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HELBURU JAKIN BAT 
DUEN ENPRESA, 
ZALANTZARIK GABE, 
ONDASUN KOMUNARI 
EGITEN DION 
EKARPENAGATIK DA

HITZAURREA

GUREAK,  
ASMO HANDIKO ENPRESA

Hitzak higatu egiten dira erabiltzerakoan, eta kontzeptuen 
eboluzioa termino berrien zentzua egokitzearekin batera 
gertatzen da, askotan ingelesaren itzulpen hutsagatik. 
2022an, iritzi-zirkulu garrantzitsuetan aurkitu gara ASMO 
HANDIKO ENPRESEN existentzia defendatzeko, egungo 
sistema sozioekonomikoa sakon eraldatzeko beharra 
adierazteko; pertsonen eta planetaren beharren 
zerbitzura egongo dena.

Asmo handia zer den definitzeko gure buruari galdetu 
beharko genioke egiten duguna pertsonengan eta 
ingurunearengan eragin positiboa duen. GUREAK 1975ean 
sortu zen helburu zehatz batekin, helburu argi batekin, 
garaietara egokituz etengabe aurrera egin duena, eta gaur 
egun, 45 urte geroago, aurrera jarraitzen du buru-belarri 
sartuta 2030 Agendari ekarpena egiten.

Helburu jakin bat duen enpresa gara, ez fatxada hutsagatik, 
beste eragile ekonomiko batzuei lepora dakiekeen bezala, 
baizik eta hasiera-hasieratik hala ezarri zelako; hala ikusi 
eta aurreratu zuten gure lehenengo fundatzaileek eta 
sustatzaileek, eta horrela berresten dugu metatzen ari garen 
kudeaketa urte guztietan. Era berean, hori defendatzen 
eta aplikatzen jarraituko dugu, baliagarriak izaten jarraitu 
nahi dugulako pertsona jakin batzuen gizarteratzerako, eta 
baliagarriak, azken batean, kide garen gizartearentzako.

Unibertso global honek gero eta gehiago gogorarazten 
digu iraunkortasun-politikak eta gizartean eta ingurumenean 
eragin positiboak bilatzearekin bat datozen praktikak eginez 
“zaindu” behar dugula.

Helburu jakin bat duen enpresa, zalantzarik gabe, 
ondasun komunari egiten dion ekarpenagatik da; izan 
ere, posizio “on” batetik haratago, bere komunitatearen 
ongizateari egiten dion ekarpenaren arabera neurtzen da, 

eta, GUREAKen kasuan bezala, bere programen hartzaileek 
emandako gogobetetze-mailaren ebaluazio propio eta 
kanpokoen pean jartzen da.

Era berean, haren ekarpena honako hauen bidez 
ere neurtzen da: bere soberakin eta onura guztiak 
gizartera itzultzea (hala dago aurreikusita estatutuetan), 
bai etengabeko hobekuntzetan egindako inbertsioen 
bidez, bai bere zerga-betebeharrak betetzearen bidez, 
horiek egiaztatzen baitigute altxor publikoari egindako 
itzulketekin, gure prestakuntza-programak, enplegua, 
jarduera okupazionala eta gizarteratze-ibilbideetan laguntza 
pertsonalizatua sortzeko eta mantentzeko bideratzen 
zaizkigun baliabide publikoen gainetik.

COVID-19ak eragindako pandemiak guztiontzat ekarri 
duen higadura ekonomiko eta animikoaren ondoren, 
berriro ere egiaztatzen dugu gure asmoak bere horretan 
jarraitzen duela, gure funtzionamenduari eta gure enpleguei 
eusteko gaitasunari emandako astinduek ez gaituztela 
gure helburutik, benetan nahi dugunetik, desbideratu: 
zailtasun-maila desberdinak dituzten pertsona zehatzen 
beharrei erantzuna ematen jarraitzea, Gipuzkoako eta 
euskal gizartean murgilduta egotea, eta, neurri handiagoan, 
beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea ondasun 
komunaren bilaketan gizarte-ekonomiaren eragile gisa, eta 
geure burua eta gizartea aberastuz, 2030 Agendako eragile 
aktiboak izanik, ingurumen jasangarritasunaren alde.

2021-2022, urte zailak, baina helburu argiarekin.

BENETAN NAHI DUGUNA 
DA ZAILTASUN-MAILA 
DESBERDINAK DITUZTEN 
PERTSONA ZEHATZEN 
BEHARREI ERANTZUNA 
EMATEN JARRAITZEA

IÑAKI ALKORTA
GUREAKeko presidentea



GUREAK talde sendo eta dibertsifikatua da; 
industriaren, zerbitzuen eta marketinaren 
sektoreetan presentzia duena. Merkatu zorrotzetan 
lan lehiakorrak garatzen ditu eta errentagarritasun 
soziala eta kudeaketaren efizientzia bilatzen du. 

