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HITZAURREA

2018ARI BEGIRA
Ezinbestean, 2019an aurrera goaz eta 2020ari jakin-minarekin  
begiratzen diogu. 2018. urteko memoria aurkeztea dagokit, 
beraz, ekitaldi honetako kudeaketaren datu esanguratsuenak 
azpimarratuko ditut. 

Bereziki gogora ekarri nahi dut zuzendari orokorra izan 
zen Iñigo Oyarzabal. Urte erdian ustekabean zendu zen 
(ze gogorra denontzat!) eta ondorioz zuzendaritza taldea 
berregin behar izan genuen, bere eginkizun eta funtzioekin. 

Aurreko urteetan bezala, 2018. urtea ona izan da, gure 
helburu nagusia ez da haztea izan, neurrian haztea baizik 
(155 lanpostu berri) eta aurreko urteetan garatutakoa 
egonkortzea, izan ere, lau urtetan zehar 1.500 pertsona 
gehitu dira taldera. 

Zinez handiak diren zifretara ohitu egin gara, egunero 
ia 6.000 pertsonek parte hartzen dute Gureakeko lan, 
formakuntza edo jarduera okupazionaletan, baina 
horregatik ez dugu gutxietsiko dugun konpromiso eta 
erantzukizunaren pisua. 

Gizarte lorpen horri gaineratu behar zaio hori guztia oreka 
ekonomiko-finantziero miresgarriarekin lortzen ari garela, 
ekipamenduen hobekuntzetan eta ekoizpen bailabidetan 
inbertitzen jarraitzen baimentzen diguten soberakinekin  
(16 milioi € inbertsio 2018an). Eta are gehiago, zorpetzearen 
ondorioz erakundearen etorkizuna konprometitu gabe, 
aurrekontu publikoetatik jasotzen dugun euro bakoitzeko, 
3 € bueltatzen ditugu zergatan, itzulketa soziala eta osagai 
fiskala barne. Gure aburuz, inbertsio hauek etorkizuneko 
ziurgabetasunari aurre egiteko modu bat dira, asko eta oso 
ezberdinak baitira etorkizunari begira sortzen zaizkigun 
galderak. 

Eta gure lan taldea osatzen duten pertsonei 
aurpegia eta begiak jarriz gero, harro esan 
dezakegu horietatik gehienak (%81), laguntza-
premia gehien dituzte pertsonak direla. 

Hala, duela 40 urte baino gehiago jaio zen enpresa-
proiektuari jarraipena eman diogu; proiektu hura, 
ideia hura, bizirik dirau, ekonomia produktiboaren 
testuinguru eta gorabeheretan sartuta, azkartasun 
eta adorearekin lan egiten jarraitzen dugu 
desgaitasuna duten pertsonentzat baliagarria 
izan dadin, bereziki adimen-desgaitasuna 
dutenenentzat, zailagoa baita eurentzat. 

Zoriontzekoa eta ikustekoa da 6.000 pertsona 
horiek beren gaitasunetik, ez desgaitasunetik, 
egunerokoan egiten duten ekarpena, eta garbi 
dago baliabide egokiak ditugunean denok dugula 
asko emateko. 

Zorionak enpresa honen misioari erantzuten 
jarraitzeko lanean ari diren pertsona guztiei, eta 
horietako bakoitzari. 

ZORIONAK!!!

IÑAKI ALKORTA

GUREAKeko presidentea

EGUNERO IA 6.000 
PERTSONEK PARTE 
HARTZEN DUTE 
GUREAKEKO LAN, 
FORMAKUNTZA 
EDO JARDUERA 
OKUPAZIONALETAN 

AURREKONTU 
PUBLIKOETATIK 
JASOTZEN DUGUN EURO 
BAKOITZEKO, 3 EURO 
BUELTATZEN DITUGU 
ZERGATAN, ITZULKETA 
SOZIALA ETA OSAGAI 
FISKALA BARNE



SARRERA

ORIENTAZIO, FORMAKUNTZA ETA 
NEURRIRA EGINDAKO IBILBIDEEN 
BITARTEZ, PERTSONAREN 
GARAPENEAN LAGUNTZEN DU

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

Egun, 5.800 pertsonek osatzen dute GUREAK taldea, 
horietatik %83k desgaitasuna dute eta jarduera lehiakorrak 
ditu industria, zerbitzu eta marketineko sektoreetan. 

