
 

1 
 

 

  

 

 

 

 2018 ABENDUA 

2017-2018 JARDUERA-TXOSTENA 

GAZTE INDARRA 



GAZTE INDARRA   2017-2018 TXOSTENA 

1 
 

AURKIBIDE: 

1.  PROGRAMAREN DESKRIBAPEN OROKORRA 

1.1 HELBURUAK……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 

1.2 PROGRAMAKO FASEAK…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

2. EGINDAKO JARDUERAK 

 
2.1 DIFUSIOA, HARTZEA, HAUTAKETA ETA PARTE- HARTZAILEEN SEGMENTAZIOA………………………………………………………….3 

2.1.1  Komunikazio-plana, programako difusioa eta  Gazte Indarra  taldearen sentsibilizazioa   

2.1.2   Arreta-bulegoko  antolaketa 

2.1.3  Hautaketa eta parte-hartzaileen segmentazioa 

2.1.4     Emaitzak 

2.2 ENPLEGAGARRITASUNA BALORAZIOA ETA TXERTATZEKO PERTSONALIZATUTAKO PLANAREN LANTZEA……………….…12 

2.3 TXERTATZE LABORALERANZKO AKTIBAZIOA, AHALDUNTZEA ETA MOTIBAZIOKO PROZESUA. BANAKA ETA 

TALDETAKO COACHING………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 

 2.3.1  Banakako orientazio saioak 

 2.3.2 Lana bilatzeko konpetentzien tailerrak 

 

2.4 ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA – MERKATARITZA BALIOANIZTUNEKO LAGUNTZAILEA…………………………………… 16 

2.4.1 Helburuak 

2.4.2 Edukiak 

2.4.3 Denboralizazioa 

2.4.4 Parte-hartzaileak 

2.4.5  Ebaluazioa 

2.5 ENPRESAKO PRAKTIKA EZ LABORALAK - LANEKO ESPERIENTZIA ERREALA………………………………………………………………. 18 

       2.5.1 Helburuak 

 2.5.2 Edukiak 

 2.5.3 Denboralizazioa 

 2.5.4 Parte-hartzaileak 

 2.5.5 Praktika-zentroak 

 2.5.6  Ebaluazioa eta emaitzak 

2.6 PROSPEKZIOA ETA BITARTEKOTZA LABORALA………………………………………………………………………………………………………… 22 

 2.6.1 Eskualdeko enpresak 

 2.6.2 Harreman jarritako enpresak 

 2.6.3 Kudeatutako lan-eskaintzak 

 2.6.4 Txertatze-emaitzak 

 2.6.5 Udalagatiko txertatze emaitzak. 

2.7  EBALUAZIOA ETA SEGIMENDUA…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 

3. AZKENEKO BALIOESPENA……………………………………………………………………………………………………………… 28  

4. DIFUSIO ERANSKINAK………………………………………………………………………………………………………………………. 29 

 



GAZTE INDARRA   2017-2018 TXOSTENA 

2 
 

 

1. PROGRAMAREN DESKRIBAPEN OROKORRA 

 

Gazte Indarra programak, Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, 

Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo eta Zeberio-ko udaletako 16-29 urteko enplegu 

prekarioa edo langabezian dauden gazteak lan merkatuan sartzea, iraunkortasuna eta lan-

merkatuko sustapena bultzatzea du helburu. 

Esku-hartzeak pertsonalizatutako ibilbideen diseinua ekartzen du; diagnostiko-akzioak, 

prestakuntza, orientazioa, prospekzioa, laboraleko bitartekotza eta segimenduaren 

bitartez  gazteen mundu laboralean hastea hobetzea lortzeko 

1.1 HELBURUAK 

 

HELBURU NAGUSIA 

 

Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao-Miraballes, 

Zaratamo eta Zeberio udaletako 30 urteko baino gutxiagoko langabezien txertatze 

laborala erraztea pertsonalizatutako ibilbideen bitartez. Langabezia-egoera sortzen 

duten kausen gainean osorik parte hartuz, diagnostiko espezializatutik abiatuz eta 

proiektuko fase desberdinetan pasatuz altxatze laborala lor dadin. 

 

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

 

- Langabezian edota prozesu hezigarrietatik kanpo aurkitzen diren 50 gazte gutxienez, 

hartu, hautatu eta segmentatzea. 

- Langabezia-egoera zehazten duten alderdi psikosozial, hezigarri eta laboralak zehaztuz, 

aukeratutako pertsona guztien diagnostiko pertsonal eta profesionala egitea. 

- Errealitatea, interesak, prestakuntza-maila, beharrak, motibazioak eta dauden 

baliabideen arabera parte-hartzaile bakoitzarekin Txertatzeko Proiektu Indibiduala 

definitzea. 

- Motibazio, aktibazio, ahalduntzea, inplikazioa eta parte-hartzaileen konpromisora 

zuzendutako taldeko coaching akzioak egitea. 

- Tresna-eskuratzea, jarrerak, trebetasunak eta bere enplegagarritasun gradua hobetzen 

laguntzen dieten portaera pertsonal eta profesionalak ematea. 

- Txertatze laborala lortzeko beharrezkoak diren erremintez dohatuz, enplegu-bilaketa 

tekniketan parte-hartzaileak entrenatzea. 

- 12 gazte,  modular,  integral,  pertsonalizatuta eta neurrira egindako programa hezigarri 

eta laneko esperientzia errealen  bitartez,  profesionalizatzea. 

- Gazte Indarra proiektuarekin parte-hartzaileentzako enplegu-aukerak bermatzen 

dituzten kolaboratzaileko enpresen datu-basea 
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- Enplegu-aukerak antzematea eta enplegu eskaintza-eskaera kasazioa errazteko lan 

merkatuan bitartekotza-lanak egitea . 

- Parte-hartzaileak bere txertatze laboralean sostengatuta sentitzeko moduan lagundu 

eta prozesu osoan tutorea erreferentzia gisa izatea. 

- Parte-hartzaileen txertatze prozesuaren segimendua egitea. 

 

1.2 Programako faseak 

 

I. Difusioa, hartzea, hautaketa eta parte-hartzaileen segmentazioa 

II.  Enplegagarritasuna balorazioa eta Txertatzeko Pertsonalizatutako Planaren 

Lantzea 

III. Txertatze laboraleranzko aktibazioa, ahalduntzea eta motibazioko prozesua. 

Banaka eta taldetako coaching. 