1975ean sortu zenetik, Europan erreferentea den 
gizarteratze eta laneratze eredu enpresarial bat 
finkatzea lortu du.

Bere helburua da modu pertsonalizatuan 
egokitutako lan-aukerak eskaintzea, ingurune 
profesional eta lehiakorrean.

2021ean partaidetza-prozesu bat garatu da eta 
bertan GUREAKen 2025eko bisioa definitu da: 
ibilbide soziolaboralak garatzea desgaitasuna 
duten pertsona guztientzat, lehentasunez laguntza-

premia gehien dituzten pertsonentzat, eta 
gizarteratzearen ahalik eta pertzepzio handiena 
lortzen laguntzea.

Gaur egun, GUREAK taldeak 5.757 pertsonako 
giza taldea du eta horietatik %84k 
desgaitasunen bat du. Aurten plantillak jeitsiera 
arina izan du,  baina lehentasunezko kolektiboaren 
presentzia indartu egin da, hau da, laguntza-
premia handienak dituzten pertsonena; 
dagoeneko taldearen %57 izatera iritsi dena. 

2021eko ekitaldian, automobilgintzaren 
sektorearen krisiak gogor eragin dio Industria 
dibisioari, baina Zerbitzuak dibisioaren sendotzeari 
esker, Marketing, Navarra eta Arabaren goranzko 
joerarekin batera, urtea positiboan ixtea lortu du. 

DIBERTSIFIKAZIOA 
FUNTSEZKOA  
IZAN DA

Asier Vitoria, 
GUREAKeko  

zuzendari nagusiaren 
2021eko balorazioa

BIDEOA IKUSI

ESKANEATU 
BIDEOA 
IKUSTEKO 

>

AUTOMOBILGINTZAREN 
KRISIAK ERAGIN 
NEGATIBOA IZAN DUEN 
ARREN, JARDUEREN 
DIBERTSIFIKAZIOARI 
ESKER URTEA 
POSITIBOAN ITXI DA

2025EKO BISIOA: 

IBILBIDE SOZIOLABORALAK 
GARATZEA DESGAITASUNA 
DUTEN PERTSONA GUZTIENTZAT, 
LEHENTASUNEZ LAGUNTZA-
PREMIA GEHIEN DITUZTEN 
PERTSONENTZAT, ETA 
GIZARTERATZEAREN AHALIK 
ETA PERTZEPZIO HANDIENA 
LORTZEN LAGUNTZEA

GUREAK, GAITASUNAK LANTZEN
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GIZA TALDEAREN  
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57%
P+NA: 
Laguntza-premia
handienak dituzten
pertsonak*
Desgaitasun intelektuala, 
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%65 baino gehiagoko 
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PERTSONAK

PERTSONAK ESKUALDEKA
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BANAKETA GENEROAREN ARABERA

TALDEAREN BANAKETA ADINAREN ARABERA

EMAKUMEZKOAK 2.325 GIZONEZKOAK 3.432

40% 60%

36 eta 45 urte bitartean1.262 22%

46 eta 55 urte bitartean2.070 36%

56 urte baino gehiago1.388 24%

18%35 urte baino gutxiago1.037
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PRESTAKUNTZA 
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DATU EKONOMIKOAK
GUREAK TALDEKO EMAITZA BATERATUAK

GASTU KONTZEPTUA 2019 2020 2021 % 2021/2020
1.- Kanpo erosketak eta gastuak 144.748 100.837 94.237 93,45%
2.- Langileen gastuak 118.870 111.489 119.022 106,76%

2.a. Desgaitasunik gabeko langileak 28.330 25.785 26.134 101,35%
2.b. Desgaitasunen bat duten langileak 64.664 58.368 61.658 105,64%

Erregimen okupazionaleko pertsonak 1.874 1.595 1.744 109,34%
2.c. Gizarte segurantza 24.633 25.850 29.849 115,47%
2.d. Beste gastu sozialak 1.243 1.486 1.381 92,93%

3.- Amortizazioak 8.325 8.476 7.830 92,38%
4.- Ustiapeneko beste gastuak 11.717 11.527 12.421 107,76%
GASTUAK GUZTIRA 283.660 232.329 233.510 101 %

DIRU-SARRERA KONTZEPTUA 2019 2020 2021 % 2021/2020
1.- Salmentak 238.278 179.611 176.374 98,20%

2.a. Bitarteko salmentak 51.785 25.030 13.139 52,49%
2.b. Berezko salmentak 186.493 154.581 163.235 105,60%

