
Planteamendua 
 
2016ko apirilaren 21ean Bilbon elkartu zen “Gazteen Lan Integrazioko bikaintasunaren Novia 
Salcedo Sariaren” VII. edizioko Epaimahaiak, Antonio Garrigues jauna buru zela, saria sakonean 
berrikustea iradoki zuen, 7 edizio arrakastatsuren ondoren. Berrikuspen horretan munduko 
arazo larrienak hartu behar genituen kontuan, eta horien artean zeuden, besteak beste, 
baztertuen daudenen gizarteratzea eta hezkuntza.   
 
Gizateriaren arazo larrienetara hurbiltzeko modu gisa, gure iritziz, NBEaren Batzar Nagusiak 
2015eko irailean onetsi zuen 2030 Agenda da “Gizateriaren ongizatea eta planeta 
osasungarrian guztiontzako bakea eta aurrerapena bermatzeko asmo handiko helburua 
sustatzeko daukagun esparru egokiena” (Antonio Guterres, Idazkari Nagusia). 
Novia Salcedok ondo ezagutzen du Agenda hori jatorritik, eta bertan ezartzen diren helburuak 
lortzeko konpromisoa du, Nazio Batuetako Ekonomia eta Gizarte Batzordean kontsulta estatus 
berezia duen eta erakunde horretako Informazio Publikoko Sailarekin kidetuta dagoen 
erakunde den heinean. 
Gazteen enplegagarritasuna hobetzearen aldeko ia 40 urteko ibilbidearekin batera, gaur egun 
are gehiago eskatzen digun esparru bat daukagu aurrean, elkarren artean lotuta dauden 17 
helburuk eta 169 xedek osatutako Agenda. Gazteentzako enplegua Agendaren parte da eta, 
gainera, genero berdintasunarekin batera, bizkortzaile nagusietakoa ere bada.  
Novia Salcedoren iritziz planetako gazte guztiei enplegu duina ematea motor garrantzitsua da 
pertsonen, enpresa-erakundeen eta gizartearen eraldaketa ekonomikorako eta sozialerako. 
NSFk bat egin du 8 b helburuan adierazitako ikuspegiarekin, 2030erako gazte guztientzat 
erabateko enplegua, gizarte babesa eta lana egon dadin.  
Testuinguru horretan, uste dugu Novia Salcedo Sarien VIII. Edizioa aukera bikaina dela 
aurrerapausoa emateko eta 2030 Agendaren eta, zehatzago esanez, gazteekin eta 
enplegagarritasunarekin zuzenean erlazionatuta dauden helburuen, zerbitzuan dagoen 
erreferentea bilakatzeko. Hauek dira: 
 GIH 4. Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea eta bizitza osoan 

guztientzat ikasketa aukerak sustatzea. 
 GIH 5. Generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neskato guztiak 

ahalduntzea. 
 GIH 8. Ekonomiaren hazkunde eutsia, inklusiboa eta iraunkorra, enplegu osoa eta 

produktiboa eta denontzako lan duina sustatzea. 
 GIH 10. Herrialde barruko eta herrialdeen arteko desberdintasuna murriztea. 

Amaitzeko, ezin dugu ahaztu aurten Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 70. 
urteurrena betetzen dugula. Adierazpen horren 23, 25 eta 26. artikuluek lan, soldata eta babes 
eskubideei eta lanarekin erlazionatutako giza duintasunari, bizitza maila egokiari edo 
hezkuntzari buruz hitz egiten digute. Bertan identifikatuta dauden erronkek eta konpromisoek 
indarrean jarraitzen dute.  
Modu eraginkorrean lortzeko, beharrezkoa da pobrezia bere forma eta dimentsio guztietan 
baztertzera, herrialdeen arteko desberdintasunari aurre egitera, ekonomiaren hazkunde 
iraunkorra, inklusiboa eta eutsia sortuz planeta zaintzera eta gizarteratzea modu 
interdependentean garatzera bideratutako ikuspegi berria. Hori izango da, beraz, Novia 
Salcedo Sarien VIII. Edizio honetan gidatuko gaituen ikuspegia eta esparrua.  
 