IKUS BIDEO 
KORPORATIBOA

EUROPAN ERREFERENTE 
BIHURTU DEN INKLUSIO 
SOZIOLABORALEKO 
EREDU ENPRESARIALA 
SORTZEA LORTU DU

https://www.youtube.com/embed/0SIwAvYbE2k
http://www.gureak.com/es/comunicacion/galeria-de-videos


2018KO MUGARRIAK

WORKABILITY INTERNATIONAL 
GUREAK Nazioarteko Workabilityko 
kide bihurtu da. Erakunde honek lan 
babestuko enpresak eta desgaitasuna 
duten pertsonentzat lan aukerak sortzen 
dituzten enpresak biltzen ditu mundu 
mailan. Jon Ander Arzallus, GUREAKeko 
berrikuntza zuzendaria, Nazioarteko 
Workabilityko zuzendaritza batzordeko 
kide izendatu dute. Izendapen berri 
honi esker beste herrialdetan antzeko 
lana garatzen duten enpresetatik 
gertuago egongo da GUREAK eta 
sarea sortzeko aukera izango du, 
besteak beste, esperientzia eta praktika 
egokiak partekatzeko edo ideia berriak 
identifikatzeko. Sare honi esker Europan 
erreferente den GUREAKen inklusio 
soziolaboraleko eredua indartuko du. 

ZUZENDARITZA TALDE BERRIA
Zuzendaritza talde berriak jarraipenaren 
aldeko apustua egin du eta indartu 
egin da industrial dibisioko ordezkaritza 
zabalagoarekin, Marketing eta 
Komunikazioko zuzendariarekin eta 
GUREAK Araba eta Navarrako gerenteekin. 
Iñigo Oyarzabalen ezusteko heriotzaren 
ondoren, lantalde berriaren misioa 
pertsonentzat eta pertsonengatik lan 
egiten jarraitzea da, bereziki, laguntza-
premia gehien dutenentzat. Zuzendaritza 
talde berriak GUREAKen misioa indarrean 
mantentzeko konpromisoa du eta 
kudeaketan bikaintasuna, xalotasuna 
eta lehiakortasuna lortzea du helburu. 

PREBENTZIOAREN ALDEKO  
APUSTU TINKOA
Koordinatzea, integratzea eta 
sentsibilizatzea dira GUREAKek 
prebentzio esparruan dituen helburu 
nagusiak. Arriskuen prebentzioa jada 
enpresaren kulturaren parte bada ere, 
zuzendaritzatik apustu tinkoa egin da 
esparru honen koordinazioa hobetzeko, 
ikusgai egiteko, honen inguruan 
sentsibilizatzeko eta prebentzioaren 
kultura langile guztiengana eramateko. 
Urtean zehar hainbat ekintza eta 
kanpaina abian jarri dituen talde berria 
eratu da, esate baterako, kontsumo edo 
segurtasunaren inguruko kanpaina. 



PERTSONAK

pertsona Zerbitzu 
Okupazionalean

868
lanpostu
4.949

 54 kontratazio berri

 95 txertatze ohiko enpresatan

Laguntzadun enplegua eta Pauso Berriak

OHIKO LAN MERKATU

4.807 pertsonek  
desgaitasuna dute % 835.817 

PERTSONA  
GUZTIRA

laguntza-premia gehien dituzten pertsonak 

PERTSONA GEHITU 
DIRA PLANTILARA
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% 81
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PERTSONAK

LANPOSTUEN 
EGOKITZAPENETAN 

EGINDAKO INBERTSIOA

TALDEAREN BANAKETA GENEROAREN ARABERA

2.290
EMAKUMEZKOAK (% 39)

3.527
GIZONEZKOAK (% 61)

ENPLEGAGARRITASUNA

2013

176

2014

236

2015

318

283

2016

 +150.000 
FORMAKUNTZA ordu

1,9 milioi €

TALDEAREN BANAKETA ADINAREN ARABERA

 30 urte baino gutxiago (% 10)
 30 eta 55 urte bitartean (% 72)
 55 urte baino gehiago (% 18 )

