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Leioako Udaletik, eta Behargintzatik bereziki,
enpleguarekiko konpromiso irmoa dugu.
Esaldi hori, eta garai hauetan gehiago, bistakoa da.
Nola gauzatzen da konpromiso hori? Zer egiten du
gure Udalak bizi dudan egoera hobetzen
saiatzeko?.
Gure inguruko beste udal batzuek bezala, Leioak ere
Toki Enplegu Plana garatu egin du. Duela hilabete
batzuk, udalerriko eragile sozioekonomiko batzuen
laguntzarekin, errealitatearen diagnostikoa egin
genuen. Mahai hartan, enpresak izan ziren–Vicrila,
Basoinsa, Prysma eta herriko prestakuntza
eragileak–Unibertsitatea, prestakuntza zentroak, e.a..
Baina ez hori bakarrik, Langabetuen Batzarra,
LANBIDE edo Sortarazi ere izan genituen iritzia
ematen.

Analisi horretatik abiatuta, eta udalerriko egoera eta
garatzen dugun ohiko prestakuntza eskaintza
baloratuz, ekintza proposamen berriak diseinatu ditugu
arlo konkretuetarako. Beraz, espazio hau baliatu nahi
dugu martxan jarri diren proiektuei buruzko informazioa
emateko, gurekin boluntario lan egin duten pertsona
horietatik jaio direnak.
Nabarmentzekoa da LANBIDEk izan duen garrantzia
gure ekintzak planifikatzeko, dirulaguntza eman baitigu
jarraian dituzuen prestakuntza ekintza biak prestatzeko.
• Mendeko pertsonentzako arreta: “Leioako
Udalerriko Deserrotze eta Bakardadearen Mapatik”
ateratako datuak oinarri hartuz, honako beharrei
erantzuteko prestakuntza premia detektatu da:
konpainia, garapen kognitiboa eta estimulatzea,
oinarrizko beharrizanak betetzetik harago. Ildo
horretatik planteatzen dira prestakuntza ekintza
bereziak.
• Lidergoan trebatzea: Azterketa sozioekonomikoak
dioenez, 45 urtetik gorako langabetu kopuru
nabarmengarria dagoela antzeman da, ardurako
lanpostuetan esperientzia izan dutenak gainera.
Helburua da profesional horiek ahalduntzea proiektu
berrien sorkuntzaren lider izateko. Existitzen diren
enpresetako aldakuntzarako eragileak izateko
gaitasuna nabarmentzen da eta halabeharrez
berritzaileak izan behar duten enpresa berriak sortu eta
garatzeko gaitasuna, gizarte aldakor honen
ezaugarriengatik. Prestakuntza mota hau TALDEKA
proiektuaren bidez gauzatzen da.
Gainera, EHU daukagu udalerrian, eragile estrategikoa,
eta hortaz, Unibertsitatearekin sinergiak identifikatzeko
proiektua jarri da abian, identifikatuko diren intereseko
arloetara bideratutako kolaborazio tresna lantzeko
abiapuntua izan dadin. Helburu hori bat dator bizitzan
zeharreko prestakuntza premiei erantzuteko, enpresa
ehundurak eskatzen dituen profil profesionalen
aldaketa azeleratua aintzat hartuz.
Zer deritzozue? Zuen aukeretarako izan
dezakezuen edozein iradokizun helaraz iezaguzu. Zuen
iritzia ezagutzeko irrikaz gaude.
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Urteko lehen lauhileko honetan, berrikuntzasustatzeko etengabeko dirulaguntza ildoenaurkezpen ekitaldi asko izaten ari dira.Behin eta berriro hitz egiten digute akronimodesberdinez: COMPITE, GAITEK, AFI,FP7… Siglak eta siglak, askotan, esanahirikaurkitzen ez diegunak.
G: Baina zer dago tresna horien guztienatzean?
E: Erantzun teorikoa erraza da.Lehiakortasuna sustatzea berrikuntzarenbitartez.
G: Oso ondo, baina azal diezagukezu,benetan, berritzea zer den?
E: Ufa! Ez duzu gutxi eskatzen ba… Nikesango nuke egiten duzuna egitea dela,zure prozesua hobetzeko alternatiben bilaibiltzea, adibidez, kostuak txikituz,jasangarritasuna bilatuz, balizko merkatuberriak identifikatuz, edo zergatik ez?Produktu edo zerbitzu berrien bila ibiliz gauregun egiten dakigunetik abiatuta.
G: Baina nola egiten da hori?
E: Errezeta magikoakSteveJobsetaBillGatesek izan zituzten.Besteek intuizioari baino ez diote jarraitu.

