duten arreta sozialean 
egiten duen ekarpena eta izaera sozialeko erakunde pribatuetan duen presentzia 
nabarmenduaz”.  
 

o 3 “Elkargo Profesionalaren barne-kudeaketa eta eskaintzen dituen zerbitzuak 
hobetzea, elkargoko kide egitea bultzatuaz”.  
 

o 4 “Gizarte Laneko profesionalen etengabeko prestakuntza bultzatzea”.  
 

o 5 “Espazio profesionalen aniztasuna defendatzea, lehendik daudenak sendotuaz 
eta gizarte-langileentzat ekintza sozial profesionalaren eremuak zabalduaz”.  
 

o 6 “Gizarte-laneko lanbidea sustatzea gaitasun profesionaletik, esku-hartze 
soziala garatzeko eta justizia soziala eta kode deontologikoko balio etikoak 
defendatzeko”.  
 

Behin eta berriz adierazi nahi dizuegu gure lanbidean garrantzitsua dela elkargoko kide 

egitea, betebehar deontologikotik begiratuta.  

Aldaketa eta garapen soziala,  gizarte-kohesioa eta pertsonen indartzea eta askatzea 

sustatzen duen diziplina akademikoan eta praktikan oinarritutako lanbidea da Gizarte 

Langintza. Justizia soziala, giza eskubideak, erantzukizun kolektiboa eta aniztasunarekiko 

errespetua bezalako printzipioak funtsezkoak dira Gizarte Langintzarako. Era berean, Gizarte 

Langintzak pertsonak eta erakundeak tartean sartzen ditu, bizitzako erronkei aurre egin eta, 

modu horretan, gizarte-ongizatea gehitzen ahalegintze aldera.  

Elkargo gisa, lanbidea behar bezala gauzatzen dela zaintzeko dugun eginkizunari erantzun 

behar diogu, herritarren eskubideen berme moduan, eta ondo prestatutako lanbidea izatea 
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lortu, errealitatea sozialarekin dugun konpromisoari erantzuteko. Hori dela-eta, beste behin, 

bide hau elkarrekin egitera animatzen zaituztegu.  

 

2.- ELKARGOAREN EGITURA  
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Gobernu Batzordeak egindako bilerak  

 

• 2019. urte osoan zehar, Elkargoko Gobernu Batzordea 18 aldiz bildu da gehienbat 

hamabost egunean behin. 

 

• Horiei gehitu behar zaizkie Ohiko Batzar Nagusietan egindako beste bi bilera,  

Elkargoaren estatutuen arabera, urtero burutu behar direnak.  

 

Batzar horiek 2019ko maiatzaren 28an eta abenduaren 10ean egin ziren. Maiatzeko bileran 

13 pertsona bildu ziren eta abendukoan 22 (Batzordearen aldaketa egin zen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkargoa beste instituzio batzuetan  
 
Jada ohikoa den moduan, Elkargoak, denboraldi honetan zehar, Elkargoarentzat eta 
elkargokideentzat interes handikotzat jotzen dituen bileretara joaten jarraitu du, tartean 
honako hauen deialdiak: Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseilua, Nafarroako 
Osasunaren Kontseilua, Gizarte Langintzako Kontseilu Nagusia, Pobrezia Sarea, 
Nafarroako Lanbide arteko Batasuna (UNIPRO), Lehen Arreta -Gizarte Gaiak-, Iruñeko 
Abokatuen Elkargoarekin (MICAP), Errealitate Sozialaren Behatokia (Nafarroako 
Gobernuaren Gizarte Gaiak), Herritarren parte-hartzea (Iruñeko Udala), Geriatria eta 
Gerontologiako Sozietatea eta NUP. 
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3. BATZAR OROKORRAK  

 

▪ Maiatzaren 28an urteko Ohiko lehen Batzarra egin zen.  