IV. Enplegurako Lanbide Heziketa - Ibilbide Hezigarria 

V. Enpresako praktika ez Laboralak - Laneko esperientzia erreala 

VI. Prospekzioa eta Bitartekotza Laborala 

VII. Ebaluazioa eta segimendua 

 

2. EGINDAKO JARDUERAK 

 

2.1 DIFUSIOA, HARTZEA, HAUTAKETA ETA PARTE-HARTZAILEEN SEGMENTAZIOA 

 

Fase honetan difusio-lanak egin ditugu programaren informazioa talde objektibora, 16-29 

arteko adineko langabezian dauden gazteak, iristeko; behin informazioa hedatuta eta 

hautagaiak jasota, hautaketa eta segmentazio prozesua egin ditugu. Hau guztia GAZTE-

INDARRA programarako landutako Komunikazioko eta Difusioko Plana jarraituz.  

 

2.1.1 Komunikazio-plana, programako difusioa eta  Gazte Indarra taldearen 

sentsibilizazioa   

Difusioa, hobekuntza-plan berriak eskaintzeaz gain, produktu-transferentzia baliabideak, 

metodologiak eta prozedurak sustatzen dituen jarraikiko prozesua bezala ulertzen dugu.  

Hurrengo helburuak lortu nahi izan ditugu: 

� Programako difusio elementuak diseinatzea.  

� Proiektua eta egiteko jarduerak zabal hedatzea. 

� GAZTE INDARRA-ko parte interesatuak proiektuaren garapenean tartean sartzea. 

� 30 urte baino gutxiagoko langabezia egoeran edozein interesatutako gaztearen 

sarbidea laguntzea.  

�  Parte-hartzaileen zein nahasitako agenteen parte-hartze gradu altua lortzea.  
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Difusio-plana hurrengo moduan egitaratu dugu: 

 

o Hasierako difusioa: proiektua, jarduerak eta abar jakinarazteko; zerbitzuaren  

erabiltzaile potentzialki gazte kopuru handienera iristen saiatuz. 

Horretarako hurrengo dokumentuak diseinatu dira:1 

1. Testu informatzailea, programaren ezaugarriak, datak, iraupena, zuzendutako 

kolektiboa, programako udaletxe bultzatzaileak, erakunde finantzatzailea, 

arreta bulegoen (helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa)informazio zehatza 

azalduz (1.eranskina). Batez ere, posta elektronikoen bidez informazioa 

bidaltzeko erabili da. 

2. Programako eskema,  programako fase desberdinak ikuste-era grafikoan 

azalduz. Eskema honek proiektuaren azalpeneko laguntza gisa balio izan du 

batez ere aurre-aurreko bileretan. (2.eranskina). 

3. Informazio nabarmenenarekin kartel Informatzailea. Difusio kolektiborako 

erabili da paperean zein elektronikoki (webetako argitalpenak, sare sozialak, 

etab.) (3.eranskina). 

4. Kontaktu-txartelak. Arreta-bulegoen kokapenaren informazioarekin baita  

kontaktu-telefonoekin eta posta elektronikoarekin ere. Txartel hauek erabili 

dira programan interesatutako gazte bakoitzari emateko, behar izanez gero,  

teknikoarekin harremanetan jarri ahal izateko. (4.eranskina). 

o Jarraikiko barreiadura: Programaren garapenean zehar  difusio-lanak egiten 

jarraitu da gazte-hartzearekin jarratitzeko eta programan burutu diren 

jarduera desberdinak eskaintzeko helburuekin. Horretarako honako 

dokumentuak diseinatzen dira:2  

1. Merkataritza balioaniztuneko languntzaile ikastaroko kartela: difusioa 

egiteko eta parte-hartzaileen hartzea handitzeko asmoarekin. Ikastaroari 

buruzko informazioa ematen da zein nola eman izena( 5. Eranskina) 

2. Prentsa Oharra. Programa komunikabideen bidez jakinarazteko. Izen-

emate zein programaren ezaugarriak zehazten dira.(6.eranskina) 

3. Lana bilatzeko konpetentzien tailerren kartela. Ezberdineko tailerrei 

buruzko informazioa eta nola eman izena azaltzen da.  (7. Eranskina) 

4. Linkedin Kartela. Linkedin tailerrerako deialdi espezifikoa. (8.eranzkina) 

5. Sare sozialetako kanpainetako kartela. (9.eranskina) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Difusio eranskinak  konsultatu (1-4) 

2
 Difusio eranskinak konsultatu (5-9) 
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o Azkeneko difusioa: behin betiko baliabideak, prozesuak, produktuak eta 

emaitzak jakinaraztea, eska dezaketen entitate, erakunde eta agenteek 

sortutako galdeketarako eta konklusioetarako sarbidera arreta berezia jarriz. 

 

 

Horretarako 20018ko abendaren 10ean prentsa-

aurreko deialdia egiten da. Basauri-ko alkateak, 

Andoni Busquets eta Ugao-ko alkatea, Ekaitz 

Mentxaka, programaren emaitzei buruz informatzen 

dute. 3  

 

 

Programako difusioan erabilitako dokumentu hauek guztiak hurrengo baliozkotzeko 

prozesuagatik pasatu dira: 

 

1. Programako pertsonal teknikoaren aldetik diseinua.(FTSI) 

2. Udal bakoitzaren teknikari taldearen aldetik baliozkotzea. 

3. Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik baliozkotzea. 

 

Dokumentu hauen difusiorako, eta udal parte-hartzaile bakoitzaren erreferentzia 

teknikekiko kolaborazioan, ondoren gehituko dugun talde objektibora  zuzendutako 

entitate-kontaktuak eta baliabideko zerrenda landu da. Hauek, Enplegu, Gazteria, Gizarte 

Zerbitzuak, Emakume eta Hezkuntza areetakoak  izan dira batez ere.  

Entitateak eta udal guztietarako errekurtso komunak: 

- LANBIDE- ZERBITZU ZENTRALAK: Eskatu eta  250  hautagairen deribazio  masiboa ematen 

da.  

- LANBIDE BULEGOAK (Urbi eta Uribarri): Programa jakinarazteko bi bulegoetan bilera 

eskatzen da, baina informazioa posta elektronikoen bidez bidaltzea nahiago dute bi 

kasuetan.   

- BEHARGINTZAK (Basauri, Galdakao eta Urduña): Basaurin, pertsona arduradunarekin 

bilera eskatu eta lortzen da. Programa azaldu ondoren, haiek garatzen dituzten akzioak 

eta Gazte Indarra-tik proposatzen direnak antzekoak direnez deribazio gutxi egingo 

dituztela adierazten du. Galdakaoko kasuan momentuz udaleko erreferentziako teknikoa 

behargintzakoekin harremanetan  jartzen lor zezan geunden zain; eta Urduñako 

Behargintzako arduraduna kartela hedatzeko kolaborazioa eskaini zuen baina ezin izango 

luke zuzeneko deribaziorik egin ohartarazi zuen arreta zerbitzurik ez dagoelako. 