367

2017

355

2018

4.161

1.050 606

PERTSONAK ESKUALDEKA

BIDASOA BEHEA
524

OARSOALDEA
653

TOLOSA
417

GOIERRI
327

ARABA
303

DEBAGOIENA
526

DEBABARRENA
327

UROLA ERDIA
180

NAFARROA
182

BESTE BATZUK
63

UROLA GARAIA
215

UROLA KOSTA
251

DONOSTIALDEA

2.3911.849

 Kategoria profesionalean gora egin dute 
(erregimen profesionala aldatu gabe).

 GUREAKetik ohiko enplegura pasa dira.

 Okupazionaletik enplegura pasa dira.

 Borondatezko lan aldaketa egin dute.

GIZA TALDEAREN OSAERA

 Desgaitasun intelektuala (% 27)
 Gaixotasun mentala (% 22)
 Desgaitasun fisikoa (% 26)
 Zentzumen desgaitasuna (% 7)
 Desgaitasunik gabe (% 17)

1.010

394
1.580

1.2921.541



DATU EKONOMIKOAK
GUREAK TALDEKO EMAITZA BATERATUAK  
2018-12- 31/ Zergen aurretik / Mila €tan emandako zifrak

GASTU KONTZEPTUA 2016 2017 2018 ALDAKETA %
1. Kanpo erosketak eta gastuak 119.130 158.608 157.781 -827 % -0,52

2.- Langileen gastuak 96.853 107.700 115.431 7.731 % 7,18

2.A. Desgaitasunik gabeko langileak 23.331 25.848 28.463 2.615 % 10,12

2.B. Desgaitasunen bat duten langileak 51.978 58.126 62.169 4.043 % 6,96

Erregimen okupazionaleko pertsonak 2.159 2.021 1.919 -102 % -5,05

2.C. Gizarte segurantza 20.489 22.517 23.581 1.064 % 4,73

2.D. Beste gastu sozialak 1.055 1.209 1.218 9 % 0,74

3.- Amortizazioak 6.053 7.280 7.938 658 % 9,04

4.- Ustiapeneko beste gastuak 11.958 13.572 13.226 -346 % -2,55

GASTUAK GUZTIRA 233.994 287.160 294.376 7.216 % 2,51

DIRU-SARRERA KONTZEPTUA 2016 2017 2018 VARIACIÓN  %
1. Salmentak 200.670 248.331 250.799 2.468 % 0,99

1.a. Bitarteko salmentak 42.142 70.959 67.606 -3.353 % -4,73

1.b. Berezko salmentak 158.528 177.372 183.193 5.821 % 3,28

2.- Ustiapeneko beste diru-sarrerak 42.112 46.433 49.478 3.045 % 6,56

2-A) Foru Aldundiaren diru-laguntza 6.776 6.593 6.740 147 % 2,23

2-B) Lanbideren (G.V.) diru-laguntza 14.791 17.858 19.464 1.606 % 8,99

2-C) Beste diru-sarrerak 4.096 3.768 3.729 -39 % -1,04

2-D) G.S. hobaria 16.449 18.214 19.545 1.331 % 7,31

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 242.782 294.764 300.277 5.513,00 % 1,87

GUZTIRA (Zergen aurretik) 8.788 7.604 5.901 -1.703 % -22,40

GUREAKEN INBERTSIOEN BILAKAERA Mila €tan emandako zifrak

GIZARTE-ITZULKETA

SALMENTETATIK ERATORRITAKO 
FINANTZIAZIOA

% 80

GUREAKek 
ERAKUNDEetatik 

jasotzen du:

47,7  
milioi €

 Soldatak 79.970.000,00 € 
 Zergak  48.449.774,00 € 
 Gizarte Zerbitzuetan aurrezpena2   

 14.142.520,00 € 

 PEKetan aurrezpenak3  3.682.408,80 € 
1  Enplegu-zentro Berezien jarduera profesionalentzako laguntza unitateak. 
2 Zerbitzu Sozialak.
3 Pentsio ez kontributiboak.

