Menua

elkargokide
kanpaina
2016ko menua

Guztion artean egiten dugu Elkargoa
eta lanbidea eraikitzen dugu!

etor zaitez Elkargoaren partaide
izatera!
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Helburu

NAGIHEO-COEESNA Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala, eskubide publikoko korporazioa
da, berezko nortasun juridikoarekin eta bere helburuak
betetzeko gaitasun osoarekin.
Gainera, izaera sozialeko entitateari dagokionez, bere
jarduerak interes publiko dira.
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– Elkargokideen interes profesionalak defendatu eta jarduera
profesionala deontologia eta legedian jasotako askatasun
publikoetara egokitu dadila zainduko du.
– Elkargoak adierazgarritasun profesional handiagoa emango
dio Hezitzaileetako eta Hezitzaile Sozialetako taldeari organismo
publikoen aurrean (Udalak, Nafarroako Gobernua, Unibertsitateak, eta abar).

- Arreta publikoa bulegoan
- Etengabeko informazioa posta elektroniko bidez eta Web
orrialdean: formakintza, lan-eskaintzak, baliabideak eta gure
lanbidearekin erlazionaturiko gaiak.
- Lan-talde nahiz komisioetan parte hartzeko aukera
- Arreta eta aholku juridikoa

– Elkargokideei administrazio publiko desberdinen, GGKE-en,
enpresa pribatuen, eta abarren aurrean legezko ordezkaritza
handiagoa emango die.
– Elkargoak Gizarte Hezitzaileeen irudia babestuko du antzeko
ogibideen aurrean, intrusismo profesionala ekidinez
– Elkargokideen, nahiz erakunde publiko, pribatu eta sindikatuen arteko bitartekari bezala balioko du.

- Facebook eta Twitter-en profila, gauurkotasun sozial eta
profesionalaren informazioarekin.
- Formakuntza
- Elkargokideei alor desberdinetan abantaila eta deskontuak
- Lanbidearen nahiz organismo eta entitate desberdinetako
dokumentu ezberdinak kontsultarako, baita liburutegi txikia
ere.
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NAGIHEO-COEESNA-n izena emateko, honako agiri hauek aurkeztu behar dituzu bulegoan:
Alta eskaria beteta eta sinatua.
NANaren fotokopia konpultsatua*
2 argazki karneta tamainakoak
Inskripzio tasaren ordainagiria (95 €).
Bankutik helbideratzeko inprimakia
Gizarte Hezkuntza Unibertsitateko tituluaren fotokopia konpultsatua*
Curriculum fitxa
Langabetuendako: egoera justifikatzen duen Emplegu Zerbitzuaren ziurtagiria (kuota murriztua ezartzeko)
* NAGIHEO/COEESNA –ko idazkaritzak dohako konpultsak egiten ditu.
Eskaera inprimakiak bulegoan jaso dezakezu, edo www.educacionsocialnavarra.org Web orrialdetik jaitsi dezakezu.
Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkarte Profesionaleko kide bazara, soilik dohako alta eskatu eta kuota bera ordaintzen jarraituko duzu.

Etxeko
Kopa
GIZARTE HEZITZAILE BAT ELKARGORA EKARRI ETA ZURE KUOTAN BEHERAPENAK PROBESTU*
ELKARGOKIDEARENTZAKO ABANTAILAK.
Elkargoratutako pertsona batek Elkargokide egitera datorren Gizarte Hezitzaile bat “ekartzen” du. Horrela bada, kanpaina honetan,
Elkargokideak kuotan % 50eko deskontuaz gozatu ahal izango du urte batetan zehar (72 € lanean daudenentzat eta 36 € langabetuentzat).
ELKARGOKIDE BERRIARENTZAT ABANTAILAK.
Kanpaina honetan zehar, Gizarte Hezitzaile etorri berriak ez du Alta kuotarik ordainduko (95 €ko deskontua).
ZER EGIN BEHAR DA?
Elkargokide eta Elkargokide berriak agiri bat sinatu beharko dute, zeina elkargoratze dokumentazioari gehituko zaio.
¿GIZARTE HEZKUNTZA IKASKETAK AMAITU DITUZU?*
ABANTAILAK
Duela hiru urte edo gutxiago Gizarte Hezkuntza Diplomatura eta Gradua ikasten bukatu baduzu,
ez zazu alta kuotarik ordaindu!!!
Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala
Colegio Oficial de Educadoras y
Educadores Sociales de Navarra
Avda. Marcelo Celayeta 75. IWER. eraikina. U2 nabea. 2. bulegoa
31014 Iruñea (Nafarroa) - Tfnoa. 948 14 35 67
http://www.educacionsocialnavarra.org
info@educacionsocialnavarra.org

Estatuko Gizarte Hezitzaileen Kontseilu Nagusiko kidea da.

“La educación necesita
tanto de formación técnica,
científica y profesional
como de sueños y utopía”

Paulo Freire

*KANPAINAREN IRAUNALDIA: 2016ko urtarrilaren 1etik, martxoaren 31ra.

