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Hitzaurrea

Garai Gorabeheratsuetan, 
eGokitzapena eta aurrera 
beGiratzea

neure buruari esaten diot, 70 urte beteta eta 2021ean 71 egiteko 
bidean. oraindik txertatzeke, astrazeneca delakoa gazteago 
direnentzat omen eta Pfizer ni baino zaharragoekin erabiltzen  
hasia eta nahi baina geldoago gerturatzen ari zaigula.

antzeko zerbait esan daiteke Gureak eta bere bidegurutzeari 
buruz. 2020. urtearen zatirik handiena Covid-19rekin etorri den 
zalantza-mundu horri guztiari aurre eginez igaro genuen. Lehenengo 
hilabeteetan, martxotik maiatzera, pertsona zaurgarrienak babestuz, 
telelana probatuz, desgaitasuna duten pertsonei telefonoz lagunduz, 
eta lantokietan ezinbesteko jarduerari eutsiz, gure bezeroek behar 
zituzten piezen hornidura bermatzeko, eta, stockak hautsiz gero, “gure 
erruagatik” ez izateko. Enpresa-batzordeekin ERTE saihetsezinak 
adostu genituen, soldaten %100 ordainduz indartu zirenak. eta aldi 
berean, Covid araudiaren prozedura guztiengatik gure gain hartu 
behar izan genituen hainbat gastu (higienea, babes-arropa, distantziak 
errespetatzeko muntaketa-kateen diseinu berria, etab.).

Eraikin eta kokapen berriak handitzeko eta egokitzeko inbertsioak 
geldiaraztea eta atzeratzea erabaki zen administrazio kontseiluan, 
ortzimuga argitu arte.

Finantza-erabakiak ere hartu ziren banku-kredituen bolumen nahikoa 
lortzeko, GUREAKek bere betebehar eta ordainketei aurre egiten 
jarraitu ahal izango zuela bermatzeko, nahiz eta horrek gure gain 
hartu behar genuen kostua ekarri.

Azken batean, urte honetan agertoki ezezagun batera egokitu 
behar izan dugu, eta, aldi berean, oso argi izan dugu zer den 
garrantzitsuena eta zer premiazkoa, eta egunean eguneko erabakiak 
hartzen jarraitu dugu. 

urtearen erdialdera, jarduera berreskuratu genuen; gure 
instalazioetako ateak berriro ireki genituen eta lankide 
eta arduradunekin elkartu ginen. “Normaltasunera 
itzultzea” deitzen zaio.

Behin okupazio-programaren erabiltzaileak eta 
arduradunak txertatuta, zerbaitek adierazten digu ez 
dela hainbeste falta tuneletik irteteko (uda izango al 
da?), eta datu guztien arabera, gure bezeroen ekonomia 
eta indarra hazkunde-etapa berri batera irekitzen ari 
dira, eta prest gaude horretarako.

2020ko memorian benetan nabarmendu beharrekoa 
da, oztopo eta zailtasun oro gaindituz, GUREAKek 
lortu duela, hurrengo orrialdeetan ikusten den bezala, 
6 000tik oso hurbil dagoen plantillari eustea, eta horrek 
esan nahi du ia lanpostu guztiak salbatu direla, eta, 
bereziki, laguntza-premia handienak dituzten pertsonek 
betetzen dituztenak (P+NA gure argot partikularrean).

Harro sentitzekoa da benetan, eta behin eta berriz egin 
dugun bezala, eginahal honetan parte hartu duten 
pertsona guztiei bidali nahi diegu gure esker ona.

Eskerrik asko, eta jarrai dezagun proiektu honen alde 
lanean, Gureaken alde, merezi duelako. 

IñakI alkorta

GUrEakeko presidentea

2020. urtearen zatirik 
Handiena Covid-19rekin 
etorri den zalantza-
mundu Horri guztiari 
aurre eginez igaro 
genuen

eginaHal Honetan 
parte Hartu duten 
pertsona guztiei 
bidali naHi diegu 
gure esker ona



sarrera

GUREAK enpresa-taldeak desgaitasuna duten pertsonei 
zuzendutako lan aukera egonkorrak sortu eta kudeatzen ditu, 
bereziki Gipuzkoan adimen-desgaitasuna dutenentzat.

