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1. XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA 

Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren kode etikoaren helburua da erakundeko kide diren 
pertsona guztien jokabide-printzipio etikoak ezartzea erakundearen funtsezko balioekin bat etorriz. 
 
Kode Etikoa Nafarroako "Gizakia Helburu” Fundazioaren eguneroko lana egiten duten pertsona 
guztiei dagokie: Patronatuko kideei, langileei, boluntarioei eta praktiketako ikasleei, beren lana 
egiten eta interes-taldeekin dituzten harremanetan (erabiltzaileak, familiak, finantza-erakundeak, 
emaileak, enpresa hornitzaileak, erakunde laguntzaileak, erakunde publikoak eta, oro har, 
gizartea). 
 
Kode Etikoak, halaber, Nafarroako "Gizakia Helburu” Fundazioarekin lankidetzan diharduten 
interes-taldeen jarduera zuzendu behar duten funtsezko eskakizun etikoak aipatzen ditu, eta, 
egokitzat jotzen denean, hura betetzeko konpromiso esplizitua eskatuz formalizatu beharko da. 
 
Kode Etiko honen xedea da, halaber, eskakizun horiek betetzen direla kontrolatzeko prozesuak 
eta sistemak diseinatzea eta ezartzea, bereziki barneko edo kanpoko interes-taldeetako kideek 
betetzen ez dituztela modu konfidentzialean jakinaraztea ahalbidetzen dutenak, bai eta horiek 
ebaztea ere. Ez-betetzeak delitu-jarduerekin bat datozenean, legez ezarritako prozedurei jarraituko 
zaie. 
 
Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren patronatuak eta zuzendaritzak beharrezkoak diren 
ekintza guztiak garatuko dituzte kode etiko hau erakundean zabaltzeko, eta haren portaera 
erreferentziazko eredua izanen da hura betetzeko. 
 
 

2. EGITEKOA ETA BALIOAK 

 
Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren Kode Etikoak bere nortasun korporatiboan islatutako 
misioa eta balioak ditu iturri, eta, aldi berean, haiek osatzen ditu. 
 

Egitekoa 
Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak honako xede hauek ditu: mendekotasunak eta harekin 
lotutako ondorioek sortzen dituzten arazoen inguruko prebentzioa, gizarte-sentsibilizazioa, tratamendu 
integrala eta ikerketa. 
 

 Balioak 
 
Elkartasuna  
Adikzio problemak edo haiek edukitzeko arriskua duten pertsona kaltetuenak zaindu nahia, lan 
horretan boluntarioen parte-hartzea sustatuz. 

Lankidetza 
Elkarteak partaide guztien arteko elkarlana, talde-lana eta sektoreko gainontzeko entitate eta 
zerbitzuekikoa bultzatu nahi ditu. 

Profesionaltasuna  
Elkartearen konpromisoa ekintzetan erabilitako zorroztasun tekniko eta metodologikoarekiko eta 
droga menpekotasunei buruzko ezagutzaren etengabeko berrikuspenarekin, bai prebentzioan bai 
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tratamenduan, unean uneko ezagutza zientifikoekin eta partaideen etengabeko trebakuntzaz 
baliatuz. 

Parte-hartzea  
Erakundearen konpromisoa analisiak, gogoetak eta hobera egiteko proposamen eta erabakiak 
hartzeko momentuan pertsona guztiak inplikatzeko, iritzi askatasuna eta komunikazioaren 
gardentasuna bermatuz horretarako. 

 

Baikortasun terapeutikoa  
Pertsona bakoitzak bere ibilbidea aldatzeko aukeretan oinarritutako atentzioa sustatzeko 
gaitasuna, indargune eta ahulguneak identifikatuz eta tratamenduaren onuradunari prozesuari 
protagonismoa emanez horretarako. 