Gai-zerrenda honako hau izan zen:  

 

 

 
▪ Abenduaren 10ean egindako bigarren Batzarrean, berriz, gai hauek jorratu zituzten:  
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4.- ELKARGOKO KIDE EGITEA  

2019ko abenduaren 31n, guztira 843 kide daude Elkargoan (aurreko urtean baino 67 

pertsona gehiago), eta horietatik,  

- 780 emakumeak dira eta 63 gizonak  

- 773 pertsona jardunean daude eta 70 erretiratuta (ez dute kuotarik ordaintzen, baina 

Elkargotik informazio guztia jasotzen jarraitzen dute)  

- Aurten, altak guztira 61 pertsona izan dira.  

- Baja, aldiz, 22 elkargokidek eman dute  

Beraz, altak bajak baino gehiago izan dira (39 elkargokide).  

  

 

 

Elkargoaren kuotak murriztea  
 
Elkargoko kide egiteko tasa (120,20 € edo 72,12 € titulua lortutako dataren arabera) eta 

seihileko kuotak (51,50 € urtean bitan, urtarrilean eta uztailean) bere horretan mantendu 

dira. Era berean, tasen gainean %25eko deskontua aplikatu zaie kuota kobratu aurreko bost 

hilabetetan langabezian egon diren eta denboraldi horretan inolako prestaziorik jaso ez 

duten elkargokideei (betiere justifikatzeko Elkargoan lan-bizitza aurkeztuta).  
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ELKARGOKIDEEN DATUAK     

     

     

URTEA 2019 2018 2017 2016 

     

ALTAK 61 85 52 31 

Gizonak 8    

Emakumeak 53    

BAJAK 22 15 10 18 

Gizonak 4    

Emakumeak 18    

JARDUNEKO ELKARGOKIDEAK 773 742 682 638 

Gizonak 61    

Emakumeak 712    

ERRETIRATUTAKO 
ELKARGOKIDEAK  70 62 55 55 

Gizonak 2    

Emakumeak 68    

ELKARGOKIDEAK, GUZTIRA 843 804 737 693 

Gizonak 63 59   

Emakumeak 780 745   
 

  

 

 

5.- ZER ESKAINTZEN DIEGU ELKARGOKIDEEI?  

➢ Prestakuntza  

2019an zehar, “txosten soziala eguneratzeari” buruzko bi ikastaro presentzial eskaini dira 

ekainean eta azaroan. Prestakuntza Eva Garcesek eman du, eta ikastaro bakoitzean parte-

hartzeko gehieneko kopurua bete da (20 parte-hartzaile ikastaro bakoitzeko).  

Urtean zehar, Iruñeko Lan Eskaintza Publikorako (LEP) online prestakuntzaren bat 

(simulakroak) eskaintzeko aukera landu da. Baina azterketaren eguna atera ez denez, aukera 

hori 2019rako atzeratu da.  

Gatazka juridikoetako bitartekaritzako UNIBERTSITATE-ADITUA abian jartzen eta zabaltzen 

lagundu da NUP Fundazioarekin (2019ko urria-2020ko otsaila); bertan, 27 lagunek eman 

zuten izena.  

2019. urtearen amaiera aldera, galdeketa bat egin da elkargokideek zer-nolako 

prestakuntza-premiak dituzten jasotzeko, 2020ko prestakuntza-plana planifikatze aldera.  

 



 

9 

 

➢ Elkargoa, lanbideari dagokionean parte-hartzea gauzatzeko plataforma 

gisa  

Gizarte Langintzako Elkargoa elkargokideentzako plataforma bat da, lanbideari dagokionean 

parte-hartzea gauzatzeko.  

Elkargoaren barruan, hainbat batzorde eta/edo lantalde dagoeneko funtzionamenduan dira 

elkargokideek hala nahita eta interes hori dutelako.  

Lantalde eta/edo batzorde horiek parte hartzeko interesa duen elkargokidearentzat irekita 

daude.  

Talde horiez gain, elkargokideek ekimena izan eta talde berriren bat sortzeko proposamena 

egin dezakete (ikus estatutuak) https://trabajosocialnavarra.org/wp-

content/uploads/2019/09/Estatutos-CTSN-Castellano.pdf 

 

 

Hona hemen dauden batzordeak eta/edo taldeak:  

 

 

Komunikazio Batzordea  

Komunikazio Batzordeak bultzada garrantzitsua eman dio Elkargoaren komunikazioari eta 

ikusgarritasunari.  