2.- Ustiapeneko beste diru-sarrerak 56.168 54.896 58.941 107,37%
2.a. Foru Aldundiaren diru-laguntza 6.909 6.990 6.990 100,00%
2.b. Lanbideren (E.J.) diru-laguntza 24.028 24.282 26.162 107,74%
2.c. Beste diru-sarrerak 4.443 3.562 4.276 120,04%
2.d. G.S. hobaria 20.788 20.062 21.513 107,23%

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 294.446 234.507 235.315 100 %

EBITDA                                             19.046 10.769 9.625
EMAITZA (zergen aurretik) 10.786 2.178 1.805

2021-12-31 / Zergen aurretik / Mila €tan emandako zifrak

GUREAKen INBERTSIOEN BILAKAERA
Mila €tan emandako zifrak

ZERBITZUAKEK BERE 
JARDUERA-MAILARI EUTSI 
DIO, MARKETINGEK 
SALMENTAK HANDITU DITU 
ETA NAVARRAK ETA ARABAK 
JOERA POSITIBOAREKIN 
JARRAITU DUTE

IBILGETU MATERIALA 2019 2020 2021
Lurzoru eta eraikinak 2.583 1.125 5.824
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu ez-materiala 4.558 2.871 6.628
HIGIEZINEN INBERTSIOAK
Lurzoru eta eraikinak 601 0 35
Ibilgetu ukiezina -23 122 0

GUZTIRA 7.719 4.118 12.487



DATU EKONOMIKOAK
ADMINISTRAZIO PUBLIKOARI ITZULKETA

2021EAN, GUREAKEN BALIO 
SOZIAL INTEGRATUARI 
BURUZKO AZTERLAN BAT 
EGIN DA; EDOZEIN ERAKUNDE 
EDO PROIEKTUREN BALIO 
GLOBALA MODU OBJEKTIBOAN 
ETA KONPARAGARRIAN 
MONETARIZATZEN DUEN 
METODOLOGIA. GAINERA, BERE 
INTERES TALDEENTZAT SORTZEN 
DUEN BALIOA KUANTIFIKATZEN DU.

Lortutako emaitzen artean, Administrazio Publikoari egindako 
ekarpena nabarmendu behar da: Administrazio Publikotik 
JASOTZEN duen 1€ bakoitzeko, GUREAKek 2€ inguru 
BUELTATZEN dizkio zerga bidez, ordezkatutako laguntzen bidez, 
familiei produkzio-jarduera sortuz eta lanpostuak sortuz.

1 Enplegu-zentro Berezien jarduera profesionalentzako laguntza unitateak.

JASOTAKOA GUZTIRA: 58.941.342 € SORTUTAKOA GUZTIRA: 95.853.013 €

Lanbide 26.162.790 €
Zuzeneko zergak (GS, PFEZ, Sozietateen gaineko zerga) 48.237.867 €

GFA hitzarmena  
(Zerbitzu Okupazionala)

6.990.000 €

Zeharkako zergak (hornitzaileen bidez) 20.811.414 €

UAAP1 eta beste batzuk 4.276.000 €

Ordezkatutako laguntzak (PNC, familia zaintza) 16.329.197 €

G.S. Bonifikazioak 21.512.552 €

Familiei produkzio-jarduera sortzea 11.134.306 €
Zerbitzuen eskaintza (ZO, orientazioa) 7.195.950 €

Urtean sortu diren lanpostuak -7.855.720 €

95,85 milioi €

58,9 milioi €



• Kable instalazioa
• EMS Elektronika
• Plastiko injekzioa
• Mekanizatua
• Multiteknologia-muntaketak
• Outsourcing industriala
• Balio erantsiko logistika
• Produktu/prozesu ingeniaritza

gureakindustrial.com 

DIBISIOAK

AUTOMOBILGINTZAREN 
KRISIAK MARKATUTAKO 
EKITALDIA

GUREAK MARTOS, 
ELEKTRONIKAREN ALDEKO 
APUSTU IRMOA 

GUREAKen Martoseko plantak, Jaenen 
kokatua, eletronikako 
jarduerari lotutako 
auditoria garrantzitsu 
bat gainditu du, eta 
horrek hobekuntza 
nabarmena ekarriko du 
Valeo taldearentzat 
hornitzaile 
multiteknologiko 
gisa duen 
posizionamenduan.

BESTE AURRERAPAUSO BAT 
INJEKZIO-INSTALAZIOAN 

IATF ziurtagiria lortzea beste aurrerapauso bat 
izan da injekzio-planta indartzeko. Ziurtagiria 
lortzeko, kalitatearen, logistikaren, proiektuen 
kudeaketaren, giza baliabideen, produkzioaren 
eta merkataritza-sarearen prozedurak berrikusi 
ziren. Hemendik aurrera, lantegiak pieza 
plastikoak diseinatu eta ekoizteko ziurtagiria 
izango du eta ondorioz, automobilgintzaren 
sektorean diseinuaren eta berrikuntzaren alde 
egindako apustua sendotuko da. 