 
  

http://www.noviasalcedo.es/fundacion-novia-salcedo/noviasalcedo-los-ods/
http://www.standup4humanrights.org/en/declaration.html


1. Oinarri Orokorrak 
Novia Salcedo Sariak, euren lanaren, konpromisoaren eta merituen bitartez gazteen 
enplegagarritasunaren hobekuntzari laguntzen dioten pertsonei, enpresei eta erakundeei 
emango zaizkie,  2030 Agendaren garapen iraunkorraren helburuen barruan, hauek, hain 
zuzen ere: 

  GIH 4. Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea eta bizitza osoan guztientzat 
ikasketa aukerak sustatzea. 

 GIH 5. Generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neskato guztiak ahalduntzea. 

 GIH 8. Ekonomiaren hazkunde eutsia, inklusiboa eta iraunkorra, enplegu osoa eta produktiboa eta 
denontzako lan duina sustatzea. 

 GIH 10. Herrialde barruko eta herrialdeen arteko desberdintasuna murriztea.  
 

Aintzatespen hori merezi dutela uste duten mundu osoko pertsona, enpresa eta bestelako erakunde 
guztiek aurkeztu ahal izango dituzte kandidaturak, eta baita Antolakuntza Batzordearen horretarako 
gonbidapena jaso dutenek ere. 

Aurkeztutako kandidatura bakoitza preskriptore batek aurkeztuko du, eta hark kandidatura 
babesteko gutuna erantsiko du.   
VIII. Edizio honetan Sari hauek esleituko dira: 
 
 
  

http://www.noviasalcedo.es/fundacion-novia-salcedo/noviasalcedo-los-ods/


1.1. Pertsonari zuzendutako Novia Salcedo Saria  
Proiektuak bultzatuz, gizartea sentsibilizatuz, ekintzak ezarriz… euren bizitzako ardatz gisa 
gazteak, eta batez ere haien garapen integrala, pertsonala eta profesionala, izan duten 
pertsonen bizitza ibilbidea aintzatetsiko da; ekintza horiek funtsezko aktiboa izan dira, ez gazte 
protagonistentzat bakarrik, gizarte osoarentzat baizik, gazteen enplegagarritasuna hobetzen 
lagunduz, goian aipatutako Garapen Iraunkorreko Helburuen (GIH) esparruan.  
Ibilbide pertsonalak, laneko ildoak, ibilbide profesionalak… sarituko ditugu, azken finean, 
gazteen laneratzearen aldeko lana dela eta aintzatespena jasotzea merezi duten bizitzako 
ibilbideak. Epaimahaiak horrela irizten badio, “Ad Honorem” Saria ere emango da.  
 
BALORAZIO IRIZPIDEAK 
Aurre-aukeraketan zein epaimahaiak hartuko duen azken erabakian, balorazio irizpideak hauek 
izango dira:  
 
SINESGARRITASUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1. Pertsonaren eta gazteen garapenarekin erlazionatutako ekintzaren integritatea eta 
sendotasuna.  

2. Curriculuma eta ibilbide profesionala.  

3. Jasotako aintzatespenak edo/eta aurkeztutako aldeko iritziak.  
 
GARAPEN IRAUNKORREKO 2030 AGENDAREN BALIOEKIN BAT ETORTZEA  
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1. Lankidetza.  

2. Konpromisoa ekitatearekin (“inor atzean ez uztea”). 

3. Besteen hazkundean oinarrituta eta pertsonengan zentratuta dagoen lidergo etikoa.  

4. Ekintzailetzarako jarrera (ideiak ekintzara daramatzan motibazio intrinsekoa).  
 
GIZARTE OIHARTZUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1. Gizarterako balioa duten ekintza bilaka daitekeen ezagutzaren sorkuntzari lagundu izana.  