 Lanbide 19.539.000,00 €

 GFA hitzarmena 6.740.000,00 €

 UAAP1 eta beste batzuk 1.926.000,00 €

 G.S. Bonifikazioak 19.545.000,00 €

GUREAKen  
ekarpena  
gizarteari:

146,24  
milioi €

IBILGETU MATERIALA 2016 2017 2018
Lurzoru eta eraikinak 6.733 6.184 8.573

Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu ez-materiala 6.661 7.065 7.920

HIGIEZINEN INBERTSIOAK

Lurzoru eta eraikinak - 1.155 2

Ibilgetu ukiezina - - 143

GUZTIRA 13.394 13.249 16.638



DIBISIOAK

Industrial dibisioa egitura 
eta estrategia mailan, 
berrantolatu egin da. Asier 
Vitoria zuzendari orokorra 
izendatu zutenean, Andoni 
Rekondo pasa zen Industrial 
Languneko zuzendari izatera 
eta Gaizka Iriarte Industrial 
Zerbitzuko zuzendari. 
Estrategia mailan, 
lehentasunezko sektoreak 
berriz finkatu dira 
merkataritza prozesua 
eraginkorragoa egiteko 
eta merkatuaren ikuspegi 
globala finkatzeko. 
Ekonomikoki, mugarri 
garrantzitsuenak esportazioen 
hazkundea eta urteko 
bigarren sei hilabetean eman 
den automozio sektorearen 
moteltzea izan dira. 

SEKTOREAK BIRZEHAZTEN 
Sektoreen birzehaztearen hausnarketa 
eta adostasunaren ondorio izan dira. 
Hazkunde selektiboa, sare-lana eta 
lehentasunezko sektore bakoitzean 
aliantzak bilatzea, lehentasunezko 
gaiak izan dira. Halaber, lan edukia 
duten proiektuak lortzea helburu 
garrantzitsuenetakoa izaten jarraitzen 
du, lan aukera eta enpleguak sortzea 
ahalbidetuko duten proiektuak, batez 
ere laguntza-premia gehien dituzten 
pertsonei egokitzen direnak. 

BERGARAKO POLO  
INDUSTRIAL BERRIA 
Desagertutako etxetresna elektrikoen 
Candy enpresaren planta erosi ondoren, 
Bergarako polo industrial berriaren lehen 
fasea martxan jarri da. Fase honetan, 
5.500 m2 egokitu dira, langileen 
autonomia sustatzeko pentsatutako 
diseinu moderno eta egokituarekin. 
Automozioko kable prozesatuaren 
linea 2018ko irailetik martxan dago, 
errendimendu osoan eta dagoeneko 
100 pertsona dauden ekoizpenean 
lanean eta beste 24 prototipoak 
egiten eta bezeroen diseinuen 
hobekuntza aukerak identifikatzen. 

ZIURTAGIRI BERRIAK
Industrial dibisioak, lantalde 
guztiaren lanari esker, automozioko 
IATF arau berriari egokitzea lortu 
du eta 2019 urterako lantegi eta 
teknologia guztietan ziurtagiri 
hori lortzea ezarri du helburu. ISO 
9001:2015 eta ISO 14001:2015 
ziurtagirien jarraipena ere egin 
da eta Donostiako plantan azken 
honen ziurtagiri berria eskuratu 
da. Berritasun gisa, OHSAS 18.001 
kudeaketa sistemaren ziurtagiria 
lortzeko lehen urratsa eman da. 
Beraz, GUREAK Industrialek apustua 
egiten jarraitzen du kalitate, 
segurtasun eta ingurumenaren alde 
ekoizpen prozesuetan eta lantaldean. 