1975. urtean sortu zenetik Europan erreferente bihurtu den 
inklusio soziolaboraleko eredu enpresariala sortzea lortu du.

GUREAKen helburua pertsona bakoitzari egokitutako 
lan aukerak eskaintzea da, ingurune profesional eta 
lehiakorrean. Orientazio, formakuntza eta neurrira egindako 
ibilbideei esker, pertsonaren garapenean laguntzen du.

Enpresa lau dibisiotan dago egituratuta: Industrial, 
Zerbitzuak, Marketing eta Itinerary. Azken hau, pertsonen

ikus bideoa

ekonomiari dagokionez, 
ekitaldia positiboan ixtea lortu 
du, merkataritza- eta ekoizpen-
jarduerari eusteko egindako 
aHaleginari esker

2020an, enpresa-
taldea osatzen 
duten ia 6 000 
pertsonen enpleguari 
eta okupazioari 
eustea lortu du

ibilbideak zuzendu eta planifikatzeaz arduratzen da 
formakuntza, okupazio edo enplegu aukerak eskaintzeko.

Egun, 5 944 pertsonek osatzen dute GUREAK taldea, 
horietatik % 82k desgaitasuna du eta jarduera lehiakorrak 
ditu industria, zerbitzu eta marketineko sektoreetan.

2020ko ekitaldian, Covid-19ak eragindako pandemiak 
erabat markatuta, GUREAKek 6 000 pertsonen enpleguari 
eta okupazioari eustea lortu du. Gainera, ekonomiari 
dagokionez, lan-karga eta jarduera % 80an mantendu 
du, eta dibisio guztiek urtea positiboan itxi dute.

gureak, gaitasunak lantzen

https://www.youtube.com/embed/0SIwAvYbE2k


pertsonak
pandemiak 
markatutako urte 
Honetan, lantaldea 
mantentzea lortu da 
eta laguntza-premia 
Handienak dituzten 
pertsonei leHentasuna 
ematen jarraitu da

4 956
desgaitasuna 
duten  
pertsona

5 944
PERTSONA  
GUZTIRA

Zerbitzu 
okupazionala

872
Lanpostu
5 072

% 83

% 67

*  laguntza-premia 
handienak dituzten 
pertsonak: %65 baino 
gehiagoko adimen-
desgaitasuna, gaixotasun 
mentala, zentzumen 
desgaitasuna edo 
desgaitasun fisikoa.

3 325
laguntza-premia Handienak 
dituzten pertsonak*

taldearen bilakaera (2014-2020)
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pertsonak
+ 250  
pertsonatik gora 
lanpostuz aldatu  
dira, pandemia-
egoeraren  
ondorioz

Kategoria profesionalean gora egin 
dute (erregimen profesionala aldatu gabe)

185 

GUREAKetik enplegu 
arruntera pasa dira

14 

Okupazionaletik enplegura pasa dira
31 

Borondatezko 
lan aldaketa 
egin dute

3 

enplegagarritasuna

255 pertsonek  
urrats berriak eman dituzte  
ibilbide profesionalean

1 291

2 059

1 435

1 159

taldearen banaketa adinaren arabera

EMAKUMEZKOAK 2 363 GIZONEZKOAK 3 581
60 %40 %

lan merkatu arrunta

91 insertzio

pertsonak eskualdeka

ARABA 262

NAVARRA 263

BESTEAK 88

BIDASOA BEhEA 531

OARSOALDEA 688

TOLOSA 425

GOIERRI 323

DEBAGOIENA 497

DEBABARRENA 336

UROLA ERDIA 184

UROLA GARAIA 194

UROLA KOSTA 257

DONOSTIALDEA 1 896

47
Kontratazio

17
Zerbitzu 

Okupazionaleko 
plaza

Praktika

27

senior (56 urte baino gehiago)

Heldutasuna (46 eta 55 urte bitartean) 

Helduaroa (36 eta 45 urte bitartean) 

gaztetasuna (35 urte baino gutxiago) 

taldearen banaketa generoaren arabera



GASTU KONTZEPTUA 2018 2019 2020 % 2020/2019
1. Kanpo erosketak eta gastuak 157.781 144.748 100.837 % 69,66

