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Ekintza eta proiektu ugariko urtea izan da 2013.
Gure aholkularitzarekin, 35 enpresa abian jartzen

lagundu dugu.
59 prestakuntza ikastaro eman ditugu,espero zuen

interesekoak izana.
40 laneskaintza tramitatu dugu.

Euren enplegagarritasuna hobetu nahi zuten 350
pertsonari eman diegu arreta.

Enpresaprestakuntzako 10 jardunaldi antolatu ditugu.
Baina hori ez da ezer izan.2014 proiektuz, ekintzez,

ikastaroz, eta jakina, lan eskaintzez lepo dator.
Hori da urte berrirako dugun desioa.

Eta zurea?
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Hil honetan, VICRILAk Lamiakoko dartsenan dituen instalazioetara joan garaUnibertsitatearekin lankidetza esparruak bilatzeko asmoz. Batzar horretan, enpresa,energia, mekanika, material, marketin, diseinu eta bestelako jardueretan zeresanik izandezaketensail desberdinekin komunikazio errazak lortzeko oinarriak jarri nahi genituen.Azken baten, enpresaren egoera hobetzeko aukeretan sakontzea zen bileraren helburua,eta beraz, lehiatzeko abantailak identifikatzeko prozedura hobeak identifikatzea.
Gaiarekin geundela, kartel deigarri batekin topo egin genuen, ez estetikagatik, jasota uztenzuen mezuagatik baizik. Oso ezaguna denJackWelchen esaldia, General Electrickonpainiako zuzendari nagusi izandakoa.Gogoratu bere jarduera planarekin bidez, konpainia horrek boskoiztu egin zituela irabaziak.

Zergatik iruditu zitzaigun deigarria?
Zure lehiakidea den hartatik desberdintzen zaituen zerbait bilatzeko modu asko dago, bainagakoa zure bezero potentzialak nahiago duen horretan dago, hori identifikatzean.Enpresa askok lortu dute arrakasta antzeman egin dutelako bere lehiatzeko abantaila.
Lehiatzeko abantailek ez dakarte beti kostuak txikiagotzea. Hori izan zen JackWelchenkasuaGEn.Beste batzuetan, diseinu erakargarri bat izan daiteke desberdintzen gaituena. Ez al dahorrela Porsche, HERMES edo Cartier bezalako marken kasuan?Produktu sorta luze eta anitza edukitzea ere izan daiteke El Caballo, Agatha Ruiz de laPrada edo Victorio & Luccino k ez al digute aukera ematen gure etxea dekoratzeko hamaikaartikulurekin?
Hala ere, aipatutako enpresen gakoa da, euren merkatuan, desberdin egiten dituen horiidentifikatu dutela. Ezin al dugu gauza bera egin gure egunerokoan?
Ez al du gure enpresak desberdintasun hori identifikatu eta landu behar?

Ba ekin!!!!

Ez badaukazu lehiatzeko abantailarik, ez lehiatu! Jack Welch
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Negozio ideia baten gainean lanean ari zaretenok edo zuen proiektua diseinatu nahiduzuenok, aintzat hartu behar dituzue azken ikerketek aurkezten dituzten joerak. Horietan,berehala sartuko garen urterako aurreikuspenak egiten dira.

Ikerketa horietariko bat da trendwatching.com web gunean argitaratutakoa, eta 2014rako 7joera aurkezten digu.
Artikulu honetan, bereziki garrantzitsuak iruditzen zaizkigun pare bat joera azpimarratu nahiditugu.

• 2014an heldutasunera helduko da konektatuta dagoen jendea:
2014an zehar, sare sozialen, merkataritza elektronikoaren eta abarren bitartez, datu, profil etakontsumorako lehentasun gehiago ekarriko diguten pertsonen kopurua igoko da.
Gure esku dauden teknologiek fluxu hori erraztuko dute, eta 2014an, oraindik eta presenteagoegongo da, kontsumitzaileen aukerak areagotuz.
Beraz, gure bezeroek ematen diguten informazioari entzun behar diogu, horren truke,produktuan edo zerbitzuan zerbait aplikatzea espero baitute.
• Konektatutako objektuek pertsonak izango dituzte gune 2014an:
Datorren uretan ere, sarera konektatuta dauden gailuen bidez pertsonak zaintzerabideratutako berrikuntzak datozela ikusiko dugu. Kontsumitzaileari begira dagoen edozeinzerbitzu erantsi, adibidez osasuna monitorizatzea edo hobetzea, dirua aurrezten laguntzeaedo egiteke dauden lanak egiten laguntzea, ongi etorria izango da datozen urteotan.
Joera hauek sakonago ezagutu nahi badituzu, eta ikerketak aipatzen dituen gehiagodeskubritu nahi baduzu, sartu honako esteka honetan: bit.ly/1fFD8Nk

