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Merkataritza arloan, saiatuko gara merkataritza
bultzatzeko ekintzak antolatzen, udalerrian jarduera
ekonomiko garrantzitsua da eta. Ez dugu bakarrik
buruz buru Merkatari Elkartearekin lan egingo, beste
aktibitate batzuk diseinatu ditugu, egutegiko data
garrantzitsuen arabera.
Enpresa arloan, saltzeko beharra ikusita, doaneko
proiektu bat antolatu dugu udalerriko enpresek haien
salmentak maximizatzeko. Lagunduko diegu
dibertsifikazio edo hedatze bideak aurkitzen, betiere
gehiago saldu nahian.
Ekintzailetza arloan, kultura ekintzailea indartuko
dugu, leioaztarren proiektu berritzaileak eta
baliotsuak sustatzen. Udalerriko enpresa eta
proiektuen arteko sinergiak bultzatuko ditugu.
Orientazio zerbitzuan, lana bilatzeko prozesuan
aholkatuko dizugu. Lehenengo, zure egoera
profesionalaren diagnostikoa egingo dugu, lan
merkatuaren arabera. Gero, prestakuntza plan egokia
moldatuko dugu. Hau da, lagunduko dizugu
laneratzeko ibilbide pertsonalizatua egiten.
Prestakuntza arlotik, 27 ikastaro prestatu ditugu,
Behargintza Leioara datozenentzat. Zuen
interesekoak izatea espero dugu.

20142015 ikasturte honetan:
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** Enpresa: “SALTZEN Lagunduz”
Behar Hitza aldizkariaren azken alean iragartzen genuenez, 20142015 ikasturte honetan,enpresen beharrak ikusita, martxan jarriko dugu merkatuak handitzeko aukera berriakidentifikatzeko proiektua. Zuetariko bakoitzarentzat, azterketa horrek suposa dezakezerbitzu berri bat sartzea zuen enpresazorroetan, zuen produktuak saltzeko besteherrialde bat, etab. Nazioartekotzeaz asko hitz egiten da, baina lehiaabantailak lortzensaiatzeko aukera baino ez da.
Horrexegatik, urriaren 2an, osteguna, Mendibile Jauregian, proiektu hau aurkeztuko dugu.Ordu bete iraungo du jardunaldiak, goizeko 9:00 hasita. Bertan, datozen hilabeteotarako lanplangintza azalduko dugu. Plan horrek partaide guztien arteko taldekako eta banakakosaioak aurreikusten ditu zuen merkatuen beharrizan zehatzak lantzeko.
Parte hartu nahi izanez gero, mesedez, izena eman Behargintza@leioa.net helbidean edodeitu 94.400.80.51 telefono zenbakira. Zuen parte hartzea espero dugu.

** Merkataritza: “Leioa Bidean”
Bestalde, urrian martxan jarriko den etxez etxeko banaketarako plana prestatzen ari gara.Merkatariei proiektuaren nondik norakoak aurkezteko, gustatuko litzaiguke BehargintzaLeioan (Mendibile 3), urriaren 15ean, izango den jardunaldira gonbidatzea.
14:00etan izango da. Gutxi barru jasoko duzue ekitaldian parte hartzeko gonbidapena.
Zuen zain gaude.

Ikasturte berria hasita, berehala abian jarriko ditugunproiektuen berri emango dizuegu:
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Leioako Udalak, Leioako Behargintzaren bidez, norberaren laneko etorkizuna
diseinatzearen eta sortzearen aldeko apustua egiten duten eta, aldi berean,
enpresa berrietan beste pertsona batzuentzako lanaukerak sorten dituzten
ekintzaileak bultzatu nahi ditu. Prozesu horretan 25 urtetik beherako gazteei
eman behar zaien arreta berezia kontuan hartzen da, gazteen langabeziatasa oso
nabarmena baita.
Proiektu horietako enplegua sortzeko gaitasuna funtsezkoa da tokiko
garapenerako. Horregatik, Leioako Behargintzak ematen duen aholkularitza
teknikoaz gain, bi dirulaguntza mota berrien bidez, sustapen ekonomikoa
eskaintzen da. Diru laguntza horiek negozioplana prestatzeko eta aktibitate
berriak abian jartzeko aholkularitza ematera bideratuta daude. Deialdi honetako
dirulaguntzak Lanbidek Euskal Enplegu Zerbitzuak, eta Europako Gizarte
Funtsak finantzatzen dituzte, Euskal Autonomi Erkidegoko 20072013 EGF
Euskadi Programa Operatiboaren barruan.
Lehenengo dirulaguntza motak, ENPRESA IDEIA BAT GARATZEKO
LAGUNTZAK, ekintzaileak izan daitezkeen pertsonentzako laguntzak
ekintzailetzako tokiko proiektuen barruan enpresaideia bat sortzen, aztertzen eta
egituratzen bakarbakarrik aritu daitezen ezartzea du xedetzat.
Bigarren dirulaguntza motak, ENPRESA PROIEKTU BERRIAK ABIAN
JARTZEKO LAGUNTZAK, negozioideia zehatz bat duten ekintzaileek enpresa
proiektu berriak abian jar ditzaten bultzatzeko laguntzak ezartzea du xedetzat,
enpresa berriak abian jartzeko beharrezkoak diren ekintzak bakarrik gauzatzeko.
Halaber, erabateko sustapena emateko asmoz, nahi duten esleipendunei
LEIOAKO UDALMINTEGIko coworking gunean lanpostu bat ezartzeko aukera
ematen diegu, betiere lekurik badago eta dirulaguntzarekin lotutako laguntzaren
denboraldian.
Oinarri arautzaileak Udalaren weborrian, www.leioa.net, eta Leioako
Behargintzaren weborrian, www.leioakobehargintza.net, daude eskuragarri.

EKINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA BERRIEN DEIALDIA
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Gizabanakoa enplegua aurkitzeko egoera onean jartzen dituzten etalaneratzea edo enplegua mantentzea errazten duten gaitasunpertsonalak, sozialak eta laboralak hobetzeko laguntza prozesua daorientazio soziolaborala.
Ikuspuntu honetatik, gure helburuak ezin ditugu lanpostu bat lortzerabakarrik bideratu, lanpostua lortzeko eta mantentzeko gaitasunari erebegiratu behar zaio. Beraz, enplegu aukerak bilatzeko kudeaketaikastea, gizarteratzeko gaitasunak garatzea eta lanpostu bati aurreegitea gai garrantzitsuak dira, eta landu beharrekoak, pertsonenautonomia handitzeko.
Behargintza Leioan, aholkularitza eskaintzen dizugu lan bilaketarako.Lehenengo, zure egoera profesionalari buruzko diagnostikoa egingodugu lan merkatuaren arabera, eta ondoren, prestakuntza, laguntzaeta jarraipen plan egokia diseinatuko dugu. Hau da, laneratzekoibilbide pertsonalizatua diseinatzen lagunduko dizugu. Horrekinguztiarekin batera, tailerrak ere eskainiko dizkizugu: “lan bilaketaaktiborako kudeaketa eraginkorra”, “lanelkarrizketa tailerrak”,“Gaitasun sozialak hobetzeko tailerrak”, “Komunikazioa”, “Gatazkakebaztea”, etab.
Jarraian, enplegagarritasuna hobetzeko prestatu ditugun ekintzabatzuk aurkezten dizkizugu:
 Xede profesionala definitzea.
 Langabetuei curriculuma, aurkezpen gutuna eta abar idaztenirakastea.
 Langabetuei lan bilaketa aktiborako baliabideak ematea (enpresenzerrendak sektoreka, web gune interesgarriak lana bilatzeko etacurriculuma txertatzeko…).
 Lanpostu bakoitzerako eskatzen den profil profesionalaezagutaraztea.
 Langabetu bakoitzaren xede profesionalaren araberakoprestakuntza beharrak definitzea.
 Laneratzeko ibilbide pertsonala diseinatzea, xede profesionaleraegokituta betiere.
 Lana bilatzeko teknika desberdinak ezagutaraztea eta erabiltzea. Langabetuak ohitu enpresek darabiltzaten hautaketa prozesuetara(elkarrizketa pertsonalak, testak eta proba psikoteknikoak…).
 Unean uneko lan eskaintzei buruzko informazioa ematea etabitartekaritza egitea lan merkatuan.

Orientazio
soziolaborala:
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Behargintza Leioak herri partaidetzako forora gonbidatunahi zaitu, urriaren 10ean, 10:00 eta 12:30 bitartean.
Foroa INNOBASQUEren bitartez antolatuta dago, EuskoJaurlaritzarekin batera, Demokrazia eta HerriPartaidetzaren Liburu Zuria prestatzeko ardura duenagentzia. Eusko Jaurlaritzak, legegintzaldirakokonpromisoen artean, kudeaketa publikoko prozesu etaereduetan gobernantza eraginkorragoa garatzea hartuzuen, entzuteko sareak sortuz, eta herritarrekinpartekatzeko eraginkortasunarekin, gardentasunarekin etaardurakidetzarekin duten konpromisoa.
Horregatik guztiagatik, liburu horretan, enpleguprozesuetan dauden pertsonek –euren kontura edohirugarrenen kontura inguruan duten errealitateariburuzko balorazioa jasotzea oso garrantzitsua dela ustedugu.
Jakin badakigu herritarrek informazio gehiago, partaidetzahandiagoa eta gardentasun handiagoa eskatzen dutelakoerabaki publikoetan, eta horri erantzun nahi diogu.

Zer da herri partaidetza?
• Herritarren eskubide eta aukera indibidual edokolektiboa da, euren interesak edo eskaerak, ekintzenbidez, adierazteko.
• Komunitatea edo herri bateko talde baten parte izateaeta bertan modu aktiboan eta arduraz parte hartzea.
• Betebehar eta eskubide politikoak, praktikan,erabiltzea, gai publikoetan esku hartzea eta erabakiakhartzea.

Eusko Jaurlaritzak
zure ahotsa eta
iruzkinak entzun

nahi ditu!

