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aurre egin ahal izateko nolabaiteko “berme fondorik”. Erakundeek lan legeria urratzen 
badute eta horrek ezohiko ordainketa egiteko betebeharra ekartzen badu, gerta liteke 
erakundearen jardun osoa edota zuzendaritza batzordeko pertsonen ondasunak zalan-
tzan jartzea.

Hori dela eta, badirudi beharrezkoa dela egon daitezkeen ezohiko ordainketa horiei aurre 
egin ahal izateko fondoak eduki ahal izateko neurriak antolatzea. Halaber, beharrezkoa 
litzateke erakundeen lan eta finantza egoera hobetzea. Horrela, edozein enpresa pribatu 
edo publikoren eskubide edo baldintza normalizatuak bermatu ahal izango lirateke.

6.Langileen prestakuntza iraunkorra bultzatzea.

Aurreko gomendioan heldu zaio jada prestakuntza planetan sar litezkeen kontzeptuak 
gain hartzeko beharrari.

Kasu askotan, batez ere erakundeak oso boteretsuak direnean edo langile ugari dituz-
tenean, erakundeak berak bere planak lantzeko eta langileriaren prestakuntza beharrak 
betetzeko gaitasuna izaten du.

Beste hainbat kasutan (erakunde txikien kasuan batez ere), ordea, interes edo behar 
komunak bilatu beharko lirateke, horiei elkarrekin erantzute aldera.

Uste dugu bi kasuetan administrazioen papera prestakuntza beharrei ahalik eta erantzun 
onena ematea bultzatzea edo horretan laguntzea izan beharko litzatekeela, kontuan har-
tuz zeintzuk diren erakundeen ekimenak (horrelakorik dagoenean) edo behar komunei 
erantzuna ematen dieten prestakuntza planak bultzatuz.

7.Profesionalki “erretzea” saihestu edo gutxitzeko ordezkapen, txandakatze, 

arnas aukerak eskaintzea.

Konpromiso pertsonalaren maila handia bada ere, sektore honetan oso ohikoa, eguneroko 
lanak desgaste handia dakar, batez ere zerbitzu batzuetan edo baldintza zehatzetan arituz 
gero.

Errealitate hori Arartekoak ikusi ahal izan du zerbitzu ezberdinei eginiko bisitetan, adibidez 
jokabide arazo larriak dituzten nerabeei arreta eskaintzen dieten zentroei eginikoetan. Horrek 
estres handia, laneko bajak, taldearen ezegonkortasuna... bezalako arazoak ekartzen ditu. 
Kasu larrienetan talde osoak baja hartzea, erakunde batek baliabide bat kudeatzeari ezezkoa 
ematea, edo Administrazioak hura kudeatzeko prest egongo den erakundea topatzeko 
zailtasunak izatea ere gertatu da.

Ez da erraza izaten horrelako egoerak gainditzea. Aitzitik, ez dirudi pertsonen irteera egon 
daitekeen konponbide bakarra denik. 

Arazo horren gainean jarraipena egin beharko da eta hari arreta gehiago eman beharko zaio. 
Horrela, hitzarmenen eta kontratuen hurrengo edizioetarako kontuan izan beharreko beste 