2014ko JOERAK
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Gogorra da, edozein adinetan, lanik gabe geratzea, baina are gogorragoa da 40 urtetikgorakoentzat. Askotan, enpresek titulatu berriak kontratatzen dituzte, gazteagoak, etab.Eta alde batera uzten dituzte talentua edo urteetako lan esperientzia; batzuetan,oharkabean pasatzen dira xehetasun horiek.
Baina aldaketarako erresistentzia horrek kontra lan egiten saiatu behar dugu, egoerariaurre egin.
Gero eta entitate gehiago daude 40 urtetik gorako pertsonatalde horren neurrirakoprogramak eskaintzen dituztenak, euren laneratzea errazteko zenbait aktibitateren bidez:prestakuntza programak, jardunaldiak, elkarrizketak… Hezkuntza zentroak ere, eraberean, lan handia egiten ari dira ildo horretan.
Laneratzea zaila duten pertsona horiek, gainera, familia kargak izaten dituzte, eurenegoera konplikatu egiten da, eta luzera begira, oso frustragarria izan daiteke, autoestimuan kalte egin dezake.
Iraupen luzeko langabezia egoera horiek, ahal den neurrian, ekiditeko asmoz, gomendiohauek ematen ditugu:
• Lan bila hasi lehenbailehen.
• Merkatuaren egoera berrietara irekitzen saiatu: malguagoak izan, balioanitzekoak,aldaketetara egokitzea...
• Izandako azken enpleguko antzeko ordainsaria lortzea oso zaila da, horretazkontziente izan.
• Gure lana da lana bilatzea: lana bilatzen aktibo izan
• Eguneratuta eduki kontaktu pertsonalen sarea.
• Birziklatze ikastaroak egin.

Nire etorkizun profesionala
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Urte bukaerarekin, gure lanaren balantzea egiteko unea heldu da, emaitzakaurkeztekoa. Gure helburua bikoitza da: alde batetik, prestakuntza arloak antolatutakoekintzen inpaktuaz informatzea, eta bestalde, datorren urtera begirako iruzkinak edoproposamenak egiteko gonbitea luzatzea.
Dakizuenez, Leioako Behargintza ez da prestakuntzarako entitatea. Gure egitekoa,tokiko garapen agentzia garen neurrian, udalerriko pertsona eta enpresen aktibitateadinamizatzea da. Udalerriko enpresa eta pertsonei hurbileko zerbitzua emateko asmoz,aurten garatu dugun prestakuntzaeskaintza, hein handi baten, udalak edo udalerriazgaindiko entitateek finantzatu dute, kolaborazio hitzarmen publikopribatuen bidez.
59 prestakuntzaekintza 2013an. Kopurua handia da eta ikuspegia bikoitza: aldebatetik, udalerriko langabetuen enplegagarritasuna hobetzeko gaitasunak eta tresnaklantzea; eta bestetik, kualifikazio profesionalerako ekintzak, enpleguidentitateaeskuratzeko.
Bigarren estrategia horren ildotik, prestakuntza ekintzak eskaini ditugu eskaria handiaduten profil profesionaletako pertsonak kualifikatzeko, zerbitzuen sektorean batez ere:ETEetan (ETE teknikari eleanitzeko ikastaroa eta Administrari Kontablekoikastaroa) edo arlo soziosanitarioan, Etxeetan edo Erakunde Sozialetan dauden etaMenpekotasuna duten pertsonei arreta emateko profesionaltasun ziurtagiriei lotuta.
Halaber, Leioako Behargintzatik, bereziki zigortuak izan diren esparruetako (eraikuntzaad.) pertsonei erraztasunak eman dizkiegu eraikuntzako txartel profesionala ateratzearibegirako prestakuntza egiazta zezaten (bost prestakuntza ekintza), eta horrela,sektorean lan egiten jarraitzeko aukerak eman dizkiegu edo orgatila txartela atera dute.Ostalaritza edo elikagaien sektorean lana mantentze edo laneratzeari begira,elikagaiak maneiatzean prestakuntza egiaztatzeko eskaerari erantzuteko ahaleginhandia egin da, eta ondorioz, zazpi prestakuntza ekintza eskaini ditugu arlo horretan.
Guztira, 1617 pertsonek nolabaiteko interesa erakutsi dute gure ikastaroetan partehartzeko, eta de 804k prestakuntza ekintzen bat burutu dute. Datorren urtean ere,zuen itxaropenei erantzuten jarraitzea espero dugu.

Zorionak eta urte berri on!!

