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KUDEAKETAKO BERDINTASUN-PRAKTIKAREN IZENBURUA: 

BERDINTASUNAREN ARLOKO BARNE-KOMUNIKAZIO SAREA: EMAKUMEEN 

TALENTUAREN SENTSIBILIZAZIOA ETA SUSTAPENA ODS-EN (MY VELATIA) 

 

HELBURUAK: albisteak ikusaraztea eta berdintasunari buruzko informazioa 

zabaltzea, enpresako emakumeen talentua sustatzea, berdinstasun-planaren 

aurrerapenak eta kanpaina instituzionalak, barne-informazioko baliabide orokor 

berri batez baliatu, eta langile guztiek eskura izatea. 

 

ERAKUNDE ARDUNADUNA: Ormazabal y Compañía, S.L.U. 

 

LANGILE KOPURUA: 333 

 

GIZONEN EHUNEKOA PLANTILLA OSOAREKIKO: %88 

 

WEBGUNEA:https://www.ormazabal.com/eu 

 

PRAKTIKAN PARTE HARTZEN DUTEN BESTE ENTITATE BATZUK: Velatia merkataritza-

taldeko enpresak 

 

ADOSTASUN DATA: 2021eko azaroa 

 

HARREMANETARAKO PERTSONA: Joana Maguregui// Miren Gutierrez 

 

HARREMANETARAKO EMAILA: jms@ormazabal.com; mgi@ormazabal.com 
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HITZ GAKOAK: Aukeratu hurrengoetatik praktikak harreman handien duen 5 

kontzeptuak 

 Estrategia  Enplegarritasuna 

 Pertsonak X Maskulinotutako Sektorea 

 Aliantzak  Lanaldiaren murrizketa 

 Hornitzaileak  Baimenak 

 
X 

Gizarte erantzukizun 
Korporatiboa 

 
Amatasuna eta aitatasuna 

 Erakunde eredua  Kontziliazioa 

 Zeharkakoa  Telelana 

 
Kualitatibo edo kuantitatiboa 

 
Denboraren eta espazioaren 
antolamendua 

 
Kudeaketa sistematikoa, 
metologia edo prozesua 

 
Erantzukidetasuna 

 
Diagnostikoa 

 Zaintzak eta bizitzaren 
iraunkortasuna 

 
 Berdintasunerako plana  Segurtasuna, osasuna eta 

ongizatea 
 

Ikerketak eta genero analisiak 
 

Bezeroentzako arreta  

 
Estrategian integrazioa 

 Sexu-jazarpenaren eta sexuan 
oinarritutako protokoloa 

 
 

Genero ikuspegia 
  

Lan baldintzak 

 Feminizidioa  Ordainsari politika  

 Genero-indarkeria  Sailkapen profesionala 

 Jazarpen-puntu beltza  Kristalezko sabaia 

 
X Barne komunikazioa 

 
Parekidetasuna 

 Kanpoko komunikazioa  Intersekzionalitatea, aniztasuna 
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 Komunikazio ez-sexista  Genero ikuspegia 

 
Gardentasuna 

X 
Emakume erreferenteen 
ikustaraztea 

 Publizitatea  Autodefentsa feminista 

 
Nazioarteko egunak: kanpaina 
22O, 8M eta 25A 

 Ahalduntzea  

 Formazioa eta sensibilizazioa  LGTBIQ+politikak 

 STEAM  Berdintasunezko 
maskulinitateak 

 Mentoretza  Emakume migratzaileak 

X Barne promozioa   Gizarte esku-hartzea 

 
 

DESKRIBAPENA: 
 

2021eko azaroan My Velatia sortu zen, Velatia taldeko enpresa guztietan 

bultzatutako barne-komunikazioko plataforma eta tresna bat, enpresa horietako 

langileentzat interesgarriak diren albisteak eta informazioa partekatzeko 

helburuarekin. Tresna horrek app gisa edo modu klasikoan jardun dezake, web-

orri gisa, eta nominak hasiera batean langileen artean (lantegikoak zein 

bulegokoak) partekatzeko irtenbide gisa sortzen da, taldearen intereseko albisteez 

gain, elkarreraginean aritzeko eta erabiltzaileen erreakzioak sartzeko 

gaitasunarekin. 