Irudikatu dugun elkarrizketa horren bidez,nabarmendu nahi dugu berritzeak adimenirekia eskatzen duela jarduteko moduberriak aurkitzeko. Ez dute berritzenbakarrik mekanizatzaile edo trokelgile batek.
Euskadi adibide garbia da, berrikuntzasukaldean ere eman daiteke.
Eta orduan, erakundeek zer egitendute?
Bideak ireki enpresei laguntzeko eurenproiektu berritzaileak garatzen. Laguntzahoriek, kasu batzuetan, itzuli ezin direndirulaguntzen bidez datoz, baldintzaonetan eskainitako kredituen bidez,edo agian, hain ezaguna ez den beste modubaten bidez: kenketak sozietateenzergan.

Gaur egun eskuragarri dituzun tresnakezagutu nahi badituzu, jakiteko zureekimenetarako zein den egokiena,zalantzarik gabe harremanetan jarri beharduzu Behargintzako Enpresa arloarekin:Behargintza.enpresa@leioa.net .

Aukera guztiak identifikatzen lagundukodizugu, zure proiektuetan arrakasta izandezazun.

Zure zain gaude.

Berrikuntza sustatuz gure zapatetatik
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Martxan da Taldeka proiektua !!!!!
Ikasketa metodologian, ezinbestekoa dataldeak denbora eta espazioa partekatzeataldean enpresa proiektuak garatzeko, etapertsonei enpresa bat sortu eta kudeatzekogaitasunak emateko.
Proiektu honek, Getxo eta Leioakolangabetuei (unibertsitate ikasketakbadituzte hobe) gaitasunetan prestatzekoaukera ematen die, ekimen errealengainean lan egiteko aukera, eta horrela,enpresa batzuekin zuzeneko kontaktua izan,lan talde dinamiko eta gazte baten partehartuz.
Proiektua martxoaren 21ean aurkeztu zen,Getxoko Elkartegian. Bertaratuek,programaren garapenean zehar landukodenaren esperientzia bizitzeko aukera izanzuten, benetako bi enpresa erronkarisoluzioa emanez. Behin eskabideakaurkezteko epea amaituta, esperientziaaberasgarri honetan parte hartzekohautaketa prozesua hasiko da, apirilarenhasieran.

Informazio gehiago www.taldeka.net
web orrian eta sare sozialen bitartez.

Taldeka Leioa eta Getxoko TokiGarapenerako bulegoek, LeioakoBehargintza eta Getxolan hurrenezhurren,bideratutako proiektua da, Lanbidekdiruz lagundua, Euskal Enplegu Zerbitzua.
Helburu nagusia ez da eduki tekniko jakinbaten oinarritzen, proiektu errealakgaratzearen bidez gaitasunak hartzeanbaizik, 36 astetan zehar. Ekintzaren bidezkogaitasunen garapen horri laguntzeko,ezagutza konkretuko tailerrak eta tresnaberritzaileen aplikazioa daude.
Banakako eta taldekako eraldaketaprozesua da, ahalduntzeko eta jarreraezberdina lortzeko. Desberdin pentsatzeakjarrera aldatzen laguntzen du eta emaitzahobeak dakartza. Ezberdin sentitzeakjarrera alda dezake eta oraindik emaitzahobeak eskuratu ahal izatea. Hori daikasketa aktiboko metodo honen bidezbilatzen duguna.

Prozesuan edukian baino gehiagozentratzen den eredua da, ekintzanoinarritua (konfort zonaldetik urrun),coworking espazio irekien bidez taldekakoekintzailetzara zuzendua. Eta teamcoacherren laguntzarekin, enpresa etaproiektu errealen gainean lan egiten ikastenda, nork bere burua antolatuz eta kudeatuz.
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Galdera hori egiten diote euren buruari laneskaintza baten izena ematen dutengehienek. Laupabost hautaketa prozesutanparte hartzen dute astean, ilusionatzen dira,itxaropenak datoz… eta ezer ere ez.Momentu horretan hasten da etsipena.Eskaintza baten izena eman eta itxarotera,erantzun baten zain.

