Adiskideak, hurrengo lau urteetan Elkargoko Batzordea zuzentzeko gure programaren proposamena aurkezteko
asmoarekin zuengana zuzentzen gara. Gauzak ondo egiteko grinak bultzatzen gaitu, hobetzeko erantzunkizuna
onartzeko arretatsu gaude. Hasiberrien ilusioarekin, bidean ikasteko konpromezuz, zuekin eraberritzeko gogotsu, eta
denok elkarrekin ibilbidea egiteko desioarekin gaude.
Adeitasunez,
Nafarroako Psikologoen Elkargo Ofizialeko Batzorderako Hautagaitza.

Zergatik
aurkezten
gara?

Nafarroako Psikologoen Elkargoa zuzentzeko hautagaiak bezala, gure asmoa hiru puntutan
laburtzen da:
Nafarroako psikologoekiko hurbiltasuna eta komunikazioa hobetzea
Nafarroako psikologoei laguntzea
Nafarroako psikologoentzako elkartze eta prestakuntza gune bat bultzatzea

Helburua, ikuspegia
eta baloreak

Gure helburua

Nafarroako Psikologoen Elkargoaren helburua hau dela uste dugu: baldintza administratiboak, legalak,
formakuntzakoak eta elkartasunezkoak sortzea, mantentzea eta garatzea,elkargokideek haien ariketa
profesionala duintasunez eta kalitatearekin burutu ahal izateko.

Gure ikuspegia

Nafarroako
Psikologoen
Elkargo Ofiziala
psikologoentzako
erreferentziako gunea bihurtzen
laguntzea. Horretarako, psikologiarekin zerikusirik duten jarduera arlo guztietako hobekuntza prozesu garapena
bultzatuz.
Konpromezua
Kemena
Lan ahalmena
Sartzea, integrazioa
Aniztasuna
Parte-hartzea
Elkartasuna
Kudeaketa ekonomiko garden eta publikoa

Gure baloreak

Gure estrategia

Batzorde honek ikuska ditzala eta aldizka egunera ditzala bere baldintzak, prozesuak eta emaitzak lantzearen
eta Elkargoaren kide guztiak nahasiko dituen eta bere kudeaketako gidaria izango den plan estrategikoko
garapenaren bitartez konpromezua hartzen dugu.

PROGRAMA
Elkargoari ospea ematea eta bere autonomia babestea

KITen erabilera indartzea eta online prestakuntza areagotzea

Aurreko legealdiak bezala, zentroaren autonomia babestu
dutenak, aurrera egingo dugu kudeaketako autonomian eta
akordio-ezarpenean eta
beste
erakundeekiko
hitzarmenetan, gure identitatea eta gure posizioa psikologiako
profesional bezala mantenduz.

NPEO webgunearen erabilera sakondu nahi dugu. Horretarako,
eguneratuko dugu, eta prestakuntza eta partehartzea errezten
duten atal berriak sartuko ditugu. Gainera, gaur egungo sare
sozial profesionaletan Elkargoaren presentzia ohikoa eta
adierazgarria izatea proposatzen dugu.

Gure lanbidearen berezko balioak babestea

Unibertsitateekin, beste erakunde akademikoekin eta beste
Elkargoekin elkarlanean aritzea

Eragile politiko, ekonomiko, sozial eta instituzionalen aurrean,
beste lanbide-elkargo batzuen aurrean, komunikabideen
aurrean eta gizarte osoaren aurrean . Gure ordezkaritza eta
negoziazio-funtzioa biziagotuko ditugu, berdintasunezko eta
elkarrizketarako jarrera ireki eta saiatutik beti ere, Giza
eskubideen eremuan, baita zeharkako genero ikuspuntu batetik
ere.
Elkargoaren kideen profesionaltasunari, betetze onari eta
ongizate profesionalari laguntzea
Edozein izanda ere bere egoera profesionala, kide guztientzako
informazio eta orientazio zerbitzuak, eta, lege eta lan laguntza
administratiboa biziagotuko ditugu
Ekimena eta enplegu-bilaketa erraztea
Enpresa baten sorrera prozesuak eta enplegu - bilaketa erraz
ditzan aholkua
eta
beharrezko prestakuntza
espezializatua bultzatuko dugu
Prestakuntza zerbitzuak biziagotzea
Psikologiaren arlo bakoitzeko prestakuntza espezializatua
bultzatuko dugu, elkargokideen parte-hartzea kontutan izanik.
Elkargokideen parte-hartzea sustatzea
Ezaguera-trukea, sare giza-profesionaletako zabalkuntza
eta ariketa
profesionaleko
berrikuntza edozein
eremu
psikologikotan animatu nahi dugu.

Elkargoak
gure
arloko
ekitaldi
zientifiko-profesional
gehienak ohiko eran antola ditzan nahi dugu. Gure lurralde eta
beste lurraldetan antolatzen diren ekitaldietan Elkargoaren
lankidetza eta partehartzea proposatuko dugu.
Bizigarritasunez eta gardentasunez kudeatzea
Kudeaketa tekniko eta ekonomikoa, publikoa eta ezaguna izan
behar da, bai Batzorderako, baita kideentzako ere.
Erantzunkizunez kudeatuko dugu, aurrekontuak kidegoari
itzuliz. Horretarako ekintza kolektibo egokiak antolatuko dira,
beti ere kideen beharren eta interesen araberan.
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Prestakuntza eta jarduera profesionaleko hizkuntza beharrez
arduratzea
Ahal den neurrian, bi hizkuntzetan lan egingo dugu, euskeraz
eta gaztelaniazko jarduerak antolatuz.

Eskerrik asko