HERRI PARTAIDETZAREN bidez,
HERRITARTASUN INTEGRALA

eraikitzen da

http://www.leioako-behargintza.net
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HILABETEKO AGENDA
2014/10/02: Saltzen Lagunduz. Leioa. Mendibile Jauregia.

2014/10/10: Herri Partaidetzaren Liburu Zuria. Leioa.Behargintza Leioa.

2014/10/16: Leioa Bidean. Leioa. Behargintza Leioa.

Ekitaldi hauei buruz zeozer jakin nahi izanez gero, deiguzu
94.400.80.51 telefonora

http://www.leioako-behargintza.net


EBAZPENA, 2014ko uztailaren 30ekoa, Industriako sailburuordearena, krisiegoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzen2014ko ekitaldiko deialdiaren berri ematen duena.

2014 deialdia ekintzaileei laguntzeko enpresajarduerak sendotzeko.

DIRULAGUNTZAK

www.leioakobehargintza.net
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http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=E&codigo=83
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Nor ezagutzen dugu....? LDG ASOCIADOS
López De Guereñu Y Asociados, Consultoría de Gestión, Marketing y Comunicación, ezda ohiko aholkularitza, dokumentu eta teoria sortzailea. Enpresa kudeaketako arlo desberdinaklantzen dituen profesionalen lan taldea gara, eta ekintzaileei, merkatariei eta ETEei, laguntzenentzuten diegu, baita horiekin lan egin ere. Hori guztia, modu bizkor eta praktikoan egitendugu, enpresa sorkuntza eta egonkortze esparruan.
Gure bezeroak ez dira enpresa handiak, izen abizenak dituzten pertsonak baizik, baliabide urrieta mugatuekin, baita denbora falta ere, euren funtzioak asko dira eta. Horregatik, abiapuntuhoriek errespetatzen dituen soluzioak diseinatzen eta martxan jartzen ditugu. Gure helburua,gainera, argia da: salmentak igo eta negozioa kudeatu marketin ikuspuntu batetik, beti erelehiakortasuna hobetuz eta berrikuntzaren bitartez. Baina hori bai, eredu erraz, ekonomiko etapraktikoa erabiliz beti. Gure leloa da “Praktika gramatikaren gainetik”.

Nola laguntzen dizuegu?
1. urratsa: zuen negozioaren egoera ekonomikoa eta salerosketena zuekin batera, aztertzenditugu. Azaltzen diguzue zer baliabide ekonomiko, zer langile mota, eta abar dituzuen hastekoedo hobetzeko. Elkarrekin, errealitatetik atera gabe, definitzen dugu, nora heldu nahi edo ahalduzue negozio gisa, helburu argi eta lorgarriak ezarriz. Horretarako, diagnostikoa edo enpresaplana egiten dugu. Plangintza horrek hobekuntza eta egonkortzerako esparruak, edoekintzaileen kasuan, sorkuntzarakoak barne har ditzake:

> Salmenta puntua (produktua kokatzea, erakusleihoa,instalazioen egoera, etab.)negozioaren irudia hobetze aldera, ahalik eta bezero gehien izateko. Ez ahaztu, “Irudiak hitzabaino gehiago saltzen du”.> Salmentarako estrategia eta ekintzak saretik kanpo: zuen gaurko edo biharko bezeroak nordiren aztertzen dugu, zelan informatzen diezuen zeuen produktu eta zerbitzuez, eta zerpromozio egiten edo egin behar duzuen. Ez ahaztu: “Atea jo zure konpetentziak bainogehiago eta gehiago salduko duzu”.> Salmentarako estrategia eta ekintzak online: zuen negozioa sarean nola egon behar duen,edo benetan egon behar duen, aztertzen dugu: web gunea, sare sozialak, bloga, Googleaplicazioak, etab. Ez ahaztu “Interneti ezker, zure merkatua globala izango da”
2. urratsa: zuen baliabideekin bat datorren ekintza plana proposatzen dizuegu, hobetubeharreko arloen arabera. Negozio berria irekitzen baduzue, hastapenerako plangintzaplanteatuko dizuegu.
3. urratsa: ekintza plana zuen negozioan ezartzen laguntzen dizuegu, 3 hilabetez, hobekuntzaekintzen arrakastarako. Baina ez dugu bakarrik egingo, zuen kabuz egiten irakatsiko dizuegu,eta horrela, etorkizunean, lehiakor izaten lagunduko dizuen guztia zuek zeuek aztertu, hobetueta ezarri ahal izango duzue.Azken hausnarketa bat: salmentak negozioaren motorra dira, kontuak salmenten emaitza dira.Hala ere, kontabilitaterako eta lan harremanetarako aholkularitza kontratatzen duzue, eta ezmerkatal aholkularitza. Kontuak eta nominak al dira zuen negozioaren biziraupena ziurtatzendutenak?Ahokularitza kontable eta laborala beharrezkoa da , baina gastu horrek ez dakar irabazirik.“LDG Asociados” enpresaren lana, aldiz, inbertsio txikia da, etorkizunean, irabaziak ekarrikodizkizuena. Ondo pentsatu.

LeioakoBehargintza@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
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