VALEO TALDEAREN 
BERRIKUNTZA ETA 
PRODUKTIBITATE SARIA 
Valeok “2018 berrikuntza eta 
hobekuntza proposamen” sariarekin 
nabarmendu du GUREAK. Azken 
bost urtetan, GUREAK Industrialek 
450 hobekuntza tekniko baino 
gehiago aurkeztu ditu eta 
bezeroarekin elkarlanean hiru 
patente kaleratu ditu. Aitorpen 
honek GUREAK Industrialek 
merkatuan duen postua indartzen 
du eta erreminta garrantzitsua da 
lehiakortasuna eta erakundearen 
enplegua bermatzeko. 

17 
LANGUNE

gureakindustrial.com 

• Kableen prozesaketa 
• Elektronika 
• Plastiko-injekzioa 
• Muntaiak eta logistika

JARDUERAK

CPE AKADEMI ABIAN 
Bergarako instalazioen baitan, CPE (Corte, 
pelado y engaste) esparruan, desgaitasuna 
duten pertsonei zuzendutako formakuntza 
duala emateko espazioa prestatu da. 
Industrial dibisioak, Itineraryrekin 
elkarlanean, kalitatezko formakuntza 
emateko behar den ekipamendu guztia 
duen toki bat sortu du. 2018ko lehen 
sei hilabetetan zehar formakuntzarako 
material didaktikoa prestatu da eta honen 
baliotasuna eta egokitzapena CPEra pasa 
diren 24 pertsonekin egiaztatu da. Bigarren 
sei hilabetetan, berriz, lehen ikastaro 
ofiziala martxan jarri da lau pertsonekin. 

+

Datuak €tan

ZONALDE GEOGRAFIKOEN ARABERAKO SALMENTAK

2016 2017 2018 % 
(2017-2018)

Gipuzkoa 11.637 14.542 14.711 % +1,2

Espainia 61.558 64.856 59.337 % -8,5

Esportazioa 17.092 24.034 28.899 % +20,2

GUZTIRA 90.288 103.433 102.991 %  -0,4

AUTOMOZIOA ENERGIA MUGIKORTASUNA SMART HOME OSASUNA

http://www.gureakindustrial.com
http://www.gureakindustrial.com


DIBISIOAK

Zerbitzuak dibisioa egonkor 
mantendu da, nahiz eta tarte 
operatiboa gutxituz joan den. 
Aipatzekoak dira Sukalde 
Zentralaren pixkanakako 
hazkundea eta Ostalaritzan 
laguntza-premia gehien dituzten 
pertsonen kontratuen gorakada. 
Aldi berean, 678 pertsonekin 
Garbitasuna dibisioko jarduera 
nagusia izaten jarraitzen du. 
Estrategia mailan, aurrerapausuak 
eman dira jarduera guztietan 
produktu ekologikoak erabiltzeko 
eta makineria jasangarria 
eskuratzeko. Azkenik, talde osoa 
elkarlanean aritu da GUREAK 
ereduarekin bat egiten duten 
proiektuak zehazteko.

ITSASONDOKO 
ZERBITZUGUNEA 
2018. urteko apirilean GUREAKek 
Itsasondoko zerbitzugunearen ardura 
hartu zuen. Repsolen laguntzarekin, 
Zerbitzuakek hornitegiaren diseinua 
berritu zuen eta denda eta kafetegi 
txiki bat gehitu zizkion. Zerbitzugunea 
urteko 365 egunetan irekita egongo 
da eta bertan zortzi pertsonek lan 
egingo dute, guztiak desgaitasunen 
batekin. 

ESNATZEN PROGRAMA 
Esnatzen eremu soziosanitarioko 
proiektu berritzailea da. Honen 
helburua da laguntza-premia 
gehien dituzten pertsonak, pertsona 
nagusien egoitzetako gela-
zerbitzuetan integratzea. Proiektu 
honi esker helburu bikoitza betetzen 
da; alde batetik, laguntza-premia 
gehien dituzten pertsonen inklusio 
soziolaborala sustatzen da eta, 
bestetik, pertsonan zentratutako 
arreta hobetzen da, egoitzetako 
laguntzaileak zaintzarekin harreman 
zuzena ez duten zereginetatik 
liberatzen baitira. Proiektua 
Sanmarkosenen jarri da martxan 
eta dagoeneko sei pertsonek parte 
hartu dute. Esnatzen proiektuaren 
balorazioa oso positiboa izan da eta 
etorkizunean plaza gehiago sortzea 
aurreikusten da.

