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AURKEZPENA
KZgunea Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak
(EJIE, SA) kudeatutako proiektu bat da, eta
Eusko Jaurlaritzaren Gobernantza Publiko eta
Autogobernu Sailaren mendeko Informazioaren
eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritzak
gainbegiratzen du.
Gure
bokazioa
modernitatez
eta
efikaziaz
jokatzen duen administrazio publikoa lortzea da,
herritarrengana bideratua; hori kontuan izanda, gure
eginbeharra da eskaintzen dizugun zerbitzuarekiko
konpromisoa azaltzea eta zabaltzea, kalitateestandarrak ezagutaraziz.
KZgunearen zentro-sarearen Zerbitzuen Karta
honek kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzeko
dugun borondatea azaltzen du, eta gure zerbitzuez
gozatzen duten pertsonak inplikatzen ditu, ekarpenak
eginda laguntza eskain diezaguten, gure jarduera
etengabe hobetzen joateko.
KZgunea Eusko Jaurlaritzaren eta erakunde
autonomoen ekimenak bideratzen dituen erreminta
bat da, eta herritarren zerbitzura ipintzen ditu
ekimenok, guztia ere Euskadiko toki-administrazioekin
lankidetzan jardunda.
Gure helburua herritar guztien zerbitzura jardungo
duen administrazioa izatea da, zurekin konpromisoak
hartuko eta kalitate-berme handienak beteko
dituena; horretarako, funtsezko elementua da
gardentasuna.
Halaxe bakarrik lortuko dugu hobetzea, alboz albo
lan eginda.
Xabier Arrieta Goiri
Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologien zuzendaria
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MISIOA
KZgunea zentroen Euskadiko sare publikoa, Eusko
Jaurlaritzaren Gobernantza Publiko eta Autogobernu
Sailaren Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritzaren menpe dagoena, 2001ean sortu zen, Euskadi Informazio Gizartean Planaren baitan.
Alfabetizazio digitalerako proiektu honen helburua, hasiera-hasieratik, zera izan zen, informazioaren eta komunikazioen teknologiak (IKT) erabiltzen irakasteko
zentro publikoen sare bat sortzea, Euskadiko udalerri
guztietan. Hori hala, KZguneak honako hau du helburu
nagusi: gizon-emakumeen gaitasun digitalak susta
tzeko zerbitzuak ematea, eten digitala murrizteko eta,
hala, Euskadi 2025 Eraldaketa Digitalerako Estrategiaren (EEDE2025) helburuak lortzen laguntzeko. Horretarako, honako funtzio hauek baliatuko dira:
• Ekipamendu informatikoz hornitutako zentroak
prestatzea, udal erakundeekin lankidetzan eta zentroetako langileek (hezitzaileak) zuzenduta, honako
zerbitzu hauek eskaintzeko:
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriei (IKT) buruzko formakuntza, modalitate ezberdinetan eskainitako hainbat gairen
inguruko ikastaroen bitartez, erabiltzaileen euren
gailu teknologikoen erabilera azpimarratuta.
- IKTen erabilera egokiari buruzko aholkularitza
pertsonalizatua, eskuragarri dagoen formakun
tzari laguntza eta balio handiagoa emateko eta,
hala, erabiltzaileei euren gailu teknologikoen erabileran laguntzeko.