2. Langileen gastuak 115.431 118.870 111.746 % 94,01

2.a. Desgaitasunik gabeko langileak 28.463 28.330 26.042 % 91,92

2.B. Desgaitasunen bat duten langileak 62.169 64.664 58.368 % 90,26

Erregimen okupazionaleko pertsonak 1.919 1.874 1.595 % 85,11

2.C. Gizarte segurantza 23.581 24.633 25.850 % 104,94

2.D. Beste gastu sozialak 1.218 1.243 1.486 % 119,55

3. Amortizazioak 7.938 8.325 8.476 % 101,81

4. Ustiapeneko beste gastuak 13.226 11.782 11.429 % 97,00

gastuak guztira 294.376 283.725 232.488 % 82

DIRU-SARRERA KONTZEPTUA 2018 2019 2020  % 2020/2019
1. Salmentak 250.799 238.278 179.875 % 75,49

1.a. Bitarteko salmentak 67.606 51.785 25.030 % 48,33
1.b. Berezko salmentak 183.193 186.493 154.845 % 83,03

2.- Ustiapeneko beste diru-sarrerak 49.478 56.168 54.906 % 97,75
2.a. Foru aldundiaren diru-laguntza 6.740 6.909 6.990 % 101,17
2.b. lanbideren (G.V.) diru-laguntza 19.464 24.028 24.282 % 101,06
2.c. Beste diru-sarrerak 3.729 4.443 3.572 % 80,40
2.d. G.S. hobaria 19.545 20.788 20.062 % 96,51

diru-sarrerak guztira 300.277 294.446 234.781 % 80

total resultado (Antes de impuestos) 5.901 10.721 2.293

gureaken inbertsioen bilakaera 
Mila €tan emandako zifrak

taldeak lan-karga eta 
jarduera % 80an mantentzea 
lortu du, eta dibisio guztiek 
urtea positiboan itxi dute

datu ekonomikoak
gureak taldeko emaitza bateratuak 
2020-12- 31/ Zergen aurretik / Mila €tan emandako zifrak

2018 2019 2020
IBILGETU MATERIALA
Lurzoru eta eraikinak 8.573 2.617 1.042

Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu ez-materiala 7.920 4.525 4.482

HIGIEZINEN INBERTSIOAK
Lurzoru eta eraikinak 2 601 0

Ibilgetu ukiezina 143 -24 122

guztira 16.638 7.719 5.646



datu ekonomikoak
salmentetatik eratorritako 
Finantziazioa

1   Enplegu-zentro 
Berezien jarduera 
profesionalentzako 
laguntza unitateak. 

2 Zerbitzu Sozialak.
3  Pentsio ez 

kontributiboak.

 Zergak  41.566.150,00 € 

 Soldatak 79.422.100,00 € 

  Gizarte Zerbitzuetan  
aurrezpena2  13.533.607,25 € 

 PEKetan aurrezpenak3  3.840.880,40 € 

Laguntzak: 

 Lanbide  24.282.000,00 €
 GFA hitzarmena 6.990.000,00 €
 UAAP1 eta beste batzuk 2.182.000,00 €

 G.S. Bonifikazioak  20.062.000,00 €

GUREAKek sortutakoa: 
138,4 milioi €

jasotakoa guztira: 53.516.000,00 € sortutakoa guztira:138.362.737,65 €

GUREAKek 
ERAKUNDEetatik 
jasotzen du:
53,5 milioi €

gizarte-itzulketa

76 %



dibisioak

osasuna
DJorentzako bota 
ortopedikoen fabri-
kazioa egonkortu 
egin da 2020an. 
horrela, zarauz-
koaz gain, bigarren 
fabrikazio-linea bat 
industrializatu da 
irunen. bestalde, 
urtearen erdi aldera 
GUREAK Navarran 
josten diren Car-
diva enpresarako 
bata kirurgikoen 
fabrikazioa jarri zen 
martxan.

industrial dibisioari dagokionez, 
aipatzekoa da gureak mexico 
enpresaren abiaraztea. Honen 
helburua da naFta eremuko 
automobilgintzako bezeroen 
beharrei erantzuteko ezarpen 
produktibo bat izatea, eta aldi 
berean, zeharka, gipuzkoako  
lan-kargari eusten laguntzea. 
gainera, lehentasunezko 
sektoreetan, energian 
edo mobilityn, esaterako, 
hazkundea egon da esleipen 
esanguratsuei esker.. 