GIZARTE JANGELEKIN LANEAN
Aurten, lehendabiziko aldiz, Gipuzkoako 
hainbat gizarte jangelekin lan egin da 
Emaús, Caritas, CEAR Euskadi edo Arrats 
Fundazioarekin sinatutako merkataritza 
hitzarmenei esker. Erabiltzaileen 
jatorri eta sukalde gustu aniztasuna 
dela eta, menuak egokitu behar izan 
dira eta hornitzaile berriekin lanean 
hasi, esaterako, halal haragia saltzen 
dutenekin. Denbora laburrean Zerbitzuak 
dibisioa sektorean erreferente bihurtu da 
eta ezarritako helburu guztiak bete ditu.

MAKINERIA ELEKTRIKOA
Lorezaintza atalean, pixkanaka 
aldatzen ari dira gasolina makineria 
elektrikoarengatik. Azken honen 
abantailak asko dira, soinu eta 
ingurune kutsadura txikiagoa sortzeaz 
gain, Zerbitzu Okupazionaleko 
erabiltzaileentzat erabilterrazagoak 
dira. Egun, lorezaintza jardueran haize-
makina, belarra mozteko makina eta 
sasiak garbitzeko makina elektrikoak 
daude, eta horrez gain auto elektriko 
bat eta GLP (Gas Licuado del Petróleo)
erabiltzen duen beste ibilgailu bat ere 
erosi da. 

• Elikadura eta osasuna
• Vending
• Berdea 
• Garbiketa eta ikuztegi industriala
• Establezimendu kudeaketa 

integrala
• Zerbitzu osagarri eta asistentzialak

JARDUERAK

gureakzerbitzuak.com 

 

+

janari eta edarien biltegien antolaketa eta 
estandarizazioan hobekuntzak egin dira  
eta kudeaketa azkartzeko erreminta bat 

sortu da.

EGOKITUZ SUKALDE ZENTRALEAN 
Egokituz, GUREAKeko prozesu eta 
lanpostuen egokitzapen departamentua 
da, eta honi esker Sukalde Zentralean 
laguntza-premia handiak dituzten pertsonak 
kontratatzea lortu da. Nagusiki, kateringeko 
jadueraren sistematizazioan lan egin da; 

http://www.gureakzerbitzuak.com
http://www.gureakzerbitzuak.com


DIBISIOAK

• Harremanetako marketinga
• Eraldaketa digitala
• E-commerce
• BPO

JARDUERAK

Gureak Marketingen emaitzek 
nabarmen egin dute hobera, 
marketing zerbitzu integral 
hornitzaile gisa posizionatzeak 
jardueran haztea ahalbidetu du. 
Bezeroari irtenbide integralak 
eskaintzearen aldeko apustua 
egin da eta kanal anitzeko 
komunikazio zerbitzua eskaini 
da. Posizionatze berri honen 
adibide da Donostiako 
agendaren kudeaketarekin 
Donostiako Udalarentzat 
egindako lana, paper eta 
digitalean edo IMHri (Instituto 
de máquina herramienta) eskaini 
zaion komunikazio zerbitzua. 
Aurten lantaldea 33 pertsonetan 
hazi da eta horietatik %65 
laguntza-premia gehien dituzten 
pertsonak dira. 

LOGISTIKA JARDUERA
Logistika jarduera nabarmen 
handitu da Errenteriako biltegi 
berriari esker eta Asproseat 
Taldearekin batera Katalunian 
garatutako proiektuari esker. Alde 
batetik, 2.700m2 dituen biltegi 
berriak 3.000 pallet gordetzeko 
ahalmena du eta kai bikoitza du 
zama azkar eta modu zuzenean 
sartu eta hustutzeko. Bestalde, 
Asproseatekin egindako aliantzak 
“operadore logistiko 3PL sozial” 
gisa kokatzen du GUREAK 
Marketing Katalunian. 2018an 
guztira 5.300 pallet kudeatu 
dira, %72 Errenterian eta %28 
Bartzelonan. 

