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Bizkaiko Abokatuen Elkargoko emakumeen eta 
gizonen berdintasunerako lehenengo plana 
(2021-2024), estrategia bat da; alde batetik, 
esparru guztietan emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren egoera identifikatzera zuzendua 
(barne mailan –langile eta kolaboratzaileek 
osatua–, zein erakundeak eskaintzen dituen 
zerbitzuen eremuan), eta bestetik, antzemandako 
arrakalak ezabatzeko eta berdintasuna bultzatzeko 
ekintzak ezartzera bideratua dagoena.

Bizkaiko Abokatuen Elkargoak, bere jarduera-
eremuko genero-desberdintasunak ezabatzearen 
aldeko apustu sendoa egin du, eta horretarako, 
emakumeen eta gizonen arteko aukera- eta tratu-
berdintasuna integratzeko lanean aurrera egin 
nahi du, bere kudeaketa-prozesu guztietan,  eta 
baita erakundearen kulturan ere, egon litezkeen 
sexuagatiko bereizkeria oro ezabatuz. Helburua, 
erakunde osoan benetako berdintasuna lortzea da, 
eta, horrela, gainerako gizartea aldatzen laguntzea, 
emakume eta gizonen aukera-berdintasunaren 
arloan erreferente eraginkorrak sortuz.

Helburua, erakunde osoan 
benetako berdintasuna lortzea 
da, eta, horrela, gainerako 
gizartea aldatzen laguntzea.

“

Carlos Fuentenebro 
Dekanoa

Planerako sarbidea

http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/editor/I%20Plan%20para%20la%20Igualdad%20de%20mujeres%20y%20hombres%202020-2024.pdf


APLIKAZIO-EREMUA

Berdintasunerako Plan hau, 
Bizkaiko Abokatuen Elkargoko kide 

guztiei aplikatuko zaie:  langileei, 
kolaboratzaile eta formatzaileei, eta 

baita elkargokideei. 



Metodologia

Diagnostikoa

Informazio bilketa

Analisia eta kontrastea

Garapena

Oinarrizko araudira egokitzea.

Izaera estrategikoa - Ildo estrategikoen 
diseinua

Egitura argia, operatiboa
eta egokitua.

Eduki eta helburu zehatzak zehaztea

Plan malgua da, egokitzeko gaitasuna 
duena.

KUDEAKETA-EREDU BAT du, 
egiturak, plangintza, ebaluazioa eta 
komunikazioa barne hartzen dituena.

2

3

Berdintasun Batzordearen konpromisoa, 
plangintza eta eraketa.

1



KUDEAKETA
EREDUA



PARTAIDETZA ETA 
KONTSULTA MAILA

MAILA OPERATIBOA

ERAKUNDE MAILA Gobernu Batzordeak Batzar Orokorra

Berdintasun Batzordeak
Aldi baterako pertsona

eta lantaldeek

Berdintasun Batzordeak

Onartu

Koordinatu Exekutatu

Proposatu, zaindu
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Egitura

Berdintasun Batzordea

Gobernu Batzordearen ordezkaritza 

 Gerentzia 

Emakume Batzordearen ordezkaritza

Ordezkaritza soziala

Aldi baterako lantaldeak

Planeko ekintza zehatzetarako.

1 2
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Urteko Programa Operatiboa (UPO)

-  Urteko azken hiruhilekoan 
aurkeztea

- Aurrekontua zehaztea

PLANGINTZA 
ETA EZARPENA 



JARDUERA
EREMUAK



KANPO DIMENTSIOA

BARNE DIMENTSIOA 2. ARLOA: Pertsonen kudeaketa   

4. ARLOA: Genero ikuspegia zerbitzu eta hornitzaileetan

1. ARLOA: Kudeaketa eredua

3. ARLOA: Erakunde-kultura

5. ARLOA: Gizartea
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Jarraipena

Barne-komunikazioa, ondorengoei buruz:

- Diseinu-prozesuak

- Barne-plana kudeatzea eta 
ebaluatzea

- Ezarpen-maila eta emaitzak

Kanpo-komunikazioa, ondorengoei buruz:

- Planaren hedapena 

- Antzeko beste erakunde 
batzuekin jardunbide egokiak 
partekatzea

1 2
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Prozesuaren ebaluazioa urtero

Emaitzen ebaluazioa urtero

Eraginaren ebaluazioa  lau urtero

EBALUAKETA 
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