                                                           
3
 Prentsaaurrekoen eduki eta argitalpen eranskinak kontsultatu 
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- Udal bakoitzagatiko entitateak eta errekurtsoak : 

 

ARAKALDO 

Arakaldoko Udalean Gizarte-Zerbitzuekin harremanetan jarri gara.  

ARRIGORRIAGA: 

Arrigorriagako Udalean gazteri areako den udaleko erreferentzia pertsonarekiko 

kontaktua mantendu dugu. GHEL eta gizarte zerbituekin ere kontaktua lortu da. 

   BASAURI: 

Basaurin ondoren zerrendatzen dugun hainbat errekurtsorekin jarri gara harremanetan: 

Gazte informazio bulegoa Zirtzart, CIPEB Basauri, Marienea emakume-elkartea, 

Bazozelaiko auzo-elkartea , Gurutze Gorria, Txarraska Asanblada elkarte kulturala. 

ETXEBARRI 

Gizarte zerbitzuekin eta Gazteguneko arduradunarekin harremanetan jarri gara.  

 GALDAKAO 

Gazte arloko “Txamis” eta “topagune"-ko arduradunekin kontaktua egin dugu,  

URDUNA: 

Urdunako udalean egiten den kontaktu bakarra, lehenago aipatu duguna, Behargintza da.  

OROZKO: 

Orozkon Gizarte Zerbitzuak, GHEL eta Gaztetxo programarekin kontaktua egin dugu  

UGAO- MIRABALLES: 

Ugaoko Udalean gazteria arduradunekiko kontaktua mantentzen dugu. Hortik 30 

deribazio jaso ditugu. EPA eta Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri gara.  

ZARATAMO: 

Zaratamoko Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri gara. 

ZEBERIO: 

Zeberioko Udalako Berdintasun-area, Gazte Asanblada eta Austarri mendiko elkartearekin 

jarri gara harremanetan. 
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Aipatu ditugun entitate edo 

udal-errekurtso hauek berriz 

puntu estrategikoetan zein Sare 

Sozialetan kartela jartzen 

programako difusioan lagundu 

dute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Arreta-bulegoko  antolaketa 

Parte-hartzaileen lehengo hartzean, kokapen geografikoa zabala dela eta, 

gazteentzako bi arreta-bulego ezarri dira. Espazio hauek parte-hartzaileen 

eskaeraz ardura eta kanalizatzeko erreferentzia-puntu giza balio izan dute.  

 

Arreta puntuak hona hemen kokatuta daude: 

 

- Bazozelai Gizarte Etxea (Gaztetoki)  

Bazozelai kalea 11, 48970 Basauri 

Tfno. zenbakia: 944 666 400 (luzap. 117) 

Posta elektronikoa: gazteria@ftsi.es 

 

- Gazteinfo UgaoUdiarraga Kalea 39, 48940 Ugao - 

Miraballes 

Tfno. zenbakia: 946 322 014 

Posta elektronikoa: gazteria@ftsi.es 
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Behin hasierako hartzea bukatuta, zerbitzua zentralizatzeko, Ugao-n kokatutako 

bulegoa itxi zen eta Basauri-koa mantendu zen astelehenetik ostiralera  9.00-

14.00. 

  

 

2.1.3 Hautaketa eta parte-hartzaileen segmentazioa 

Egindako difusioa lan zabala izanda gazte hautagaitzak bide desberdinetatik iritsi zaizkigu. 

Haiek guztiak enpleguko teknikoaz erantzunda izan dira, hasierako enplegagarritasun 

diagnostikoa eginez, gazteekin banakako elkarrizketaren bitartez gazteen proiekturako 

motibazioa eta  egoera pertsonala argitzeko. 

Hautaketa eta segmentazio-irizpideak hauek dira: 

 

Lehen segmentazioa: 

1- 16 urte baino gehiago eta 30 urte baino gutxiagoko gaztea izatea. 

2- Genero-parekotasuna. 

3- Langabezi egoeran edo enplegu prekarioa edukitzea. 

4- Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao -

Miraballes, Zaratamo edo Zeberioko bizilaguna izatea.  

 

Bigarren segmentazioa:  

 

1- Ikasketak edo tituluko existentziari dagokionez. 

2- Lan esperientziari dagokionez. 

 

Parte-hartzaileen aukeraketa aldiberekotasuna, berdintasuna eta ez diskriminazioaren 

irispideen azpian egingo da. 

Egokitasun-txostenak igorri dira, proiektuan parte-hartzeko pertsona egokienak esanez. 

Behin hautagai-harrera epea bukatuta, 59 gazte aukeratu dira( 50 titularrak eta 9 

ordezkoak), 4 taldetan banatuta:  

- Ikasketa eta lanbide esperientzia barik  (18 gazte) 

- Ikasketa barik eta lan esperientziarekin  (11 gazte) 

- Ikasketekin lanbide esperientzia barik   (14 gazte) 

- Ikasketa eta lanbide esperientziarekin   (16 gazte) 
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2.1.4 Emaitzak 

 

Programaren  difusio lanekin 325 gazterekin harremanetan jartzen lortzen da. 

Sarrera-kanalagatik hurrengo banaketa izan da: 

 

 

 
 

 

Kontaktuaren emaitza hau izan da: 
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102 pertsona hasierako elkarrizketarako zitatzen dira. Hitzordura 76 gazte guztira doaz. 

 

 
 

2.1.4.2 Parte-hartzaileak  

 76 hitzordu horietatik programan hasten duten 59 parte-hartzaile guztira lortzen ditugu. 

(50 titular eta 9 erreserba). 

Udalagatik parte-hartzaile banaketa hurrengoa da: 
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59  parte-hartzaileen 20 emakumeak dira eta 39 gizonak dira. 

 
 

Parte-hartzaileen taldeko segmentazioan arreta ipiniz hurrengoa da banaketa 

 

 
 

Sarrera-kanalagatik parte-hartzaile banaketa hurrengoa da: 
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2.2 ENPLEAGAGARRITASUN-BALIOESPENA ETA TXERTATXEKO PERTSONALIDATUTAKO 

PLANAREN DISEINUA  

 

Parte-hartzaile bakoitzarekin hasierako elkarrizketa burutu du Teknikariak. Elkarrizketa 

horretan bere heziketa-ibilbidea edota  ibilbide profesionalaren analisia egin da 

enpleagagarritasun baloiespena egiteko.  

Harengandik aurrera helburu profesionalak ezarri dira eta txertatzeko pertsonalizatutako 

plana zehaztu da egin beharreko akzio guztiak zehazten lan -merkatuan sarbidearen 

helburua lortzeko. 