 
Gardentasuna  
Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak gardentasunez jokatzeko konpromisoa du atentzio 
jardueretan elkartearen gestioari dagokion informazioaren kudeaketan, eta informazioa emanen 
die elkarteko partaideei eta gizarteari. 

Berdintasuna  
Genero-berdintasuna, estereotipoak eta desberdintasun-arrakalak gainditzen laguntzeko 
konpromisoa, eta genero-ikuspegia jarduera guztietan sartzea. 

 

 
 
3. PORTAERA-PRINTZIPIO ETIKOAK NAFARROAKO “GIZAKIA HELBURU” FUNDAZIOAN 
 
 

3.1. Erabiltzaileentzako eta haien ahaide eta lagunenentzako arreta 
 

a) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren helburua da adikzio-arazoak dituzten eta arreta 
ematea premia duten pertsona guztiei, Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde-eremuan, 
haien jatorria, arraza, sexua, ahalmen ekonomikoa, ideologia edo beste edozein baldintza 
edozein dela ere. 

b) Horretarako, Zuzendaritzak ahal dituen neurri edo ekintza guztiak jarri beharko ditu abian, 
baldintza horiekin zerikusia duten tratamenduetan sartzeko eta parte hartzeko oztopoak 
neutralizatzen laguntzeko. Bereziki, baliabide ekonomikorik ez duten emakumeen eta 
pertsonen irisgarritasuna eta laguntza-dispositiboetan parte hartzea bermatuko duten 
ekimenen garapena sustatuko du. 

c) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioko langile eta boluntarioek une oro eman beharko diete 
erabiltzaileei beren duintasuna, indibidualtasuna eta autodeterminazio askea errespetatuko 
dituen tratua.  

d) Duintasuna instalazio, baliabide eta zerbitzu duinen tratuan eta eskaintzan; indibidualtasuna 
aitortzea, bere behar bereziak eta berezitasuna aintzat hartuko dituen esku hartzeko plan bat 
garatuz; eta bere autodeterminazio askea errespetatzea, tratamenduari buruzko informazio 
argia eta ulergarria eskura jarriz, bere ibilbidearen diseinuan aktiboki parte hartzeko aukera 
emanez, eta askatasunez hartzen dituen erabakiak errespetatuz. 

e) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioko kide guztiek (Patronatuko kideak, langileak, 
boluntarioak eta praktiketako pertsonak) ahalik eta ahalegin handiena eginen dute erabiltzaile 
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guztien intimitaterako eskubidea errespetatzeko, konfidentzialtasun-bermerik handienak 
eskainiz.  

f) Horretarako, eta legezkotasuna (3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta 
Eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, eta 2016/679 EB Erregelamendua) eta datuen 
babesaren arloan erakundean indarrean dagoen segurtasun-politika alde batera utzita, arreta 
berezia jarriko dute erabiltzaileek lana alde batera utzita egiten dituzten eguneroko 
jardueretan datu pertsonalak jakinarazteko aukeran, baita pertsonek tratamenduetan uneoro 
informazio hori hirugarrenei jakinaraztea saihestuz. Era berean, ez da ez eginen ez zabalduko 
erabiltzaileen edo laguntzaileen irudiak dituen argazkirik baldin eta haiek ezagutzeko edo 
identifikatzeko modukoak badira, salbu eta haiengandik baimen espresua eta behar bezala 
informatua lortu bada. Jokabide-jarraibide horiek, halaber, erabiltzaile guztiei, haien ahaide 
edo hurbilekoei eta atenditutako pertsonen datu pertsonalak noizbait eskura ditzaketen 
kanpoko interes-talde guztietako pertsonei eskatu beharko zaizkie. 

