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Merkataritzaren emaitzak!
Iragan urriaren 23an, asteazkena, Mendibile
Jauregian elkartu ginen ehun bat pertsona,
hiriko merkataritza aktibatzeko Udalak
martxan
jarriko
dituen
proiektuak
ezagutzeko eta horietan laguntzeko prest
daudenak.
Emaitzek erakusten dute Leioan dauden bi
merkatal
zentroak
erabat
integratuta
daudela udalerrian. Leioaztarrok uste dugu
merkatal zentro horiek gure herriaren parte
direla eta bertara goaz normalean.

Harrigarria da, baita ere, on line
merkataritza zenbat erabiltzen den. Egia da
gure udalerriaren biztanleria gaztea dela,
hala ere, erosketetan Internet erabiltzea,
batez ere ezinbestekoak ez diren produktuei
dagokienez (lurrindegiak, informazioaren
teknologiak…), antzeko biztanleria egitura
duten beste udalerri batzuen batez
bestekoaren gainetik dago.
Azpimarratzekoa da merkatal aktibitatearen
beherakada alboko udalerriena baino
txikiagoa izan dela, agian, Leioan,
historikoki, merkatal zentro handiak egon
direlako eta badaudelako. Hori delaeta,
krisia medio, bezeroak merkatal zentro
horietara joate hori ez da hain nabarmena
izan.
Egia esan, azalpena duten datu asko dago,
baina garrantzitsuena ez da gaur egungo
egoera, garrantzitsuena merkataritzaren
egoera hobetzeko martxan jarri nahi ditugun
proiektuak dira.

Lan taldeak planteatzen dira, eta lan talde
bakoitzaren barruan, lan ildo asko.
Behargintzak proiektuok aurrera ateratzeko
konpromisoa hartu du, eta zuen partaidetza
ezinbestekoa da.
Beste batzuen artean, hauetan
hartzea gomendatzen dizuegu:

parte

Ardatza: Hiri Marketina.

1. Hiriaren irudia diseinatzea: guztion
arteko kolaborazioa proposatzen dugu
Leioaren irudia sendotu dezakeen irudia
bilatzeko. Zalantzarik gabe, irudi hori
udalerriko eragile guztiekin osatu behar da,
eta merkataritza eragileetariko bat da.
2. Kontsumitzaileen foroa: kontsumitzaile,
elkarte eta abarren ahotsa integratzea
proposatzen
dugu,
merkatariekin
lankidetzan. Azken baten, ez al gara gure
dendetako bezero?
Ardatza: Merkatal Lehiakortasuna eta
Lankidetza Estrategiak
1. Merkataritza eta Hirugarren Sektorea
dinamizatzea: txikizkako merkataritzaren
arteko lankidetzan, aktibitateak garatzea,
eragile
guztiek
planifikatuta
eta
programatuta.
2. Zerbitzu partekatuak: enpresen arteko
lankidetza pribatua banakako zerbitzua osa
dezaketen zerbitzu gehigarriak eskaintzeko.
Etxezetxeko banaketa elkarrekin egiteko
batu gintezke?
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EKINTZAILE ARRAKASTATSUAK
Gaur eguneko testuinguru ekonomikoa aintzat hartuta, autoenplegua aukera bat da,
pertsonei aukera ematen diena enpresa proiektuekin hasteko, eta horrela, lan irtenbide bat
aurkitu eta karrera profesionala garatu. Onartu berri den Ekintzailetzaren Legea, hain zuzen
ere, ekintzailetza sustatzeko helburuarekin jaio da, enplegua sor dezaketen enpresa
aktibitateak martxan jartzea errazteko.
Ez da gazteentzako aukera bat bakarrik, azken datuek esaten duten bezala, adin guztietako
gizon eta emakumeek jartzen dituztelako enpresak martxan.
Datu orokorra da, hau bai, enpresen % 99,8 ETEak direla, Espainiako Enpresen Direktorio
Zentralaren arabera (EIN, Estatistikako Institutu Nazionala). Hau da, gehienak enpresa txiki
eta ertainak dira, eta zalantzarik gabe, horiek dira pertsona gehien kontratatzen dituztenak.
Hala ere, ekintzailetzan sartzen diren pertsonen errealitatea ez da erraza, eta gaur eguneko
merkatuan, ideiak aurrera egitea erronka bat da, albait bermerik handienak behar dituen
eguneroko erronka.
Ezinbestekoak dira ireki baino lehenagoko ikerketa, merkatu ikerketa eta bideragarritasun
ekonomikofinantzarioari buruzko ikerketa. Eta horiez gain, beharbeharrezkoak dira
proiektuak eta ekintzaileak berak izan behar dituzten berezko ezaugarriak.
Proiektuak sortzailea eta berritzailea izan behar du bezeroentzat, gaur egun dagoen
eskaintzari balio handiagoa erantsiz. Faktore bereizgarriak bilatzeak erraztu egiten ditu
merkaturatzea eta enpresaren biziraupena.
Beraz, ekintzailea izateko balio bereizgarri hori antzeman egin behar da eta egikaritu. Horrek
motibazioa, konfiantza, irmotasuna eta lidergoa eskatzen ditu. Lan egitea eta gaitasun horiek
garatzea ekintzaileek kontuan hartu beharreko elementuak dira.
Eta ekintzailetzak baikortasun dosi handiak behar ditu, proiektuak ez baitira lehen saiakeran
ateratzen askotan. Hortaz, esperientzietatik positiboena ondorioztatzeko gaitasuna
garrantzitsua da egitasmo berriak indartsuago eta arrakastarako aukera handiagoekin
diseinatzeko.
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IKASKETA KOMUNITATEAK BUELTAN DAUDE LEIOAKO
BEHARGINTZAN
Bi urteko ibilbidearen ostean, IKASKETA
KOMUNITATEEN proiektuari heldu diogu
berriro Leioako Behargintzan. IKASKETA
KOMUNITATEAK enplegu bilaketarako era
enplegagarritasuna hobetzeko oinarrizko
tresna dira euren lanegoera hobetu nahian
ari diren eskualdeko pertsonentzat.
Bizitza
osoan
zeharreko
ikasketa
eskubidean oinarriturik, nagusiki, hiru
arlotan eragingo dugu. Hala ere, prest
gaude partaideen proposamenak jasotzera.
Hauek arloak:

Ikastaroak doan dira, eta datozenak,
LANBIDEN ere aurkitu ahal izango dituzu.
AZAROAN izango dira eta 30 ordu iraungo
dute.

