
Soldatak eta gainerako ordainsariak, publikoak al dira 
langileentzat? 
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Irabazi-politika
Zure jarduerak etekinak izan dituen ekitaldietan, nola banatzen dira?

Gardentasuna

Webgunean argitaratu dituzue azken ekitaldiko auditoria sozialaren datuak?

Kanpo zein barne-zabalpena egin dugu

Ondasun komunak osatzeko sareak eta/edo elkarteak edo 
beste ekimen batzuk

Ez dugu zabaldu

Banatu jabeak diren bazkideen, elkartekideen edo bazkide 
laguntzaileen artean

Entitateko perstonen artean zabaldu dugu

Erreserbak, galeren konpentsazioa eta/edo inbertsio propioak 

Inbertsio finantzarioak ESSko finantza-erakundeetan

Inbertsio finantzarioak ESSkoak ez diren finantza-erakundeetan

Ez dugu zabaldu AS egiten dugun lehen urte delako 

Banatu jabeak ez diren langileen artean
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La laguan, 5, lonja
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Cooperativa de trabajo asociado

Atención a collectivos vulnerables 

Formación ocupacional

3.287.314 €

1 %

81 %

18 %

3.280.735 €

86 %

14 %

Ehunekoa: 50%

13 langile bazkideak

1 bazkideak (ez langileak)

88 langile ez bazkideak

4 boluntario

106 pertsona



Demokrazia

IazIaz

Iazko 
batezbestekoa

Iazko 
batezbestekoa

pertsona pertsona pertsona pertsona

pertsona pertsona pertsona pertsona

Iaz:

Iazko 
batezbestekoa:

Langileen prestakuntza sustatzeko neurriak:
Erakundeak erabiltzen al du hizkuntza ez sexista eta 
inklusiborik?

Prestakuntza Lan-kalitateaHizkuntza ez-sexista

Hizkuntza inklusiboa erabiltzen da 
bai idatzizko dokumentuetan bai hitz 
egiteko garaian 

Normalea ez
Prestakuntza-orduak sartzen dira lan-
ordutegian eta prestakuntzaren kostua 
estaltzen laguntzen da

Prestakuntza-orduak sartzen dira 
lan-ordutegian edo prestakuntzaren 
kostua estaltzen laguntzen da

Ordutegiak egokitzen dira prestakuntza 
errazteko

Ez da langileen prestakuntzarik 
aurreikusten

Hizkuntza inklusiboa idatzizko 
dokumentuetan erabiltzen da

Sortzen al dira langileak emozionalki 
artatzeko eta zaintzeko eremuak horiek lan-
ingurunearekin duten egoera dela eta?

Hartzen al duzue osasuna 
prebenitzeko eta/edo sustatzekno 
neurri aktiborik zuen lantokian?

Erakundeak aplikazio-hitzarmenean dauden 
lan-baldintzak hobetzeko neurriak aurreikusten 
dituen barne araudi edo protokolo bat du.

Familia eta lana bateragarri egiteko 
legeak finkatzen dituen baimenak 
hobetzen dituzten neurriak aurreikusten 
dira

Soldata-berdintasuna

Iaz Iazko 
batezbestekoa

Soldata gordina orduko 
Soldata altuenaren eta baxuenaren arteko aldea

Parekidetasuna

Erabakiak
hartzea¹

Zuzendaritza
-karguak²

Sozietate-
karguak²

1 Kudeaketa plan
eta aurrekontuen
onarpenean parte
hartu dute

2 Karguen % oinarri
langileen
dagokionez

13 %

35 %

ez eskuragarri

3 %

13 %

ez eskuragarri

2 %

10 %

ez eskuragarri

emakumezkoak

gizonezkoak

Osaera orokorra Plan eta
aurrekontuaren

Zuzendaritza-
karguak

Sozietate-
karguak

72 %

28 %

71 %

29 %

75 %

25 %

66 %

34 %

106 pertsona 14 pertsona 4 pertsona 3 pertsona

76 %
23 %

ez eskuragarri 75 %
25 %

ez eskuragarri34 12 4 3

ez eskuragarri ez eskuragarri ez eskuragarri ez eskuragarri- - - -

emakumezkoean artean

gizonezkoen artean

soldata-arrakala

Soldata-urkila

 + altu

35,81
+ baxu

18,21

1.97
1.71

-23%

1.97
1.71

59

ez eskuragarri

Ehunekoa: 100% Ehunekoa: 67% Ehunekoa: 75%



Sare eta mugimenduakProkomunerako kontribuzioa

Irabazi asmorik gabeko entitateei erosketa % 
(REAS eta merkatu sozialetik at daudenak)

Software librearekin konpromisoa:

Merkatu sozialeko/REASeko 
hornitzaileei erosketa %

Entitateak beste batzuekin lankidetzan arizten da

Entitateak parte hartzen duen, sare eta 
eraldaketa sozialeko ekimenak:

Erosketa politika Merkatu Soziala

Iaz

Iazko 
batezbestekoa

Iaz

Iazko 
batezbestekoa

Lankidetza

Ingurumena

Ba al duzue ingurumenaren arloko 
politikarik, ekintza-planik edo 
kudeaketa-sistemarik?

Ba al duzue energia aurrezteko 
eta eraginkorra izateko 
praktikarik eta prozedurarik?

Baso-ustiapen jasangarria 
ziurtatzen duen eta/edo birziklatuta 
dagoen papera erabiltzen al duzue 
normalean eta gehienbat?

Eramaten al duzue CO2 
emisioen barrne kontrolik?

Ba al duzue ur kontsumoa 
aurrezteko eta eraginkorra izateko 
praktikarik eta prozedurarik?

Produktu bar erosterako orduan, 
kontsumo arduratsuko irizpideak 
kontutan hartzen dira?

Ba al duzue, eskaintzen al duzue 
edo eskura jartzen al duzue 
alternatibaren / laguntzaren bat 
garraioari dagokionez?

%100ean berriztagarriak diren 
iturrietatik energia sortzen duten 
hornitzaileekin kontratatzen al 
duzue zerbitzu elektrikoa?

Ez da software librerik erabiltzen

Lokala partekatzen

Ezaupideak partekatzen

Kudeaketa partekatzen

Proiektuak partekatzen

Ez da elkarlanean aritzen

Erakundea finantza etiko eta 
solidarioko erakundeen bazkidea 
edo bezeroa da

Jendearen eskura jartzen duzuen ondasun, zerbitzu edo materialen bat sortzen duzue 
edota Creative Commons bezalako lizentzia askeen menpeko sormenezko ondasun edo

Programa ofimatikoez gain, sorftware libreko programa 
profesionalak erabiltzen dira 

Software libreko programa ofimatikoak erabiltzen

Erakundeko ordenagailuen sistema operatibo gehienak software librekoak dira

ezaguerak sortzen dituzue

Finantza etikoa

68%
0 %

n/d

5%
4 %

n/d

Ehunekoa: 0%

Ehunekoa: 100%

bai

Ehunekoa: 62%

REAS, EAPN, GIZATEA, ZERBIKAS
UNAD, ALDAURI, FINANZAS ETICAS,
SENDOTU ALDIBEREAN, HEZI ETA
LAN, BATEGIN BIZKAIA, BATEGIN
GIPUZKOA
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