g) Pertsona orok du kalitatezko tratamendua jasotzeko eskubidea, bere beharretara egokitua eta 
ebidentzian oinarritua, babes zientifiko handiena dutenak lehenetsiz eraginkortasunari 
dagokionez, eta inolako balio terapeutiko edo prebentiborik ez dutenak edo kontraindikatuta 
daudenak saihestuz. Nafarroako "Gizakia Helburu " Fundazioko profesionalek, beraz, 
printzipio horretara egokitu beharko dituzte beren esku-hartzeak, etengabeko prestakuntzaren 
bidez eta esku-hartzeak ebaluatzen lagunduz. 

h) Gure ustez, erabiltzaileek entzunak eta kontuan hartuak izateko eskubidea dute gure 
estrategiaren diseinu-prozesuetan eta hobekuntza-jardueretan, eta haien ekarpenak ekarpen 
garrantzitsuak dira gure zerbitzuak hobetzeko. Horretarako, Nafarroako "Gizakia Helburu" 
Fundazioko langile eta boluntarioek beren jardueraren garapenean emandako iradokizun, 
kexa edo zorion-adierazpen guztiei erantzunen diete eta erregistratu eginen dituzte, eta 
Zuzendaritzak partaidetza hori modu formalagoan eta egituratuagoan egiteko mekanismoak 
eta ekintzak bultzatuko ditu. 

i) Gizarte-komunikazioetan, Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak erabiltzaileen irudi 
positiboa emanen du, eta baztertu eginen du kolektiboaren estigmatizazioa elikatzen duten 
estereotipoetan oinarritutako edozein erreferentzia mota. 

 
 
 
 
3.2. Pertsonak (Patronatuko kideak, langileak, boluntarioak eta praktiketan daudenak) 
 

a) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak errespetuzko tratua sustatzen du bere lantaldeak 
osatzen dituzten pertsona guztien artean, eta baztertu egiten du diskriminazio, jazarpen, 
agintekeria edo lan-harremanen eremuan pertsonen eskubideen kontra egiten duen beste 
edozein portaera, lan-ingurune atsegin eta segurua sustatuz. 

b) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioko kide guztiek errespetuz tratatu behar dute elkar 
(lankideak, nagusiak eta mendekoak), eta betebehar hori pertsona eta erakunde 
laguntzaileekiko tratuari ere aplikatu behar zaio. 

c) Geure egiten dugu lan-eremuan gizonen eta emakumeen arteko erabateko berdintasuna 
aldarrikatzea, eta benetako berdintasuna bermatuko duten barne-neurriak bultzatzeko 
konpromisoa hartzen dugu. 
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d) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren patronatuak eta zuzendaritzak enplegatu guztien 
garapen profesionala sustatuko dute, aukera-berdintasunaren printzipiotik abiatuta, eta, 
horretarako, beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa-neurriak ezarriko dituzte. 

e) Langileak hautatzeko eta mailaz igotzeko prozesuetan, Nafarroako "Gizakia Helburu" 
Fundazioaren zuzendaritzak merezimendu- eta gaitasun-irizpideen jarraipena bermatuko du, 
kasu bakoitzean eskatzen diren lanbide-gaitasunetan oinarrituta. 

f) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioa konprometituta dago pertsonen etengabeko 
prestakuntzarekin, profesionalak zein boluntarioak izan, eta, ildo horretan, prestakuntza-
planak jarriko ditu abian bi kolektiboentzat, beren ezagutzak eta gaitasunak etengabe 
eguneratzen laguntzeko, erakundean egiten duten lana ahalik eta hobekiena bete dezaten. 
Bestalde, profesionalek eta boluntarioek konpromisoa hartuko dute prestakuntza-plan horietan 
aktiboki parte hartzeko eta, horrela, zerbitzu hobea ematen laguntzeko. 

