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Batzordeak eta lantaldeak 
Elkargoa honela antolatzen da lan egiteko 
orduan: 

• Gizarte Zerbitzuen Batzordea 

• Osasun Batzordea 

• Bitartekaritza Batzordea 

• Garapen Komunitarioaren Batzordea 

• Etxebizitza Batzordea 

• Hezkuntzako Gizarte Laneko Batzordea 

• Foro Gerontologikoa 

Zertarako balio du elkargokide 
egiteak? 
Ziur askotan galdetu diozula hori zeure bu-
ruari eta zalantzak izan dituzula elkargoki-
de egin ala ez erabakitzeko. Zalantza horiei 
erantzuteko, erabakia hartzen lagunduko di-
zun informazioa eskaintzen dizugu. 

Elkargokide egiteko arrazoiak 
• Gizarte Lanaren eskubideak zaintzen di-

tuen eta lanbidearen defentsa sustatzen 
duen erakunde bateko kide izan ahal izan-
go zara. 

• Nafarroako Gizarte Langintzako beste pro-
fesional batzuekin partekaturiko espazioe-
tan parte hartu ahal izango duzu, esku har-
tzeko eremu askotan lan egiten dutenekin. 

• Zure zeregin profesionalean babestuko zai-
tuen eta sor daitezkeen zalantzei erantzun-
go dien erakunde bat izan dezakezu. 

• Etengabeko prestakuntza jaso ahal izango 
duzu eskaintzen diren prestakuntza-propo-
samenen bitartez. Ezagutza areagotu eta/
edo eguneratu ahal izango duzu. 

• NGLEOko zerbitzuetara sartu ahal izango 
zara. 

• Gizarte Langintzako Kontseilu Nagusiaren 
jarduerak ezagutu eta horietan parte hartu 
ahal izango duzu, gu erakunde horretako 
kide baikara. 

• Nafarroan eta estatu-mailan gure lanbidea-
ri eragiten dioten albisteei buruzko infor-
mazioa izango duzu.

Gizarte Laguntzaileen Elkargo Ofiziala sor-
tzeari buruzko apirilaren 13ko 10/1982 Le-
gean bertan (estatukoa), 3. artikuluan, go-
mendio hau ematen da: «lanbidean aritzeko 
derrigorrezkoa da dagokion Elkargoan sartzea». 

GAINERA, elkargokidearen kuota Errenta 
Aitorpenean desgrabatzen da. 

NGLEOren zerbitzuak 
 Informazio eta orientazio profesionala. 

 Aholkularitza juridikoa. 

 Erantzukizun zibileko asegurua. 

 Gai profesionalei buruzko aholkularitza. 

 NGLEOko bitartekaritza-zerbitzuan alta 
ematea (baldintzak betetzen badira). 

 Onurak eskuratzea hainbat erakunderekin 
egindako hitzarmenen bitartez. 

 Gizarte Lanari buruzko informazio egune-
ratua, informazio-buletinen bidez. 

Ezagutu ezazu lanbidea, izan zaitez elkargoaren 
egituraren parte eta goza ezazu ikastaro eta jar-
dunaldiez prezio murriztuan, Elkargoak eskain-
tzen dituen beste onura batzuk lortzeaz gain. 
Nafarroako Gizarte Langintzaren Elkargo Ofi-
ziala 1982an sortu zen. Gizarte Langintzako 
Kontseilu Nagusiko kide gara, estatu-mailako 
Gizarte Laneko beste 35 elkargo profesionale-
kin batera. 

ARRETA-ORDUTEGIA

NEGUA
Goizez: astelehenetik ostiralera 
 9:30etik 13:30era. 

Arratsaldez: astearte eta asteazkenetan 
 16:30etik 19:30era

UDA 
(EKAINAREN 15ETIK IRAILAREN 15ERA)

Goizez: astelehenetik ostiralera 
 9:30etik 13:30era..

 Sei hileko aldizkarirako sarbidea eta arti-
kuluak argitaratuz parte hartzeko aukera.  

 Liburutegi-zerbitzurako sarbidea. 

 Enplegu-eskaintzetarako sarbidea. 

 Administrazio-izapideetarako leihatila ba-

karra. 

Elkargokide egiteko bi modu 
PRESENTZIALA. Elkargoaren egoitzan; ber-
tan, aurkeztu beharreko dokumentazioari bu-

ruzko informazioa emango dizugu. 

ONLINE. Web gunean eskatzen den doku-
mentazioa bidal dezakezu han agertutako 
posta elektronikoaren bidez edota orrialdean 
bertan leihatila bakarrean izena emanda: 
www.trabajosocialnavarra.org 

Informazio interesgarria

Nafarroako Gizarte Langintzaren Elkargo 
Ofiziala. Iruñea. Nafarroa 

T. 948 24 04 01

Administrazioa eta informazioa:
navarra@cgtrabajosocial.es 

Idazkaritza teknikoa: 
nafarroa@cgtrabajosocial.es

Facebook:
www.facebook.com/ 
colegiotrabajosocialnavarra


