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HITZAURREA

AURREIKUSI EZIN ZEN 
AGERTOKI BERRI BATEN 
AURREAN
Horrela suertatu zen, hain zuzen ere, 2019ko ekitaldiari 
dagokion memoriaren aurkezpena idaztear geundela, 
jakinda urte ona ixten ari ginela, bereziki gure enpresa-
eredua sendotzeko aurrerapauso berri bat ematen ari 
ginelako.

Halaber, ekitaldiak koherentzia-maila handia islatzen du 
zifren eta lorpenen artean, laguntza-premia gehien duten 
pertsonen laneratze-ehunekoari dagokionez: %65,3koa 
izan da. Gainera, autofi nantzaketa-maila % 79 inguruan 
mantendu da, datu interesgarria erakunde publikoekiko 
mendekotasun txikiagoa duelako eta “negozioen” 
kudeaketa ibilbide pertsonalen banakako kudeaketarekin 
orekatzeko gaitasuna duelako.

Ahaztu gabe gure enpleguei eusteko erronka berriei aurre 
egin diegula, hala nola automatizazio- eta robotizazio-
prozesuei, lan-karga eta merkataritza-zorroa maila onean 
mantenduz. Horren guztiaren ondorioz, 173 pertsona berri 
sartu dira lantaldean (% 72 laguntza-premia handien dituzten 
pertsonak), eta pertsona horiek dagoeneko handia zen 
lantaldera gehitu dira. 

Hala, bere eskakizun eta konplexutasunagatik erronka 
bat izaten jarraituko zuen 2020 aurreikusten genuenean, 
baina gure arrakastarekin eta orekarekin jarraitzeko gai 
sentitzen ginenean, hain zuzen ere “zalantzazkoa” baina 
“aurre egiteko modukoa” den agertoki bati aurre egiten 
ari ginela uste genuenean, planeta-eskalako tsunami biral 
horretara iritsi gara. Panorama berri honek aurreikusi gabeko 
eta aurreikusi ezin den joko-zelai batean jartzen gaitu, 
non ziurgabetasunak ugaritzen diren. “Etorkizun berrira” 

egokitzeko oinarriak birkokatzeko baliabide 
ona da (daukagun bakarra) (batzuen hitzetan 
normaltasun berria), non guztiok baikaude 
pobretuago, ahulago eta laguntza handiagoarekin 
diskriminazio positiboko neurrien eskarian. 
Beraz, solidaritate-eskatzaile berriak eta premia 
handiagoa dutenak, instituzionalak zein pribatuak, 
lehiatuko dira uneren batean geureak izango 
zirela uste genuen laguntza publikoak lortzeko.

GUREAK eta hura osatzen duten talde profesional 
guztiek inoiz baino hobeto egin beharko dute lan, 
eta, gainera, eszenatoki berriak interpretatzen jakin 
beharko dute, bai “lana” egiteko baliatzen ditugun 
bezeroenak, bai pertsonen lehentasun-eskalarenak, 
neurri handi batean kalteberak baitira, eta gure 
zeregin guztiaren HELBURU izaten jarraituko baitute 
(letra larriz).

2021ean esperoko “txertoa” izango dugu, baina 
bitartean, 2020a amaitu bitartean, “igeri egitea 
eta arropa gordetzea” tokatzen da. Zalantzarik 
gabe, GUREAKek “garai” berri hau kudeatzen 
jakingo du, eta bezeroen balio-katean erabilgarri 
izaten jarraituko du, baita eskatzen dizkiguten 
programa publikoen laguntzaile aktibo izaten ere, 
gizarte-ekonomiaren ikuspegitik, zor zaizkigun 
pertsonen zerbitzura.

IÑAKI ALKORTA

GUREAKeko presidentea

URTE ONA IXTEN 
ARI GINEN, BEREZIKI 
GURE ENPRESA-
EREDUA SENDOTZEKO 
AURRERAPAUSO BERRI BAT 
EMATEN ARI GINELAKO

PANORAMA BERRI HONEK 
AURREIKUSI GABEKO 
ETA AURREIKUSI EZIN 
DEN JOKO-ZELAI BATEAN 
JARTZEN GAITU, NON 
ZIURGABETASUNAK 
UGARITZEN DIREN



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.

IKUS BIDEO KORPORATIBOA

1975. URTEAN SORTU ZENETIK 
EUROPAN ERREFERENTE BIHURTU 
DEN INKLUSIO SOZIOLABORALEKO 
EREDU ENPRESARIALA SORTZEA 
LORTU DU

EGUN, 5.989 
PERTSONEK 
OSATZEN DUTE 
GUREAK TALDEA, 
HORIETATIK %82K 
DESGAITASUNA 
DUTE

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

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

Egun, 5.989 pertsonek osatzen dute GUREAK taldea, 
horietatik %82k desgaitasuna dute eta jarduera lehiakorrak 
ditu industria, zerbitzu eta marketineko sektoreetan. 