• IKTk erabiltzen ikastea eta erabilera
hobetzea.
• Enplegua bilatzeko eta mantentzeko
abilezi eta gaitasunak.
• Aldaketa egoeretan sortzen diren
emozioak ezagutzea eta kudeatzea.

1) Sartu
esteka
http://bit.ly/hMMUef

Arlo
horiei
helduta,
IKASKETA
KOMUNITATEEK talde bakoitzera eta gaur
eguneko
eskakizunetara
egokitutako
edukiak lantzeko aukera ematen dute,
honako hauek adibidez: enplegurako sare
sozialak; enplegagarritasuna hobetzeko web
baliabideak; lan elkarrizketa baten nola
jokatu; ahozko eta ahozkoa ez den
komunikazioaren garrantzia; CV mota
desberdinak (europarra, bideo bidezkoa…);
enplegurako topagunea.
IKASKETA KOMUNITATEAK, era berean,
Leioako Behargintzak eskaintzen dituen
enplegu bilaketarako baliabideen osagarri
dira:
lanbilaketan
jarraipena
egitea
laneratzeibilbide pertsonalizatua diseinatuz,
ekintzailetzarako
aholkularitzan
bezala;
edota eskura jartzen denprestakuntza
eskaintza zabala.

87188 WEB
BALIABIDEAK
LAN
BILAKETARAKO
87186 Emozio ondarea kudeatzea lan
bilaketarako
87189 AHOZKOA
EZ
DEN
KOMUNIKAZIOA
ETA
LAN
ELKARRIZKETA
Urrats hauek jarraitu eta izena eman!

honetan:

2) Izena eman dagokizun“KODEA”gelaxkan.
Sakatu “bilatu”
3) “BESTE
ENTITATE
IKASTAROAK” izena duen
gainean sakatu.

BATZUEN
koadroren

4) Aukeratu duzun ikastaroa agertzen
denean, “AURREINSKRIBATU” gainean
sakatu eta LANBIDEren inprimakia bete.

5) “ONARTU”, eta amaitzen duzunean, hasi
baino lehen jarriko gara zurekin kontaktuan
azalpen gehiago emateko eta zalantzak
argitzeko.
Informazio gehiago
http://www.leioakobehargintza.net/web
gunean edo 94 400 41 95 telefonoan.
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Bide luzea baina posiblea!
Orientazio ataletik, langabezian denbora luzea daramaten pertsonei entzuten
diegunean konfiantza galdu dutela eta halakoak botatzen dituztela, “saiatu naiz
denetarik egiten, baina ez du ezerk balio”, eta morala galtzea ulergarria bada ere,
halako esaldiak botatzen ditugunean, zoritxarrez, lanpostu bat lortzetik gehiago
urruntzen gara.
Ezkortasuna alde batera uzten dugun momentuan, energia hori gure probetxurako
erabiltzen has gaitezke.
Enplegua lortzeko aukerak handiagotzeko gakoetariko bat
hautagaiengandik desberdintzea, gauza desberdinak egiten saiatzea.

da

gainerako

Une batez hausnartzea baino ez da: zer dakigu egiten besteek baino hobeto? Gure
prestakuntzatik haratago, gaitasun eta abilezia handiak dauzkagu, berezi egiten
gaituztenak. Zeintzuk dira gaitasun horiek?
Enplegu bilaketak izan behar du okupazio nagusia, baina gure bizitzako beste arloak
ahaztu barik. Garrantzitsuena da motibazioa ez galtzea bilaketa eraginkorra egiten
jarraitzeko, eta horrela, gure helburua lortu: lana aurkitu.
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HILABETEKO AGENDA
Azaroaren 12a

I+G+Bren etorkizuna, Europako
Komisarioaren arabera. Bilbon.

Ikerketa,

Azaroaren 20/21a

ENPRESA DIGITALA INVEST:
HANDITZEKO. ZAMUDION.

ELKARLANA,

Azaroaren 20a

Berrikuntza

eta

Zientziako

LEHIAKORTASUNA

Ekintzaile Merkataria. Leioa.

www.leioakobehargintza.net

DIRULAGUNTZAK
Garapen bidean dauden itsasoko energia teknologia berriztagarriak erakusteko eta
balioztatzeko laguntzaprograma
Langabeziagatiko prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen dutenei
Gizarte Segurantzako kuoten ordainketa dakarten dirulaguntzak.
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Nor ezagutzen dugu....?
Gaurtik aurrera, atal honetan ez dugu Berririk publitatuko. Atala aldatzen da eta
bertan "Nor ezagutzen dugu hilabete honetan...?" aurkituko duzu. Bertan, gure
hirian lan egiten duten pertsona interesgarriak aurkituko dituzu
Edonor ezagutu nahi izanez gero, idatziguzu behargintza@leioa.net helbide
elektronikora, pertsonaia proposatuz.

LeioakoBehargintza

@LeioaBG
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