MISIOA

• Beste erakunde publiko batzuek IKTekin lotuta
eskaintzen dituzten zerbitzuak babestea (ziurtagiri digitalen tramitazioa, Metaposta zerbitzuan altak
kudeatzea, gaitasun digitalak egiaztatzeko ziurtagiriak...).
• Enplegu-bilaketari bideratutako ekimenean
Lanbideri laguntza ematea, enplegu-eskatzaileak
trebatzeko lankidetza-hitzarmen baten bitartez.
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ESKUBIDEAK
KZgunea zentro batean doan izena eman ondoren,
gure zerbitzu guztiez gozatu ahal izateaz gain, honako
eskubide hauek ere izango dituzu:
• Zentroko langileen arreta jasotzea, euren denbora-erabilgarritasunaren arabera, lehentasun iriz
pideei erreparatuta, betiere zalantzak argitzeko
KZguneak bere sarean ematen dituen zerbitzuen
erabilerari buruz.
• Zentroak eta zentrootan eskainitako zerbitzuak
baliatu ahal izatea, gizon-emakumeen arteko berdintasun-irizpideei lotuta eta sexu-, jatorri- eta/
edo erlijio-arrazoiek eragindako diskriminaziorik
gabe.
• Zerbitzu guztiak doan erabili ahal izatea.
• Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan (euskara edo gaztelania) arreta
jaso ahal izatea.
• Zure datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatuta edukitzea eta zentroetan egindako jardueren pribatutasuna gordetzea.
• KZguneako Formakuntza Eskaintza osatzen duten formakuntza-ekintzetako izen-ematea kudea
tzea, gure webguneko Gune Pertsonalaren bitartez.
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BETEBEHARRAK
Halaber, KZgunean izena eman ondoren, zenbait betebehar hartuko dituzu zeure gain:
• KZguneko barne-araudia betetzea
(www.kzgunea.eus/eu/kzgunearen-araudia).
• Zentroaren ardura duten langileak erabateko
errespetuz eta adeitasunez tratatzea, eta haien
esana entzutea.
• Ez izan zentruko langile edo beste pertsonekiko
jokabide erasokor edo oldarkorrik eta haien askatasun pertsonal-sexualari edota duintasunari erasorik
ez egin.
• Interneten ibiltzeko denbora-mugak betetzea,
zentro bakoitzak finkatutakoaren arabera. Lehentasun osoa izango du beti zentroa formakuntzarako
erabiltzeak. KZguneak aldatu ahal izango du muga
hori, zentroaren inguruabar jakinen arabera, zerbi
tzua optimizatzeko irizpideak kontuan hartuta.
• Ez erabiltzea sexu esplizitua edota eduki xenofoboa, arrazista edo matxista duten webguneak, ezta
delituak sustatzen dituzten, legez kanpokoak diren
edo indarkeria akuilatzen duten webguneak ere.
• Ez erabiltzea instalazioak eta/edo azpiegitura, legez kanpokoak edo desegokiak diren beste edozer
jardueratarako.
• KZguneak ez daude jolastoki gisa pentsatuta; horrenbestez, eskaintzen dituen zerbitzuak bestelako
motibazio eta interesetarako baliatu beharko dira,
hala nola hezkuntzarekin, lanarekin, ikerketarekin
eta abarrekin lotuta.
• Zentroko altzariak, hardwarea eta softwarea
admi
nistrazioaren jabetza pribatua dira, eta hala
errespetatu behar dira. Elementu horiei asmo
txarrez egindako edozer kalte salatu egingo da
agintari eskudunen aurrean.
• Harremanetarako datuak eguneratuta eduki
tzea, KZguneak bere webguneko gune pertsonalean
erabiltzaileen eskura ipintzen dituen bitartekoen bidez (www.kzgunea.eus/eu/gune-pertsonala).
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ZERBITZUAK

KZGUNEAREN ZERBITZUAK

GURE ZERBITZUAK

NON DAUDE ESKURAGARRI?

Aurrez aurreko formakuntza

KZgunea zentroetako langileek ematen dituzten ikastaroak.
(Kontsultatu aurrez aurreko ikastaro guztiak gure
formakuntza-eskaintzan)

Bideokonferentzia bidezko formakuntza
FORMAKUNTZA

KZgunea zentroetako langileek bideokonferentzia bidez
ematen dituzten ikastaroak. (Kontsultatu bideokonferentzia
bidezko ikastaro guztiak gure formakuntza-eskaintzan)

Urruneko formakuntza

Planifikatutako urruneko ikastaroak, KZguneako langileen
tutoretzapean. (Kontsultatu urruneko ikastaro guztiak gure
formakuntza-eskaintzan)