 

2.3 TXERTATZE LABORALERANZKO AKTIBAZIOA, AHALDUNTZEA ETA MOTIBAZIOKO 

PROZESUA. BANAKA ETA TALDETAKO COACHING. 

2.3.1 Banakako orientazio saioak 

 

Parte-hartzaile guztiek orientazio laboraleko saioetan parte dute. 

 

 2.3.1.1 Helburuak 

� Gaztearen itxaropen gogoeta erraztu. 

� Bere interesetako eta motibazioetako esplorazioan laguntzea. 

� Konbertsio-prozesuan laguntzea: motibazio eta interesetako posible helburu 

soziolaboraletarako. 

� Enplegagarritasunean eragiten izan ahal dituzten beste faktore pertsonal 

batzuekiko identifikazio prozesuan laguntzea. 

� Gazteak ingurune desberdinetan lortutako konpetentziak  identifikatzeko 

prozesuan laguntzea. 

� Enpleagagarritasunaren hobekuntzarako helburu zehazteko definizioan 

laguntzea. 

� Autonomia pertsonala bai bilaketan bai lanpostu bateko lorpenean lortzea. 

� Enpleguko edo heziketako mantenua indartzea. 

� Planaren egitean, segimenduan eta ebaluazioan laguntzea. 

� Helburu nabariekiko lorpenik ezaren kasuan jokaera birgidatzea. 
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          2.3.1.2 Edukiak 

 

� Helburu profesionalaren argipena 

� Heziketako aholkua. 

� Enplegurako motibazioa. 

� Enplegu-bilaketa teknikak. 

� Bilaketa aktiboko segimendua. 

              

 

 

2.3.1.3 Denboralizazioa eta aldizkakotasuna 

 

Banakako orientazio saioak kasu bakoitzaren beharren arabera aldizkakotasun 

desberdina burutu dira.(asterokoa, hamabost egunez behingoa, hilerokoa). 495 

ordu banakako arreta guztira egin dira. Bakoitzako 8 orduko arreta mediaz. 

 

2.3.1.4 Ebaluazioa 

2.3.1.4 Parte-hartzaileen ebaluazioa tutoraren aldetik 

Oro har, orientazio Zerbitzuko parte-hartzaileen ebaluazioa positiboa da. 

Parte-hartzaile bakoitzak bere enplegu-bilaketa erremintak optimizatu ditu 

eta bere trebetasunak hobetu dituen era berean. 

 

 

 

 

 

 

9,2
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RESUMEN EVALUACIÓN 

 

Zerbitzua nire tzxertatze 

laboralarako erabilgarria dela 

uste dut:  

Bai:  54 

Ez: 5 Bai

Ez
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2.3.2 Konpetentzietako heziketa 

 

Programan zehar, parte-hartzaileen beharretara 

egokituz,  enplegu bilaketan  konpetentziak 

hobetzeko tailerrak burutu dira 

 

 

 

2.3.2.1 Helburuak 

 

� Parte-hartzaileei lan-merkatu potentzial barruan kokatu ahal izateko beharrezko 

informazio guztia ematea. 

� Aukeraketa  teknika desberdinak ezagutzea eta entrenatzea. 

� Enplegu-bilaketan erabiltzen diren teknika eta erreminta desberdinak ezagutzea 

eta erabiltzen jakitea. 

 

2.3.2.2 Edukiak 

 

 

 

� Komunikazioa eta hautaketa-

prozesuak 

� Internet-en bidez lan bilaketa 

� Linkedin 

 

 

 

 

2.3.2.3 Denboralizazioa 

Programaren garapenean zehar tailer desberdinak proposatu dira, Azkenik, maiatzean eta 

Azaroan burutu dira. 
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2.3.2.4 Parte-hartzaileak 

18 gazte guztira parte-hartu dituzte konpetentzia-tailerretan. Udalagatik parte-

hartzaile erlazioa hurrengoa da: 

 

2.3.2.5 Ebaluazioa 

2.3.2.5.1 Hezitzailearen aldetik ikasleen ebaluazioa 

Enplegurako konpetentziatako tailer desberdinetan parte-hartzaileen osotasunak 

egoki aprobetxatu du enplegu-bilaketan bere trebetasunen hobekuntza lortuz. 

2.3.2.5.2 Ikasleen aldetik tailerren ebaluazioa 

Ikasleek egindako ebaluazioaren laburpena hurrengoa da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASAURI; 7

ETXEBARRI; 6

ORDUÑA; 1

UGAO; 3

ZARATAMO; 1
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Bai

Ez

Oro har, pozik 

nago talde –

akzioarekin:  

Bai:  18 

Ez: 0 



GAZTE INDARRA   2017-2018 TXOSTENA 

16 
 

2.4 ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETA:  

2.4.1 Helburuak  

HELBURU OROKORRA 
 

Formakuntza honen helburua Merkataritza Balio-aniztasuneko laguntzaile titulua jasotzea 

da eta horri esker, enplegagarritasuna eta formakuntzarekiko interesa erraztea.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK 
 

� Salmenta puntuan apal betetzaile edota txukuntzaile laguntzaile lana betetzea. 

Eskaparatismoa, visual merchandisinga y packaginga.   

� Modu egokian aginduak prestatzea, ezarritzako prozedura jarraituz. 

�  Enpresaren fakturazioa kudeatzeko eta stock aren kontrola eramateko balio 

duten programen erabilera.  

� Hondakinen kudeaketa egokia.  

� Beharrezko ekipamendua erabiltzea, segurtasuna eta osasun arauak errespetatuz 

eta beharrezkoa izanez gero, informazio ematea, arreta formalizatua eta egituratua 

ematea bezeroari salmenta puntuan edo tokiko entrega-zerbitzuan.  

� Bezeroari arreta eta informazio operatiboa eskaintzea, egituratua eta 

protokolarizatua.  

 

2.4.2 Edukiak 

1.GAIA: MERKATARITZAKO OPERAZIO LAGUNTZAILEAK (80 Ordu) 

2. GAIA: ESKAERA-PRESTAKETA (40 ordu) 

3. GAIA: FACTUSOL Y TPV SOL(10 ordu) 

4. GAIA: BEZEROARENTZAKO ARRETA (60 ordu) 

 

 

 

2.4.3 Denboralizaioa 

 

Heziketa martxoaren 5a eta maiatzaren 4a 

bitartean garatu da Basauriko Gizarte 

Etxean. 
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2.4.4 Parte-hartzaileak 

13 parte-hartzaile hasten dute heziketa, Udalagatik banaketa hurrengoa da: 

 

 

 

 

 

Ikastaroan zehar 5 parte-hartzaile baja hartzen dute arrazoi ezberdinagatik : 2 

enpleguagatik, 2 diru arazoengatik eta 1 kontziliazioagatik. Beraz 8 ikaslek bukatzen dute 

ikastaroa.  