GUREAK, GAITASUNAK LANTZEN



PERTSONAK
2019AN TALDERA 
SARTU ZIREN 
PERTSONEN %72 
LAGUNTZA-PREMIA 
HANDIENAK ZITUZTEN 
PERTSONAK ZIREN

4.899
DESGAITASUNA 
DUTEN 
PERTSONA

5.989
PERTSONA 
GUZTIRA

Zerbitzu 
okupazionala

862
Lanpostu
5.127

%82

%65,3

GIZA TALDEAREN OSAERA
*  Laguntza-premia 

handienak dituzten 
pertsonak: %65 baino 
gehiagoko adimen-
desgaitasuna, gaixotasun 
mentala, zentzumen 
desgaitasuna edo 
desgaitasun fi sikoa.

3.201
LAGUNTZA-PREMIA HANDIENAK 
DITUZTEN PERTSONAK*

TALDEAREN BILAKAERA (2014-2019)
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1.090

399
1.618

1.3831.499

Desgaitasun 
intelektuala

Gaixotasun mentalaDesgaitasun 
fi sikoa

Zentzumen 
desgaitasuna

Desgaitasunik gabe %27 

 %23 %25

%7

%18 



PERTSONAK

LANPOSTUEN 
EGOKITZAPENETAN 

EGINDAKO INBERTSIOA

 172.000
FORMAKUNTZA ordu

1,9 milioi €

PERTSONAK ESKUALDEKAENPLEGAGARRITASUNA

467 PERTSONEK  
urrats berriak eman dituzte 
ibilbide profesionalean

GUREAKetik ohiko 
enplegura pasa dira

24 

Okupazionaletik enplegura pasa dira
36 

Borondatezko 
lan aldaketa 
egin dute

14 

TALDEAREN BANAKETA ADINAREN ARABERA

1.159

2.058

1.535

1.237

Senior (56 urte baino gehiago)

Heldutasuna ( 46 eta 55 urte bitartean) 

Helduaroa (36 eta 45 urte bitartean) 

Gaztetasuna (35 urte baino gutxiago) 

Kategoria profesionalean gora egin dute 
(erregimen profesionala aldatu gabe)

393 

TALDEAREN BANAKETA GENEROAREN ARABERA

EMAKUMEZKOAK 
2.373 GIZONEZKOAK 3.616

% 60.4 % 39.6 

ARABA 318

NAVARRA 197

OTROS 106

OHIKO LAN MERKATUA

104 TXERTATZE

51
Kontratazio

21
Zerbitzu 

Okupazionaleko 
plaza

32
Praktika

OTROS OTROS 

NAVARRA NAVARRA 

ARABA ARABA ARABA ARABA 

BIDASOA BEHEA 521

OARSOALDEA 656

TOLOSA 428

GOIERRI 333

DEBAGOIENA 546

DEBABARRENA 339

UROLA ERDIA 184

UROLA GARAIA 203

UROLA KOSTA 240

DONOSTIALDEA 1.918



DATU EKONOMIKOAK
GUREAK TALDEKO EMAITZA BATERATUAK 
2019-12- 31/ Zergen aurretik / Mila €tan emandako zifrak

GASTU KONTZEPTUA 2017 2018 2019 ALDAKETA %
1. Kanpo erosketak eta gastuak 158.608 157.781 144.748 -13.033 % -8,26 

2. Langileen gastuak 107.700 115.431 118.870 3.439 % 2,98 

2.A. Desgaitasunik gabeko langileak 25.848 28.463 28.330 -133 % -0,47 

2.B. Desgaitasunen bat duten langileak 58.126 62.169 64.664 2.495 % 4,01 

Erregimen okupazionaleko pertsonak 2.021 1.919 1.874 -45 % -2,34 

2.C. Gizarte segurantza 22.517 23.581 24.633 1.052 % 4,46 

2.D. Beste gastu sozialak 1.209 1.218 1.243 25 % 2,05 

3. Amortizazioak 7.280 7.938 8.325 387 % 4,88 

4. Ustiapeneko beste gastuak 13.572 13.226 11.782 -1.444 % -10,64 

TOTAL GASTOS 287.160 294.376 283.725 -10.651 % -3,62 

DIRU-SARRERA KONTZEPTUA 2017 2018 2019 ALDAKETA  %
1. Salmentak 248.331 250.799 238.278 -12.521 % -4,99 

1.a. Bitarteko salmentak 70.959 67.606 51.785 -15.821 % -23,40 

1.b. Berezko salmentak 177.372 183.193 186.493 3.300 % 1,80 

2.- Ustiapeneko beste diru-sarrerak 46.433 49.478 56.168 6.690 % 13,52 

2.a. Foru Aldundiaren diru-laguntza 6.593 6.740 6.909 169 % 2,51 

2.b. Lanbideren (G.V.) diru-laguntza 17.858 19.464 24.028 4.564 % 23,45 

2.c. Beste diru-sarrerak 3.768 3.729 4.443 714 % 19,15 

2.d. G.S. hobaria 18.214 19.545 20.788 1.243 % 6,36 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 294.764 300.277 294.446 -5.831,00 % -1,94 

GUZTIRA (Zergen aurretik) 7.604 5.901 10.721 4.820 % 81,68 

GUREAKEN INBERTSIOEN BILAKAERA 
Mila €tan emandako zifrak

10 M €TIK GORAKO IRABAZIAK 
TALDEAN INBERTITUKO OSO-OSORIK, 
BESTEAK BESTE, LEHIAKORTASUNA, 
JASANGARRITASUNA ETA EREDUAREN 
KALITATEA INDARTZEN DUTEN 
EKIPAMENDUETAN.  