Zuzeneko hitzaldiak

Gai teknologikoei buruzko informazio-saioak, zuzenean
gure YouTube kanalaren bidez.
(Kontsultatu zuzeneko hitzaldi guztiak gure formakuntzaeskaintzan)

Tutoretzak
AHOLKULARITZA
PERTSONALIZATUA

Laguntza espezializatua zentroko langileen eskutik,
teknologia berriei buruzko aholkularitza jaso dezazun.
(Kontsultatu hurbilen daukazun zentroan)

Egindako kontsulta eta zalantzen erantzuna

KZgunearen zerbitzuei buruz.
(Eskura izango dituzu zentroko langileak, KZgunearen
zerbitzuei buruz sortzen zaizkizun zalantzak argitzeko)

Teknologia berriei buruzko informazioa online

Eskura izango duzu teknologia berriei buruz interesatzen
zaizun guztia, KZguneako gure argitalpenen bidez.
(Izan ezazu azken nobedade teknologikoen berri)

Nobedade guztien sustapena
GAUR-GAURKO
EDUKIAK

KZguneako zerbitzuei eta jarduerei buruz (Informa zaitez
KZgunearen nobedadeez)

KZgunea zentroen sarea
www.kzgunea.eus/eu/zentroak
KZgunearen Ikaskuntza-plataforma
www.kzgunea.eus/eu/ikastaroak

KZgunearen Ikaskuntza-plataforma
www.kzgunea.eus/eu/ikastaroak

KZgunearen YouTube Kanala
www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo

KZgunea zentroen sarea
www.kzgunea.eus/eu/zentroak

KZgunea zentroen sarea
www.kzgunea.eus/eu/zentroak

KZgunearen Bloga
kzgunea.blog.euskadi.eus

KZgunearen webgunea
www.kzgunea.eus/eu/berriak
Zure postara bidalitako buletinen bitartez
KZgunearen bloga
kzgunea.blog.euskadi.eus
Sare sozialak
www.facebook.com/KZgunea
www.twitter.com/kzguneatic
www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo
www.instagram.com/kzguneatic
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KONPROMISOAK
KZGUNEAREN ZERBITZUAK

Aurrez aurreko
formakuntza

Bideokonferentzia
bidezko formakuntza

GURE KONPROMISOAK(1)
Formakuntza-eskaintzan, gutxienez, 40 aurrez
aurreko ikastaro edukitzea urtean.

Formakuntza-eskaintzan urtean aukeran
dauden aurrez aurreko ikastaroen kopurua.

Aurrez aurreko ikastaroetan, gutxienez,
42.000 formakuntza-ordu edukitzea.

Zentroetan urtean aukeran dagoen aurrez
aurreko formakuntzarako ordu kopurua.

Erabiltzaileen % 90 aurrez aurreko
formakuntza zerbitzuarekin pozik egotea.

Emandako aurrez aurreko ikastaroaren
gainean 7 puntu edo gehiagoko balorazioa
eman duten erabiltzaileen portzentajea.(2)

Formakuntza-eskaintzan, gutxienez, 18
bideokonferentzia bidezko ikastaro edukitzea
urtean.

Formakuntza-eskaintzan urtean aukeran
dauden bideokonferentzia bidezko ikastaroen
kopurua.

Formakuntza-eskaintzan, gutxienez, 20
urruneko ikastaro edukitzea urtean.

FORMAKUNTZA

Urruneko formakuntza

Zuzeneko hitzaldiak
Tutoretzak

AHOLKULARITZA
PERTSONALIZATUA

Egindako kontsulta
eta zalantzen
erantzuna

Teknologia berriei
buruzko informazioa
online
GAUR-GAURKO
EDUKIAK

Nobedade guztien
sustapena

NOLA NEURTZEN DITUGU?

Tutoretzapeko urruneko ikastaroetan, gutxienez,
2.000 formakuntza-ordu edukitzea.