%100EAN GUREAKEN 
DISEINATUTAKO PLASTIKOA 
BIRZIKLATZEKO SISTEMA BERRIA
Industria dibisioak birziklapen sistema 
propioa sortu du. Birziklatze-sistemaren 
diseinua, programazioa, iraultzeko makinaren 
eraikuntza eta eguneroko kudeaketa 
GUREAK injekzio-plantan egin dira. Sistema 
berri honi esker, lau hilabetetan bakarrik 
30 tona hondakin plastiko birziklatu eta 
birrindu ziren. Sistemak aurrerapauso  
berri bat suposatzen du kudeaketaren 
eraginkortasunean.

LEHEN OFFSHORE 
ETXALDERAKO KABLEATUA 

Frantziako lehen offshore 
etxalde eolikoak, Saint 

Nazaire kostaldean 

kokatua, GUREAKen kableatua 
integratua darama, bai 
dorrean, bai nacellearen 
sorgailuan. Laurogei 
aerosorgailuentzako 
kableatua Tolosako 
lantegian ekoizten ari dira. 

AURRERAPEN 
GARRANTZITSUAK 
GUREAK MEXICON 

GUREAK Mexico aurrerantz doa 
automobilgintzaren sektoreari erantzuna 
emanez eta ondorioz, Gipuzkoan lan 
aukerak sortuz. Alde batetik, Volkswagen 
eta ZFren homologazioak lortu ditu 
automobilgintzako proiektuak hornitu 
ahal izateko; mugarri garrantzitsua, izan 
ere, ekoizle batek planta bat zuzenean 
homologatzen duen lehen aldia baita. 
Bestalde, haizetako-garbigailuen bi 
proiektu berri jarri ditu martxan Valeo 
Wiper enpresarentzat. Aurremuntaketa 
Euskadin egiten da eta muntaketa 
Mexicoko instalaziotan.

LANKIDETZA ESTUA 
GIPUZKOAKO ENPRESA 
TRAKTOREEKIN
Inguruko trakzio-enpresekin lankidetza 
estutzeko asmoz, Industria dibisioak 
Alegin planta berri bat inauguratu du. 

Pabiloiak 1.500m2 ditu eta biltegiak beste 
600m2, oso-osorik industria jarduerara 
zuzenduta.

Bestalde, Orioko Arregui Buzones y 
Sistemas de Seguridad enpresarekin inplant 
modalitateko lankidetza jarri da abian. 
Egun, GUREAK taldeko 17 pertsona ari dira 
Arreguiko instalazioetan lanean, batez ere 
muntaketa eta enbalaje-lanak egiten.   

IKUZTEGIKO  
JARDUERA SENDOTZEN
Oiartzunen dagoen ikuztegi berriak eta 
Arangoak emaitza positiboekin amaitu zuten 
iaz. Oiartzungoak bezero berriak batu ditu eta 
salmentak handitu ditu eta GUREAK Aranek 
ere bere emaitzak hobetu ditu eta inbertsio 
berriak jarri ditu martxan.

AUKERA BERRIAK GORANTZ 
DOAZEN SEKTOREETAN 

Industria dibisioak estatu mailako 
energia biltegiratzeko lehen moduluaren 
muntaketan parte hartu du. Ibilek 
diseinatutako modulua erabilitako bateriekin 
dago eraikita, eta beraz, azkar kargatzeko 
sistema izateaz gain, irtenbide jasangarria 
ere bada.

Industria dibisioak jasan du gehien 
pandemiak eragindako krisi 
ekonomikoaren ondorioa. Izan ere, 
automobilgintzaren sektorearen 
egoera kritikoak eragin zuzena izan 
du dibisioan, sektore horretako lanak 
fakturazioaren %55 baitira.
Hala ere, dibertsifikazioaren aldeko 
apustuaren ondorioak nabarmentzen 
hasi dira, eta energia, smart home, 
mobility, igogailu edo osasun 
sektoreei lotutako produktuetan 
hazten ari da dagoeneko. Gainera, 
Gipuzkoako bezero eta enpresa 
traktoreekin lankidetzan aritzeko 
formula berriak ere sortzen ari dira, 
dibisioaren berezko teknologietara 
egokitzen diren produktuak eskainiz.