CORREOSEKIN  
HITZARMEN BERRIA
Aurreko irailean Correosen 
hitzarmena sinatu zen Urbanpost 
enpresarekin. GUREAK Marketing 
sozietate horren parte bihurtu da 
,beste bost enpresekin batera, 
%14arekin. Helburua da banaketa 
eta logistika atalean frankeo 
kopurua finkatzea eta honi esker 

bezeroei eskaintza lehiakorragoa 
aurkeztea. Hitzarmen honi esker 
banaketa postalaren jardueraren 
jasangarritasuna bermatuko 
da. Egun, 80 pertsonek lan 
egiten dute eremu honetan eta 
horietatik18 laguntza-premia 
gehien dituzten pertsonak dira.

CONTACT CENTER 
ETA TRATAMENDU 
DOKUMENTALAREN 
HAZKUNDEA 
Contact Center jarduera handituz 
joan da eta 27 lanpostu bermatu 
dira Vueling-entzat egiten 
den back office zerbitzuari 
esker. Tratamendu dokumental 
unitatean 2018an lantaldea %27 
hazi da. Horrez gain, Itinerary 
dibisioarekin elkarlan estua egin 
da, formakuntza eta Egokituz 
departamentuekin, lanpostuak eta 
prozesuak egokitzeko. Ondorioz, 
Tratamendu Dokumentalaren 
hazkundea, batik bat, laguntza-
premia gehien dituzten 
pertsonekin eman da.
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IKUS BIDEOA

+
IKUSMEN ARTIFIZIALA
Donostiako Goyenecheko langunean abian jarri dira 
ikusmen artifiziala txertatuta duten hiru linea. Sistema 
honen zeregina da txartel eta sobreak automatikoki 
egiaztatzea eta prozesu guztia grabatzen duenez, 
kontuzko datuak dituzten lanen trazabilitatea 
errazten da, osasun txartelak kasu. Gainera, 
produktuaren kalitatea bematzen da eta bezeroarekin 
hitzartutako baldintzak mantentzen, laguntza-premia 
gehien dituzten pertsonek linea hauetan lan egiteko 
aukera dute. Teknologia honi esker, aurrerapausu 

handia eman da mailing jardueran eta bost langile 
sartu dira linea bakoitzean. 

http://www.gureakmarketing.com
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https://youtu.be/A__XJXpZG78


DIBISIOAK

Itineraryk zeharka 
batzen ditu langileen eta 
erabiltzaleen banakako 
ibilbideak bermatzeko 
eta enplegagarritasuna 
hobetzeko beharrezkoak 
diren programa, politika 
eta baliabideak. Aurten, 
Itineraryren alderdi 
exekutiboa indartu 
da, dibisio bakoitzean 
erreferente diren 
Itineraryko profesionalek, 
negozio bakoitzaren 
estrategia erabakitzen 
den foroetan parte hartu 
dute. Beraz, produktu 
eta zerbitzuen tipologia 
erabakitzen denean 
Itinerary presente dago, 
erabaki horiek lantaldea 
baldintzatzen baitute, eta 
lanpostu zailak sahiestea 
ahalbidetuko da. Halaber, 
lagungarri izango da 
ere formakuntza 
beharrak aurreikusteko, 
prozesuak eta 
ingurunea egokitzeko 
eta negozioek uneoro 
GUREAKen misioarekin 
bat egin dezaten. 