Formakuntza-eskaintzan urtean aukeran
dauden urruneko ikastaroen kopurua.
Urtean aukeran dagoen urruneko
formakuntzarako ordu kopurua.

Erabiltzaileen % 85 urruneko formakuntza
zerbitzuarekin pozik egotea.

Emandako urruneko ikastaroaren gainean 7
puntu edo gehiagoko balorazioa eman duten
erabiltzaileen portzentajea.(2)

Gutxienez, 30 zuzeneko hitzaldi-ordu
edukitzea.

Urtean aukeran dagoen zuzeneko hitzaldien
ordu kopurua.

Erabiltzaileen % 92 tutoretza zerbitzuarekin
pozik egotea.

Jasotako tutoretzen gainean 7 puntu edo
gehiagoko balorazioa eman duten erabiltzaileen
portzentajea.(3)

Erabiltzaileen % 92 zentroko langileen eskutik
jasotako informazio eta arretarekin pozik
egotea.

Eskainitako zerbitzuen inguruan zentroko
langileen eskutik jasotako orientazioari 7
puntu edo gehiagoko balorazioa eskaini
dioten erabiltzaileen portzentajea.(3)

Zuen erreklamazio eta kexen % 100
erantzungo ditugula, gehienez ere 20
lanegunen barruan.

20 laneguneko epea igaro baino lehen
erantzun diren erreklamazio eta kexen
portzentajea.

Agindutako ordutegian agertzerik ez
izatekotan, gure webgunean jakinaraziko
dugula kasuen % 100ean.

Zerbitzuaren berezko edo kanpoko kausek
eraginda, zentroko hezitzaileen ordutegia
ez dela beteko webgunearen bitartez
jakinarazten duten zentroen portzentajea.

Gutxienez 10 post/sarrera argitaratuko
ditugula hilean gure blogean.

Hilean, blogean argitaratutako post/sarrera
kopurua.

Hilean, gutxienez, 2 albiste argitaratuko
ditugula gure webgunean.

Hilean, KZgunea webgunean argitaratutako
albiste kopurua.

Hilean, gutxienez, buletin 1 helaraztea,
KZguneako zerbitzu eta jarduerei buruzko
nobedadeen berri emateko.

Hilean erabiltzaileei helarazten zaizkien
buletin kopurua.

KZgunearen webgunean argitaratuta dagoen
langileen presentzia-ordutegiaren % 95
beteko dugula.

Erabiltzaileen % 82 KZguneako zerbitzu
eta jarduerei buruzko nobedade guztien
sustapenarekin pozik egotea.

Zentroko langileentzat proposatutako
ordutegian irekita dauden zentroen orduportzentajea, webgunean argitaratutakoaren
arabera.

KZguneako zerbitzu eta jarduerei buruzko
nobedadeen sustapenaren gainean 7 puntu
edo gehiagoko balorazioa eman duten
erabiltzaileen portzentajea.(3)

Konpromiso hauek 2022ko abenduaren 31ra arte egongo dira indarrean. Abuztuan, Zerbitzuen Karta honetan jasotako konpromisoak ez dira aplikagarriak izango.
Emaitza horiek ikastaro bakoitza bukatutakoan egindako gogobetetze-inkesten bitartez eskuratu dira. Galdera bakoitza 1etik 10era bitarteko puntuazioaz baloratzen da.
(3)
Emaitza horiek kalkulatzeko, urteroko gogobetetze-inkesta bat egiten da. Galdera bakoitza 1etik 10era bitarteko puntuazioaz baloratzen da.
(1)
(2)
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BERRIKUSPENA
KZgunearen Zerbitzuen Kartaren edizio bakoitzak
2 urteko indarraldia du; beraz, bi urtean behin eta
urteko lehen hiruhilekoan, edukia, zerbitzuak eta
konpromisoak berrikusten dira.
Bi urtez behingo berrikuspenaz gain, urte bakoi
tzeko lehen hiruhilekoan bete beharreko konpromisoen balioak berrikusten dira, erabiltzaileen
nahietara eta proiektuaren estrategiara egokituz.