automobilgintza
automobilgintzaren sektoreak urte zaila 
bizi izan du osasun krisiaren eta sektorearen 
ziurgabetasunaren ondorioz. hala ere, 
dibisio industrialak esleipen multiteknologiko 
garrantzitsuak jasotzen jarraitu du, Valeo, 
Hella eta Marelli enpresekin elkarlanean 
egindako ingeniaritza-lana balioan jarriz. 
Halaber, nabarmendu behar da, ibilgailu 
elektrikoentzako osagaiak fabrikatzen hasi 
direla modulu formatuan edo funtzio-kablean 
sektoreko beste Tier1 handietarako, hala 
nola U-Shin edo ZF.

energia
Energiaren sektorean azpimarratzekoa da 
Vestas EnVentuserako plataforma modularren 
familia berrirako nacelle sorgailuaren 
kableatuaren esleipena. Gainera, sektoreko 
beste aktore handi batek, General Electricek, 
Gureak industriali esleitu dio dorrearen 
kableatuaren zati handi bat ekoiztea 
“Haliade 1” modeloarentzat, Frantziako 
Bretainiako offshore (itsasoan)etxalde bateko  
80 aerosorgailurentzat.

mobility
elkarlaneko ingeniaritzaren 
metodologia aplikatuz, industrial 
ataletik talgorekin lan egin dute 
F070 proiektuan hobekuntzak 
lortzeko, eta dagoeneko seriean 
fabrikatzen hasi dira GUREAK 
CPE3n. Igogailu sektoreari 
dagokionez, lankidetza-
harremanak sendotzen ari dira 
azpisektoreko eragile handiekin 
eta hainbat esleipen jaso dituzte 
Orona eta Otis enpresentzako 
honakoak ekoizteko: PCBAak, kit 
elektrikoak edo plastikoa duten 
moduluak eta PCBA eta muntaia 
dituzten moduluak. 

smart Home
ibilgailu elektrikoetarako 
kargagailuen fabrikatzaileekin 
irekitako lan-lerro komertzia-
laren baitan, IBILekin batera 
gasolindegietarako kargagailu 
azkarra muntatzeko lanak jarri 
dira abian.

gureakindustrial.com 

sektoreak

 gureak mexiCo 
auditoria gainditu eta 
Hellaren homologazioa lortu 
ondoren, Gureak Mexicok 
Volkswagen taldeko argiztapen-
proiektagailuetarako kableak 
fabrikatzeari ekin dio. Proiektu 
honekin, GUREAKek Pueblan 
duen lantegi berriaren jarduera 
hasiko da, non, Soltra-Cinia tokiko 
bazkidearekin batera, desgaitasuna 
duten pertsonentzako lanpostuak 
sortzen ari diren. 

•	 Kable	instalazioa	

•	 EMS	Elektronika	

•	 Plastiko	injekzioa	

•	Mekanizatua	

•	Multiteknologia-muntaketak	

•	Outsourcing	industriala	

•	 Balio	erantsiko	logistika	

•	 Produktu/prozesu	ingeniaritza

Datuak €tan

zonalde geograFikoen araberako salmentak

2018 2019 2020 % 
(2020-2019)

Gipuzkoa 14.711 10.528 9.227 % 87,64 

España 59.337 58.942 43.238 % 73,35 

Nazioartekoa 28.899 34.395 36.900 % 107,28 

http://gureakindustrial.com


dibisioak

dibisio honek zerbitzuei lotutako hainbat jarduera biltzen ditu, 
eta pandemiaren ondorioak modu desberdinean jasan dituzte, bai 
salmentetan, bai zerbitzua emateko moduan. jarduera batzuek 
negozio-aukerak ikusi dituzte, hala nola eroskirekin frankiziatutako 
supermerkatuek edo etxez etxeko otordu-zerbitzuek. zerbitzuguneek, 
catering- eta vending-zerbitzuek, berriz, osasun-larrialdiaren ondorioz  
lan falta jasan dute.