GURE AKTIBITATEAREN URTEKO BALANTZEAPRESTAKUNTZA ARLOAN !
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HILABETEKO AGENDA

Hurrengo urtean, gero eta gehiago. Gero eta hobeak

http://www.leioako-behargintza.net


Hurrengo urtean ere, gero eta gehiago. Gero eta hobeak.

DIRULAGUNTZAK
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Nor ezagutzen dugu....? "Juguetería Itziar"retik Itziar SanMartin
 Zer da Vicrila Fundazioa?VICRILA Fundazioa erakunde pribatua da, irabaziasmorik gabea, Vidriería y CristaleríadeLamiako SA(VICRILA) enpresaren obra soziala koordinatzenduena, eta enpresaren gizarteerantzukizunaren zatibat ere garatzen du, batez ere, Bizkaiko LurraldeHistorikoan, baina baita Estatuan edo nazioartean ere.
 Helburua?VICRILAren eta bere eraginguneko ondare sozial,kultural eta industriala babestu eta balioan jartzeahistoria eta bere enpresa eta industria ibilbideaezagutarazteko ekintzen bidez: sozialak, kulturalak,hezkuntzakoak, ikerketak, lankidetza, mezenasgoa etakirola. Horrela, gizartearekin eta bere inguruarekinkolaboratzen du.
 Zeintzuk dira aurrera eraman nahi dituenekintzak?Aurtengo ekintza arloak: KULTURA, HEZKUNTZA,LANKIDETZA, IKERKETA ETA MEZENASGOA.• Kanpoko bisitak(eskolak, erakundeak, elkarteak,turistak) Museoa, erakusketa eta mahaibeiraVicrilanzelan egiten den ezagutzeko.• Bizkaiko beira eta Vicrilari buruzko ikerketarekinhastea, EHUko Joseba Agirreazkuenaga historialariareneta bere taldearen laguntzarekin.• Lan taldeak sortzea(jubilatuak eta laguntzaileak)Vicrilareneta inguruko udalerrien historian sakontzeko.• Vicrilaren erakusketa 1890 – 2003. Gure gizonak etahaien ekintzak.• Hitzaldiak, beirarekin lotutako gaiei buruz (txakolina,sommelierrak…), Guda Zibila Euskadin, eta bestebatzuk.• Gabonetako Haur Jaia.• Segoviako landetxebeiraren museoko erakusketaibiltariak.• Beirari buruzko liburutegia.• Nazioarteko Grafiti Lehiaketa, inguruko aktibitateakpromozionatzeko.• Txakolinerako edalontzi berezia egitea.• Tokiko Lanbide Heziketako zentroekinlankidetzan,beiran espezializatutako titulazioa sortzea,Erdi Mailako Lanbide Heziketarako.• Bekadunentzako praktikak Vicrilan, ingurukoLanbide Heziketako eskolekin.• Helduentzako oinarrizko informatika ikastaroak:Internet, sare sozialak…• Beirarekin lotutako tailerrak: beirazko objektuakegitea, bitxigintza….

LeioakoBehargintza@LeioaBG

• Jantoki sozialak sortzen lagundu, baita bestekanpaina batzuk ere: arropa bilketa, tapoiak…Inguruandauden eta eskatzen diguten GKEekin.• Ezgaituen lanintegrazioaren alde ekiten jarraitu,inguruko ezgaituen elkarteekiko akordioen bidez.• Nazioartean, proiektu ezberdinak, ad.: Beninen(Afrika) botika bat instalatzea, ViepourtousGKErekin.• Lankidetza hitzarmenak ICVrekin (Zeramika etaBeira Institutua), CSIC (Ikerketa Zientifikoen KontseiluGorena) erakundearen menpeko entitatea, honakohelburu hauek dituen ikerketa aplikatua abianjartzeko:energia eraginkortasuna eta beirarenpropietateak hobetzea. VicrilaVitechen I+G unitateakzuzendua.• Lankidetza hitzarmenak EHUrekinVicrilan ikerketaildoak irekitzeko.• Leioa Ekiten proiektuan laguntzea, Leioako Udalaketa Leioako Behargintzak antolatua ekintzaileberrientzat.• Inguruko oinarrifutboleko taldeak, ezgaituenak…babestu.• Vicrilaren produktuak eman inguruko kirol eta kulturelkarteei euren ekitaldietarako.• GKEekineta estatuan edo nazioartean interesekoakizan daitezkeen elkarteekin kolaboratu eurenproiektuetan.

 Nola kolabora dezake leioaztar batekFundazioarekin?
• Fundazioaren proiektu desberdinetan lagunduz:o Lan eginezo Ideiak iradokizo Beste elkarte batzuekiko kolaborazioak proposatuz.o Dirua emanez

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG



