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Leioako Udaletik, eta Behargintzatik
enpleguarekiko konpromiso irmoa dugu.

bereziki,

Esaldi hori, eta garai hauetan gehiago, bistakoa da.
Nola gauzatzen da konpromiso hori? Zer egiten du
gure Udalak bizi dudan egoera hobetzen
saiatzeko?.

Febrero, 2013

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.

AURKEZPENA
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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Berrikuntza sustatuz gure zapatetatik
Urteko lehen lauhileko honetan, berrikuntza
sustatzeko etengabeko dirulaguntza ildoen
aurkezpen ekitaldi asko izaten ari dira.
Behin eta berriro hitz egiten digute akronimo
desberdinez: COMPITE, GAITEK, AFI,
FP7… Siglak eta siglak, askotan, esanahirik
aurkitzen ez diegunak.
G: Baina zer dago tresna horien guztien
atzean?
E:
Erantzun
Lehiakortasuna
bitartez.

teorikoa
sustatzea

erraza
da.
berrikuntzaren

G: Oso ondo, baina azal diezagukezu,
benetan, berritzea zer den?

E: Ufa! Ez duzu gutxi eskatzen ba… Nik
esango nuke egiten duzuna egitea dela,
zure prozesua hobetzeko alternatiben bila
ibiltzea,
adibidez,
kostuak
txikituz,
jasangarritasuna bilatuz, balizko merkatu
berriak identifikatuz, edo zergatik ez?
Produktu edo zerbitzu berrien bila ibiliz gaur
egun egiten dakigunetik abiatuta.
G: Baina nola egiten da hori?

E: Errezeta magikoak
SteveJobsetaBillGatesek izan zituzten.
Besteek intuizioari baino ez diote jarraitu.

Irudikatu dugun elkarrizketa horren bidez,
nabarmendu nahi dugu berritzeak adimen
irekia eskatzen duela jarduteko modu
berriak aurkitzeko. Ez dute berritzen
bakarrik mekanizatzaile edo trokelgile batek.
Euskadi adibide garbia da, berrikuntza
sukaldean ere eman daiteke.
Eta orduan, erakundeek zer egiten
dute?

Bideak ireki enpresei laguntzeko euren
proiektu berritzaileak garatzen. Laguntza
horiek, kasu batzuetan, itzuli ezin diren
dirulaguntzen bidez datoz, baldintza
onetan eskainitako kredituen bidez,
edo agian, hain ezaguna ez den beste modu
baten bidez: kenketak sozietateen
zergan.
Gaur egun eskuragarri dituzun tresnak
ezagutu nahi badituzu, jakiteko zure
ekimenetarako
zein
den
egokiena,
zalantzarik gabe harremanetan jarri behar
duzu Behargintzako Enpresa arloarekin:
Behargintza.enpresa@leioa.net .
Aukera guztiak identifikatzen lagunduko
dizugu, zure proiektuetan arrakasta izan
dezazun.

Zure zain gaude.
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Martxan da Taldeka proiektua !!!!!
Taldeka
Leioa
eta
Getxoko
Toki
Garapenerako
bulegoek,
Leioako
Behargintza
eta
Getxolan
hurrenez
hurren,bideratutako proiektua da, Lanbidek
diruz lagundua, Euskal Enplegu Zerbitzua.
Helburu nagusia ez da eduki tekniko jakin
baten
oinarritzen,
proiektu
errealak
garatzearen bidez gaitasunak hartzean
baizik, 36 astetan zehar. Ekintzaren bidezko
gaitasunen garapen horri laguntzeko,
ezagutza konkretuko tailerrak eta tresna
berritzaileen aplikazioa daude.
Banakako
eta
taldekako
eraldaketa
prozesua da, ahalduntzeko eta jarrera
ezberdina lortzeko. Desberdin pentsatzeak
jarrera aldatzen laguntzen du eta emaitza
hobeak dakartza. Ezberdin sentitzeak
jarrera alda dezake eta oraindik emaitza
hobeak eskuratu ahal izatea. Hori da
ikasketa aktiboko metodo honen bidez
bilatzen duguna.
Prozesuan
edukian
baino
gehiago
zentratzen den eredua da, ekintzan
oinarritua
(konfort
zonaldetik
urrun),
coworking espazio irekien bidez taldekako
ekintzailetzara
zuzendua.
Eta
team
coacherren laguntzarekin, enpresa eta
proiektu errealen gainean lan egiten ikasten
da, nork bere burua antolatuz eta kudeatuz.

Ikasketa metodologian, ezinbestekoa da
taldeak denbora eta espazioa partekatzea
taldean enpresa proiektuak garatzeko, eta
pertsonei enpresa bat sortu eta kudeatzeko
gaitasunak emateko.

Proiektu honek, Getxo eta Leioako
langabetuei
(unibertsitate
ikasketak
badituzte hobe) gaitasunetan prestatzeko
aukera ematen die, ekimen errealen
gainean lan egiteko aukera, eta horrela,
enpresa batzuekin zuzeneko kontaktua izan,
lan talde dinamiko eta gazte baten parte
hartuz.
Proiektua martxoaren 21ean aurkeztu zen,
Getxoko
Elkartegian.
Bertaratuek,
programaren garapenean zehar landuko
denaren esperientzia bizitzeko aukera izan
zuten, benetako bi enpresa erronkari
soluzioa
emanez.
Behin
eskabideak
aurkezteko epea amaituta, esperientzia
aberasgarri
honetan
parte
hartzeko
hautaketa prozesua hasiko da, apirilaren
hasieran.
Informazio gehiago www.taldeka.net
web orrian eta sare sozialen bitartez.
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Zergatik ez didate elkarrizketa baterako deitzen?
Galdera hori egiten diote euren buruari lan
eskaintza baten izena ematen duten
gehienek. Laupabost hautaketa prozesutan
parte 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 erritmoa
frenetikoa da: lanpostu bat hutsik eta ia 500
pertsona lanpostua eskuratzearen zain.
Curriculumak iragazi behar dira, beharrezko
prestakuntza,
ziurtagiri
profesionalak,
hizkuntzak,
ibilgailuaren
edukitzea…
Interesatzen
ez
zaien
sektoretan
esperientzia duten pertsonak baztertzen
dira, nahi duten soldata eskainiko dutenaren
gainetik dagoela adierazi dutenak ere alde
batera jartzen dira, eta azkenean, erabaki
egiten da nor elkarrizketatuko den.
Lehenik eta behin, balio erantsia dutela
erakutsi
dutenak,
adibidez,
enpresa
horretan lan egin nahi dutela aurkezpen
gutun pertsonalizatu baten bidez adierazi
dutenak; Linkedin bidez kontaktatu dutenak
enpresaren gaineko interes handia zutelako
eta hala jakinarazi dutelako; telefonoz deitu
dutenak inskribatuta daudela esateko eta
oso interesatuta daudela, e.a. Horiek
irizpide
posibleak
baino
ez
dira
hautaketaren lehen faserako.

Baina, non geratzen dira iragazi hori
gainditzen ez dutenak?

Baldintzak betetzen dituztenen taldean,
baina agian, aparteko ezer eskaintzen ez
dutenak, balio erantsi hori.
Zer egin zenezake lehen fase hori
gainditzeko
eta
ezagutzera
emateko?

Agian aproposenetarikoa zara, baina hori
transmititzen duen informazio gehigarririk
ematen ez baduzu, ez dira konturatuko.

Leioako Behargintzak lagun
zaitzake lan elkarrizketara prest eta
seguru joaten.
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Leioako Behargintza EHUUPVn:
Iragan otsailaren 20an, EHUren Leioako
campuseko Irakasleeskolan, hezkuntza
berrikuntzari
buruzko
IRAKALEren
jardunaldi monografikoa izan zen (Eskola
Berrikuntza Irakalea), Herrigune Leioa
proiektuaren markoan.

“Crowdlearning” topaketa izan zen
(Konpartitzeko Topaketa), eta bertan,
skualdeko zentro batzuek bizitzan zeharreko
ikasketarekin
lotutako
esperientzia
berritzaileak azaldu zituzten. LEIOAko
zentroek ere proiektu eta esperientzia
berritzaileak
partekatu
zituzten
komunitatearekin.

Ikasleei eta hurbildu nahi airen guztiei irekita
zegoen jardunaldi horren xede orokorra
ezagutza partekatzea eta eraikitzea zen,
harremanetan
jartzea
komunitatearen
hezkuntzabaliabideak,
ikastetxeak
eta
unibertsitatea, eta azkenik, partaideei talde
erronketan parte hartzea proposatzea.
Honako
hauek
jardunaldian:

parte

hartu

Lehen jardunaldiko hitzaldi zikloa amaituta,
Eskola Berrikuntza Irakalea proiektuaren
bigarren fasea Ikasketa Prozesua
transferitzea
izango
da.
Bertan,
zentro/proiektu bakoitzak, ikasle, zentroko
esperientzia saio, talde baliabideen
erabilera eta prestakuntza saioen aukerak
definituko ditu. Ondoren, 3. fasean,
praktikan jarriko da ikasitakoa Irakasle
Eskolan izango den azken saioan;
hezitzaile bezala ikasitakoa probatuko
dute,
eta
ikasitako
ezagutza
eta
planteatutako
erronkei
emandako
erantzuna partekatu, egiten ikastearen
ondoriozko emaitza (learning by doing).

zuten

1) ALtzaga LHI: Hezkuntza Sortzaileari
buruzko Esperientziak (pintura tailerra)
2) Artaza LHI : Ikasketa Komunitateak
(literatura solasaldiak)
3) Lamiako LHI : Ikasketa Komunitateak
(literatura solasaldiak)
4)Gaztelueta
Ikastetxea:
Inteligentzia
Anizkunak (Lehen Hezkuntza)
5) Lauro Ikastola: SCRATCH, lantresna
eta ikasgelan ematen dituen aukerak.
6) Behargintza
Leioa:
Ikasketa
Komunitateak,
gizarte
eta
enplegu
bizkortzerako lantresna.

B a a l d a k iz u B e h a r g in t z a n
e s k a in t z e n d iz u g u n
p r e s t a k u n t z a k k r e d it u a k
eman diezazkizula EHUn?

www.leioakobehargintza.net

HILABETEKO AGENDA
Apirilaren, 04a

IKASKETA KOM.:
ELKARRIZKETA .

HITZIK

GABEKO

Apirilaren, 05a

IKASKETA KOMUNITATEAK:
ERAGINKORRAK EGITEKO.

Apirilaren, 08a

INTERNET ETA SARE SOZIALAK ENPLEGU BILAKETARAKO.

Apirilaren, 16a

ETE TEKNIKARI ELEANITZA.

Apirilaren, 17a

Merkataritza elektronikoa  Onlineko denda.

Apirilaren, 18a

Interneteko harreman publikoak: nola identifikatu eta tratua izan interesatzen
zaigunarekin.

Apirilaren, 23a

ELIKAGAIEN MANIPULATZAILEA .

Apirilaren, 25a

weben bezero eta hornitzaileen arteko harremanen arrakastarako 20 gako.

Apirilaren, 25a

GOOGLE Sites Mikroenpresentzat .

ISSUU

KOMUNIKAZIOA

ETA

PREZI

ETA

LAN

AURKEZPEN
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DIRULAGUNTZAK
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 Autonomia
Erkidegoan egiteko laguntzaprograma (Etorgai Programa).
Produktu berriak garatzeko proiektuak egiteko laguntzaprograma (Gaitek Programa).
Oinarri zientifikoa eta teknologikoa duten enpresak merkaturatzeko priektuak burutzeko laguntza
programa (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 sortzea
sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira.
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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
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