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KZGUNEA EUSKADIKO
HERRITARREN ERABATEKO
DIGITALIZAZIOA SUSTATZEKO
ZENTROEN EUSKAL SAREA DA

aurkez
pena

Proiektuak 14 urte ditu jada, eta horiek
babesten dute KZgunearen helburu
nagusia: eten digitala murrizten
laguntzea, denbora horretan eskuratutako ezagutzak finkatzea eta murgiltze
teknologikoan laguntzea, gero eta digitalagoa den ingurune batean.

Helburu horren paraleloan, KZguneak
zerbitzu osagarriak eskaintzen ditu
teknologia berriei aurre egin nahi dieten
erabiltzaileen premiei erantzuteko.
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KZGUNEA ERABILTZAILEEN
BEHARRIZANETARA
EGOKITZEN DA

Gure ahalegin guztien xedea da eten
digitala murriztea, eta horretarako, ikaskuntza formula berriak lantzen ditugu, gure erabiltzaileen premiekin bat
datozenak.
Euskadiko ingurune teknologikoak eboluzionatu ahala, KZgunearen zerbitzuak
eskatzen dizkiguten premietara egokitzen
ditugu.

aurkez
pena

AURREZ–AURREKO
FORMAKUNTZA

KZgunea zentroetan programatutako
ikastaroak, erabiltzaileen intereseko gaiei
buruzkoak eta hainbat teknologia mailatara
egokitutakoak.

AUTOFORMAKUNTZA

KZgunearen webgunean eskuratu eta
jaitsi daitezkeen edukiak, autoebaluazio
ariketekin.

HITZALDIAK

URRUNEKO FORMAKUNTZA

Gai teknologikoei buruzko informazio
saioak, KZgunea zentroetan eta beste
instalazio batzuetan programatutakoak.

Programatutako ikastaroak, erabiltzaile
bakoitzak nahi duen erritmoan egiteko
tutorearen laguntzarekin.

TUTORETZAK

Beste formakuntza mota batzuetan
emandako gaiei edo kontzeptuei
buruzko zalantzak argitzeko laguntza.
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KZGUNEA AKTIBOKI ARITZEN DA
LANKIDETZAN ERAKUNDE ETA ELKARTEEKIN, ETA HARTARA, HERRITARREKIN
DUEN LOTURA SUSTATZEN DU

IT-TXARTELA
IT Txartelak egiaztatzeko
probak

LANBIDE
Enplegu eskatzaileen
formakuntza, Lanbiderekin
lankidetzan

EMAKUNDE
Emakumeen elkarteetarako
edo taldeetarako formakuntza

IKANOS
IKANOS proiektuarekin
lankidetza: konpetentzia
digitalak
IZENPE
IZENPE herritarren
ziurtagirian alta emateko
laguntza

aurkez
pena

ITSASONTZI-JOKOA
itsasontzi-jokoa, sinadura
digitalerako

METAPOSTA
Metapostan alta emateko
izapideak eta laguntza tutoretza
pertsonalizatuarekin
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268
ZENTRO

nuestra
gure
sarea
red

BIZKAIA
118 zentro
8o/egun: 22
4o/egun: 18
JEA*: 78

EUSKADI OSOAN

%44

APP ANDROID / IOS

GIPUZKOA
93 zentro
8o/egun: 18
4o/egun: 17
JEA*: 58

%35

%21

ARABA/ÁLAVA
57 zentro
8o/egun: 4
4o/egun: 8
JEA*: 45

* JEA Jardueraren eskaeraren araberakoak
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KZgunea
guztiontzat