elikadura testurizatua
Gureaken sukalde zentralak 
elikagaiak egokitzeko proiektu 
berria jarri du martxan. helburua da 
elikagaien testura aldatzea, nutrizio-
konposizioa eta organoleptikoa ahalik 
eta gutxien aldatuz. Teknika horrek 
testura segurua eta eraginkorra ematen 
die elikagaiei disfagia edo irensteko 
arazoak dituzten pertsonentzat. 
prozesuen sekuentzializazioari esker, 
laguntza-premia handienak dituzten 
bost pertsona taldean parte hartu dute, 
dietista batekin batera.

etxez etxeko  
janari-zerbitzua
Etxez etxeko zerbitzuak ekoizpena 
%35 baino gehiago handitu du aurreko 
urtearekin alderatuta. pandemian 
zehar elikadura-premia berriei erantzun 
zaie, hainbat gizarte-zerbitzurekin 
elkarlanean. Guztira, 50 000 otordu 
inguru zerbitzatu dira Gipuzkoa  
osoan zehar.

stop & go denda berria
Stop & Go Repsolek, Corte Inglesekin 
batera, zerbitzuguneetako dendetarako 
abian jarri duen ekimena da. proba 
pilotu gisa, 2020an Stop & Go denda 
bat jarri da martxan tolosan. hasiera 

batean, autozerbitzuko espazio bat 
aurreikusten zuten, baina Gureak 

Zerbitzuakek proiektuaren 
irizpideak aldatzea lortu 

zuen, lanpostuak sortzen 
jarraitzeko.

gureakzerbitzuak.com 

sektore 
soziosanitariorako 
Funtsezko zerbitzuak
pandemia betean, Gureak 
Zerbitzuakeko zenbait taldek ahalegin 
handia egin behar izan zuten adinekoen 
egoitzetan eta ospitaleetan garbiketa eta 
ikuztegi zerbitzuetan lanean jarraitzeko. 
Gauza bera gertatu zen sanmarkosene 
egoitzako langileekin. Gainera, sektore 
horretan arreta berezia jarri behar izan 
zen pertsona zaurgarrienen segurtasuna 
eta osasuna bermatzeko, eta kasu 
batzuetan beste jarduera batzuetara 
igarotzea ere erraztu zen.

merkataritza jarduera 
indartu da
Jarduerek eta dibisioaren egitura 
zentralak egindako ahalegin 
komertzialek fruituak eman dituzte. 
Guztira, 2020an, 59 lehiaketa esleitu 
zaizkie dibisioko enpresei, eta, gaur 
egun, 318 proiektu daude indarrean. 
Hala, 828 pertsonen enplegua 
ziurtatzen dute proiektu horiek, 
eta horietatik 190 laguntza-premia 
handienak dituzten pertsonak dira.

•	 Elikadura	eta	Osasuna	

•	 Lorezaintza	

•	Garbitasuna	eta	ikuztegia	

•	 Saltokien	kudeaketa	

•	 Adinekoen	egoitza	eta	eguneko	
zentroak	

•	 Zerbitzu	osagarriak	

•	 Vending

http://gureakzerbitzuak.com


dibisioak

marketing dibisioan, 
nabarmena izan da logistika- 
eta banaketa-unitatean 
jarduera areagotzea, bai 
eta arabako dokumentu-
tratamenduko instalazio 
berrietan zaintza-gaitasuna 
handitu izana ere. bestalde, 
oro har, bezeroei balio 
erantsi handiagoko 
eskaintza egiteko 
gaitasuna handitu du.

adam Foodsekin  
lanean
Marketing online taldea adam 
Foodsekin elkarlanean hasi 
da Tostarica galleten Service 
Center-aren kudeaketan. Adam 
Foodsek 75 urte baino gehiago 
ditu merkatuan eta Cuétara, 
Artiach, La Piara, Aneto, 
Panrico eta beste hainbat 
marka garrantzitsu ditu.

madrilgo  
erkidegoko bekak
2020an, Madrilgo erkidegoko  
lau beka kudeatu dira, eta 
GUREAK Marketing lehen 
mailako laguntzaile bihurtu da. 
Gainera, zerbitzua hobetzea 
eta bezeroa fidelizatzea  
lortu da. 