ZONALDE GEOGRAFIKOEN ARABERAKO SALMENTAK

2019 2020 2021 % (2021-2020)

Gipuzkoa 10.528 9.227 11.804 128%

Estatu maila 58.942 43.238 40.852 94%

Nazioartekoa 34.395 36.900 42.733 116%

Datuak €tan



COVID AURREKO 
JARDUERA-MAILARA 
ITZULERA

• Elikadura eta Osasuna

• Lorezaintza

• Garbitasuna eta ikuztegia

• Saltokien kudeaketa

• Adinekoen egoitza  
  eta eguneko zentroak

• Zerbitzu osagarriak

• Vending

DIBISIOAK
gureakzerbitzuak.com 

GIPUZKOAKO 
EGOITZA-ZENTROEN 
ERABILTZAILEEN 
%45 ARI DA 
ZERBITZUREN 
BAT GUREAKETIK 
JASOTZEN

SEKTORE  
SOZIOSANITARIOA  
INDARTZEN
Sektore soziosanitarioa etengabe hazten 
ari da, eta Zerbitzuak dibisioarentzat 
garrantzi handiko arlo bihurtu da, egungo 
enpleguak bermatzea eta aukera berriak 
sortzea ahalbidetzen baitu. Gaur egun, 
desgaitasuna duten 392 pertsona ari dira 

GUREAKen bidez Gipuzkoako 
adinekoen egoitzetan 

lanean, 

horien artean, 128 laguntza-premia handiak 
dituzten pertsonak dira. Horrela, Gipuzkoako 
egoitza-zentroen erabiltzaileen %45 ari da 
zerbitzuren bat jasotzen GUREAKetik.

DONOSTIAKO TUTORETZAPEKO 
ETXEBIZITZEN KUDEAKETA
Zerbitzu Anitzak Donostiako tutoretzapeko 
etxebizitzen sareko ostatu- eta tutoretza-
zerbitzuaz eta mantenu- eta harrera-
zerbitzuaz arduratzen da. Gaur egun, 
Donostiako Udalak dituen bost eraikinetan 
egiten du lan. Eremu soziosanitarioan 
garatzen den zerbitzua da, Donostiako 
Udalaren eskutik, non pertsonen autonomia 
eta inklusioa sustatzen den.

JANARI TESTURIZATUA 

Ostalaritzak elikadura testurizatuaren 
proiektu berritzaile bat jarri du abian; 
elikagaiak egokitzeko teknika bat da, 
elikagaien ehundura aldatzean datzana, 
sendotasun seguru eta eraginkorra emateko. 
Dagoeneko hasi dira SanMarkosene 
egoitzan janari testurizatua ezartzen; 
bertan bizi diren pertsonen %55ek disfagia 

edo irensteko beste arazo batzuk 
baitituzte. Esperientzia oso 

positiboki baloratzen ari 
dira bai egoiliarrak 

baita profesional-
taldea ere. 

DONOSTIAKO  
KIROL PATRONATUAREKIN  
LANEAN BERRIRO 

Donostiako Kirol Patronatuaren instalazioak 
garbitzeko kontratua berreskuratu du 
Garbitasunak. Lehiaketa garrantzitsua da eta 
ondorioz 75 pertsona baino gehiago sartu 
dira Garbitasunaren plantillan. Kontratuak 
hiru urteko iraupena du eta urtebeteko bi 
luzapen egon daitezke.

LASAOKO  
ZERBITZUGUNEA  
%100 GUREAK
Lasaoko zerbitzuguneak aurretik Repsol 
marka komertzializatzen zuen eta berriki 
GUREAK markarekin merkaturatu 
da. Lehen aldia da zerbitzugune bat 
marka propioarekin kudeatzen dena, 
eta aurrerapauso bat da sektorean lan-
aukerak sortzeko eta kudeatzeko. Gainera, 
zerbitzugunetik B & C bezeroaren leialtasuna 
lortzeko modulu bat atera da, 5.000 txartel 
guztira, gainerako zerbitzuguneetan 
erreplika daitekeen eredua.

BERDEAKO POSTU 
KRITIKOETARAKO 
PRESTAKUNTZA DUALA 

Berdeakek prestakuntza dualeko programa 
bat jarri du abian, ofizial, lorezaintza eta 
gidari postu kritikoetan trebatzeko. Lanpostu 
kritikoak deiturikoak ezinbestekoak dira 
desgaitasuna duten beste pertsona 
batzuen lanpostuak, zuzenean zein zeharka, 
sortzeko edo mantentzeko. Prestakuntzak 
urtebeteko iraupena du, eta parte-hartzaileek 
prestakuntza-kontratua dute; %75eko lanerako 
eta % 25eko prestakuntzarako. 

BOST URTEZ  
EROSKIREKIN AZPEITIAN
Azpeitiko supermerkatuak, desgaitasuna 
duten pertsonek %100ean kudeatuta, bost 
urte bete ditu. Establezimendua GUREAKen 
eta Eroskiren arteko lankidetzaren emaitza 
da, eta salmentak handitu ditu azken bi 
urteetan. Igoera hori, neurri handi batean, 
pandemian zehar bezeroek etxetik gertuen 
dituzten dendetara jotzea erabaki dutelako 
gertatu da. Era berean, bezeroarentzako 
arreta-dinamika desberdinak praktikan 
jartzeko prestakuntza bat jarri da abian. 