gure
sarea

gizonak

%

191.147

%

emakumeak

ERABILTZAILE, GUZTIRA
245.592

ESTATISTIKAK
ERABILTZAILEAK

AKTIBOAK

LAN
ESKATZAILEAK

IKASLEAK

ERRETIRATUAK

ETXEKO LANAK
EGITEN DITUZTENAK

189.724

112.972

55.273

42.279

35.836

%43,4

%25,9

%12,6

%9,7

%8,2
ZEHAZTU GABE %0,2

KZGUNEA, URTEETAN ZEHAR,
ERABILTZAILEEN FORMAKUNTZA
PREMIETARA EGOKITZEN JOAN DA

Egungo eskaerari egokitutako ikastaroen
katalogo bat daukagu teknologia berrien arloan.
Formakuntzak pertsona ororentzat eta maila
desberdinetakoentzat dira, eta urtez urte gai
berriak txertatu dira.
2015ean KZgunearen formakuntza plan berri bat
ezarri zen. Egitasmo horretan, hainbat formakuntza
ibilbide diseinatu dira erabiltzaileen jardueren orientazioa errazteko, eta, hartara, beharrezkoak diren ikastaro guztiak betetzeko, haien aukeren arabera.

IBILBIDEAK 2015
FORMAKUNTZA
E-ADMINSTRAZIOA
15 ikastaro

GOOGLE APPS
7 ikastaro

Aurreko urteetan bezala, KZguneak eten digitala gainditzeko lan egiten du. Hori horrela, Oinarrizko Interneta
da gehien eskatzen den ikastaroa, eta, ondoren, Tresna
ofimatikoak eta Sare sozialak. Arestian aipatutako ikastaroetan parte hartu ondoren, Google Apps edo Irudia
eskatzen dira formakuntza osagarri gisa.
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IKASTAROAK

908

PARTEHARTZAILEAK

ORDUAK

5396 6065

Irudia

IKASTAROAK

PARTEHARTZAILEAK

ORDUAK

2750 16414 26776
Oinarrizko Interneta

AURREZ AURREKO FORMAKUNTZA
FORMAKUNTZA MODULUAK

IRUDIA
4 ikastaro

OINARRIZKO INTERNETA
28 ikastaro

OFIMATIKA / SOFTWARE LIBREA
5 ikastaro

SARE SOZIALAK 2.0
7 ikastaro

KZgunearen ikastaro guztiak gure
> Moodle formakuntza plataforman
aurki daitezke.

IKASTAROAK

IKASTAROAK

24

PARTEHARTZAILEAK

60

ORDUAK

41

1250

PARTEHARTZAILEAK

ORDUAK

7592 7122

Sare Sozialak 2.0

e-Administrazioa

IKASTAROAK

1182

PARTEHARTZAILEAK

ORDUAK

7018 7186

Google Apps

IKASTAROAK

PARTEHARTZAILEAK

ORDUAK

1587 11707 9424
Software Librea + Ofimatika
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Duela bi urtetik, KZguneak tutoretzapeko urruneko formakuntzaren alde egin du
eta KZgunearen formakuntza planaren
baitako beste modalitate bat bihurtu da.
2015ean, ikastaroen katalogoan 14 ikastaro gehitu
ziren. Aldi horretan, 2.000 pertsonak baino gehiagok
eman dute izena formakuntzako modalitate horretan,
eta horien %25ek egin dute ikastaroa oso-osorik.