Bitartean, enpresa kontratatzailean erritmoafrenetikoa da: lanpostu bat hutsik eta ia 500pertsona lanpostua eskuratzearen zain.Curriculumak iragazi behar dira, beharrezkoprestakuntza, ziurtagiri profesionalak,hizkuntzak, ibilgailuaren edukitzea…Interesatzen ez zaien sektoretanesperientzia duten pertsonak baztertzendira, nahi duten soldata eskainiko dutenarengainetik dagoela adierazi dutenak ere aldebatera jartzen dira, eta azkenean, erabakiegiten da nor elkarrizketatuko den.

Lehenik eta behin, balio erantsia dutelaerakutsi dutenak, adibidez, enpresahorretan lan egin nahi dutela aurkezpengutun pertsonalizatu baten bidez adierazidutenak; Linkedin bidez kontaktatu dutenakenpresaren gaineko interes handia zutelakoeta hala jakinarazi dutelako; telefonoz deitudutenak inskribatuta daudela esateko etaoso interesatuta daudela, e.a. Horiekirizpide posibleak baino ez dirahautaketaren lehen faserako.

Baina, non geratzen dira iragazi horigainditzen ez dutenak?
Baldintzak betetzen dituztenen taldean,baina agian, aparteko ezer eskaintzen ezdutenak, balio erantsi hori.

Zer egin zenezake lehen fase horigainditzeko eta ezagutzeraemateko?
Agian aproposenetarikoa zara, baina horitransmititzen duen informazio gehigarririkematen ez baduzu, ez dira konturatuko.

LLeeiiooaakkoo BBeehhaarrggiinnttzzaakk llaagguunnzzaaiittzzaakkee llaann eellkkaarrrriizzkkeettaarraa pprreesstt eettaasseegguurruu jjooaatteenn..

Zergatik ez didate elkarrizketa baterako deitzen?

http://www.leioako-behargintza.net
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Iragan otsailaren 20an, EHUren Leioakocampuseko Irakasleeskolan, hezkuntzaberrikuntzari buruzko IRAKALErenjardunaldi monografikoa izan zen (EskolaBerrikuntza Irakalea), Herrigune Leioaproiektuaren markoan.

“Crowdlearning” topaketa izan zen(Konpartitzeko Topaketa), eta bertan,skualdeko zentro batzuek bizitzan zeharrekoikasketarekin lotutako esperientziaberritzaileak azaldu zituzten. LEIOAkozentroek ere proiektu eta esperientziaberritzaileak partekatu zituztenkomunitatearekin.
Ikasleei eta hurbildu nahi airen guztiei irekitazegoen jardunaldi horren xede orokorraezagutza partekatzea eta eraikitzea zen,harremanetan jartzea komunitatearenhezkuntzabaliabideak, ikastetxeak etaunibertsitatea, eta azkenik, partaideei taldeerronketan parte hartzea proposatzea.
Honako hauek parte hartu zutenjardunaldian:
1) ALtzaga LHI: Hezkuntza Sortzaileariburuzko Esperientziak (pintura tailerra)2) Artaza LHI : Ikasketa Komunitateak(literatura solasaldiak)3) Lamiako LHI : Ikasketa Komunitateak(literatura solasaldiak)4)Gaztelueta Ikastetxea: InteligentziaAnizkunak (Lehen Hezkuntza)5) Lauro Ikastola: SCRATCH, lantresnaeta ikasgelan ematen dituen aukerak.6) Behargintza Leioa: IkasketaKomunitateak, gizarte eta enplegubizkortzerako lantresna.

Lehen jardunaldiko hitzaldi zikloa amaituta,Eskola Berrikuntza Irakalea proiektuarenbigarren fasea Ikasketa Prozesuatransferitzea izango da. Bertan,zentro/proiektu bakoitzak, ikasle, zentrokoesperientzia saio, talde baliabideenerabilera eta prestakuntza saioen aukerakdefinituko ditu. Ondoren, 3. fasean,praktikan jarriko da ikasitakoa IrakasleEskolan izango den azken saioan;hezitzaile bezala ikasitakoa probatukodute, eta ikasitako ezagutza etaplanteatutako erronkei emandakoerantzuna partekatu, egiten ikastearenondoriozko emaitza (learning by doing).