 

2.4.5  Ebaluazioa 

 

2.4.5.1 Ikaslerien ebaluazioa 

hezitzailearen aldetik 

Ikastaroa bukatzen duten ikasle guztiek GAI 

kalifikazioa lortu dute  eta beraz heziketa-

praktika egiten dute lantokian. 

 

 

 

 

 

Arrigorriaga; 1

Basauri; 2

Etxebarri; 4

Orozko; 1

Ugao; 4

Zaratamo; 1
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2.4.5.2 Ikastaroaren ebaluazioa Ikaslerien aldetik 

Ikastaroaren ebaluazioa Ikaslerien aldetik hurrengoa izan da: 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ENPRESAKO PRAKTIKA EZ LABORALAK - LANEKO ESPERIENTZIA ERREALA 

       2.5.1 Helburuak 

 
HELBURU OROKORRA 

Mekataritza balio-aniztasuneko laguntzaile kurtsoan lortutako ezaguerak eta konpetentziak 

ingurune errealean gauzatzea. 

HELBURU ESPEZIFIKOAK 
 

- Salmenta puntuan apal betetzaile edota txukuntzaile laguntzaile lana betetzea. 

Eskaparatismoa, visual merchandising y packaging.   

- Modu egokian aginduak prestatzea, ezarritzako prozedura jarraituz. 

-  Enpresaren fakturazioa kudeatzeko eta stock aren kontrola eramateko balio 

duten programen erabilera.  

- Hondakinen kudeaketa egokia.  
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Oro har, pozik 
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akzioarekin:  

Bai:  8 

Ez: 0 
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- Beharrezko ekipamendua erabiltzea, segurtasuna eta osasun arauak errespetatuz 

eta beharrezkoa izanez gero, informazio ematea, arreta formalizatua eta 

egituratua ematea bezeroari salmenta puntuan edo tokiko entrega-zerbitzuan. 

- Bezeroari arreta eta informazio operatiboa eskaintzea, egituratua eta 

protokolarizatua.  

 

2.5.2 Edukiak 

 

1. Berritzeko lan laguntzaileak, antolamendua eta salmenta-puntuko produktu 

egoitzapeena. 

2.  Eskaeretako prestaketa salgaiak sailkatuz eta aukeratuz. 

3. Produktuen manipulazioa eta lekualdaketa  laneko ekipamendu mugikorrak 

erabiliz 

4. Eraginkor eta egituratako arreta bezeroari 

5.  Integrazioa eta lantokiko komunikazioa 

 

 2.5.3 Denboralizazioa 

 

Lantokiko heziketa praktikoak  parte-hartzaile bakoitzetatik 75 orduko iraupena izan du 

eta maiatzaren 16a eta ekainaren 30a artean garatu dira. 

 

2.5.4 Parte-hartzaileak 

 

“Merkataritza Balioaniztuneko Laguntzaileko”  Ikastaroa bukatu zuten zortzi parte-

hartzailek sektoreko enpresetako 75 orduko praktikak egin zuten. Udalagatik parte-

hartzaile banaketa hurrengoa da: 
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2.5.5 Praktika-zentroak 

 

 

Praktika-plazak lortzeko lehen prospekzioa inguruko enpresetan egin zen. Behin plaza-

kopurua hitzartuta enpresaren eta FTSI-ren arteko kolaborazio hitzarmenak sinatu ziren. 

 

 

Enpresa kolaboratzaileak hurrengoak 

izan dira: 

 

- Eroski (2 parte-hartzaile) 

-Bricocentro (2 parte-hartzaile) 

- Toys R´Us (4 parte-hartzaile) 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6  Ebaluazioa eta emaitzak 

 

2.5.6.1 Parte-hartzaileen ebaluazioa Trebakuntza- zentroko tutoreen aldetik 

 

Heziketa – periodoan irakasten dien parte-hartzaileetako osotasunak 

ustiapenarekin bukatzen du. Guztietatik 6-k beharreko kasuan 

kontratagarritzat hartzen dute Enpresek.  

 

 

 2.5.5.2 Trebakuntza-zentroko ebaluazioa Ikaslerien aldetik 
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Enpresako tutorea Fundazioko tutorea Praktiken egokitzea

EBALUAZIOAREN LABURPENA

*0-tik 10-erako balorazioa, 10 notarik altuena izanda 
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2.5.6.3 Emaitzak 

Praktika-aldian 8 parte-hartzailetik  4k lanpostu bat lortu dute  praktikak 

bukatu eta gero. Haietako bat praktika-enpresa berean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro har, pozik 

nago talde –

akzioarekin:  

Bai:  8 

Ez: 0 
Bai

Ez
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2.6 PROSPEKZIOA ETA BITARTEKOTZA LABORALA 

 Gazte Indarraren parte-hartzaileen lan-merkaturako sarbidea errazteko inguruko prospekzio eta bitartekotza laborala egin da   

 2.6.1 Eskualdeko enpresak 

Hurrengo grafikoan egiazta daitekeen moduan,2022 sektore desberdineko enpresa datu-basea landu da4: 

 

 

 
 

 

 

                                                           
4
 Artxiboa eransten da 

10 4 84

592

35 115 229
27 11 16 6

136 44 12 56 38 127
3 83 42 61 24 56 156

2 1 52

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR
AGRARIO ARTES GRAFICAS
AUTOMOCION COMERCIO
DOCENCIA E INVESTIGACION EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS
HOSTELERIA Y TURISMO I. ALIMENTARIAS
I. FABRICACION EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS I.MANUFACTURERA DIVERSA
I. QUÍMICA I.PESADA Y METAL
I. GRÁFICAS INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
MADERA Y CORCHO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS MINERÍA Y PRIMERAS EXTRACCIONES
MONTAJE E INSTALACIONES OTRAS INDUSTRIAS
SANIDAD SEGUROS Y FINANZAS
SERVICIOS A EMPRESAS SS Y A LA COMUNIDAD
TEXTILES TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCION DE ENERGIA Y AGUA
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2.6.2 Harreman jarritako enpresak 

 

Datu-basean sartutako enpresa guztitik 964-rekin kontaktua ezarri da zeini eskualderako doako bitartekotzako zerbitzua eskaini zaien. 