KONPROMISOEN
BETETZE-MAILA
Urte bakoitzeko lehenengo hiruhilabetean zehar,
konpromiso bakoitzean eskuratutako emaitzak argitaratuko ditugu gure webgunean
(www.kzgunea.eus/eu/zerbitzuen-karta)

KONPROMISOAK EZ
BETETZEA
Zerbitzuaren kanpoko edo barneko arrazoiengatik Zerbitzuen Karta honetako konpromisoei kalte
egiteko arriskurik balego, gure zerbitzuak eragindako kalteak arindu eta hauek hobetzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko genituzke ahalik
eta lasterren.
Konpromisoak ez betetzearen ondorioz hartutako
neurriak konpromisoen betetze-mailari buruzko
urteko txostenean argitaratuko dira, gure webgunean
(www.kzgunea.eus/eu/zerbitzuen-karta)
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ARAUDI
ERREGULATZAILEA
• 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Par-

lamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien
zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko
Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena.
• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa,
datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
• 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa
(2004ko martxoaren 4ko EHAA).
• 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa.
• 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa,
Euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa.
• 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa,
emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra
lortzekoa.
• UNE-93200 ARAUA – Zerbitzuen Kartak – Betekizunak.
• UNE-EN-ISO 9001:2015 ARAUA - Kalitatearen
Kudeaketarako Sistemak – Betekizunak.
• KZguneako Araudia
www.kzgunea.eus/eu/kzgunearen-araudia
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ZURE PARTAIDETZA
Gure zerbitzuak hobetzeko asmoz eta zu gogobeteago uzteko xedez, gure zerbitzuen inguruan izan
dituzun esperientziak eta ekarpenak jaso nahiko
genituzke KZgunean.

Iradokizunak/erreklamazioak/kexak
• Erreklamazioak, kexak edo iradokizunak egiteko prozedura bat dugu eskuragarri, eta bertan
adierazten dizugu zer egin behar duzun:
(www.kzgunea.eus/eu/erreklamazioak-eta-iradokizunak).
Beharrezkoa iruditzen bazaizu, KZguneako zure
zentrora joan zaitezke eta bertan zehatz-mehatz
azalduko dizugu.
• Zure kexa edo erreklamazioei erantzuteko zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen dugu, betiere
gure konpromisoetan xedatutako epean.

Inkestak
• Gogobetetasuna neurtzeko urteko inkestak.
Emaitzak gure webgunean argitaratzen ditugu,
proiektuari buruzko urteko memorian
(www.kzgunea.eus/eu/kzguneari-buruz).

Taldeko saioak
• Zerbitzuaren erabiltzaile aktiboekin, euren beharrizanak ezagutzeko egiten diren talde-saioak.

INFORMAZIO
BALIAGARRIA
Gure zerbitzuez gozatzeko aukera ematen dizuten
KZgunea zentroen zerrenda kontsulta dezakezu
gure webgunean (www.kzgunea.eus/eu/zentroak),
haien helbidea, ordutegia, telefonoa, udalerria eta
kokapen-mapa barne. Zerbitzuen Karta hau pdf formatuan ere deskarga dezakezu
(www.kzgunea.eus/eu/zerbitzuen-karta).
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UNITATE ARDURADUNA
KZGUNEA KUDEAKETA ZENTROA
Mediterraneoaren hiribidea, 14
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)

Telefonoa: 945016100
E-posta: kzc@kzgunea.net
Ordutegia:
Astelehenetik ostegunera, 08:00-13:30 eta 15:00-17:00
Ostiraletan, 08:00-15:00

Udako ordutegia:
Ekainetik irailera, astelehenetik ostiralera: 08:00-15:00
(Abuztuan ez da arreta-zerbitzurik emango)

www.kzgunea.eus
kzgunea.blog.euskadi.eus
www.facebook.com/KZgunea
www.twitter.com/kzguneatic
www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo
www.instagram.com/kzguneatic
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