zaintza-aHalmena 
Handitzea
Dokumentuak tratatzeko 
jardueran, zaintza-ahalmena 
handitu da, Jundizko (Araba) 
instalazio berriei esker.  
1 000 m2-ko instalazioak,  
zerbitzua emateko egokituta 
daude eta 45 000 edukiontzi 
gordetzeko ahalmena dute.

gureakmarketing.com 

posta-banaketa gFarentzat 
eta udalentzat
Datozen lau urteetan, Marketing 
dibisioak posta bidezko banaketa 
egingo du aldundiarentzat eta 
Gipuzkoako udal guztientzat. Urte 
bakarrean 1,6 milioi gutun kudeatu 
dira eta 12 000 korrespondentzia jaso 
dira.

andaluziako +65 garraio 
txartela 
Proiektu honi esker, Marketing 
dibisioa txipdun txartelen 
kudeaketaren merkatuan sartu da; arte 
grafikoak, mailinga eta dokumentuen 
tratamendua biltzen dituen zerbitzu 
bat eskainiz. Helburua da esperientzia 
hori beste lurraldeetako herritarren 
txarteletara eramatea.

•	Mailing	eta	posta	zerbitzuak	

•	Marketing	digitala	

•	 Contact	center	eta	back-office	

•	 Informazioaren	digitalizazio	eta	
tratamendua	

•	 E-commerce	eta	logistika	integrala

http://gureakmarketing.com


dibisioak

Covid-19ak sakonki markatutako urtea izan da eta itinerary 
dibisioak jauzi kualitatibo garrantzitsua eman behar izan du, 
malgutasunari eta arintasunari dagokienez, desgaitasuna 
duten pertsonentzako ikaskuntzan eta aukeretan aberatsak 
diren ibilbideak eskaintzen jarraitu ahal izateko.

merkatu arrunteko 
insertzioak 
Ahalegin handia egin behar izan 
da laguntza-premia handienak 
dituzten pertsonak merkatu 
arruntean konfinamenduaren 
ondoren berriz ere lanean 
hasteko. Modu arrakastatsuan 
gauzatzeko, laguntzak eta 
egokitzapenak indartu dira, 
enpresekin eta desgaitasuna 
duten pertsonekin lankidetzan. 
era berean, desgaitasun 
intelektuala duten pertsonei 

zerbitzu 
okupazionala
Konfinamenduan erabiltzaileen 
jarraipena egiteko alternatiba 
berritzaileak bilatu dira. besteak 
beste, edukiak eta dinamikak 
eskaini dira pertsonaren garapen 
pertsonalerako eta pertsonen 
arteko harremanetarako, 
honako gaiak jorratu dira:  
autodeterminazioa, eskubideak, 
gizarte-inklusioa, ongizate 
emozionala eta fisikoa, besteak 
beste. ondoren, normaltasun 
berrira itzultzeko prozesuan 
zehar, aurrez aurreko zerbitzua 
eskaintzen jarraitu da, zabala 
Lab online edukia eskaintzeaz 
gain. Gainera, erabiltzaileen 
ibilbide pertsonalak definitzeko 
metodologia garatzen jarraitu 
da, eta tresna informatiko 
eramangarri eta erabilgarri 
berriak baliatu dira. Metodologia 
horrek parte-hartzea errazten 
du eta zehaztutako helburuen 
jarraipena arinago egiteko aukera 
ematen du. 

ibilbide 
proFesionalak
Itinerary dibisioak paper 
egituratzailea mantendu 
du 2020an. Izan ere, haren 
xede nagusia izan da dibisio 
guztietako estrategiak eta 
ekintzak taldearen misioarekin 
lerrokatuta mantentzea, 
lan-prozesuak 360ºko 
ikuspegiarekin egokituz. 
Gainera, osasun-krisiaren 
ustekabeko egoerari 
aurre egin behar izan dio, 
laguntza-premia handienak 
dituzten pertsonen ikuspegiari 
eutsiz. nabarmentzekoa da 
250 pertsona baino gehiago 
lanpostuz aldatu direla, 
pandemiaren ondorioek 
gehien kaltetu dituzten 
jardueretatik lanari hobekien 
eutsi diotenetara. azkenik, 
eraldaketa digitala sustatzen 
jarraitu da, ibilbide pertsonalak 
aztertzeko, erabakitzeko eta 
sarean lan egiteko prozesuak 
hobetzeko, informazio bateratu 
eta partekatuari esker.

gureakitinerary.com 

zuzendutako Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren lehenengo 
LEPra (Lan Eskaintza Publikoa) 
aurkezteko interesa zuten 
pertsonei zuzendutako 
prestakuntza prozesuan laguntza 
eskaini da. ikaskuntza errazteko 
prestakuntza-eduki egokituak, 
jarduerak eta laguntza-testak 
egin dira. bestalde, online 
prestakuntza-prozesu bat martxan 
jarri zen pandemiaren ondorioz 
formakuntza ez eteteko.

