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Dokumentu honek laburbilduta aurkezten du GIZATEAk,
Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen
Elkarteak, 2021ean gizarte bidezkoago eta inklusiboago
bat garatzen laguntzeko egin duen lana, laneratzeko
enpresak sustatuz, gizarte-bazterkeriako egoeran edo
arriskuan dauden pertsonei gizarteratzeko eta laneratzeko
aukerak sortzea helburu duten tresna gisa.
Garatutako jarduerak hiru ardatzetan egituratzen dira:
1. ARDATZA Solaskidetza eta aintzatespena erakunde
publikoen, gizarte-eragileen eta, oro har,
gizartearen aurrean.
2. ARDATZA Hazkunderako eta sektorea hobetzeko eta
indartzeko tresnak garatzea.
3. ARDATZA Enpresa elkartuen arteko lankidetza eta
sareko lana sustatzea.

NORTZUK GARA?
Gizatea, Euskadiko gizarteratzeko eta laneratzeko enpresen
ordezkari den elkartea da. 2007an eratu zen, laneratzeko
enpresek dituzten erronkei modu kolektibo eta eraginkorrean
aurre egiteko helburuarekin.
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1. ARDATZA
SOLASKIDETZA ETA AINTZATESPENA
ERAKUNDE PUBLIKOEN, GIZARTE-ERAGILEEN
ETA GIZARTEAREN AURREAN

ELKARRIZKETA
AUTONOMIA ERKIDEGO MAILAN
Arau-aldaketetan eta laneratzeko
enpresentzako laguntzak hobetzeko
proposamenetan oinarritutako elkarrizketa.

Bilerak:
» Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzarekin (5)
(Lan eta Enplegu eta Saila)
» Lanbide + Enplegu eta Gizarteratze
Zuzendaritza (2)
» Lanbide (3)
» (1) Gizarte ekonomiako zuzendaritza
(Lan eta Enplegu Saila)

128/2008 Dekreturako ekarpenen dokumentu 1.
Laneratzeko enpresei laguntzak emateko
Agindua hobetzeko proposamen 1, bazkideekin kontrastatua eta urriko Ezohiko Batzarrean
berretsia.
EFE tresnaren aurkezpen 1 Eusko Jaurlaritzako
Enplegu Sailari eta Lanbideri.
Lanbiderekin etengabe eta modu egonkorrean
koordinatzea urte osoan.
Intereseko araudiak, planak eta programak egiteko prozesuetan parte hartzea (Gizarte Ekonomiaren Plan Estrategikoa 2021-2024; Enpleguaren Euskal Sistema Legea...).

Parte hartzeko guneak:
» (5) Euskadiko elkarrizketa zibilerako mahaia
» (1) Euskal Enplegu Foroa		
» (1) Gizarteratzeko jardunaldia

LURRALDE HISTORIKOETAN

Gipuzkoa

Bilerak:
(3) GFAko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza.

Parte hartzeko guneak:
(3) Gipuzkoako Enplegu Inklusiboko Batzordea.

Proiektua:
EREIN -Elkar-ekin Enplegu Inklusiboaren alde Gipuzkoako Foru Aldundiko,
Elkar-ekin lanean estrategiaren baitan.

Bizkaia

Bilerak:
(2) BFAko Enplegu Zuzendaritza.

Parte hartzeko guneak:
(4) Bizkaiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia.

Proiektua:
Bizkaiako Gizarteratzeko eta Laneratzeko Enpresak bultzatzea eta sendotzea,
Bizkaiko Foru Aldundiko, Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programa
barnean.

ESKUALDETAN

» Gipuzkoako 9 Garapen Agentziekin
elkarrizketak (EREIN proiektuaren baitan).

» Bilera 1 Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailarekin.

UDALERRIETAN

» Bilera 1 Bilboko Udaleko Kontratazio Sailarekin.
» Bilboko Udalarekin, kontratazio publikoa planifikatzeko
aplikazio baten pilotajearen bidez kontratazio
erreserbatua sustatzeko. (2020ko Mai - 2021eko Mai)
» Gipuzkoako Udaletan Kontratu Erreserbatuen sustapena
(EREIN proiektuaren esparruan).

» Bilera 1 Gobernuko Ordezkaritzarekin.
» Bilera 1 Yolanda Diazekin, Presidenteordea eta Lan eta Gizarte
Ekonomiako Ministroa.

ERAGILE POLITIKOEKIN

» 6 bilera Enpresa elkarteekin eta beste eragile
ekonomiko batzuekin (EREIN proiektuaren
esparruan).

» Alderdi politikoekin elkarrizketa txanda (araudi
aldaketak).

EMPRESA ERAGILEKIN

2. ARDATZA
HAZKUNDERAKO ETA SEKTOREA HOBETZEKO
ETA INDARTZEKO TRESNAK GARATZEA

SEKTOREAREN HAZKUNDEA
EREIN-ElkaR-ekin Enplegu INklusibaren alde proiektua
Esparrua:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Elkar-ekin lanean estrategia.

Helburua:
Gipuzkoan enplegu-aukerak areagotzea egoera ahulean dauden pertsonentzat, lankidetza publiko-pribatuaren
bidez, gizarteratzeko eta laneratzeko enpresak sortzeko.

Jarduerak:
» Laneratzeko enpresa eredua zabaltzea Gipuzkoako eskualdeetako Garapen Agentzien, Hirugarren Sektoreko
erakundeen eta enpresa-sarearen artean.
» Lurraldeko negozio ereduak identifikatzea, laneratzeko enpresa berriak sortzeko.
» Kontratu erreserba eta horren plangintza bultzatzea Gipuzkoako toki-erakundeen aldetik.

Emaitzak:
» Hirugarren Sektore Sozialeko 10 erakundek, 9 Garapen Agentziek, 8 enpresa pribatuk eta/edo enpresa talde eta
elkarteek sakon ezagutzen dute laneratzeko enpresaren tresna.
» Enpresa berriak edo jarduera berriak sortzeko ideiak aztertzea lehendik dauden laneratzeko enpresetan:
» Merkatu-nitxoen zerrenda.
»  4 aztertutako idei.
» Lurraldeko 2 administrazio publikotan merkatu-erreserba sustatzeko programa, Erosketa Publiko Arduratsuaren
plangintzaren bidez.

Ikusi proiektua

Bizkaian laneratzeko enpresak bultzatzea
eta sendotzea
Esparrua:
Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programa (EIEP).

Helburua:
Bizkaian laneratzeko enpresak eta enplegu inklusiboa sustatzea, berrikuntzarako eta lankidetzarako eta ekosistema
indartzeko enpresa laguntzako eredu baten bidez.

Jarduerak:
» Enpresa pribatuak identifikatzea, aurkezpen saioen bidez Bizkaiko laneratze enpresekin lankidetzan aritzeko aukera desberdinak planteatzeko.
» Bizkaiko laneratze-enpresentzat izan daitezkeen merkatu-nitxoak identifikatzea.
» Erakunde berriak identifikatzea laneratzeko enpresen sustatzaile posible gisa.
» Enpresa planak diseinatzea, bai Gizatearen enpresek negozio-lerro berriak garatzeko, bai enpresa berriak sortzeko.

Emaitzak:
» Enpresa pribatuekin lankidetzan aritzeko eta aliantzak egiteko aukera-bateria.
» Bizkaiko 5 laneratze enpresatan dibertsifikatzeko aukerak aztertzea.
» Laneratzeko enpresak sortzeko aukeren azterketa, 4 erakunde sustatzailerekin.
» Aukera nitxoak aztertzea 6 jarduera-sektoretan.
Ikusi proiektua

SEKTOREAREN INDARTZEA
ERRESERBATUTAKO KONTRATUAK
Bilboko Udalean Kontratu erreserbatuak bultzatzeko
esperientzia pilotua
(2020ko Mai - 2021eko Mai)

Esparrua:
Gizatea eta Bilboko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena.

Helburua:
Kontratazio publikoaren plangintza hobetzea, laneratzeko enpresek kontratu publiko berriak eskura
ditzaten sustatzeko erreserbatutako kontratuen arloan, kontratazio publikoa planifikatzeko eta
eraldatzeko metodologia azkar baten bidez.

Jarduerak:
» Kontratazio publikoa planifikatzeko metodologia arin bat pilotajea.
» Laneratzeko enpresentzat gordetako kontratazio aukeren identifikazioa.
» Gizarteratze-enpresei eta kontratu erreserbatuei buruzko informazioa eta aholkularitza.

» Erreserbatutako kontratuei buruzko informazio eta aholkularitza zerbitzua: laneratzeko enpresei eta administrazio publikoari zuzendua.
» Laneratzeko enpresentzat gordetako kontratuen erregistroa eta jarraipena.

LANERATZE LAGUNTZEA
EFE (Enplegagarritasun Faktoreen Eskala)
tresnaren erabilera orokortzea
» EFE erabiltzen aditua den taldea sortzea.
» EFEren erabilerari buruzko prestakuntza mintegia, laneratzen laguntzeko teknikarientzat.
Ikusi tresna

Gizarteratze Ibilbideak Kudeatzeko Gizatea web
aplikazioaren erabilera orokortzea
» Web aplikazioko lantaldea sorkuntza.
» Web aplikazioaren erabilerari buruzko 2 prestakuntza jardunaldi, laneratzen laguntzeko teknikarientzat.