2. Eraginerako gaitasuna.  

3. Eragina gizartean (hala denean, gizarteko zein arlotan duen eragina zehaztuz).  

 



2.2 Gazteari zuzendutako Novia Salcedo Saria 
Goian aipatutako Garapen Iraunkorreko Helburuak esparru gisa izanik, gazteen 
enplegagarritasuna hobetzen laguntzen duen Ideia berritzailea, proiektua edo/eta enpresa 
garatu duten 35 urtetik beherako gazteei dago zuzenduta.  
 
BALORAZIO IRIZPIDEAK 
Aurre-aukeraketan zein epaimahaiak hartuko duen azken erabakian, balorazio irizpideak hauek 
izango dira:  
 
SINESGARRITASUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gazteen garapenarekin erlazionatutako ekintzaren integritatea eta sendotasuna.  

2 Curriculuma eta ibilbide profesionala.  

3. Jasotako aintzatespenak edo/eta aurkeztutako aldeko iritziak.  

 
GARAPEN IRAUNKORREKO 2030 AGENDAREN BALIOEKIN BAT ETORTZEA  
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Lankidetza.  

2 Konpromisoa ekitatearekin (“inor atzean ez uztea”).  

3 Besteen hazkundean oinarrituta eta pertsonengan zentratuta dagoen lidergo etikoa.  

4. Ekintzailetzarako jarrera (ideiak ekintzara daramatzan motibazio intrinsekoa).  

 
GIZARTE OIHARTZUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gizarterako balioa duten ekintza bilaka daitekeen ezagutzaren sorkuntzari lagundu izana.  

2. Eraginerako gaitasuna.  

3. Eragina gizartean (hala denean, gizarteko zein arlotan duen eragina zehaztuz).  

 



2.3 Enpresa Handiari zuzendutako Novia Salcedo Saria 
Gazteak prestatzen eta integratzen dituzten eta aipatutako Garapen Iraunkorreko Helburuak 
esparru gisa izanik, gazteen enplegagarritasuna hobetzen laguntzen duten enpresak 
baloratuko ditu.  
Hauek sarituko dira:  

 

 

azterketa ildoa edo ekarpena, gazteen enplegagarritasuna hobetzea duten ikerketa 
proiektuak. 

gazteak lan munduan sartzeko ekimenak.  

egoera txarrean edo/eta baztertuta dauden kolektiboak laneratzeko ibilbideak.  

enpresa diseinu proiektuak.  

aipatutako 4 GIHen esparruan gazteen enplegua defendatzeko bultzadan parte hartzen 
duten eragileen ekintzarako konpromisoa erakusten duten jarduketak sustatzera zuzendutako 
sentsibilizazio ekintzak eta hedapen kanpainak.  

gazteak lan munduan sartzearen aldeko programak.  

gazteen integraziora zuzendutako enpresa kultura.  

helburua “inor atzean ez uztea” duen beste edozein jardunbide on.  
 
BALORAZIO IRIZPIDEAK 
Aurre-aukeraketan zein epaimahaiak hartuko duen azken erabakian, balorazio irizpideak hauek 
izango dira:  
 
ANTOLAKUNTZA KULTURA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gardentasuna (langileek erakundearen informazioa eta ezagutza jasotzeko duten 
erraztasuna, eurekin konpartitutako informazioaren kalitatea, eta langileen partaidetza 
informazio eta ezagutza horiek sortzeko orduan).  

2 Erakundeak ezagutza berria sortzeko eta egituratzeko eta langileak horretan inplikatzeko 
duen modua.  
3 Lidergo konpartitua (helburuetan, xedeetan, estrategian, adierazleetan eta prozesuetan).  
 
PROPOSAMENAREN SENDOTASUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1. Ikuspegi trinkoa.  