g) Partaidetza funtsezko balioa da Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren nortasunean, eta, 
hori betetzeko, Patronatuak eta Zuzendaritzak bideak sortu beharko dituzte entitateko 
pertsona guztiak inplikatzeko azterketa-, hausnarketa-, hobekuntza-proposamenetan eta 
erabakiak hartzeko prozesuetan, erantzukizun-maila guztietan, eta, horretarako, iritzi-
askatasuna eta komunikazioaren arintasuna eta gardentasuna bermatu beharko dituzte. 
Parte-hartze horrek isla izan beharko du, halaber, hausnarketa estrategikoko prozesuetan 
profesionalek eta boluntarioek parte hartzean, erakundearen funtzionamenduari buruzko 
informazio eguneratua eta esanguratsua ematean eta haien eskura iradokizunak, kexak edo 
zorion-adierazpenak adierazteko bideak jartzean. 

h) Nafarroako "Gizakia Helburu " Fundazioaren ardura da laneko segurtasun- eta osasun-politika 
bultzatzea lan-giro seguru eta osasungarria sortzen laguntzeko. Eta erakundea osatzen duten 
pertsona guztien erantzukizuna da laneko segurtasun- eta osasun-arauak ezagutzea eta 
betetzea, eta beren segurtasuna zaintzea, bai eta erakundeko gainerako pertsonena ere, edo 
erakundearekin harremana dutenena, jardueraren eragina jasan dezaketenena. 

i) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak bere langileen bizitza pertsonala, familiakoa eta 
profesionala uztartzeko konpromisoari eusten dio, erakundearekiko konpromisoaren eta bizi-
proiektu pertsonala garatzeko bide emanen duten lan-baldintzak izatearen arteko 
bateragarritasuna bultzatuz. 

j) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak errespetatu egiten du langileek edozein sindikatu-
erakundetan afiliatzeko duten askatasuna, inolako errepresaliarik jasateko beldurrik gabe, bai 
eta beste lanbide-jarduera batzuetan parte hartzeko duten askatasuna ere, betiere 
erakundean dituzten erantzukizunekin talka egiten ez badute edo desleialtasunez jokatzen ez 
badute. 

k) Era berean, erakundeko pertsona guztiek leialtasunez jokatu beharko dute, eta ez dute esku 
hartu beharko, eta, aldi berean, beren jardunarekin edo beren erantzukizunaren esparruan 
erabakiak hartzearekin lotutako edozein egoeraren berri eman beharko dute, beren interes 
pertsonalen eta Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren interesen arteko gatazka ekar 
badezakete. Horretarako, Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak interes-gatazkako politika 
bat garatu beharko du erakundearen barrenean garrantzi handieneko eremuetan, gatazka 
mota horiei aplikatu beharreko prozedurak zehazte aldera. 
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l) Oro har, Nafarroako "Gizakia Helburu " Fundazioko langile eta boluntarioek ez dute 
erabiltzaileen edo laguntzaileen oparirik onartuko, salbu eta balio ekonomiko txikia izateagatik 
kortesiazko erabilera sozialean sartuta dauden kasuetan. 

 
 
3.3. Erakunde laguntzaileak 
 

a) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioarekin edozein motatako lankidetza duten erakunde 
guztiek Kode Etiko honen oinarri diren funtsezko printzipio etikoak bete beharko dituzte. 
Printzipio horiek paragrafo honen hurrengo paragrafoetan zehazten dira. Horretarako, hauek 
hartuko ditugu erakunde laguntzailetzat: finantzatzaile edo emaile izan daitezkeenak, lan-
arloan esku hartzeko planen esparruan hitzarmenen bat duten enpresak, produktuen eta 
zerbitzuen hornitzaileak, erakunde publikoak edo lankidetza-harremana izan dezaketen 
erakundeak. 

b) Enpresa eta erakunde laguntzaile guztiek giza eskubideak eta lanari buruzko nazioarteko 
arauak errespetatu beharko dituzte. Gainera, ingurumena errespetatuko dute, beren jarduerak 
egiten dituzten herrialdeko eta nazioarteko legedia betez. 