Besteak beste, https://trabajosocialnavarra.org/ web berria abian jarri du, informazioa asteroko 

buletinaren bidez eman du eta sei hilean behin ateratzen den aldizkari digitalak aurrera jarraitzea 

ahalbidetu du elkargokideen elkarrizketa eta artikuluekin.  

Elkargoak, halaber, Facebook-en egotea areagotu du urte honetan zehar.  1.800 jarraitzaile ditugu 

eta astean zehar 15-20 arteko sarrerak argitaratzen ditugu. 

 

https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2019/09/Estatutos-CTSN-Castellano.pdf
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2019/09/Estatutos-CTSN-Castellano.pdf
https://trabajosocialnavarra.org/
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Bitartekaritza Batzordea  

Bitartekaritza Batzordeak lanean gogor jarraitu du 2019an, Lizarrako eta Iruñako Abokatuen 

Elkargotik bideratutako bitartekaritza-kasuei erantzuna ematen jarraitzeko. Aldi berean, 

zerbitzua eta premiak hobetzen joan dira.  

 

 

 

2019. urtearen amaiera aldera, Bitartekaritza Batzordea irtetera zihoan Batzordearekin bildu 

zen, legegintzaldi horretan (2016-2019) egindako ibilbidearen inguruko balantzea egin eta 

Bitartekaritza Zerbitzuaren premiak planteatzeko.  
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Bitartekaritza Batzordeko hainbat kide Nafarroako Gizarte Langintzako Elkargo Ofizialaren 

ordezkari gisa joan ziren Bitartekaritzaren inguruan Andaluzian egindako IV. Biltzarrera, 

Nafarroan Bitartekaritza-arloan dugun esperientzia beste pertsona batzuekin 

partekatzearren.  

 

Gizarte Langintza Komunitarioa  

Taldea 2019aren erdi aldera sortu zen, Garapen Komunitarioa jomugan jartzeko 

zereginarekin.  
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Osasunaren Batzordea  

 

 

 

 

Gizarte Zerbitzuen Batzordea  
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Foro Gerontologikoa  

   

 
 
➢ Aholkularitza juridikoa  

 

 

 

➢ Elkargokideentzako enplegu-poltsa  

2017an lortutako akordioari jarraiki, elkargokide guztiei bidali zaizkie Elkargora urte osoan zehar 

iristen joan diren enplegu-eskaintzak.  

Aurten, Elkargoak 11 lan-eskaintza pribatu jaso ditu guztira. Horiei gehitu behar zaizkie asteroko 

buletinean zabaltzen diren asteroko enplegu-eskaintzak (Nafarroako Enplegu Zerbitzuan, NAOn eta 

BOEn argitaratuak).  
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➢ Bitartekaritza-zerbitzua  

 

Bitartekaritza-zerbitzuak Iruñako eta Lizarrako Abokatuen Elkargotik bideratutako 

bitartekaritza-kasuak kudeatzen jarraitu du; zerbitzua 2018ko azken hiruhilekoan jarri zen 

abian.  

2019. urtean zehar, bitartekaritza-zerbitzua hazten joan da kasuei zein bitartekariei eta 

zerbitzuaren kalitateari dagokienean.  

Koordinaziorako bilerak egin ditu Nafarroako Gobernuko Justizia Departamentuarekin eta 

Lizarrako eta Iruñako Abokatuen Elkargoarekin.  

Halaber, etengabeko prestakuntza eskaini zaie Elkargoaren zerbitzuan alta emanda dauden 

bitartekariei, eta 2019an zehar hilero bilera egin dute kasuak edo bitartekariek hasieran izan 

dituzten zailtasunak gainbegiratzeko.  