Zerbitzuak dibisioak bere negozio 
eredua sendotu du eta pandemiaren 
aurreko jarduera-maila berreskuratu 
du, ostalaritza jardueran izan 
ezik, murrizketengatik oraindik 
baldintzatuta egon baita. Gainera, 
sektore soziosanitarioko zerbitzu 
osagarrien erreferentziazko 
hornitzaile gisa posizionatzeko 
helburuan aurrera egin du; sektore 
estrategikoa enpleguei eusteko.



• Mailing eta posta zerbitzuak

• Marketing digitala

• Contact center eta back-office

• Informazioaren digitalizazio  
  eta tratamendua

• E-commerce  
  eta logistika integrala
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HAUSNARKETA  
ETA HAZKUNDE 
URTEA 

HIRU LOGISTIKA- 
ZENTRO BERRI 
Logistika eta Banaketa Unitateak bere 
jarduera zabaltzen jarraitu du eta aurten 
hiru zentro berri ireki ditu Oiartzunen. Hiru 
biltegien artean 4.500 paleterako tokia eta 
2.400 metro koadroko espazio erabilgarria 
dute. Azpiegitura hauei esker, sailak 
jarduera sendotu ahal izango du.

TXIPDUN TXARTELEN 
PERTSONALIZAZIOA
Publizitate Zuzena eta Dokumentu 
Tratamendua departamentuaren 
barruan, txipdun txartelen kudeaketa 
hedatzen ari den merkatua da. Horren 
adibide dira Asturiasko Garraio 
Partzuergorako  pertsonalizatu, 
bidali eta grabatu diren 206.000 
gutun-azal eta txartelak edo Iruñeko 
Mankomunitaterako 168.000 txartelen 
pertsonalizazioa. Gainera, lan-tipologia 
honek aukera ematen du laguntza-
premia handienak dituzten pertsonei 
lan-aukera berriak emateko. 

TEKNOLOGIA 
BERRIAK VUELING 
ZERBITZUARI 
DESAFIO EGITEN
2021ean zehar Vuelingek 
erreklamazioei erantzuteko sistema berri 
bat ezarri du chatbox bidez, eta horren 
ondorioz GUREAK Marketingek gauzatzen 
zuen jarduera jeitsi egin dua. Zerbitzua 
ematen zuten 36 pertsonetatik 11k 
bakarrik berritu dute kontratua. Hala ere, 
zerbitzuaren kalitatea oso ondo baloratzen 
du bezeroak, eta egungo plantillaren 
jarraipena bermatuta dago. 

ADIMEN ARTIFIZIALEKO 
ESPARRUAN AUKERA BERRIAK 
Adimen artifizialean oinarritutako sistemak 
funtsezko elementu bihurtu dira erakunde 
askorentzat, eta Marketing dibisioak aukera 
izan du Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan 
aritzeko horrelako proiektu batean. 
Eusko Jaurlaritzak itzulpen-memoriak 
anonimizatzeko duen prozesua gauzatu 
du, eta 250 audio-bideo transkribatu ditu. 
Lortutako baliabideak Eusko Jaurlaritzaren 
Hizkuntza Baliabideen Bankuan integratu dira. 

OSPITALE-EREMUA 
DIGITALIZATZEN
GUREAK Marketingek hainbat ospitaletako 
eraldaketa digitaleko prozesuetan 
parte hartu du. Martorelleko Ospitalean 

esaterako, ospitaleko zuzendaritzarekin 
eta Integrhorekin batera, paperik gabeko 
ospitale bat lortzeko asmo handiko 
helburuari aurre egin dio. Bartzelonako Clinic 
Ospitalean bost urteko kontratua sinatu du 
historia klinikoak digitalizatzeko, eta beste 
zentro batzuekin ere lan egin du, Sant Joan 
de Deu Ospitalearekin, besteak beste.

POSTA-BANAKETAN  
BEZERO GARRANTZITSUAK
Posta-banaketaren jarduerak nabarmen 
egin du gora, eta banaketa zentro berri 
bat ireki du Eibarren. Hazkundea, hein 
batean, Laboral Kutxa eta Osakidetza 
bezalako bezero berri garrantzitsuak erakarri 
direlako gertatu da. Horrela, aurten Laboral 
Kutxaren gutunak banatzen hasi da EAEn 
eta Nafarroan. Bi urterako proiektua da, 
eta GUREAKeko postariek bost milioi karta 
inguru banatuko dituzte urtean. Urrian, 
halaber, 500.000 gutun banatu ziren EAE 
osoan, Osakidetzaren gripearen aurkako 
kanpainarako. Erronka handiena hain 
denbora laburrean banaketa horren zabala 
egitea izan zen, eta arrakastaz amaitu zuten, 
posta-talde osoaren inplikazioari esker.