 

 

 

3
47

280

20
60 61

11 2 10 1

67
27 9 26 27

84

1
48 33 35

11 30 45
1 1

26

ARTES GRAFICAS ATOMOCION COMERCIO

DOCENCIA E INVESTIGACION EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS HOSTELERIA Y TURISMO

I. ALIMENTARIAS I. FABRICACION EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS I.MANUFACTURERA DIVERSA

I. QUÍMICA I.PESADA Y METAL I. GRÁFICAS

INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS MADERA Y CORCHO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS #REF! MONTAJE E INSTALACIONES

OTRAS INDUSTRIAS SANIDAD SEGUROS Y FINANZAS

SERVICIOS A EMPRESAS SS Y A LA COMUNIDAD TEXTILES

#REF! TRNSPORTE Y COMUNICACIÓN
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2.6.3 Kudeatutako lan-eskaintzak 

Enpresekiko kontaktuaren emaitza bezala, lan-eskaintza-bilaketak beste bide batzuetatik egiteaz gain, 160 lan-eskaintza  kudeatu dira. 

Sektoreetatik hurrengo moduan geratzen dira banatuta: 

 

11 10
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1
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6
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2.6.4 Txertatze-emaitzak 

Bitartekotzan parte hartu duten 20 parte-hartzailek enplegua lortu dute. 

 

 
 

 

2.6.5 Udalagatiko txertatze emaitzak. 

Udalagatik eta sektoreengatik txertatzeak hurrengoak izan dira: 

 

 

 

 

BEREZKO KONTUA-
BESTEREN KONTUA

BEREZKO KONTUA_%10

BESTEREN KONTUA_90%

1

10

7

IRAUPENA – BESTEREN 
KONTUA

MUGAGABEAK_%5

6 HILABETE BAINO GEHIAGO_%59

MENOS DE 6 MESES_41%

0

1
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RRHH

Hosteleria
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Almacén

Repartidor

Profesor de Idiomas

M. Ambiente

Archivo y documentación

Laboratorio

Cultura
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Arakaldo:  Txertatze  1  ostalaritzan 

Arrigorriaga: Txertatze 1 Ingurumenean, txertatze bat banatzailea. 

Basauri: 10 txertatze: Automobilgintza 1, 2  merkataritza, eraikuntza 1, Ostalaritza 3 , 

Hizkuntzetako irakaslea 1,  eta Artxibo eta dokumentazioa 1  

Etxebarri: 3 txertatze: Biltegi 1, merkataritza 1 eta Laborategi 1. 

Galdakao: Giza Baliabideetan Txertatze 1. 

Orozko:  Ekoizpenean Txertatze 1. 

Ugao: Merkataritzan Txertatze 1. 

Zaratamo: Merkataritzan Txertatze 1. 
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2.7  EBALUAZIOA ETA SEGIMENDUA 

Koordinazio eta segimendu lanak  bilera batzuen bitartez egin da. Bilera horietan bai 

Fundación de la Siderurgia Integraleko teknikariak, proiektuaren egitearen arduradunak, 

bai udal parte-hartzaileen erreferentzia teknikariak  parte hartu dute. Hauek gertatu dira: 

- Urriaren 31a: proiektuko fase ezberdinen programazioa adierazi eta baliozkotzen 

da, lehen selekzio fasea azpimarratuz . Koordinazio eta segimenduaren metodoa 

ezartzen da. 

- Abenduaren 22a: segimenduaren lehenengo bilera honetan, une-arte lortutako 

selekzioko emaitzak azaltzen dira, eta merkataritza eta lana bilatzeko 

konpetentziak ikastaroko difusio zehatza egitea adosten da. 

- Maiatzaren 4a: jarduera bakoitzeko parte-hartze datuak gaurkotzeratzen dira. 

Horrez gain, Merkataritza balioaniztuneko laguntzaile ikastaroaren amaiera dela 

eta,  Basauri eta Ugao-ko Udalaren tekniken aldetik Ikastaroaren itxiera egiteko 

aprobetxatzen da. 

- Ekainaren 20a: Parte-hartze orokorreko programaren segimendua.Pacay 

komunikazio-sortaren kantitate bat, sare sozialetan publizitate espezifikoa egiten  

inbertitzea onartzen da. 

- Urriaren 4a: parte-hartze-datu segimendua eta gaurkotzea. Parte-hartzaile 

hartzean azken ahalegina egitea onartzen da. (Pacay 150 Kartelak) 

  

Aurre-aurreko bilera hauetaz gain, tekniko guztien artean kontaktu jarraitua 

mantentzen da, telefonoz zein posta elektronikoen bitartez, segimenduaz 

informatzeko eta egunerokoan sortzen diren gertakari posibleak  konpontzeko. 
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3. AZKENEKO BALIOESPENA 

Gazte Indarra programak, Nerbioi-Ibaizabal eskualdean egindako gazteriako ikerketa-

diagnostikoko konklusioetan proposatutako erronketako bati erantzun dio, “orientazio 

laboralaren hobekuntza, agenteen arteko koordinazioa eta gazteriari entzutea suztatuz” 

erronkara zehazki.  

Ikerketaren arabera “Eskualdeko gazteriaren %76,8a desorientazioa sentitu du enplegua 

bilatu duen inoiz”, horregatik proposatutako jarduera guztiak, enplegua eta heziketa 

arloan,  gazteek proposatu zituzten eskariei erantzutera bideratuta joan dira:  

- Curriculum ona nola egin jakitea. 

- Tituluaren arabera sar daitekeen postu laboralak ezagutzea 

- Pertsona bakoitzaren beharretan estututako orientazioa jasotzea. 

- Enplegu-bilaketako erreminta digitaletan sakontzea. 

-  Lan-elkarrizketa ondo nola egin jakitea 

-  Lan-merkatuaren gaineko informazioa. 

Gazte Indarra programan parte-hartzaileen potentzialtasun handia ikusi eta 

garrantzitsutzat jotzea ikustea jakin dugu. Gazte bakoitza bere ibilbideko protagonista 

izan da txertatze prozesuan sostengatua izanda behar izan duen bakoitzean. Bere 

autonomia , ahalduntze eta prozesu osoko inplikazioa sustatu dira ere. 

Bestalde, bitartekotzan egindako lanean 2022 enpresako datu-basea eskualdeko 

errekurtso desberdinak  erabili ahal izango dutela  seinalatzea.  