 

Testuinguru horretan, Ormazabalgo eta Konpainiako Giza Kapitalaren arloko 

langileek (aurrerantzean, «OYC») tresna hori baliatu ahal izan zuten 

berdintasunarekin lotutako albisteak helarazteko eta ikusarazteko: berdintasun-

plana bera ezartzeko aurrerapenetatik, egun seinalatuen inguruko ekimenetatik 

(«8 M-25»), hainbat profiletako langileek beren jardun-eremuan lortutako 

lorpenetatik, bai eta intereseko beste eragile batzuekin lankidetzan aritzetik ere, 

barne-sustapeneko eta talentuko gaiarekin. 
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"My Velatia" app-aren xehetasuna 

 

Beste ekimen, albiste eta informazio partekatu batzuen artean, honako hauek adierazten dira: 

 

• Talentu Ezkutuko Jardunaldia, CIFP Zornotza/LH II (2021eko azaroa). Lanbide-heziketari 

buruzko jardunaldia, Itxaso Mendizabal lankidearen parte-hartzearekin, heziketa-zikloko ikasle 

gisa duen esperientzia pertsonalaren berri emanez, eta industria-sektoreko enplegagarritasun-

adibideak eta prestakuntza teknikoko emakumezko erreferenteak azaltzeko, industriara talentu 

gazteak erakartzeko. 

 

• Industriaren eguna (2022ko martxoa). Zornotzako LHIKko ikasleen bisita enpresaren 

instalazioetara, taldeko profil teknikoko langile batek BECen egindako azken ekitaldian parte 

hartuta. 

  

• Ingeniaritzako Emakumeen Nazioarteko Eguna (ekainaren 23a). Bideo bat zabaltzea, hainbat 

enpresatako langileen parte-hartzearekin, Nazioarteko egun hori ospatzea, emakumeek sektorean 

egiten duten ekarpena eta rol horiek ingurunean industria-bokazioak pizteko duten eragina 

balioetsiz. 
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• OYCen II. Berdintasun Plana hedatzea (2022ko maiatza). 

• Emakumea eta lidergoa saria (2022ko maiatza). Zuzendaritzak Miren de la Cruzen hautagaitzari 

laguntzea. OYCko profesionala da eta profil teknikoa du. Deusto Business Schoolek sustatutako 

sariaren lehen edizio honetan finalista gisa hautatu zuten. 

• 8M. Zuzendaritzak zorionak eta eskerrak eman dizkie erakundeko emakumeei, erakunde 

askotarikoagoa, berdintasunezkoagoa eta lehiakorragoa eraikitzeko eta OYCn gero eta emakume 

gehiago edukitzeko erreferente izateko egin duten ekarpenagatik. 

Hilabeteak igaro ahala, langileak ikusgai jartzeko eta kokatzeko biltegi bihurtu da indarrean 

dagoen berdintasun-planean egindako aurrerapenak. Ekimen horiek kristalezko sabaia apurtzen 

saiatzen dira eremu maskulinizatu batean, energia elektrikoaren banaketa-sektorean, hain zuzen. 

 

ALDERDI BERRITZAILEAK: 

Aplikazioa irtenbide teknologiko bat da, enpresako profil guzti-guztiei (langile, teknikari eta 

zuzendariei) bestela posible izango ez litzatekeen informazioa helaraztea ahalbidetzen duena, eta 

arrakala digitalak ezabatzen laguntzen duena. 

Berdintasunaren arloko informazioa langile guztiengana arin eta modu digitalean iritsi ahal izatea, 

bestela, ohiko baliabideekin – Oharrekin informazio-paneletan edo aldizkarietan paperean ez 

litzateke bideragarria izango edo irismena askoz txikiagoa izango litzateke. 

Emaitzak (inpaktu positiboak edo eragin negatiboen murrizketa): 

• Berdintasunaren arloko informazioa zabaltzea langile guztiei (378 pertsona). 

• Enpresako emakumezko erreferenteak ikusarazteko erakusleihoa, talentu femeninoa erakartzea 

adar tekniko industrialetan gaitzeko eta sektore maskulinizatuetan lan-irteerak egiteko. 

• Genero-ikuspegia txertatzea arlo horretako barne-komunikazioko, sentsibilizazioko eta 

informazioko estrategian. 

•Zuzendaritzaren babesa. 
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• Erakunde-kultura berdintasunezkoagoa, gardenagoa eta parte-hartzaileagoa sustatzea. 

 

KUDEAKETAN INTEGRATUA: 

Ekintza planifikatu bat da, eta, hasiberria bada ere, asmoa da modu iraunkorrean mantentzea. 

Era berean, jarraipen-sistema bat du, monitorizazioaren bidez, albiste bakoitzaren bistaratzeak eta 

erreakzioak kontabilizatzeko eta, hala badagokio, hobekuntzak sartzeko. 

 

ERAGINKORRA: 

Komunikazio-talde korporatiboak taldeko enpresa guztientzat irispide orokorra duen plataforma 

kudeatzen du, eta maila horri dagozkion komunikazioak sortzen ditu. Gainera, OYCn Giza 

Kapitalaren departamentuko pertsonak arduratzen dira berdintasunaren arloko albisteak 

zuzenean idazteaz edo beste hedabide batzuetan (LinkedIn, twitter...) argitaratutako edukiak 

egokituz. Hilean 2 albiste argitaratzen dira, batez beste. Aplikazioa bateragarria da Android eta IOS   

aplikazioekin. 

 

PARTE-HARTZEA ETA PRAKTIKAREN IRISMENA: 

Plataforma horrek komunikazio korporatiboan eta giza kapitalean diharduten pertsonen zuzeneko 

partaidetza du erakunde bakoitzean, eta, interaktiboa denez, enpresako langile guztiengan du 

eragina, gaur egun 378 pertsona ( % 12 emakumeak eta % 88 gizonak). 

Aldizkako eguneratzeak aurreikusten dira, bai eta hobekuntzak eta garapen berriak sartzea ere, 

etengabeko jarraipenaren bidez. 

 

DOKUMENTATUA: 

MyVelatia barne-erabilerako aplikazioa da, eta enpresako langile guztiek deskarga dezakete.  

Edukiak  webgunean ere argitaratzen dira. 
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ARRAKASTA-FAKTOREAK: 

 

• Berdintasunaren arloko albisteak helarazteko eta barne-komunikazioko zeharkako tresna 

batean genero-ikuspegia txertatzeko aukera. 

 

• Tresnaren erabilgarritasuna txantiloi eta profil guztietara iristen den ezaugarria da, bestela ezin 

izango litzatekeena sartu. Irakurketaren maiztasuna handituz joan da hilabeteak igaro ahala, eta 

ohiko tresna bihurtu da enpresaren barne-komunikazioan. 

 

• Albisteek plantillaren % 32 inguruko batez besteko bistaratze-tasa lortu dute, hau da, 120 

pertsona baino gehiago albiste bakoitzeko. 

 

• Goi-zuzendaritzaren babesa du, eta emakumeen talentua ikusaraztearekin lotutako albisteei 

dagokienez, gerentziaren inplikazio pertsonala du Emakumea eta Lidergoa sarirako hautagaitzari 

eta martxoaren 8aren inguruko argitalpenari babesa helarazi nahi izateko. 