Marketing dibisioak 
pandemiaren aurreko jarduera-
maila berreskuratzea lortu 
du, eta posta-banaketako eta 
dokumentu-tratamenduko 
jarduerek hazkunde 
esanguratsua izan dute.
Merkataritza hausnarketak 
markatu du urtea, eta bertan 
zerbitzu-ildoak eta etorkizuneko 
helburuak zehaztu dira. 
Gainera, hazkunde testuingurua 
lagungarri izan da laguntza-
premia handienak dituzten 
pertsonak lanbideratzeko, 
kolektibo horrentzat espreski 
sortutako formulen bidez.

GUREAK MARKETINGEK 
HAINBAT OSPITALETAKO 
ERALDAKETA DIGITALEKO 
PROZESUETAN PARTE 
HARTU DU



• Gizarte eta lan arloko  
   orientazioa

• Banakako ibilbideak

• Trebakuntza prozesuak

• InklusioanBAT aholkularitza

• Zerbitzu Okupazionala

• Gizarte eta lan garapeneko                           
   programak

Aurten, pertsonen 
enplegagarritasunari eragiten 
dioten erronka globalei aurre 
egin behar izan die Itinerary 
dibisioak, hala nola robotizazioari, 
digitalizazioari edo arreta- eta 
kontsumo-ereduaren aldaketei. 
Gainera, pandemiak eragindako 
krisiarekin, negozio bakoitzaren 
egoeraren araberako aldaketei 
arintasunez erantzutea 
ezinbestekoa izan da enpleguari 
eusteko eta pertsonen ibilbideen 
garapena bermatzeko. 

Bide horretan, prestakuntza 
ezinbesteko tresna bihurtu da, 
eta “prestatu eta gero hautatu” 
filosofia funtsezko praktika. Era 
berean, 360ºko egokitzapenak 
ezinbestekoak dira merkatu 
zorrotzetan lehiatu ahal 
izateko eta benetako 
lan-aukerak sortu eta 
mantentzeko.

PRESTAKUNTZA ETA 
EGOKITZAPENA, 
URTEKO GAKOAK

ZERBITZU  
OKUPAZIONALA
Zerbitzu Okupazionala etengabe ari da 
aldatzen erabiltzaileen eta haien familien 
beharretara egokitzeko. Aurten, osasun-
krisiak kaltetutako jarduerak berreskuratu 
dira, eta bi talde berri jarri dira abian 
Donostian eta Eibarren Dokumentuen 
Tratamendurako eta Digitalizaziorako 
jardueran. Gainera, 36 pertsonek 
lortu dute Zerbitzu Okupazionaletik 
enplegurako jauzia egitea. 

Era berean, SO Komunika kanal berria 
ezarri da, erabiltzaileek Zabala Social LAB 
eremuan kudeatzen duten Telegram-
kanala, hain zuzen ere. 

Bestalde, Ibilbide pertsonalen aplikazio 
informatiko berria ere sortu da. Aplikazioak 
parte-hartzea errazten du eta bildutako 
informazioaren azterketa arintzen du, 

zerbitzuaren eraginkortasuna 
areagotzeko. 

PRESTAKUNTZA
GUREAKen 

prestakuntza-
eskaintza gero 
eta zabalagoa 
da. Akademi 
sareak 
zabaltzen 
jarraitzen du, 
eta aurten 

marketing, 
injekzio, 

elektronika, 

ikuztegi 
edo posta-
banaketako 
jardueretan 
ezarri da. Iraupen 
luzeko prestakuntza 
da, eta Zerbitzu 
Okupazionaletik enplegurako jauzia 
murriztean du jatorria. Gainera, oinarrizko 
LH egokitua hiru urtera luzatu da eta ISO 
9001 kalitate-ziurtagiria lortu du. 

LAN-TXERTAKETAK  
GIPUZKOAKO ENPRESETAN
2021ean, 100 pertsonetatik gora txertatu 
dira formula ezberdinen bidez Gipuzkoako 
enpresetako lanpostu desberdinetan 
txertatu dira. Laguntza-premia handienak 
dituzten pertsonak gizarteratzeko 
metodologia berrikusi da, hobekuntza 
integralak egin ahal izateko. Gainera, 60 
pertsonari eman zaie laguntza Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren lehen Lan Eskaintza 
Publikoan, desgaitasun intelektuala duten 
pertsonei zuzendua, eta beste 17ri Ogasun 
Ministerioaren beste oposizio baterako.