Emandako ikastaroak

Izena eman dutenak

Google aplikazioak kudeaketa pertsonalerako

207

Gazteen enplegu bilaketa eta YouRock

6

Interneten lana bilatzea

179

Dropbox

287

Facebook

72

Instagram, bildu eta partekatu zure unerik
onenak

29

Marka pertsonala eta Linkedin

165

Ofimatika orokorra

317

Pinterest

175

Sare sozialak

287

Argazki ukitua, GIMPekin

68

Android Sistema Eragilea

275

Twitter

29

Wordpress: sortu zure web ataria

364

URRUTIKO FORMAKUNTZA

IKASTAROAK

36

PARTEHARTZAILEAK

564

IZENA EMAN
DUTENAK

2460

ORDUAK

808

formakuntza
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Aurrez aurreko formakuntzarekin
eta urruneko formakuntzarekin
batera, formakuntza modalitate
berriak ere txertatu dira: Hitzaldiak, Tutoretzak eta Autoformakuntza.
Erabiltzaileek eduki hori kontsulta
dezakete eta, beharrezkoa izanez
gero, dinamizatzaileek eskainitako
tutoretzekin osatu, ikastaro horietako zalantzak argitzeko edo kontzeptuak azaltzeko laguntza gisa.
Hitzaldiak informaziozko saioak
dira interes orokorreko gaiei buruz,
eta KZguneako zentroen ondoko
geletan eskaintzen dira, partaidetza
handiarekin.

forma
kuntza

HITZALDIAK

HITZALDIAK

Emandako
ikastaroak

Partehartzaileak

Orduak

Hitzaldia - Marka pertsonala

4

45

8

Hitzaldia - e-Partaidetza parte hartzeko
atariak

3

18

6

Hitzaldia - Hobe aurre hartzea sendatzea
baino. Nerabeak eta Smartphone-ak

3

52

6

Hitzaldia - Pribatutasuna sare sozialetan

6

54

12

Hitzaldia - Android sistema eragilea

18

231

36

Hitzaldia - IOS sistema eragilea

1

11

2

35

411

70

GUZTIRA

TUTORETZAK

EMANDAKO
TUTORETZAK

832

PARTEHARTZAILEAK

909

ORDUAK

843

AUTOFORMAKUNTZA

8500
BISITA BAKAR
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KZGUNEA ZENTROEN ERABILERAREN LAGAPENA
MODALITATEAK

KZGUNEAK AKTIBOKI
LANKIDETZAN DIHARDU
BERE ZERBITZUAK
ESKATZEN DITUZTEN
UDAL, ERAKUNDE,
INSTITUZIO EDO
ELKARTEEKIN

KZgunea zentroetara egunero joaten
diren pertsonez gain, beste batzuk ere
baditugu, KZgunea zentroak erabiltzea
eskatzen duten udalen, erakundeen, instituzioen edo elkarteen
lankidetzaren eskutik hurbiltzen direnak, haien erabiltzaileei formakuntza
eskaintzeko.
Lankidetza asko iraunkorrak dira,
eta, hortaz, proiektuari balio erantsia
ematen diote.

ESPAZIO FISIKOA
Zentroa lagatzea azpiegitura
erabiltzeko; kolaboratzaileek jartzen
dituzte trebatzaileak

ESPAZIO FISIKOA
+
DINAMIZATZAILEAK
Zentroa lagatzea azpiegitura
erabiltzeko, formakuntzak eskaintzeko
dinamizatzaileen zerbitzuekin
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LANBIDE
FORMAKUNTZA

KZGUNEAK EMANDAKO
AURREZ AURREKO
IKASTAROAK
DATUAK

KZgunearen lankidetza garrantzitsuenetako
eta aberasgarrienetako bat Lanbiderekin
2013az geroztik duena da.

ENPLEGU
ESKATZAILEENTZAKO
FORMAKUNTZA

Bi erakundeen xedea da lan eskatzaileak
trebatzea eta Interneten oinarrizko
ezagutza batzuk irakastea, pertsona horiek
enplegu bilaketak egin ahal izan ditzaten
sarearen bidez edo Lanbiderekin izapide
elektronikoak egin ahal izan ditzaten.

LANBIDEK EMANDAKO
AURREZ AURREKO IKASTAROAK
DATUAK

Hastapeneko ikastaro horiez gain, KZguneak aretoak lagatzen ditu Lanbideko orientatzaileek lan eskatzaileak trebatzeko enplegura begirako beste gai batzuetan.