2. Gazteen laneratzearen alorrean aurrera eramandako jarduketa azpimarragarriak.  

3. Partaidetza sistemak eta lankidetza interes taldeekin, proposamenaren/jardueraren 
diseinuan eta garapenean.  

4. Aurreko ibilbidea edo/eta aintzatespenak.  

 



JARDUERA ADIERAZLEAK EDO/ETA EMAITZAK  
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1. Jardueraren edo/eta emaitzen funtsezko adierazleak.  

2. Joera eutsia edo/eta gorakoa hiru urtez gutxienez.  
 
BERRIKUNTZA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1. Gazteen enplegagarritasunari buruzko gizarte beharrari erantzuteko maila.  

2. Eragina tokiko ekonomian edo/eta inguruko gizarte ongizatean.  

3. Eskalagarritasun maila, proposamenak hazkunderako duen potentziala.  

4. Proposamenaren ezaugarri berritzaileak.  

 



 
2.4 ETEari zuzendutako Novia Salcedo Saria 
 
Helburu gisa, gazteak 2030 Agendako gaietan integratzea duten eta ondoren aipatzen diren 
alorrekin erlazionatuta dauden eta aipatutako Garapen Iraunkorreko Helburuak esparru gisa 
izanik, gazteen enplegagarritasuna hobetzen laguntzen duten ekimen ekintzaileak baloratuko 
ditu: eraldaketa digitala; emakumea; ekonomia berdea; ekonomia zirkularra; mugikortasun 
iraunkorra; kontziliazioa; ura; hondakinak, etab.  
 
BALORAZIO IRIZPIDEAK 
Aurre-aukeraketan zein epaimahaiak hartuko duen azken erabakian, balorazio irizpideak hauek 
izango dira:  
 
ANTOLAKUNTZA KULTURA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gardentasuna (langileek erakundearen informazioa eta ezagutza jasotzeko duten 
erraztasuna, eurekin konpartitutako informazioaren kalitatea, eta langileen partaidetza 
informazio eta ezagutza horiek sortzeko orduan).  

2 Erakundeak ezagutza berria sortzeko eta egituratzeko eta langileak horretan inplikatzeko 
duen modua.  
3 Lidergo konpartitua (helburuetan, xedeetan, estrategian, adierazleetan eta prozesuetan).  

 
PROPOSAMENAREN SENDOTASUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Ikuspegi trinkoa.  

2. Gazteen laneratzearen alorrean aurrera eramandako jarduketa azpimarragarriak.  

3. Partaidetza sistemak eta lankidetza interes taldeekin, proposamenaren/jardueraren 
diseinuan eta garapenean.  

4. Aurreko ibilbidea edo/eta aintzatespenak.  

 



JARDUERA ADIERAZLEAK EDO/ETA EMAITZAK  
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Jardueraren edo/eta emaitzen funtsezko adierazleak.  

2. Joera eutsia edo/eta gorakoa hiru urtez gutxienez.  

 
BERRIKUNTZA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gazteen enplegagarritasunari buruzko gizarte beharrari erantzuteko maila.  

2. Eragina tokiko ekonomian edo/eta inguruko gizarte ongizatean.  

3. Eskalagarritasun maila, proposamenak hazkunderako duen potentziala.  

4. Proposamenaren ezaugarri berritzaileak.  

 
  



2.5 Administrazio eta Sozietate Publikoei zuzendutako Novia Salcedo Saria  
 
Aipatutako Garapen Iraunkorreko Helburuak esparru gisa izanik, gazteen enplegagarritasuna 
hobetzen laguntzen duten ekimen publikoak baloratuko ditu.  

 



Hauek sarituko dira:  
Laneratze edo/eta enplegagarritasun politikak.  

Enplegu edo gizarteratze programak.  

Ikerketak.  
 
BALORAZIO IRIZPIDEAK 
Aurre-aukeraketan zein epaimahaiak hartuko duen azken erabakian, balorazio irizpideak hauek 
izango dira:  
 
ANTOLAKUNTZA KULTURA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gardentasuna (langileek erakundearen informazioa eta ezagutza jasotzeko duten 
erraztasuna, eurekin konpartitutako informazioaren kalitatea, eta langileen partaidetza 
informazio eta ezagutza horiek sortzeko orduan).  