PAUSO BERRIEN  
10. URTEURRENA
Ekainaren 3an, Pauso Berriak egitasmoaren 
hamargarren urteurrena ospatu zen 
Irungo Ficoba erakustazokan; hastapenak 
gogoratzeko, lortutakoa partekatzeko 
eta etorkizunari begiratzeko unea izan 
zen. Pauso Berriak programa GUREAK 
eta Atzegiren lankidetzatik sortu zen, 
adimen-desgaitasuna duten pertsonen 
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360ºko EGOKITZAPENAK 
EZINBESTEKOAK 
DIRA MERKATU 
ZORROTZETAN 
BENETAKO LAN-
AUKERAK SORTU ETA 
MANTENTZEKO

lan-aukerak ingurune arruntean zabaltzeko 
helburuarekin. Hamarkada honetan, 257 
pertsonak hartu dute parte Pauso Berriak 
programaren prestakuntzan, eta 300 
pertsonak baino gehiagok lortu dituzte 
lan-aukerak programari esker.

LEHENTASUNEZKO 
KOLEKTIBOAREN 
GOGOBETETZEARI  
BURUZKO INKESTA
Urtean zehar asebetetze-inkesta bat egin 
zaie GUREAKen lehentasunezko taldea 
osatzen duten 3.282 pertsonei, hau da, 
laguntza-premia handienak dituzten 
pertsonei. Jasotako iritziak positiboak 
izan dira, 10etik 7.55eko batez besteko 
puntuazioarekin.



GUREAK NAVARRA GUREAK ARABA 

Industria arloa ezengonkor egon den arren, GUREAK Navarrak bere hiru 
ekoizpen-eremuak sendotzea lortu du, eta fakturazioa nabarmen handitu 
du. Gainera, 2020an sortu zen Itinerary arloa finkatu egin da eta zeharka 
ari da lanean ekoizpen-arlo guztiekin. Plantillaren barruan, laguntza-premia 
handienak dituzten pertsonen ehunekoa nabarmen hazi da.

GUREAK Navarran bezala, Araban ere merkatuen ezegonkortasuna eta 
pandemiaren ondoriozko krisi ekonomikoa nabarmendu dira. Arabaren 
kasuan, irailean lau hilabeteko aldi baterako lan-erregulazioa aktibatu zen 
hornidura faltari eta automobilgintzaren arloko eskaeren jaitsierari aurre 
egiteko. Hala ere, emaitza globalak positiboak izan dira eta 2022an hazten 
jarraitzeko oinarriak finkatuta geratu dira.

CEISNA ELKARTEAREN 
SORRERA
GUREAK Navarra sortu berri den 
CEISNA Nafarroako Gizarte Ekimeneko 
Enplegu Zentro Berezien Elkarteko kide 
izatera pasa da. Elkartea zortzi zentrok 
osatzen dute, horien artean GUREAK 
Navarra, eta Nafarroan desgaitasuna 
duten pertsonen laneratzea eta enpresa 
integrazioa lortzea du helburu. 

POSTA-BANAKETAREN 
EREMUAREN HAZKUNDEA
GUREAK Navarrak sailkapen eta 
posta banaketarako lokal berri bat 
estreinatu du Iruñean. Zentro berri 
honek, urtez urte sendotuz doan eta 
bezero egonkorrak dituen ekoizpen-

eremu baten azpiegitura sendotzera 
dator. Aurten, adibidez, Iruñerriko 
Mankomunitateak, Zizurko Udalak eta 
Nafarroako Rural Kutxak GUREAKen 
esku utzi dute posta-bidalketen 
sailkapena eta banaketa egitea.

INDUSTRIA-ARLOKO  
ESLEIPEN BERRIAK
Automobilgintzaren sektorean taldeak, 
oro har, behera egin duen arren, 
Nafarroan esleipen berriak lortu dira: 
Vignalentzako proiektu berri bat, 
argiztapen eta segurtasun produktu 
eta sistemen diseinuan, fabrikazioan 
eta merkaturatzean espezializatutako 
enpresa, eta beste bat Schneider Electric-
entzat, Garesen lantegi bat duena.

DHLN LANAK 
DIBERTSIFIKATZEN
Merkataritza-taldearen lan handiari 
esker, 2021ean GLT kutxen operatiba 
berri batean hastea lortu da, hau 
da, pieza bolumen handiko pieza 
bilgarrien operatiban, hala nola ate edo 
sabaientzako. 2020an, Mercedeserako 
pieza txikiak birrenbalatzearekin jarri zen 
martxan jarduera, eta 2022rako DHLn 
ia 100 pertsona inguru lanean egotea 
aurreikusten da.  

ORONARENTZAT  
ARTIKULU BERRIAK
Orona eta GUREAK Arabaren arteko 
harremanak sendotzen jarraitzen du 
urtez urte. 2021ean, merkataritza-taldeak 
ezarritako hazkunde-helburuak betetzea 
lortu da, eta bezero historiko horri 
zuzendutako zerbitzuen eta artikuluen 
aukera zabaldu da.



www.gureak.com