 

Bitartekaritza-zerbitzuan agente ezberdinek esku hartu dute behar bezala funtziona zezan: 

zerbitzu hori ordezkatzen eta bere gain hartzen duen Elkargoko Batzordeak, kasuak 

bideratzeko lanak kudeatzen dituen idazkaritza teknikoak, zerbitzua finkatzeko helburu 

berriak eta hobekuntzak ezartzen dituen bitartekarien batzordeak, eta aholkularitza 

teknikoak (Maite Eraso), agente ezberdinei aholkuak ematen dizkienak zerbitzuaren 

funtzionamendu egokia, kalitatea eta hobekuntza bermatzeko urratsak emateko.  

 

 

Gizarte Langintzako Elkargoaren bitartekaritza-zerbitzura bideratutako kasuen bilakaera 

2019an  
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➢ Erantzukizun zibilaren asegurua  

 
Elkargoak erantzukizun zibilaren asegurua lortzeko aukera eskaintzen du; aseguruak 
zer estaltzen duen helbide honetan kontsulta daiteke: 
https://trabajosocialnavarra.org/que-ofrecemos/#responsabilidad-civil. Elkargokide  
bakoitzak urteko edozein unetan kontratatu ahal izango du, komeni zaionaren 
arabera.  
 
2019. urtean, Erantzukizun Zibilaren Aseguruaren Poliza izenpetzea 8 pertsonak 
eskatu dute; guztira 85 elkargokidek dute kontratatuta, horietatik 4k A aukeran eta 
beste 4k B aukeran. Bien arteko aldea primak ezartzen du, estaldurak berdinak 
baitira. Bestalde, pertsona batek eman du baja aseguruan 2019. urtean.  
A aukeran, urteko 5,31 € ordaintzen dira eta B aukeran, berriz, urteko 10,62 €.  

Asegurua Brokers 88 Aseguru Artekaritzarekin kontratatzen du Elkargoak, Markel 

aseguru-etxearen bitartez (Madril). Kontseilu Nagusiak akordio bat sinatuta du 

horrekin Estatuko Gizarte Langintzako Elkargo Profesional guztientzat.  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Hitzarmenak eta abantailak erakundeekin  

 

https://trabajosocialnavarra.org/que-ofrecemos/#responsabilidad-civil
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Prestakuntza-erakundeak- Hona hemen erakundeekin jada sinatuta dauden hitzarmenak:  

• INOP- GALIZIA IKASKETA ZENTROA - NAFARROAKO OPOSIZIOEN ZENTROA: 
oposizioak prestatzeko aukera eskaintzen duten akademiak dira, eta 
elkargokideei deskontua egiten diete gai-zerrendetan.  

• UOC (Kataluniako Oberta Unibertsitatea). Osasun-arloko Gizarte Langintzako 
masterra, elkargokideentzat tasen gaineko deskontuarekin.  

• AOSLA (Orientatzaile soziolaboralen Elkarte Profesionala).  
• INEFSO (Gizarte Prestakuntzako Espainiako Institutua).  
• NAFARROAKO MARKETING KLUBA: bazkideei aplikatzen dizkieten deskontu 

berak elkargokideentzat.  
• NAFARROAKO OPOSIZIOEN ZENTROA  
• Horiez gain, beste hitzarmen batzuk sinatu dira online prestakuntzako 

erakunde berriekin, eta prestakuntza-eskaintza osoan deskontuak eskaintzen 
dituzte horiek ere.  

• GAITASUN SOZIALA (urruneko prestakuntza deskontuekin).  
• ISES (Ikasketa Sozialen eta Soziosanitarioen Goi Institutua).  

 

Rural Kutxarekin hitzarmena du GLEOk. Beste urte batez, banku-hitzarmena sinatu da 

erakundearekin, eta ongietorriko oparia eta hainbat abantaila eskaintzen dizkie nomina 

bertan helbideratzen duten elkargokideei.  