Eta bukatzeko, bitartekotzan parte hartu duten gazteren %40ren txertatze datua 

azpimarratu behar dugu. 
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4. DIFUSIO ERANSKINAK 

 

1. TESTU INFORMATZAILEA 

2.  ESKEMA 

3.  KARTELA 

4. TXARTELAK 

5. “BALIOANIZTUNEKO MERKATARITZA LAGUNTZAILEA” KARTELA 

6. PRENTSA OHARRA 

7. LANA BILATZEKO KONPETENTZIEN TAILERRENKARTELA 

8. LINKEDIN KARTELA 

9. SARE SOZIALETAKO KANPAINETAKO KARTELA 

10. PRENTSA AURREKOA 

11. PRENTSA AURREKOA KOMUNIKABIDEETAN 

 



 

 
 

1. ERANSKINA 

 

 

 

GAZTE INDARRA programaren berri emateko asmoz jakinaraztearen helburuz posta elektroniko hau bidaltzen 

dizugu. Nerbioi Ibaizabal eskualdeko udaletxe eta Bizkaiko Foru aldundiak bultzatutako enplegu gaietarako 

ekimena da. Horrek, bertan egindako gazteriaren diagnostikoan antzemandako beharrei erantzuteko asmoa 

dauka. (http://www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus/) 

 

GAZTE INDARRAk Nerbioi Ibaizabal eskualdean (Arakaldo, Urduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo, Zeberio, 

Orozko, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri eta Galdakaon) bizi diren 16-29 arteko adineko langabezian dauden 

gazteen txertatze laborala erraztea du helburu. Laguntza prozesu honetan orientazio, formazio, prospekzio 

eta lan-bitartekaritza ekintzak burutuko dira. 

 

Proiektua 2017ko azarotik 2018ko abendura arte kudeatuko da. 

 

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA:  

  

JULIA -  FUNDACIÓN DE TRABAJADORES - MAIL: gazteria@ftsi.es 

  

Basauri:  Astelehenetan-asteazkenetan-ostiraletan, 9-14h 

944 666 400 (ext. 117)     

azozelaikalea 11,  48970, Basauri (gaztegunean) 

  

Ugao:  Astearteetan eta ostegunetan  9-14h 

946 322 104  

Udiarraga kalea 39, 48490 Ugao (gazteinfo bulegoan)  

 

Escribimos este mail para darte a conocer el programa GAZTE INDARRA. Se trata de una iniciativa en materia 

de empleo, promovida por los Ayuntamientos de la Comarca Nerbioi- Ibaizabal y Diputación Foral de 

Bizkaia,que pretende dar respuesta a las necesidades detectadas tras la realización de un amplio estudio 

diagnóstico relativo a la juventud de la comarca (http://www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus/) 

 

GAZTE INDARRA tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de las personas jóvenes entre 16-29 años 

en situación de desempleo, residentes en los municipios de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, 

Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zarátamo y Zeberio, a través de un proceso de acompañamiento 

que incluye acciones de orientación, formación, prospección e intermediación laboral.  

 

El proyecto será gestionado durante los meses de noviembre 2017 a diciembre de 2018. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

  

JULIA – FUNDACIÓN DE TRABAJADORES - MAIL: gazteria@ftsi.es 
 

Basauri:  Lunes, miércoles y viernes de 9-14h 
944 666 400 (ext 117)             
C/ Bazozelai 11,  48970 Basauri (locales gaztegune) 

 
Ugao:  Martes y jueves 9-14h 

946 322 104 
C/Udiarraga 39, 48490 Ugao (locales gazteinfo) 

 



 

 
 

2. ERANSKINA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.ERANSKINA 

 

 

 



 

 
 

 

4.ERANSKINA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. ERANSKINA 



 

 
 

6. ERANSKINA 

NERBIOI-IBAIZABAL ESKUALDEKO UDALEK BERE GAZTEEN ENPLEGUAGATIK APUSTU EGITEN 

DUTE 

GAZTE INDARRA programari esker, eskualdeko langabezian dauden 50 gaztek  merkataritza 

arloan eta  zeharkako konpetentzietan trebatu, enpresetan praktikan egin eta enplegu-

bilaketan pertsonalizatutako laguntzari etekina atera ahal izango diote.  

Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao-Miraballes, 

Zaratamo eta Zeberioko udaletxe eta Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako ekimena da. 

GAZTE INDARRA programan Nerbioi-Ibaizabal eskualdean bizi diren 16-29 arteko adineko 

langabezian dauden gazteek parte hartu ahal izango dute. 

Plazak mugatuak dira, baina hautaketa prozesua urtarrilean zehar zabalik egongo da. 

Interesatuek bere udaleko gazteria zerbitzuetara jo dezakete, edo 94466400 eta 946322014 

telefono zenbakietan zein gazteria@ftsi.es posta elektronikoaren bitartez proiektuko pertsonal 

teknikoarekin zuzenki harremanetan jarri. 

 

LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA NERBIOI-IBAIZABAL APUESTAN 

POR EL EMPLEO DE SUS JÓVENES 

50 jóvenes en desempleo de la comarca podrán formarse en el área de comercio y 

competencias transversales, realizar prácticas en empresas y beneficiarse de un apoyo 

personalizado en su  búsqueda de empleo, gracias al programa GAZTE INDARRA. 

Se trata de una iniciativa promovida por los ayuntamientos de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, 

Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, y la Diputación 

Foral de Bizkaia. 

Podrán participar en GAZTE INDARRA personas jóvenes entre 16 y 29 años,  en situación de 

desempleo, residentes en la Comarca Nerbioi-Ibaizabal. 

Las plazas son limitadas, pero el proceso de selección continúa abierto durante el mes de 

enero. Las personas interesadas pueden dirigirse a las áreas de juventud de sus municipios o 

contactar directamente con el personal técnico del proyecto a través del mail gazteria@ftsi.es 

o los teléfonos 944666400 y 946322014. 
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10. ERANSKINA  
BASAURIKO ALKATEA. PROIEKTUA, HELBURUAK ETA FASEAK AURKEZTUKO DITU. 
 
GAZTE INDARRA. Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko udalek eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
sustatutako ekimena da GAZTE INDARRA programa. Bere xedea da erantzuna ematea 
eskualdeko gazteriari buruzko azterlan diagnostiko zabal batek antzemandako beharrizanei 
(http://www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus/).  

 
GAZTE INDARRA programaren helburu orokorra da langabezian dauden eskualdeko 16-29 
urteko 50 gazte lan-mundura sartzea. Horretarako, orientabidea, prestakuntza, azterlana 
eta lan-bitartekaritza barne hartzen dituen laguntza-prozesua eskainiko dizkie ekimenak 
Arakaldoko, Arrigorriagako, Basauriko, Etxebarriko, Galdakaoko, Urduñako, Orozkoko, 
Ugao-Miraballeseko, Zaratamoko eta Zeberioko gazte horiei.  
 
UGAOKO ALKATEA 

 
Helburu espezifikoak: 
 

- Parte-hartzaile guztien diagnostiko pertsonal eta profesionala egitea; langabezian egoteko 
haien egoera psikosoziala eta prestakuntza- zein lan-egoera zehaztea; eta lan-munduan 
sartzeko proiektu indibiduala egitea, bakoitzaren errealitatearen, interesen, prestakuntza-
mailaren, beharrizanen, motibazioen eta baliabideen arabera.  

