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OINARRIAK
HELBURUA
Lan-arloan emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna sustatzeko garatutako
jarduketengatik nabarmentzen diren Bizkaiko enpresak aitortzea. Honako hauexek izango dira
modalitateak:
•

ETEak aitortzea: 250 langile baino gutxiago dituzten edo 50 milioitik gora eurokoa ez den
negozio-kopurua duten enpresak.

•

Enpresa handiak aitortzea: aurreko parametroak gainditzen dituzten enpresak.
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SARIA

3

PARTE HARTZEKO EZKAKIZUNAK

Enpresa sarituari aitortzaren ikur adierazgarria emango zaio sari moduan, baina ez du inolako
ordainsari ekonomikorik jasoko. Bestetik, CEBEKek deitutako jendaurreko ekitaldian
banatuko da saria.

Bizkaiko Lurralde Historikoan egoitza edota lantokia duten enpresek parte hartu ahal
izango dute.
Berariaz adierazten da irabazi-asmorik gabeko erakundeek eta enpresa edota administrazio
publikoek parte hartzerik izango ez dutela.
Era berean, ezin izango dira aurkeztu azken bost urteotan aitortza hau jaso duten enpresak.
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IZANGAIEN AURKEZPENA ETA EPEA
Enpresa interesdunek zuzenean aurkeztu beharko dituzte izangaiak, ekainaren 28tik irailaren
20ra arte, biak barne.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
a) Atxikitako I. eranskinaren arabera behar bezala betetako eta sinatutako eskabidea
b) 8-20 orriko memoria argigarria
c) Eskabidean eta memorian adierazitakoaren egiaztagiriak
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AURKEZTEKO LEKUA
Zeure eskabidea aurkezteko, izangaiaren agiri guztiak ngamiz@cebek.es posta elektronikora
bidali besterik ez duzu.
Bestela, gure egoitzara eraman:
CEBEK,
Gran Vía 50 – 5. Solairua. 48011. Bilbo.
Erreferentzia: Enpresan Bardin Saria.
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EPAIMAHAIA
CEBEKeko Presidentetzako, lau Presidenteordetzetako eta Idazkaritza Nagusiko karguetan
daudenek eratuko dute epaimahaia.
Epaimahaiaren erabakia atzeraezina izango da. Horrez gain, behar besteko eskumena ere
izango du, oinarriak interpretatzeko, jarduera-arauak zehazteko eta sariaren helburu edo
eskakizunetara egokitzen ez diren izangaiak ez onartzeko.
Epaia jakinarazten denetik 4 eguneko epe luzaezinean, enpresa sarituek idatziz baieztatu
beharko diote CEBEKi saria onartzen dutela eta saria banatzeko ekitaldira joango direla. Bi
eskakizun horiek betetzen ez badituzte, aitortzari egingo diote uko. Inguruabar hori gertatuz
gero, saria puntuazio handiena lortu duen hurrengo izangaiari zuzenean esleituko zaionez,
epaimahaia ez da berriro batzartu beharko.
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BALIOESPENERAKO IRIZPIDEAK
Hona hemen epaimahaiak kontuan hartuko dituen balioespen-irizpideak:
•

Enpresek emakumeak laneratzeko prozesua sustatzen duten politikak garatzea.

•

Emakumeek enpresan irauteko eta gora egiteko jarduketak sustatzea.

•

Behar besteko ekimenak abian jartzea, baterako erantzukizuna eta lana, norberaren
bizitza zein familia bateragarri egiteko prozesua sustatzeko, hau da, enpresek ekintza
positiborako garatutako politika moduan eta ez legearen arabera eskatutako neurriak
betetzeko asmoz (haurtzaindegia, ordutegi malgua, berdintasunaren arloko prestakuntza
eta lanaren zein familiaren arteko uztarketa sustatzeko beste faktore batzuk).

•

Behar besteko estrategiak ezartzea, erabakitzeko eta ordezkatzeko arloetan emakume
gehiago egon daitezen, maila instituzionalean nahiz enpresa-mailan.

•

Behar besteko ekimenak abian jartzea, emakumeen agerpen txikia duten
erantzukizunetan emakume gehiago edota gizonen agerpen txikia duten lanpostuetan
gizon gehiago egon daitezen.

•

Langile-taldean, laneratzeko zailtasun bereziak dituzten emakumeak egotea (emakume
desgaituak, tratu txarretako emakume biktimak, 45 urtetik gorako emakumeak, emakume
etorkinak, gutxiengo etnikoetako emakumeak, emakume gazteak...).

•

Soldata-arrakalaren aurkako ekintza-planak eta azterketak dituzten erakundeak izatea,
betiere, soldaten auditoria (hala badagokio) eta erregistroa egin badituzte eta, generoaren
ikuspegia kontuan hartuta, balio bereko lanpostuen balioespenerantz aurrera egin badute.