Halaber, elkargokideentzat abantailak eskaintzen dituzten lankidetza-hitzarmenak sinatu eta 

eguneratu dira; esate baterako, Erantzukizun Zibilaren Asegurua eta Iruñako eta Lizarrako 

Abokatuen Elkargoekin hitzarmena Bitartekaritza-kasuez arduratzeko.  
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➢ Peritazio judizialak  

 

Prozedura Zibilaren Legean jasotako araudiari jarraiki, hots, urtarrilaren 7ko  1/2000 Legeko 

341. artikuluko 1. puntuan jasotzen den moduan, “Urtero-urtero, urtarrilean, Lanbide 

Elkargoei, edo, horiek ezean, antzeko erakundeei eta aurreko artikuluko bigarren atalean 

aipatu akademia eta kultura- eta zientzia-erakundeei eskatuko zaie peritu gisa jarduteko 

prest dauden elkargokide edo elkarkideen zerrenda bidaltzeko. Zerrenda bakoitzeko lehen 

izendapena Idazkari Judizialaren aurrean egingo den zozketa bidez burutuko da, eta hortik 

hasita hurrengo izendapenak egingo dira, hurrenez hurren”. 

Elkargoak Gizarte Langintzako profesionalen zerrenda Auzitegira bidaltzen du; hots, horrela 

nahi izan eta horren inguruan eskatzen den prestakuntza guztia dutenena).  

2019. urtean, zerrenda 11 pertsonak osatu dute. Denak elkargokideak dira eta arlo horretan 

prestakuntza eta esperientzia dutenak. 2019. urtean zehar, peritazio sozialak egiteko 

Gizarte-langilerik ez da eskatu.  

6.- Bestelakoak 

➢ Gizarte Laneko 2019ko Eguna  

Maiatzaren 10ean Gizarte Laneko Nazioarteko Eguna izan zen, eta Civican-en ospatu genuen. 

Aurtengo goiburua honako hau izan da: “Giza harremanak sustatzearen garrantzia”. 
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Egun horretan, Teresa Rosell izan genuen gure artean, Gizarte Lanean diplomatua eta Psikologian 

lizentziatua Bartzelonako Unibertsitatean. Kataluniako Generalitateko Gizarte Langintzako 

Unibertsitate Eskolaren zuzendaria izan zen eta European Association of Schools of Social Work-en 

lehendakaria. Rosell-ena da “La entrevista en el trabajo social” liburua. Gizarte-laneko irakaskuntzan 

aritu da Espainiako eta Europako unibertsitate ezberdinetan. Halaber, San Petersburgoko Giza eta 

Gizarte Zientzien Unibertsitateko Ohorezko Irakaslea da (Errusia). 2010. urtean, Kataluniako Gizarte 

Langintzako Elkargo Ofizialaren Urrezko Domina eskuratu zuen.  

Era berean, azken urteetan erretiroa hartu duten eta beren lanarekin gure zeregin profesionala 

garatzen eta horretan aurrera egiten lagundu duten lankide guztiak saritu ziren egun horretan.  

 

 
Hona hemen omendutako lankide erretiratuak:  

• BELEN LORA LARREA 

• MARIA TERESA RUIZ CASTILLO 

• MAITE MIGUELIZ LOPERENA 

• CARMEN ERICE MATEO 

• Mª ANTONIA GONZALEZ ALBERO 

• MARIA SANTOS PEREZ GARCIA  

• IRENE GOICOECHEA LOPEZ 

• ISABEL ALVAREZ RUIZ DE GALARRETA 

• CAMINO OSLE GUERENDIAIN  

• ISABEL CANO BAGLIETO  

• GEMMA SENOSIAIN ELCANO  
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• JUANA URRA MARIÑELARENA 

• CONCEPCION ONECA ERANSUS 

• PAQUITA LABEAGA MARTINEZ  

• CARMEN AZKONA VILLANUEVA 

 

Lankideekin elkartzeko eta gure lanbidea ezagutzera emateko egun berezia izan zen.  

 

➢ “LA NECESARIA MIRADA ÉTICA EN TRABAJO SOCIAL” liburuaren aurkezpena Nafarroako 

Unibertsitate Publikoan.  

2019ko azaroaren 21ean (osteguna), “La necesaria mirada ética en Trabajo Social” 

liburua aurkeztu zuten Nafarroako Gizarte Langintzako Elkargo Ofizialarekin elkarlanean.  