- Taldekako coaching jarduerak egitea, parte-hartzaileak motibatzeko, pizteko eta 
ahalduntzeko, eta lortzeko haiek ere proiektuan inplikatzea eta proiektuarekin 
konpromisoa hartzea. 

- 12 gazte merkataritza sektoreko profesional bihurtzea, neurrira egindako modulukako 
prestakuntza-programa integral baten bitartez eta lan-praktika errealen bitartez.  

- Ahalbidetzea gazteek enplegagarritasuna hobetzeko tresnak, jarrerak, trebetasuna eta 
portaera pertsonal zein profesionalak eskuratzea; eta gazteok enplegua bilatzeko 
tekniketan trebatzea (lan-mundura sartzea lortzeko beharrezko lanabesak emanda). 

- Enplegu-aukerak hautematea eta lan-merkatuan bitartekaritza-lanak egitea, bat egin 
dezaten lan-eskaintzak eta -eskariak. 

- Lan-munduratze prozesu osoan zehar gazteei laguntza ematea, prozesu horren jarraipena 
egitea eta erreferente gisa jardutea, tutore/«lan-munduratzaile» figuraren bitartez. 
Horrela eginez gero, parte-hartzaileek ikusiko dute laguntza dutela lana bilatzeko ibilbide 
horretan zehar. 

 
Programaren faseak: 

1- Programaren zabalkundea egitea eta gazte parte-hartzaileak erakartzea 

2- Parte-hartzaile bakoitzaren enplegagarritasuna balioztatzea, eta bakoitzaren lan-

munduratze plan pertsonalizatua egitea  

3- Gazteak lan-munduratzearen bidean pizteko, ahalduntzeko eta mobilizatzeko prozesua. 

Banakako eta taldekako coachinga 

4- Lanerako prestakuntza profesionala - Prestakuntza-ibilbidea eta lanekoak ez diren 

praktikak enpresetan - lan-esperientzia erreala 

5- Azterketa eta lan-bitartekaritza  

6- Jarraipena  



 

 
 

BASAURIKO ALKATEA. PARTE-HARTZE DATUAK ETA EMAITZAK AURKEZTUKO DITU. 

1.- Parte-hartze orokorrari buruzko datuak: 

Eskualdeko 325 gaztek jaso dute programari buruzko informazioa. Guztira, 59 gazte hautatu 

dira: 50 titular, eta 9 ordezko. Parte-hartzaileen % 34 emakumeak izan dira; eta % 66, gizonak. 

Udalerrika, berriz, honelaxe banatuta egon dira parte-hartzaileak: 

- % 42, Basaurikoak. 

- % 17, Arrigorriagakoak.  

- % 24, Etxebarrikoak eta Ugao-Miraballesekoak (% 12, udalerri bakoitzetik). 

- % 8, Galdakokoak. 

- % 9, Arakaldo, Urduña, Orozko, Zaratamo eta Zeberiokoak (% 1,8, udalerri 

bakoitzetik). 

2.- Programako zerbitzu bakoitzean izandako parte-hartzea eta emaitzak. 

� Lan-orientazio zerbitzua: orientazio-saioetara joan dira 59 parte-hartzaileak. Saioon 

maiztasuna, berriz, bakoitzaren beharrizanen araberakoa izan da (asteko saioak, 

hamabostean behinekoak edota hilean behinekoak). 
 

� Merkataritzako laguntzaile balioaniztun ikastaroa: 13 gaztek hartu dute parte 

prestakuntzan; eta, horietatik, 8k, amaitu egin dute trebakuntza (bertaratzea eta 

aprobetxamendua egiaztatuta). Gero, 8 gazte horiek praktikaldia egin dute lanpostu 

erreal batean. Prestakuntza praktikoa egin duten gazteen % 50ek (4 lagunek), lana 

lortu dute. 
 

� Gaitasunetan trebatzea: 

18 gaztek hartu dute parte programatutako ekintzetan: 

- Komunikazioa eta hautapen-prozesuak 

- Enplegua bilatzea Internetetik 

- LinkedIn 
 

� Azterketa eta lan-bitartekaritza: 

Lan-bitartekaritza eta lana lorzeko laguntza eskaini zaie 50 lagunei. 
 
Eskualdeko 2.022 enpresaren datu-base eguneratua ere egin da, udalerrika eta lan-arloka. 

 
Lan-bitartekaritzako doako zerbitzua eskaini zaie 964 enpresari (egindako datu-basearen 
kopuru osoa oinarri hartuta). Eta bitartekaritzako profila hobekien betetzen zutenak 
hautatu dira. 

 
Azterketa eta lan-bitartekaritza horien ondorioz, 160 lan-eskaintza kudeatu dira, guztira. 

 
 
 
 



 

 
 

3.- Lan-munduratze emaitzak: 

Lana lortu dute bitartekaritzan parte hartu duten gazteen % 40k (20 lagun). Hona hemen 

lan-munduratze horiei buruzko datuak, xehe-xehe: 

- % 90, besteren kontura lan egiteko izan da; eta % 10, berriz, norberaren kontura lan 

egiteko. 

- % 5, lan-kontratu finkoak dira; eta % 95, aldi baterako lan-kontratuak. 6 hilabetekoa 

edo gehiagokoa izan da aldi baterako lan-kontratuen % 59; eta % 41, berriz, 6 

hilabetetik beherakoa. 

- Zenbait sektoretan egon dira lanean gazteak: automobilak, eraikuntza, ekoizpena, giza 

baliabideak, ostalaritza, merkataritza, biltegiak, posta-zerbitzuak, irakaskuntza, 

ingurumena, artxiboa eta dokumentazioa, laborategiak eta kultura. 

 

UGAOKO ALKATEA. GAZTE PARTE-HARTZAILEAK AURKEZTUKO DITU.  

Lander (Basauri): merkataritza ikastaroa burutu du. Prestakuntza horren ostean, erabat aldatu 

da lana bilatzeko haren jarrera. Komunikazio eta hautapen-prozesuen prestakuntzan ere hartu 

du parte.  Merkataritza-ikastaroaren praktikak amatiu eta gero, lan bila hasi zen, eta, handik 

gutxira, biltegizain lanpostua lortu zuen.  

Noura (Arrigorriaga): Lan-orientazio saioak egin ditu, eta ikasi du lana bilatzeko teknikak 

hobeto erabiltzen. Tarteka lanean aritu da erizaintzako laguntzaile gisa. Lana eta familia 

bateragarri egiteko lan baten bila dabil.   
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