c) Balorazio positiboa emanen zaie desgaitasuna duten pertsonen duintasuna errespetatzen 
duten enpresa eta erakundeei, baldin eta egiaztatzen bada ez dutela pertsona horienganako 
jokabide baztertzaile edo diskriminatzailerik. Era berean, Nafarroako Foru Komunitatean 
kokatua egotea baloratuko da, bereziki hornitzaileen kasuan, tokiko merkataritza eta zero 
kilometroko merkataritza bultzatze aldera. 

d) Ez da lankidetzarik izanen prozedura penaletan sartuta dauden enpresa eta erakundeekin. 

e) Ez da lankidetzarik izanen tabako-produktuak, alkoholikoak eta/edo armagintzakoak 
fabrikatzen, sustatzen eta/edo indartzen dituzten enpresekin, ez eta gizarte-bazterketa 
eragiten duten edo integrazio-legeak betetzen ez dituzten enpresa eta erakundeekin ere. 

f) Enpresekin eta erakundeekin egindako akordio guztiak hitzarmenetan gauzatuko dira. 
Hitzarmen horietan idatziz jasoko dira lankidetzaren xedea eta horren klausulak. 

 
 
 
3.4. Finantza-funtsen eta –inbertsioak lortzeko bideak 
 

a) Aurreko paragrafoan ezarritakoa betetzen duten erakundeen dohaintzak eta laguntzak 
besterik ez da onartuko (3.3. Erakunde laguntzaileak). 

b) Bildutako funts guztien berri emanen da, eta zehaztasunez adierazi beharko da bai nor diren 
finantzatzaileak, bai bakoitzak zenbat eman duen, bai zer jarduerari lotuak dauden. Halaber, 
publikoak izanen dira erakartze-jarduera espezifikoetatik lortutako funtsak, hala nola 
lankidetzak, ekitaldiak edo antzeko jarduerak erakartzeko kanpainetatik lortutakoak. 

c) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren Patronatuari dagokio, gainera, Balore 
Merkatuaren Batzorde Nazionalaren gainbegiratze-eremuaren pean dauden balore 
higigarrietan eta finantza-tresnetan aldi baterako inbertsioak egiteko aukera, bereziki akzioak, 
errenta finkoko baloreak, inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetzak (inbertsio-funtsak), 
gordailuak, maileguak, finantza-aktiboen aldi baterako lagapena edo itzultzeko betebeharra 
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dakarten antzeko beste batzuk (eperako ezarpenak). Kasu guztietan, irizpide hauen arabera 
arautuko dira: 

 

- Segurtasuna: inbertsioa epemugan berreskuratzea balioetsi behar da, edo, halakorik 
badu, aurreikusitako epean saltzea erabakitzen denean. 

- Likidezia: finantza-aktiboak diru bihurtzeko gaitasuna hartzen da ontzat, kostu 
esanguratsurik ordaindu gabe edo kapital-galerarik izan gabe. Bigarren mailako merkatu 
ofizialetan negoziatutako baloreetan edo finantza-tresnetan aldi baterako inbertsioak 
eginen dira likidezia zaintzeko helburuarekin. 

- Errentagarritasuna: inbertsioak bere gain hartutako arriskuagatik soberakin bat sortzeko 
gaitasuna baloratzea dakar. 

- Dibertsifikazioa: inbertsioak hainbat jaulkitzaileren artean eta hainbat motatako aktiboen 
artean banatuko dira. 

- Espekulaziorik eza: finantza-baliabideen erabilera espekulatibo hutsa bilatzen duten 
eragiketak egitea saihestuko da. 

- Balio etikoak eta moralak: inbertsioen jaulkitzaileek jarduteko printzipio hauek izatea 
hartuko da ontzat: justizia soziala, elkartasuna, giza eskubideen errespetua eta 
ingurumenaren babesa.  