Aurkezpenean, mundu profesionaleko eta mundu akademikoko gizarte-langileak 

bildu ziren, Kontseilu Nagusiaren azken liburuaren egilekide batzuen gogoetak entzuteko. 

Liburua Paraninfo Taldeak argitaratu zuen.  

Ekitaldia Nafarroako Unibertsitate Publikoko Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko 

dekanoak, Miguel R. Wilhelmik, inauguratu zuen, eta Gizarte Langintzaren arloko ezagutza 

zabaltzen laguntzeko jarrera ona agertu zuen. Jarraian, Rebeca Germanek esku hartu zuen; 

hau da, Nafarroako Gizarte Langintzako Elkargo Ofizialeko lehendakariak, eta Nafarroako 

GLEOrentzat horrelako ekitaldi bat antolatzen lagundu izana harro egoteko modukoa zela 

baieztatu zuen, praktikarako eta elkargo profesionalentzat era horretako ekitaldiak 

antolatzea eta horietan parte hartzea zein positiboa den azpimarratzearekin batera.  
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2019KO MEMORIA EKONOMIKOA  

  

2019KO MEMORIA   

  

GASTUAK 88.698,60 

  

410.1 Ordainagiriak itzultzea    1.429,12 

47. Administrazio publikoak   8.977,62 

PFEZ   2.443,13 

Gizarte Segurantza   6.534,49 

Erosketak 23,271,97 

Liburuak erostea        125,61 

Bulegoko materiala erostea     2.519,83 

Elkargoko langileen prestakuntza     1.919,30 

Hitzaldiak    1.737,50 

Elkargoaren txartela         211,63 

Bitartekaritza zerbitzua Maite Eraso    8.913,00 

Kode deontologikoak    1.164,22 

Correos-era bidaltzea    1.825,95 

Oposaketetako gai-zerrenda koadernatzea    1.162,43 

Bitartekariak   3.692,50 

Kanpoko zerbitzuak 17.264,26 

Konponketa- eta kontserbazio-lanak    2.376,11 

Fotokopiagailuaren eta Inprimagailuaren Mantentze 
Zerbitzua  

     304,92 

Antibirusa       45,64 
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Zerbitzu informatikoa       608,10 

Web orrialdea    1.335,75 

Inprimagailua konpontzea        81,70 

Profesional independenteen zerbitzuak    5.912,52 

Aholkularitza   1.677,78 

Abokatua   2.653,56 

Laneko osasuna       855,18 

Datuen babesa        726,00 

Lokalaren eta langileen asegurua        384,58 

Horixe       805,86 

Hornidurak    1.491,78 

628.1. Argia       537,99 

628.2 Gasa       679,49 

628.3. Ura       274,30 

Komunikazioak eta bestelako zerbitzuak    6.293,41 

Garbiketa        40,14 

Batzordearen dietak eta joan-etorriak       705,10 

Hizlarien dietak eta joan-etorriak    1.059,16 

Telefonoa   1.321,20 

Posta-kutxa         67,00 

Komunitatea      600,00 

Hainbat gastu eta aurreikusi gabeko gastuak    2.500,81 

63. Bestelako zergak  13.488,02 

630 Iruñako Udalari ordaintzea        156,54 

631 Kontseiluari ordaintzea 13.331,48 
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64. Langileen gastuak eta gastu sozialak  23.798,12 

640. Nominak 23.484,26 

644 Harpidetzak       313,86 

  

66. Finantza-gastuak       469,77 

  

DIRU-SARRERAK 169.856,36 

  

Saldoa 2019/01/01ean   74.141,11 

  

7.0 Salmentak eta diru-sarrerak  95.715,25 

Elkargokideen ordainagiriak   79.823,57 

Elkargokideen inskripzioak     6.134,95 

Rural Kutxarekin hitzarmena     1.800,00 

Txosten Soziala ikastaroa     1.950,73 

Bitartekaritza Intrajudizialeko ikastaroa     1.980,00 

Bitartekaritza bidezko ordainketa    4.026,00 

  

SALDOA 2019/12/31n   81.157,48 

 

 

 

  
 