BBaa aall ddaakkiizzuu BBeehhaarrggiinnttzzaann
eesskkaaiinnttzzeenn ddiizzuugguunn

pprreessttaakkuunnttzzaakk kkrreeddiittuuaakk
eemmaann ddiieezzaazzkkiizzuullaa EEHHUUnn??

Leioako Behargintza EHUUPVn:
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http://www.leioako-behargintza.net/eu/albisteak/9-noticias/98-leioako-behargintzaren-ikastaroek-plan-zaharretako-aukera-askeko-kredituak-lortzeko-balio-dute.html
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HILABETEKO AGENDA
IKASKETA KOM.: HITZIK GABEKO KOMUNIKAZIOA ETA LANELKARRIZKETA .Apirilaren, 04a

IKASKETA KOMUNITATEAK: ISSUU ETA PREZI AURKEZPEN
ERAGINKORRAK EGITEKO.Apirilaren, 05a

INTERNET ETA SARE SOZIALAK ENPLEGU BILAKETARAKO.Apirilaren, 08a

ETE TEKNIKARI ELEANITZA.Apirilaren, 16a

Merkataritza elektronikoa  Onlineko denda.Apirilaren, 17a

Interneteko harreman publikoak: nola identifikatu eta tratua izan interesatzen
zaigunarekin.Apirilaren, 18a

Apirilaren, 23a

Apirilaren, 25a

ELIKAGAIEN MANIPULATZAILEA .

weben bezero eta hornitzaileen arteko harremanen arrakastarako 20 gako.

Apirilaren, 25a GOOGLE Sites Mikroenpresentzat .
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Enpresen lehiakortasunean ezarpen eta eragin azkarreko ekimenak sustatzera bideratutako «Txekea+Innova» Programa.

+Innova Programa.

Inbertsiorako Finantza Laguntzak Programa (AFI).

+Digital@ Programa.

Industria ikerketako eta garapen esperimental estrategikoko proiektu integratuak Euskal AutonomiaErkidegoan egiteko laguntzaprograma (Etorgai Programa).

Produktu berriak garatzeko proiektuak egiteko laguntzaprograma (Gaitek Programa).

Oinarri zientifikoa eta teknologikoa duten enpresak merkaturatzeko priektuak burutzeko laguntzaprograma (Nets Programa).

Enpresaproiektu berritzaileak garatzea 2013.

Bizkaia Sortzailea 2013.

Enpresa Berritzaile Berriak 2013

Bizkaiko Foru Aldundiaren 40/2013 FORU DEKRETUA, 2013ko martxoaren 19koa. Honen bidez,langabezian eta bazterkeriaarriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresak sortzeasustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira.

DIRULAGUNTZAK
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http://www.barrixe.com/index.php/eu/laguntzak-eta-diru-laguntzak/bizkaia/2648-desarrollo-de-proyectos-empresariales-innovadores-2013
http://www.barrixe.com/index.php/eu/laguntzak-eta-diru-laguntzak/bizkaia/2647-programa-bizkaia-creativa-2013
http://www.barrixe.com/index.php/eu/laguntzak-eta-diru-laguntzak/bizkaia/2649-nuevas-empresas-innovadoras
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130321a057.pdf#page=3
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BERRIAK
El Gobierno permitirá crear empresas con un solo euro de capital social.

Situación de las titulaciones en el mercado de trabajo.

Tendencia de contratación 2013.

Lankidetza da berrikuntzarako bidea

Eguzki energiaz mugitzen den lehen igogailua

Bere burua konpontzen duen hormigoiak eguzki argia erabiltzen du arrakalak ixteko

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG
http://cincodias.com/cincodias/2013/03/05/economia/1362506015_384825.html
http://www.sepe.es/contenido/observatorio/observatorio/informacion_titulaciones.html
http://www.sepe.es/contenido/observatorio/tendencias/pdf/ocupaciones/2013_01/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Enero13.pdf
http://www.barrixe.com/index.php/eu/barrixen-txostenak-berrikuntza-bizkaian/berrikuntzari-buruzko-merkatu-ikerketa-norabidea
http://www.barrixe.com/index.php/eu/berrikuntza-interesgarriak/berrikuntza-teknologikoak/2638-el-primer-ascensor-movido-por-energia-solar
http://www.barrixe.com/index.php/eu/berrikuntza-interesgarriak/berrikuntza-teknologikoak/2645-un-hormigon-autorreparable-utiliza-la-luz-solar-para-cerrar-sus-propias-grietas