 
 
3.5. Gastuaren kontrola eta baliabideen kudeaketa 
 

a) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren jarduerari eusten dioten funtsen jatorri-iturriak 
erakunde publikoak (ekarpenaren % 60 inguru) eta ekarpen pribatuak dira, batez ere ahaideek 
eta hurbilekoak eta erakunde eta enpresa laguntzaileek emanak. Beraz, gure ustez, gastuaren 
kontrolean arduratsuak eta gardenak izatea betebehar moral saihetsezina da. 

b) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren Patronatuak eta Zuzendaritzak gastuak onartzeko 
politika bat garatu beharko dute, ongi bermatzearren gastuak behar bezala egiten direla, ez 
dela dirurik xahutzen eta ez dagoela iruzurrezko erabilerarik. 

c) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak langileen eta boluntarioen esku jarriko ditu beren 
jarduera gauzatzeko behar dituzten baliabideak. Bestalde, pertsona horiek eskura dituzten 
baliabideen erabilera arduratsua eta eraginkorra egin beharko dute, baliabide horiek egoera 
onean zaintzeko eta kontserbatzeko konpromisoa hartuz, eta, aldi berean, Fundazioaren 
erabiltzaileen eta laguntzaileen artean erabilera arduratsua sustatuz. Gainera, arreta berezia 
jarriko dute sistema informatikoen erabilera egokian. Horretarako, Fundazioko zuzendaritzak 
erabilera-politika bat ezarriko du, eta langileek eta boluntarioek bete beharko dute. Inola ere 
ezin izanen da erabili iruzurrez eskuratutako baliabiderik, eta arreta berezia jarriko da 
lizentziarik gabe lortutako aplikazio informatikoekin. 

 
3.6. Gardentasuna 
 

a) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak uste du bete behar morala dela gizarteari kontuak 
ematea bere jarduketei buruz eta funtzionatzeko modua ematen dioten baliabide 
ekonomikoen kudeaketari buruz.  
Hori dela eta, konpromisoa hartzen du gizarteari bere lanean jarritako konfiantza eta 
inbertsioa itzultzeko, bere jardueren gardentasunarekin eta informazio jarraituarekin duen 
konpromisoaren bidez; horretarako, gutxienez, urteko memoria editatu eta banatuko du, 
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hainbat prentsaurreko antolatuko ditu hura jendaurrean zabaltzeko, eta gizartearen eskura 
jarriko ditu bere web orrian 

b) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak urteko kanpo-auditoriak egin beharko ditu, 
erakunde independente batek eginak, eta emaitzak publikoak izanen dira. Kontsultatzeko 
moduan egonen dira haren webgunean, eta eskatzen duten pertsonen eskura egonen dira. 
Gainera, konpromisoa hartzen du Lealtad Fundazioak gardentasun eta jardunbide egokiei 
loturik dituen 9 printzipioak betetzeko, eta horiek betetzen diren ala ez aztertu beharko du. 

 
 
 
3.7. Informazioaren eta jakintzaren kudeaketa 
 

a) Erabiltzaileei buruzko informazioaren tratamenduak 3.1 paragrafoan ezarritakoa bete beharko 
du. 

b) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioa ezagutzea da haren aktibo nagusietako bat, eta 
babes berezia eman behar zaio. Pertsona guztiek, Patronatukoek, profesionalek, boluntarioek 
edo praktiketan daudenek, konfidentzialtasun zorrotzena izan beharko dute konfidentziala den 
informazioari dagokionez. Esplizituki isilpeko informaziotzat hartzen denaz gaineraz, hau 
hartzen da isilpeko informaziotzat: lanaren garapenean jasotzen edo sortzen den informazio 
oro, lanari lotutako bileren, elkarrizketen edo komunikazioen edukia, Fundazioak lan egiteko 
moduari buruz ematen duen informazio labaina, metodologiak eta planak, estrategiarekin edo 
hirugarrenekin egindako kontratuekin lotutako informazioa, betiere informazio mota hori 
publikoa ez bada. 

c) Pertsona guztiek Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren jabetza intelektuala 
errespetatuko dute beren jardueraren esparruan sortzen edo egiten dituzten asmakuntzei, 
ideiei, programa informatikoei, aplikazioei edo edozein motatako sormen-lani dagokienez, eta 
hori dena informazio konfidentzialtzat hartuko da. Horrelako materialen bat norberak erabili 
behar izanez gero, material hori erabiltzeko baimena eska dezake, eta, hala badagokio, 
material hori maileguan adierazitako baldintzen arabera erabili. 