TEA- ASPERGER DUTEN 
PERTSONEI ARRETAN 
HOBEKUNTZA
Itineraryk, Specialisterne eta 
Gautenarekin batera, proiektu 
berria jarri du martxan TEA-
Asperger duten pertsonen 
ezaugarri bereziak antzematen 
lagunduko duten ezagutza eta 
teknologiak eskuratzeko, eta 
horri esker pertsona horientzat 
ibilibide egokiak diseinatu 
ahal izateko. 12 pertsonekin 
froga pilotua jarri da martxan 
eta honako metodologietan 
oinarritutako erremintak erabili 
dira: Lego Hangout, Scrum, 
Ofimatica edo TI apliakzio 
praktikoak (Testing web, 
Error detection, Algoritmoak, 
eskaerak…). Orientaziorako 
baliabide hauek barneratzeaz 
gain, froga pilotu horretan 
parte hartu duten 9 pertsonek 
lanpostu ezberdinetan 
kontratua lortu dute.

FORMAKUNTZA
•  LANPOSTU ERABAKIGARRIEN 

KUDEAKETA
Formakuntzan inbertsio 
handia egin da desgaitasuna 
duten pertsonek erakundeko 
lanpostu erabakigarrietan lan 
egiteko aukera izan dezaten. 
Ad-hoc formazioetan inbertitu 
da, desagitasuna duten 
40 pertsona baino gehio 
trebatzeko, salbuespen gisa, 
ikaskuntza-kurba luzeak dituzten 
lanpostuetan. 

•   ZERBITZU OKUPAZIONALETIK 
ENPLEGURA ZUBIAK 
ERAIKITZEN 

Ostalaritza eta Marketing 
jardueretan enplegura “zubiak” 
ahalbidetzen dituzten ibilbideak 
zabaldu egin dira. Orain arte, 
formakuntza mota hau industria 
sektorean ematen zen nagusiki, 
baina beste jardueretara 
eramatea aurreikusten da.

OHIKO MERKATUA 
Desgaitasuna duten pertsonak ohiko 
merkatuan txertatzea lehentasun bat 
da GUREAKentzat; geroz eta pertsona 
gehiagok ohiko lan merkatura salto 
egiteko aukera izatea eta, aldi 
berean, lanpostu horiek garapen 
profesional aberatsa ahalbidetzen 
dutela bermatzea. Aurten, besteak 
beste, formakuntza berria eman da 
ohiko enpresetan kontratatu dituzten 
pertsonen lan ingurunea osatzen 
duten pertsonentzat. Honen helburua 
da lan prestatzailearekin harremana 
estutzea zalantza eta hausnarketak 
erraz argitu ahal izateko. ECA (Empleo 
con Apoyo) eta Pauso Berriak 
(Gureakek eta Atzegik sustatuta) 
batuta, 54 kontratazio berri lortu dira 
ohiko merkatuan eta aurreko urtetako 
joera mantentzea lortu da. Kontratazio 
horietatik % 76 laguntza-premia 
gehien dituzten pertsonak izan dira. 

ZERBITZU OKUPAZIONALA
2018an enplegura 51 pertsona 
pasa dira eta horri esker 
Zerbitzu Okupazionalean 
pertsona berriak sartu dira. 
Bestalde, Marketingeko 
Tratamendu Dokumentalaren 
jarduera abian jarri da eta 
arreta zerbitzua indartu da 
egituratu gabeko espazio 
eta aldietan, esaterako, 
atsedenaldi, jangela, 
etabarretan. Azkenik, 2018an 
Zabala Social Lab eredua 
guztiz inplementatu da. 
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AUKERABILITY ETA 
GAZTEABILITY
AUKERABILITY (Europako 
Gizarte Funtsak %50ean eta 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
%25ean kofinantzatua) 
programaren helburua 
desgaitasuna duten 
pertsonentzat merkatu hobi 
berriak bilatzea da. 2018an 
41 lanpostu berri kudeatu 
dira eta 48 praktika egin 
dira ohiko merkatuan. 

GAZTEABILITY programa 
2018an amaitu da, honi 
esker desgaitasuna duten 
ia 40 pertsonek, 30 urte 
baino gutxiagorekin, ohiko 
enpresetan praktikak 
egiteko aukera izan dute. 
Jarduera berriak ezagutu 
eta trebetasun eta ezagutza 
berriak barneratzeaz gain, 
pertsona horietatik lau 
kontratuak izan dira praktika 
aldia amaitu denean. 

http://www.gureakitinerary.com
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