
43

1. ESTRATEGIA
Atalari eragiten dioten Jaurlari tzaren estrategiak eta 
helburuak ezagu tzea, behar bezala lerrokatuta egongo 
garela ziurta tzeko.

Atalaren estrategia finka tzea: misioa eta iri tsi nahi du-
gun ikuskera.

Plangin tza zehaztea, estrategia helburu estrategikoetan 
eta ekin tzetan hedatuz eta estrategiarekin bat datozen 
kudeaketa-planak finkatuz.

Atalaren jardueran eta emai tzetan "interesa" duten per-
tsonak eta erakundeak identifika tzea. "Interes-talde" 
deri tzegu horiei, hala nola, herritarrak, eskainitako zerbi-
tzuen har tzaileak edota lagun tza-motaren bat jaso tzen 
dutenak, enpresa horni tzaileak, Legebil tzarra, Jaurlari-
tzan lan egiten duten per tsonak, Jaurlari tzako beste 
atal ba tzuk, gainerako herri-administrazioak, beste he-
rri-erakunde ba tzuk, hirugarren sektoreko erakundeak, 
eta abar.

Oinarrizko adierazleak zehaztea, atalaren estrategiei be-
gira aurrerapen-mailaren berri emango digutenak.

2. ZERBI TZUAK
Atalak eskain tzen dituen zerbi tzuak zerbi tzuen katalo-
goa identifika tzea, eta beste horrenbeste egitea zerbi tzu 
horien har tzaileekin (zerbi tzuak edo lagun tzak erabil tzen 
dituzten edo horien onuradun diren herritarrak, autono-
moak, enpresak edo hirugarren sektoreko erakundeak, 
Eusko Jaurlari tzaren barruko beste atal ba tzuk, edo bes-
te administrazio nahiz erakunde publiko ba tzuk).

Zerbi tzuen har tzaile diren herritarrek edo erakundeek 
zerbi tzuon inguruan dituzten beharrizan eta igurikime-
nei buruz gogoeta egitea.

Atalaren jarduera laburbil tzen duten prozesuak mapa 
batean jaso tzea.

Zein prozesu gil tzarri diren zehaztea, hau da, helburu 
estrategikoak lor tzeko orduan modu nabarmenean era-
giten dutenak. Prozesuok modu erraz batean berrikusi 
eta dokumenta tzea, eta prozesu horietako bakoi tzaren 
arduraduna identifika tzea.

Oharrak, eskaerak, kexak eta iradokizunak kudea tzeko 
prozedura zehaztea.

Aurrekontuak finkatutako estrategiarekin bat prestatzea.

3. PER TSONAK
Ataleko lanpostuetan, lidergoa aurrera eramateko 
orduan espero daitezkeen jarrera eta trebetasunak 
identifika tzea

Atalean hasiko diren per tsona berriei harrera egiteko 
metodologia izatea.

Komunikazioan dauden hu tsuneak identifikatu eta bar-
neko informazio/komunikazioko plan bat lan tzea.

Hobekun tza-taldeak sortu eta horien lana erraztuko du-
ten neurriak har tzea.

Ataleko ezagu tza eta trebetasunak identifika tzea, 
ataleko langileen prestakun tza-beharrak jakiteko, 
betiere estrategiarekin koheren tziaz jardunda.

4. BERRIKUN TZA
Atalean berrikun tzarako dauden aukeren diagnostikoa 
egitea.

Atalean berrikun tza aurrera eramateko non ikas daite-
keen identifika tzea.

Konfian tzazko giroa sor tzea, ohitura bihurturik dauden 
lan egiteko moduekin bat ez datozen bestelako ekarpe-
nak egiteko modua egoteko, iri tzi kritikoak adierazteko, 
hasiera batean oso errealistak ez diruditen proposame-
nak egiteko, e.a.

5. GIZARTEA
Proaktiboak izatea Eusko Jaurlari tzaren Etika eta 
Jokabide Kodea heda tzeko, eta beste horrenbeste egi-
teko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan aipa-
tzen diren prin tzipio etikoei dagokienez.

Atalaren gardentasun maila eta kontuak azal tzeko mo-
dua hobe tzeko ekin tza zeha tzak aurrera eramateko plan 
bat idaztea. 

Herritarrei edo beste interes-taldeei ematen zaien balioa 
areago tzen lagundu dezaketen beste erakunde publiko 
edo pribatu ba tzuk identifika tzea, elkarlanean ari tzeko.

Atalean aukera-berdintasunaren inguruan egon dai-
tezkeen oztopoak edo arriskuak identifika tzea, eta saile-
tako berdintasun-programetan jasotako ekin tzak gara tzea.

6. EMAI TZAK
Zerbi tzuak jaso tzen dituzten per tsona eta erakundeen 
iri tzia zein den jakitea.

Atalaren fun tzionamendua balora tzeko eta helburu es-
trategikoak lor tzen ari ote diren jakiteko gakoa diren 
adierazleak identifika tzea.

EUSKO JAURLARITZAREN KUDEAKETA PUBLIKO AURRERATUKO EREDUAREN ARDATZAK, JARDUN-LERROAK ETA EKINTZAK
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