 

• Aurrekontuan jasotako tresna, kudeaketan integratua (komunikazio-plana) eta zeharkakoa 

Tresna Velatiatik kanpoko softwarea garatzen duen enpresa batena da, Happ«donia», eta hura 

erabiltzen aditua den ezagutza teknikoa ematen du. 

 

• Borondatezko tresna da, eta gailu mugikor korporatiborik ez duten pertsonentzat, gailu pribatu 

batean deskargatu behar da, posta kontu partikular baten bidez. Horrek erresistentzia sortzen du 

pertsona batzuengan, eta, horregatik erabiltzaileak gal ez daitezen, web formatuko sarbidea 

konfiguratu da, eta horrek ez du eskatzen posta kontu partikular bat erabiltzea. Gainera, 

MyVelatian sartzeko aseguramendu-mekanismo gisa, nomina biltegi honetan bakarrik dago 

eskuragarri, ez dago eskuz entregatzerik, ezta posta elektronikoz bidaltzerik ere. Erabaki horrek 
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gutxienez hilean behin sartzea bermatzen du, eta informazioa irakurtzea eta kontsultatzea 

errazten du, tresna informazio- eta kontsulta-baliabide gisa integratzea sustatuz. 

 

• Produkzio-lanetan diharduen kolektiboak, oro har, maizago erabiltzen ditu LinkedIn motako sare 

sozialak. Horregatik, Giza Kapitalaren taldeak berdintasunaren aldeko edukia duten mezuak 

egokitu eta zabaltzen ditu barne-tresna horren bidez, OYCko pertsona guztiek ezagut ditzaten. 

 

TRANSFERIGARRITASUNA: 

 

Industria-arloko enpresentzat eta enpresa maskulinizatuentzat bereziki egokiak diren beste 

erakunde batzuetan erraz erreplika daitekeen praktika da, eta tailerreko langileak, oro har, ohituta 

daude barne-informazioa modu eta euskarri klasikoagoen bidez jasotzera (bilerak, informazio-

panelak). 

 

Bereziki baliagarria da, halaber, berdintasun-planaren baitako aurrerapenei eta jarduketei 

buruzko informazioa helarazteko. 

 

Praktika hori zure erakundeari erantzun edo egokitu nahi diozuenari gomendatzen diogu 

hasieratik tresna hori ezartzea, berdintasunaren aurrerapenarekin lotutako albiste guztiak 

zabaltzeko bide gisa, batez ere beste bitarteko formalago batzuen edo langile guztientzat 

eskuragarri ez dauden beste bitarteko batzuen bidez, hala nola posta elektronikoaren bidez, 

lekurik izango ez luketenentzat. 

 

IKASKUNTZA: 

 

Hobekuntza posible bat da langileak inplikatzea lotutako ekimenak eta berriak ezagutzeko iturri 

gisa. OYCko pertsonen lankidetzarik gabe, litekeena da berdintasunaren ikuspegitik ekintza edo 

ekimen positiboak egitea eta edukiak sortzen dituen Giza Kapitala ez ezagutzea. 
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PRAKTIKA  EGIAZTATZEN  DUEN MATERIALA: 

Eranskinean, arestian deskribatutakoa ilustratzen duten eta praktikaren izaera zehatz-mehatz 

ulertzen laguntzen duten adibideak ematen dira. 

 

ERANSKINA: 

 

Tresnaren bidez partekatutako albisteen eta informazioen pantaila-irudiak ageri dira, ordena 

kronologikoan. 

Era berean, giza kapitalaren zuzendaritzatik bidalitako mezu elektronikoak erantsi dira, app-a  

Merkaturatu dela eta. 

 

ALBISTEAK 

 

2021EKO AZAROA 
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ABENDUA 2021 
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MARTXOA 2022 
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MAIATZA 2022 
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EKAINA 2022 
 
 

 
 
 
 
 

LANGILEENTZAKO INFORMAZIO EMAILAK 
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