2 Erakundeak ezagutza berria sortzeko eta egituratzeko eta langileak horretan inplikatzeko 
duen modua.  
3 Lidergo konpartitua (helburuetan, xedeetan, estrategian, adierazleetan eta prozesuetan).  

 
PROPOSAMENAREN SENDOTASUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Ikuspegi trinkoa.  

2. Gazteen laneratzearen alorrean aurrera eramandako jarduketa azpimarragarriak.  

3. Partaidetza sistemak eta lankidetza interes taldeekin, proposamenaren/jardueraren 
diseinuan eta garapenean.  

4. Aurreko ibilbidea edo/eta aintzatespenak.  

 



JARDUERA ADIERAZLEAK EDO/ETA EMAITZAK  
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Jardueraren edo/eta emaitzen funtsezko adierazleak.  

2. Joera eutsia edo/eta gorakoa hiru urtez gutxienez.  

 
BERRIKUNTZA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gazteen enplegagarritasunari buruzko gizarte beharrari erantzuteko maila.  

2. Eragina tokiko ekonomian edo/eta inguruko gizarte ongizatean.  

3. Eskalagarritasun maila, proposamenak hazkunderako duen potentziala.  

4. Proposamenaren ezaugarri berritzaileak.  

 



2.6 Instituzioei edo/eta erakundeei zuzendutako Novia Salcedo Saria 
Aipatutako Garapen Iraunkorreko Helburuak esparru gisa izanik, gazteen 
enplegagarritasunaren bultzada eta garapena helburu duten instituzioak edo/eta erakundeak 
baloratuko ditu.  
Hauek sarituko dira:  

Ekintzailetza proiektuak.  

gizarteratze proiektuak.  

diskriminazioaren kontra borrokatzeko programak.  

gazteak lan munduan sartzeko ekimenak.  

egoera txarrean edo/eta baztertuta dauden kolektiboak laneratzeko ibilbideak.  

sentsibilizazio ekintzak.  

hedapen kanpainak eta komunikazio jarduketak.  

gazteak lan munduan sartzearen aldeko programak.  

inor atzean uzten ez duten jardunbide onak, etab.  
 
BALORAZIO IRIZPIDEAK 
Aurre-aukeraketan zein epaimahaiak hartuko duen azken erabakian, balorazio irizpideak hauek 
izango dira:  
 
ANTOLAKUNTZA KULTURA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gardentasuna (langileek erakundearen informazioa eta ezagutza jasotzeko duten 
erraztasuna, eurekin konpartitutako informazioaren kalitatea, eta langileen partaidetza 
informazio eta ezagutza horiek sortzeko orduan).  

2 Erakundeak ezagutza berria sortzeko eta egituratzeko eta langileak horretan inplikatzeko 
duen modua.  
3 Lidergo konpartitua (helburuetan, xedeetan, estrategian, adierazleetan eta prozesuetan)  

 
PROPOSAMENAREN SENDOTASUNA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Ikuspegi trinkoa.  

2. Gazteen laneratzearen alorrean aurrera eramandako jarduketa azpimarragarriak.  

3. Partaidetza sistemak eta lankidetza interes taldeekin, proposamenaren/jardueraren 
diseinuan eta garapenean.  

4. Aurreko ibilbidea edo/eta aintzatespenak.  

 



JARDUERA ADIERAZLEAK EDO/ETA EMAITZAK  
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Jardueraren edo/eta emaitzen funtsezko adierazleak.  

2. Joera eutsia edo/eta gorakoa hiru urtez gutxienez.  

 
BERRIKUNTZA 
Elementu hauetako batzuk jaso ditzake:  
1 Gazteen enplegagarritasunari buruzko gizarte beharrari erantzuteko maila.  