KZGUNEAK EMANDAKO
URRUNEKO IKASTAROAK
DATUAK

2015ean, Lan-bilaketa Interneten Lanbiderekin ikastaroa sortu da. Urruneko
ikastaroa da eta KZguneako dinamizatzaileen tutoretzapean egiten da. Ikastaro
honek 4 asteko iraupena du

≈500

59

PERTSONAK

≈1300

83

PERTSONAK

IKASTAROAK

PERTSONAK

IKASTAROAK

IKASTAROAK

7

192

BEHARGINTZA / SARTU
FORMAKUNTZA

KZgunea Lanbiderekin lankidetzan aritzen da
laneratzen laguntzen, baina beste erakunde
batzuei ere laguntzen die.

BEHARGINTZA
Oinarrizko formakuntza ematea enplegu
eskatzaileei, eta ikasgelak lagatzea, ekintzailetzarekin lotutako formakuntzarako. Formakuntza hori kanpoko profesionalek
ematen dute.

SARTU
Ikasgelak lagatzea Arabako nahiz Bizkaiko
zentroetan, lana bilatzeko orientazioa eskaintzeko.
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EMAKUMEEN
FORMAKUNTZA

EMAKUMEAK SAREAN
FORMAKUNTZA
TEKNOLOGIEN BIDEA
HASTEN

ATERA ETEKINA
E-ADMINISTRAZIOARI

NIRE ELKARTERAKO
WEBGUNE BAT

KOMUNIKAZIO
PLANA

SARE
SOZIALAK

lanki

Laugarren urtez jarraian,
KZguneak eta Emakundek
elkarrekin lanean jarraitu dute
emakumeen elkarteei formakuntza
eskaintzeko.
Emakumeak Sarean izeneko
lankidetza horren xedea da teknologia berriak erabiltzen ikasi nahi
duten emakumeen elkarteek erraz
eta emakumeen taldeetan egin
ahal izatea.
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BESTE TALDE BATZUEI
BIDERATUTAKO
FORMAKUNTZA

UDALAK

LEHENDAKARITZA

KZgunearen lankidetzen artean, esanguratsuenetako bat
udalekin dituenak
dira

KZgunea aretoak errazteaz gain, aretoak uztea edota
dinamizatzaileek formakuntza eskaintzea ere eskatzen
dute udalak lankidetzan aritzen diren taldeetarako.
Azpimarratzekoa da 16 urtetik beherakoekin egindako
ikastaroak. Scratch eta App Inventor gaiei buruzkoak
izan ziren eta hainbat udalek bultzatu zituzten. Gainera,
gurasoentzako Interneteko segurtasunari eta berdintasunari buruzko ikastaroak ere egin ziren.

KZgunea beste
erakunde batzuekin ere
aritu da lankidetzan

JUSTIZIA ETA HERRI
ADMINISTRAZIOKO SAILA
GIPUZKOAKO MERKATARIEN
FEDERAZIOA
CEPA

TALDEAK
LANKIDETZAK

HAZI
HABE
+55
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EZGAITASUNEN
BAT DUTEN
PERTSONENTZAKO
FORMAKUNTZA

Beste urte batzuetan bezala, KZgunea
elkarlanean aritu da hainbat elkarte eta
erakunderekin, formakuntza jarduerak
eskaintzeko ezgaitasunen bat edo dibertsitate funtzionala duten pertsonei.
Hiru lurralde historikotan eskaini
dira formakuntza horiek, eta talde
desberdinek hartu dute parte.

ELKARTEAK
LANKIDETZAK

BURUKO
GAIXOTASUNA
DUTEN
PERTSONENTZAKO
FORMAKUNTZA

Dibertsitate funtzionala duten pertsonekin lan egiten dugun moduan, oinarrizko formakuntzak ere eskaintzen
dira buruko gaixotasunak dituzten
pertsonen gizarteratzea errazteko.