Halaber, sentsibilizazio-saioak 
eskaini dira desgaitasuna duten 
pertsonen laneratzeak ematen 
diren erakunde eta plantilla 

guztietan. Saio horietan, 
desgaitasuna duen 

pertsona bat txertatzeak 
dituen abantailak 

ezagutarazten dira, eta 
aholkularitza eskaintzen 
esperientziak 
arrakastatsuak 
izan daitezen da 
gomendagarriak diren 
egokitzapenetan. 

prestakuntza 
Aurten ere, prestakuntza 
izan da aldaketarako eta 
egokitzapenerako motorra. 
GUREAKen filosofiari 
eustea ahalbidetzen duten 
modalitateekin jarraitu da; 
prestatu eta gero hautatu. 
Azpimarratzekoa da 
2020an, merkatu arrunteko 
enpresetan praktikak 
egin ondoren, oinarrizko 
Lanbide Heziketako 
Merkataritzako lehen 
promozioa amaitu dela.

•	Gizarte	eta	lan	arloko	orientazioa	

•	 Banakako	ibilbideak	

•	 Trebakuntza	prozesuak	

•	 InklusioanBAT	aholkularitza	

•	 Zerbitzu	Okupazionala	

•	Gizarte	eta	lan	garapeneko		
programak

https://www.gureakitinerary.com


gureak navarra gureak araba 

2020an gureak navarrak bere 30. urteurrena ospatu du. guposten 
ordezkaritza gisa sortu zena, 240 pertsonako enpresa da gaur egun, 
eta horietatik %93k baino gehiagok desgaitasunen bat du. gainera, 
aurten handitu egin da laguntza-premia handiak dituzten pertsonen 
kopurua, eta dagoeneko langileen % 35ra iritsi da.

gureak arabak 281 langile ditu, 
eta horietatik % 43 laguntza-premia 
handienak dituzten pertsonak dira.

Industrial arloan, proiektu 
berri bat abiatu da sektore 
soziosanitarioan; osasun-
erabilerako mantalak ekoiztu 
dira Cardiva enpresarentzat, 
esparru kirurgikoaren munduko 
fabrikatzaile nagusietako bat. 
Instalazioak higiene- eta osasun-
beharretara egokitzeko inbertsio 
handia egin da. Industriaren 
arloan ere azpimarratzekoak dira  
Schneider enpresarekin egindako 
proiektuak eta CAF enpresaren 
180 bagoien taulapeko euskarriak 
fabrikatzeko Keolis proiektuaren 
esleipena.

2020an, Mercedes Vitorako 
piezak enbalatzeko jarduerari 
ekin zaio DHLn. Proiektu honek, 
automobilgintzari lotutako 
logistikaren sektoreko tokiko bezero 
bat egonkortzea ahalbidetzen du. 
Gainera, Tesa Assa Abloy-rentzat 
diseinu eta prozesu-ingeniaritzako 
lehen proiektua gauzatu da.

zerbitzuak dibisioari, berriz,  
18 vending makinaren zerbitzua 
esleitu zaio eusko Jaurlaritzaren 
instalazio batzuetarako, eta 
Eroskirekin frankiziatutako bi 
supermerkatuek % 60 igo dituzte 
salmentak pandemia garaian.

Marketing esparruan, Iruñerriko eta 
Mairagako Mankomunitateko fakturazio 
esleipenaren berritzea nabarmentzekoa da, 
baita Iruñeko Udalaren jakinarazpenena ere. 
Halaber, konfinamenduaren hilabeteetan, 
Marketing taldea SNS-Osansunbidea 
zerbitzu logistikoetan laguntzeaz  
arduratu zen.
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