2. Eragina tokiko ekonomian edo/eta inguruko gizarte ongizatean.  

3. Eskalagarritasun maila, proposamenak hazkunderako duen potentziala.  

4. Proposamenaren ezaugarri berritzaileak.  

 



 
3. Kandidaturen aurkezpena  
 
Kandidaturak on-line aurkeztuko dira, Sarien webgunean  (www.premionoviasalcedo.es) 
dagoen formularioa betez. Bertan, kandidatura bakoitzaren merituak zehaztuko dira.  
Horrez gain, kandidaturari buruzko datu esanguratsuak eta informazio osagarria ematen duten 
dokumentuak aurkeztu ahal izango dira, eta baita bere aldeko iritziak ere.  
Aurreko eskakizunak betetzen ez dituzten kandidaturak ez dira onartuko. Dena den, 
aurkeztutako dokumentazioa ez da itzuliko, eta ez da edukiko horri buruzko 
korrespondentziarik. Sarituek euren on iritzia emango diote sariak sarien webgunean 
argitaratzeari.  
Kandidaturak jaso eta onartzeko epea amaitu ondoren, 2018ko ekainaren 8an, Antolakuntza 
Batzordeak aurre aukeraketa egingo du. Hori egin ondoren, Batzordea harremanetan jarri ahal 
izango da aurre aukeratutakoekin, beharrezkoa bada informazio gehiago eskatzeko, 
espediente garrantzitsuenak Epaimahaiari emanez, hark, ondoren, saria erabaki dezan.  
 
4. Epaimahaia  
 
Kandidaturen azterketarako nazioarteko Epaimahai independentea egongo da, izen handia eta 
gazteenganako sentsibilitate nabarmena duten pertsonek osatutakoa. Epaimahaiko kideak 
Sariaren Antolakuntza Batzordeak izendatuko ditu, eta ebazpena eman aurretik jakinaraziko 
dira.  
Epaimahaia urteko bigarren hiruhilekoan elkartuko da, eta egun horretan jakinaraziko du bere 
erabakia. Entrega ekitaldia geroago egingo da, eta modu egokian emango da horren berri.  

http://www.premionoviasalcedo.es/


Sariaren Antolakuntza Batzordeak izendatutako Epaimahaiak presidentea eta ahotsa eta botoa 
izango dituen idazkaria izango ditu. Lehenengo bileran, Novia Salcedo Fundazioak izendatutako 
idazkariak, ahotsa izango duenak, baina botorik ez, epaimahaia eratuta dagoela adieraziko du. 
Presidenteari dagokio eztabaidak antolatzea eta zuzentzea eta, hala denean, baita egiten diren 
bozketak ere; idazkariak arautegi hau interpretatu eta saioen akta jasoko du.  
Epaimahaiaren boto gehienak jasotzen dituen kandidaturari emango zaio saria. Berdinketa 
gertatuz gero, presidenteak kalitatezko botoa izango du. Fundazioak proposatuta, eta egoki 
irizten badio, Epaimahaiak “Ad Honorem” Sari bat ere eman ahal izango du.  
 
 
5. Baldintzak  
 
Saria ezin izango da hil ondoren eman, ezta Fundazioko kideei ere. 
Hutsik uzteko erabakia ere jaso dezakeen Sariak diploma bat eta eskultura baten irudia 
(UPV/EHUko Arte Ederretako Fakultatearekin lankidetzan egindakoa) banatuko ditu. Jaso ahal 
izateko, saritutako erakundearen lege ordezkaria edo saritutako pertsona egon beharko dira 
saria banatzeko ekitaldian.  
Hala eskatzen bazaie, sarituek sarien banaketa dela eta antolatutako ekitaldietan hartuko dute 
parte.  
Kandidaturak aurkezteak oinarri hauek guztiak osorik onartzen direla adierazten du, eta baita 
Sariaren Epaimahaiak hartzen dituen akordioak ere.  

 