ELKARTEAK
LANKIDETZAK

ARABAKO ZENTRO OKUPAZIONALAK
Ezgaitasun intelektual sakona izanda laguntza orokortua behar duten pertsonentzako zentroak. KZguneak laguntza eskaintzen die, formakuntza egokitua emanda KZguneak Araban dituen zenbait zentrotan.
LANTEGI BATUAK
Irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, eta helburutzat du ezgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatzea eta
lortzea. Kasu honetan, Arabako zentro okupazionaletan bezala,
KZguneak ikastaro egokituak eskaini ditu Bizkaiko zentroetan.

AVIFES
Buruko gaixotasuna duten pertsonen eta haien
senideen Bizkaiko elkartea.
BARAKALDOKO EGUNEKO OSPITALEA
Arreta psikiatrikorako eta buruko osasunerako
eguneko zentroa.

FEVAS
Ezgaitasun intelektuala duten pertsonentzako oinarrizko formakuntza
Bizkaiko hainbat zentrotan.
GUREAK
Helburutzat du ezgaitasuna duten pertsonen integrazioa. KZgunean
Interneti buruzko oinarrizko formakuntza eskaintzen zaie pertsona
horiei, eta horrez gainera, laguntza espezifikoa ematen zaie nabigazio
zerbitzuaren erabileran.
ATZEGI
Atzegiren helburu nagusia Gipuzkoako pertsona ezgaitu intelektualen bizi
kalitatea hobetzea da. Elkartearen jardueretako bat bertako begiraleek
ematen duten formakuntza da. KZguneak ordenagailuak ipintzen ditu
haien eskura zentroetan.

lankide
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AUTONOMOENTZAKO ETA
MIKROENPRESENTZAKO
FORMAKUNTZA

lankide
tzak

Urtetik urtera sendotzen doan beste lankidetza bat KZguneak Mikroenpresa Digitala eta Inplantalaris ekimenekin duena
da. Elkarlan horien xedea da autonomoak
eta enpresa txiki eta ertainak teknologia berrietan trebatzea.

Industriaren Suztapen eta Eraldaketarako Baltzua
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial

MikroenpresaDigitala

Mikroenpresa Digitalaren kasuan,
lankidetza honako honetan datza: espazioak lagatzea formakuntza ikastaroak eskaintzeko eta gure Moodle
formakuntza plataforman espazio
bat lagatzea, bai eta KZguneak egindako ikastaroren bat baliatzea ere.
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GELAREN ERABILERA
DATUAK

+55

Lehendakaritza

Behargintza

Arabako Aldundia

Gipuzkoako Merkatarien Federazioa

HABE

Atzegi

Udaletxeak

HEHZ

Justizia eta Herri

FEVAS

Inplantalaris

Sartu

Administrazioko Saila

ORDUAK

1535

PARTE-HARTZAILEAK
IKASTAROAK
1532

746
105
473

58
1110
140
8
20

37

7

10

34
44

109
2

4
4

52

5
20

5
91
7

13

60

7
83

11

92

726

110

colabora
ciones
176

139

140

82

10

140

GELAREN ERABILERA
+ DINAMIZATZAILEAK
DATUAK
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Avifes

Behargintza

Arabako Aldundia

Gureak

Udaletxeak

HEHZ

Esperientzia eskola

Eguneko ospitalea

Lantegi Batuak

ORDUAK

647

PARTE-HARTZAILEAK
IKASTAROAK
654

92
434

624

24

40

56

59

48
287
4

5

71

70

412
7

51
76

16

42

32

188

270
84

38

209

LANKIDETZAK
DATUAK

Industriaren Suztapen eta Eraldaketarako Baltzua
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial

GELAREN
ERABILERA

GELAREN
ERABILERA +
DINAMIZATZAILEAK

MikroenpresaDigitala

URRUTIKO
FORMAKUNTZA

18

3416

1327

PERTSONAK

PERTSONAK
IKASTAROAK

192

ORDUAK

3820

IKASTAROAK

628

ORDUAK

1256

588
PERTSONAK

83

IKASTAROAK

ORDUAK

758

59
PERTSONAK
IKASTAROAK

7

ORDUAK

280

120

colabora
ciones
PERTSONAK

IKASTAROAK

9

ORDUAK

71

BESTE ERAKUNDE
BATZUK BABESTEA

IT TXARTELA
Informazioaren Teknologietako
oinarrizko ziurtagiriak
>

KZgunea zentroak teknologia berrietan trebatzeko
leku bat baino askoz ere
gehiago dira.
Erabiltzaileek IKTekin
zuzenean lotuta dauden
eta KZguneak babesten
dituen beste erakunde
batzuen zerbitzuez gozatu ahal izango dute.

www.it-txartela.net

Informazioaren Teknologietako
oinarrizko ziurtagirien sistema bat
da. Horiek lortzeak ziurtatzen du
Internet eta beste tresna informatiko batzuk erabiltzen dakigula,
eta herri administrazioek eskainitako zenbait lanpostutarako
sarbidea errazten dute.
Azpiegitura baldintzei eta hedapen
geografiko handia izateari esker,
KZgunea zentroak erreferentzia
bihurtu dira proba horiek egiteko.

METAPOSTA
Interneteko postontzia eta kutxa
gotor elektronikoa
>

www.metaposta.com

Interneteko postontzia eta kutxa
gotor elektronikoa da, eta dokumentazioa modu konfidentzialean,
seguruan, azkarrean eta doakoan
hartzeko eta biltegiratzeko aukera
eskaintzen du.

IZENPE
Herritarren ziurtagiria
>

www.izenpe.eus

IZENPE ziurtagiria sinadura elektronikodun ziurtagiria da, eta
hainbat administraziorekin eta
erakunderekin harreman telematikoa izateko aukera eskaintzen du.

721

Zerbitzu horretako alta izapidetu daiteke KZgunearen zeinahi zentrotatik.

4287
ESKATU DITUZTE

19

ESKATU DITUZTE

ITSASONTZI-JOKOA
IZENPEren itsasontzi-jokoa

38319
PERTSONA
AURKEZTU DIRA

5180
18307
AZTERKETA
EGIN DIRA

PERTSONAK GAINDITU, ETA
ZIURTAGIRIA ESKURATU DUTE

>

www.izenpe.eus

IZENPEren itsasontzi-jokoa, pasahitz batekin batera, autentifikatzeko aukera ematen du, eta
sinadura elektroniko aurreratua
erabiltzea hainbat erakunderekin
izapideak egiteko.
KZgunearen edozein zentrotan
eman daiteke alta eta aktiba daiteke itsasontzi-jokoa.

121
ESKATU DITUZTE
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eus
LURRALDE
NORTASUNA

Euskadi izanik KZgunearen jardueraren eremu
geografiko nagusia, eta lurralde horri erreferentzia
egiteko asmoz, KZgunea .eus domeinura
migratu da.

KZGUNEA
WEB ORRIA

KZgunea
sarean
hilean bisita

baino gehiago

Irisgarritasuna eta erabiltzailearekiko komunikazioa hobetu dira 2015ean:

KZGUNEAREN BLOGA

http://kzgunea.blog.euskadi.eus

KZGUNEAREN WEB ORRIA

http://www.kzgunea.eus
KZGUNEAREN URRUNEKO FORMAKUNTZAREN
PLATAFORMA

http://e-forma.kzgunea.eus

Gainera, migrazio horri esker, euskal gobernu
erakundeen atariekin bat etorri gara, aurretik
hartuta baitzuten jada .eus luzapena.