 
 
 
 
 
3.8. Erakundearen irudia eta ospe korporatiboa 
 

a) Ospe korporatiboa balio handiko aktiboa da edozein erakundetan, bai eta Nafarroako “Gizakia 
Helburu” Fundazioan ere. Interes-talde guztiek eta, oro har, gizarteak erakundearengan duten 
konfiantza zaintzen laguntzen du, eta hari kalte egiten ahal dion edozein ekintzak min larria 
eraginen lioke. Hori dela eta, arreta handiz zainduko dute erakundeko pertsona guztiek. 

b) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioaren izenean aritzeko (esku-hartze publiko guztiek, 
hala nola komunikabideetan esku hartzeak, topaketa profesionaletan, irakaskuntza-
jardueretan edo beste edozein ekitaldi publikotan parte hartzea…), horretarako baimena 
beharko da. Gainera, arreta berezia jarri beharko da esku-hartze publiko pertsonalak eta 
Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioko kide gisa egiten direnak bereizteko, batik bat esku-
hartze haiek Fundazioan eragina izan badezakete. Horretarako, Nafarroako “Gizakia Helburu” 
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Fundazioak erabakiko du nor izendatu komunikazio korporatiboarekin lotutako jardueretan 
Fundazioaren bozeramale eta ordezkari gisa. 

 
 
 
 
3.9. Ingurugiroa 
 

a) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioa jabetua dago giza jardueraren ondorioz gure planeta 
andeatze larria jasaten ari dela eta arriskuan jartzen duela haren jasangarritasuna eta 
etorkizuneko belaunaldien ongizatea. Horregatik, erantzukizuna hartu nahi du bere gain, eta 
konpromisoa hartzen du une oro ekologia- eta iraunkortasun-irizpideekin jarduteko. 

b) Horretarako, Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak bere jardueraren ingurumen-inpaktua 
identifikatu eta minimizatzeko konpromisoa hartzen du, eta konpromiso hori bera sustatzen du 
bere interes-taldeen artean. 

c) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak, ahal duen neurrian, energia-sistema eraginkorrak 
ezarriko ditu (ahal den guztietan, energia-iturri alternatiboak, kontsumo txikiko argiztapena edo 
kontrol-ekipo automatikoak erabiliz, hala nola tenporizadoreak, sentsoreak edo termostatoak), 
eta garraiobide ekologikoen erabilera sustatzeko neurriak garatuko ditu, bai eta garraiobide 
kolektiboen erabilera ere, langileen eta lan-ekipoen joan-etorrien inpaktua minimizatzeko, 
batez ere garraioan.  

d) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioak konpromisoa hartzen du murrizketa, berrerabiltzea 
eta birziklatzea bultatzeko eta hondakinen gaikako bilketa errazteko. Erakundeko langileek 
bilketa-sistema horiek behar bezala erabili beharko dituzte, eta erabiltzaileek eta bisitariek ere 
sistema horietara lotuko dira.  

e) Nafarroako “Gizakia Helburu” Fundazioko pertsona guztiek ura behar bezala erabili beharko 
dute, alferrik ez galtzeko, eta baztertu daitezkeen produktuak, birziklatzeko modukoak ez diren 
plastikozko ontziak edo ingurumenarekin kaltegarriak diren produktu kimikoen erabilera 
saihestuko dute, salbu eta ezinbestekoak direnean. 

 