Laneratzeko enpresaren osteko jarraipen-sistema
Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan

Esparrua:
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailaren dirulaguntza.

Helburua:
Laneratzeko enpresatik irten ondoren, laneratzeko langileen jarraipena egiteko sistema diseinatzea
eta pilotaztea.

Jarduerak:
» Adierazleak hautatu eta egokitzea.
» Inkestaren diseinua eta informazioa biltzeko prozedura.
» Proposamena adituekin kontrastatzea.
» Adierazleen panelaren pilotajea.
» Adierazleen, tresnaren eta prozeduraren azken proposamena.

Laneratzeko langileen gaitasun digitalak hobetzea
Esparrua:
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailaren dirulaguntza.

Helburua:
Laneratzeko enpresetan beharrezkoak diren gaitasun digitalak identifikatzea, DigComp gaitasunen
Europako esparrutik abiatuta, eta laneratzeko langileen enplegagarritasuna hobetzeko prozesuetan
gaitasun digitalak txertatzeko tresnak eta jardunbide egokiak aurkeztea.

Jarduerak:
» Xede lanbideen identifikazioa eta gaitasun digitalen diagnostikoa.
» Lanbideen profil digitalak egitea.
» Laneratzeko enpresetako profesionalekin kontrastatzeko saioak.
» Gizarteratzeko langileen gaitasun digitalak hobetzeko gida prestatzea.
Ikusi proiektua

GIZATEAREN GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO
ENPRESEN ESPARRU ETIKOA
» Gizatearen Etika Batzordea aktibatzea.
» Gizatearen Kode Etikoaren berrikuspena, laneratzeko enpresen praktikatik abiatuta.
» Gizatea enpresako laneratze-enpresen esparru etikoa definitzea.

3. ARDATZA
ENPRESA ELKARTUEN ARTEKO
LANKIDETZA ETA
SARE-LANA SUSTATZEA

COVID-19TIK ERATORRITAKO ERRONKEI
ELKARREKIN AURRE EGITEKO LANKIDETZA
» COVID-19aren krisiaren ondorioz laneratzeko enpresek bizi duten egoeraren
jarraipena.
» Informazio puntuala bidaltzea laneratzeko enpresei Europako Funtsen
deialdiei buruz.

TOPAKETAK LURRALDEKA
» Bizkaiko eta Gipuzkoako laneratzeko enpresen
2 topaketa.

SAREEN
SAREA

EGES
FAEDEI

Euskadiko
Gizarteratzearen
aldeko sareak

SARE-LANA

Euskadiko
Finantza
Etikoak

(Lankidetzarako esparru berria:
Hirekin, EAPN Euskadi eta
REAS Euskadirekin)

EKONOPOLO
ORAIN Buletina
(Harresiak Apurtuz, Hirekin
eta EAPN Euskadi-rekin)

(Erosketa Publiko
Arduratsuaren taldean
Parte hartzea)

LANERATZE ENPRESAREN
EREDUA AINTZATESTEA,
BALIOESTEA ETA ZABALTZEA

ARGITALPENAK ETA AURKEZPENAK
» 2020ko Gizarte Memoria.
» 2020ko Laneratze enpresen datuen aurkezpen publikoa
(Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailarekin).
» “Laneratzeko enpresak, gizarteratzeko atea” bideoen aurkezpena.
» #GizateaBerriak buletinaren sorkuntza.
» “Diseño y validación de la Escala de Factores de Empleabilidad (EFE) en empresas de
inserción” artikuluaren argitalpena REOPS aldizkarian.

PARTE HARTZEA: KONGRESU, JARDUNALDI,
EKITALDI ETA TAILERRETAN
» REPS kongresuaren mahai baten koordinazioa.
Gizarte Politikaren Espainiako Sarearen VIII. Kongresua.
» 3 unibertsitateetako jardunaldi graduondoko eta masterretan parte hartzea.

» 2 Komunikazio-kanpaina: Martxoak 8 eta Azaroak 25.
» 2 Enpresei bisita egin dugu eta beste lurraldeetako
elkarteekin topaketak.

Arreta-zerbitzua eta laneratzeko enpresei buruzko
kontsultak. Telefonoz, posta elektronikoz edo aurrez
aurre.
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%

erantzun egiten da

BULEGOZ ALDATU GARA!
2021ean lokalez aldatu ginen.
Gure helbide berria: Harrobi Plaza 4, 3. solairua, 48003 Bilbo

Harrobi Plaza 4, 3. solairua
48003 BILBO
gizatea@gizatea.net
944 010 959

www.gizatea.net