• Aukera berriak eskaini dira KZgunearen
erabiltzaileen gune pertsonalean, funtzionaltasun handiagoa eman baitzaio
formakuntza eskaeren eta datu pertsonalen
autokudeaketari; hartara, informazioa eguneratuta izateko aukera eskaini da, eta erabiltzaileek eskatutako ikastaroen egoerari
buruzko komunikazioa erraztu da.
• Jakin badakigu batzuen galderak beste
batzuen zalantzak izan daitezkeela, eta
informazio hori modu iraunkorrean eskaintzeko
asmoz, Ohiko galderak
atala sortu da.
• Aurreko urteetan bezala, erabiltzaileek zerbitzua hobetzeko egin dituzten ekarpenak
balio erantsia duten informazioa dira.
Iradokizun eta erreklamazio guztiak
erraz helarazteko, horiek izapidetzeko aukera
jarri da KZgunearen web orritik bertatik.

NOLA EMAN IZENA
KZGUNEAN?
NOLA EMAN IZENA
URRUNEKO IKASTAROEN
ITXAROTE ZERRENDAN?
NIRE GUNE PERTSONALERA
SARTZEKO PASAHITZA
GALDU DUT.
NOLA BERRESKURA
DEZAKET?

…
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KZGUNEAREN
SARE SOZIALAK

FACEBOOK

2300

atsegin dut

TWITTER
KZgunearen sare sozialak topagune eta komunikazio kanal nagusi bihurtu dira KZgunearen erabiltzaileen eta erabiltzaile ez direnen artean.
Ildo editorial erraza daukate, lagunarteko hizkeran oinarrituta eta ikus-entzunezko edukiez lagunduta.
KZgunearen sare sozialak dira proiektuaren zerbitzuak
hedatzeko bide nagusia.
KZgunearen sare sozialak ez dira hornitzen berezko
edukiez soilik. Gainera, informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin lotutako interes orokorreko
informazioa zabaltzen dute, hurbileko tonuan eta erraz
ulertzeko moduan.
Hori horrela, bisitari guztiek, edozein maila teknologiko dutelarik ere, IKTak ulertu eta horiei buruz apur
bat gehiago jakin ahal izango dute. KZgunearen sare
sozialetan informatzeaz gain, trebatu ere egiten da.

KZgunea

2409

jarraitzaile

YOUTUBE
+4500
erreprodukzio

bideo

+110

SLIDESHARE
bisita

38777

PINTEREST

12
+300
taula

pin

WOR D
PRESS

5710

bisita/hilabete
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KALITATEA KUDEAKETAN ETA
ETENGABEKO HOBEKUNTZA

KZguneak konpromisoa du kalitatea
bilatzeko eta zerbitzua etengabe hobetzeko. Espainiako Normalizazio eta Ziurtapen Agentziak (AENOR) helarazitako ISO 9001:2008
Kalitate Ziurtagiria berritu du, eta
berretsita geratu da arau hori beste
urtebetez betetzea.
Ziurtagiri hori berritu izanak, gainera,
KZgunearentzat IQNet Ziurtatzeko
Organismoen Nazioarteko Sareak
emandako diploma izatea dakar berekin.
Etengabe berrikusten eta hobetzen da
barneko Kalitate Plana, une oro egokitzeko proiektuak ezartzen dituen helburuetara eta jomugetara, eta hartara,
erabiltzaileen beharrizanak asetzeko.
Beti ere giza kudeaketa egoki batean
oinarriturik.

GOGOBETETZE
INKESTA

Zerbitzuen kartako zenbait konpromisorekin lotuta, eta KZguneako
erabiltzaileen iritzia garrantzitsua
denez, 1000 erabiltzaileri egin
zitzaien inkesta.
Eskuratutako datuak benetan onak
dira; izan ere, herritarrei eskaintzen diegun zerbitzuari dagokionez
%94,8ko gogobetetzea lortu dugu,
eta %93,3koa dinamizatzaileek
eskaintzen duten informazioari eta
arretari dagokionez.
Beste behin ere, agerian geratu
da Eusko Jaurlaritzak eta KZgunea
osatzen duen giza taldeak hartutako konpromisoa herritarren gogobetetzeari dagokionez.