•

Indarkeriaren aurrean inolako tolerantziarik ez duten eta sexu-jazarpena edota
sexuagatikoa antzemateko eta aurre egiteko mekanismoak dituzten erakundeak izatea.

•

Berdintasuna sortzen duen komunikazio inklusiboa duten eta ohiko genero-zereginei
(hizkuntzan eta irudietan) eusten ez dieten erakundeak izatea.

Berdinketarik egonez gero, epaimahaiburuak erabakiko du, kalitateko botoa izango duelako.
Zehaztutako epeetan aurkeztu diren eskabidearen eta memoriaren edukien araberako
balioespena egingo da.
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PROZESUKO FASEAK
Izangaien aurkezpena

Epaimahaiaren erabakia

-tik
arte
28
> > > > 20
EKAINA
IRAILA

20

URRIA

Enpresaren sari-onarpena
Jakinarazpen ofiziala jaso osteko

4 egunetan

Sariaren banaketa

11

AZAROA

Laguntzaile

LAUGARREN EDIZIOA

ENPRESAN BARDIN

10

DATUEN BABESA, IRUDIEN ERABILERA, LOGOAK ETA MARKAK
ENPRESAN BARDIN SARIETARA izangai moduan aurkezteko asmoz euren datuak ematen
dituztenek berariazko baimena ematen dute datu horiek CEBEKen ardurapeko fitxategian
gordetzeko eta ENPRESAN BARDIN SARIETAKO kudeaketa eragilean tratatzeko eta erabiltzeko.
Jakinarazi egiten dizugu sariak banatzeko ekitaldia baino lehen eta bitartean argazkiak aterako
ditugula, zure hitzaldiko irudiak grabatuko ditugula eta CEBEKek berak gordeko dituela. Zure
datuak eta irudiak ekitaldiaren garapenean eta osteko komunikazioetan argitaratu eta erabili
egingo dira CEBEKen aldizkarietan, webgunean eta beste komunikabide digital batzuetan. Era
berean, zure posta elektronikoa ere eman ahal izango zaie bertako kideei edota interesdunei.
Informazio hau erakunde laguntzaileei eta babesleei ere eman ahal izango zaie sariaren
kudeaketa eragilearen ondorioz.
Saria onartzean, pertsona edo enpresa irabazleek berezko baimena ematen dute, CEBEKek eta
bere babesleek haien irudi pertsonal eta korporatiboa nahiz izen osoa edonolako publizitatean,
sustapenean, argitalpenean edo beste edozein hedabidetan, edonolakoa dela ere, merkataritza,
informazio edo sustapen arloko helburuetarako erabili dezaten, betiere, ENPRESAN BARDIN
SARIEKIN lotuta badaude.
Era berean, pertsona edo enpresa sarituek sarituak izan direla argitaratu ahal izango dute
eurentzat egokiak diren komunikabideetan, betiere, CEBEKek aurretiazko baimena ematen
badie, argitaratu beharreko edukia onartzeko eta sariaren zein CEBEKen irudia behar bezala
erabiltzen dela bermatzeko.
Datuak epealdi mugagabean gordeko dira, horren aurka zaudela adierazten ez baduzu.
Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, tratamendua mugatzeko edo
baimena ezeztatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzu. Horretarako, idatzia eta NANaren
kopia On Diego Lopez de Haro kale nagusia 50, 5. solairua helbidera edo lopd@cebek.es posta
elektronikora bidali besterik ez duzu.
Era berean, zure eskubideak betetzen ez badira, erreklamazioa ere aurkeztu ahal izango duzu
Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.
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ISILEKOTASUNA

12

OINARRIEN ONARPENA

CEBEKek eta epaimahaikideek behar besteko konpromisoa hartzen dute, sarituak izan ez diren
proiektuetan isilekotasunari eusteko eta sariari buruzko eztabaidarako aurkeztutako agiriak
itzultzeko edota suntsitzeko.

Eskabidea aurkezten denetik deialdian parte hartzean, sariaren oinarriak eta epaimahaiaren
erabaki atzeraezina onartu beharko dira.
Eskabideak aurkezteko sistemaren bidez bidali eta zehaztutako eskakizun guztiak betetzen
dituzten izangaitzak baino ez dira onartuko.
Ez da inolako partaidetzarik onartuko legezko oinarrien, elkarbizitza-arauen, arau moralen edo
hirugarrenen irudiaren beraren aurka doanean.
Erakundeak behar besteko eskubidea izango du edozein parte-hartzaile lehiaketatik kanpo
uzteko, eskakizunak betetzen ez dituenean edo datu faltsuak edo osagabeak edo kasuan
kasuko baimenik gabe ematen dituenean. Nolanahi ere, zuzenbidearen arabera bidezkoak diren
gainerako ekintzak ere erabili ahal izango ditu.
Para cualquier aclaración sobre la presente convocatoria estamos a su disposición:
Nieves Gamiz, ngamiz@cebek.es
Tel. 94 400 28 00
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