ZALANTZAK

ETA ARAZOAK

KONPONTZEARI

BEGIRAKO

GOGOBETETZEA

ZERBITZUAREKIKO

GOGOBETETZEA

INFORMAZIOARI

ER-0922/2000

kalitatea

ETA ARRETARI

BEGIRAKO
GOGOBETETZEA

23

ZERBITZUEN
KARTA

KZGUNEAREN KONPROMISOAK
Formakuntza Planean urtean 80 ikastaro izatea gutxienez
eskuragarri

2015eko urtarrilean, KZguneak zerbitzuen
karta berria argitaratu zuen. Bi urteko indarraldia dauka eta AENOR agentziak ziurtatu eta berretsi zuen UNE 93200: 2008
arauan. Gainera, gutun hori Q-Epea sareak (kudeaketako bikaintasunarekin
konpromisoa duten EAEko erakunde
publikoen sarea) ziurtatu zuen lehen aldiz
puntuazio oso onarekin; Q-epea sarearen
historia osoko bigarren notarik onena izan
zuen, nabarmen gainditu zituen gainerako
erakundeen batez bestekoak, eta, horrela,
ziurtagiri bikoitza lortu zuen.
Karta horren helburua da KZguneak eskaintzen dituen zerbitzuen eta horietako
bakoitzerako hartu dituen konpromisoen
berri ematea, erabiltzaileen premiekin bat
etorrita. Horretarako, urte osoan saioak
egin ziren erabiltzaile aktiboekin, haien itxaropenak eta hobekuntzak helarazteko. Adituen talde batek jakinarazpen horiek aztertu eta abian jartzen ditu, ahal den heinean.
Konpromisoen urteko emaitza KZgunearen
web orriaren bidez jakinarazten da.

kalitatea

Tutoretzapeko sareko ikastaroetan 500 formakuntza
ordu izatea gutxienez

20

40

92

1148

Erabiltzaileen %60 gogobeteta egotea autoprestakuntza
zerbitzuarekin

%88,95

Erabiltzaileen %92 gogobeteta edo oso gogobeteta
egotea zentroko langileengandik jasotako informazioarekin
eta arretarekin

%93,3

Erreklamazioen %95ari 20 laneguneko gehienezko
epean erantzutea

%100

Aurreko puntuan adierazitako epean erantzun ez ditugun
erreklamazioen %100 40 laneguneko epean ebaztea

%100

KZgunearen web orrian argitaratutako zentroko langileen
aurrez aurreko ordutegia %90ean betetzea

%99,4

Ezarritako ordutegian zentrora joan ezin bada, kasuen
%100ean gure web orrian ematea horren berri
Erabiltzaileen %85 gogobeteta egotea irabazi asmorik gabeko
gizarte taldeetarako Interneten presentzia izateko laguntza
zerbitzuarekin

%99,56

%90

Hilean 2 berri interesgarri argitaratuko ditugu gutxienez
gure web orrian

2

Hilean 2 post/iruzkin argitaratuko ditugu gutxienez
gure blogean

8

Urtean 4 newsletter bidaliko dizkizugu gutxienez
KZgunearen zerbitzuen eta jardueren arloko berriekin

6

Erabiltzaileen %80 gogobeteta egotea KZgunearen
zerbitzuen eta jardueren berriekin

CDS-2009/0001

EMAITZA

%75,43
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AURREKONTUA

aurre
kontua
FORMAKUNTZAKO OPERATIBOA
3.198.300€
KOMUNIKAZIO SAREA
382.700€
EJIE AZPIEGITURA
489.300€
LANPOSTUAK
338.900€
KUDEAKETA ZENTROA
529.600€
HAINBAT
61.200€

ER-0922/2000

KZgunea Kudeaketa Zentroa
Tomas Zumarraga Dohatsua, 71 2º
01008 Vitoria-Gasteiz

CDS-2009/0001

+34 945 016 100
kzc@kzgunea.net
www.kzgunea.eus