2017 2018 2019
IBILGETU MATERIALA
Lurzoru eta eraikinak 6.184 8.573 2.583

Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu ez-materiala 7.065 7.920 4.558

HIGIEZINEN INBERTSIOAK
Lurzoru eta eraikinak 1.155 2 601

Ibilgetu ukiezina - 143 -23

GUZTIRA 13.249 16.638 7.719



DATU EKONOMIKOAK

GIZARTE-ITZULKETA

SALMENTETATIK ERATORRITAKO 
FINANTZIAZIOA

% 79 

1   Enplegu-zentro 
Berezien jarduera 
profesionalentzako 
laguntza unitateak. 

2 Zerbitzu Sozialak.
3  Pentsio ez 

kontributiboak.

 Zergak  50.184.431,20 € 

 Soldatak 79.382.000,00 € 
  Gizarte Zerbitzuetan 
aurrezpena2  14.142.520,00 € 

 PEKetan aurrezpenak3  3.682.408,80 € 

Laguntzak: 

 Lanbide  24.028.000,00 €
 GFA hitzarmena  6.909.000,00 €
 UAAP1 eta beste batzuk 2.579.000,00 €

 G.S. Bonifi kazioak  20.788.000,00 €

GUREAKek sortutakoa: 
  147,4 milioi €

3 €

1 €

JASOTAKOA GUZTIRA: 54.304.000,00 € SORTUTAKOA GUZTIRA: 147.391.360,00 €

GUREAKek 
ERAKUNDEetatik 
jasotzen du:
54,3 milioi €

Erakundeetatik jasotzen 
den 1€ bakoitzeko, 
1€ itzultzen da zergetan



DIBISIOAK

Industrial dibisioak 
jarduera-mailari eutsi 
dio eta taldeari ekarpen 
handiena egiten diona 
izaten jarraitzen du, halere 
errentagarritasunaren 
jaitsiera progresiboa 
jasan du, batez ere 
automobilgintza-
merkatuaren kostuen 
igoeragatik eta tentsio 
ekonomikoagatik. 2019an 
Mexikon instalazio 
produktibo berria 
irekitzeko apustua egin du 
sektorean iraunkortasuna 
eta jarraitutasuna 
bermatzeko, izan ere, 
bezero multinazionalek 
hornitzaile globalak 
eskatzen baitituzte. 

PLANTA BATEN IREKIERA 
MEXIKON 
Automobilgintzaren sektorearen 
iraunkortasuna eta jarraitutasuna 
bermatzeko helburuarekin, non 
bezero multinazionalek hornitzaile 
globalak izatea eskatzen duten, 2019an 
GUREAKek Mexikon ekoizpen-planta 
bat ireki du, desgaitasuna duten 
pertsonentzako enplegu-aukerak 
sortzeko helburua partekatzen 
duen tokiko partner baten eskutik. 
Proiektu honen helburua da ezarpen 
produktibo bat izatea, NAFTA eremuan 
automobilgintzako bezeroen beharrak 
asetzeko, eta horrela Gipuzkoan lan-
karga mantendu ahal izateko. 

SISTEPLANT SARIA
Prozesuen eraldaketaren bidez 
enpresen lehiakortasuna hobetzean 
espezializatutako Sisteplant 
ingeniaritzak GUREAK Industriali 
eman dio plantaren kudeaketako 
bikaintasun-saria. Ezarritako soluzioak 
eta metodologiak erabiliz beren 
kudeaketa-adierazleen bilakaera onena 
izan duten bezeroen lana aitortu du 
Sisteplant enpresak. 

TALGO ETA AVLOREN ESLEIPENA
Talgo enpresak GUREAKi esleitu dio 
Madrid eta Rivabellosako (Araba) 
lantegietan ekoiztutako 30 AVE trenen 
motorrerako kable-konposizioen, autoen 
arteko konexioen eta barneko kableen 
fabrikazioa. Horrez gain, CPE3k AVLO 
izeneko Renferen kostu txikiko abiadura 
handiko trenaren proiektuan parte hartu 
du. GUREAK Industrialek motorrerako 
kable-kitak (lokomotorarako, autoen arteko 
konexioak) egiten ditu Las Matas (madrid) 
eta Rivabellosako (Araba) lantegietan.

WORLD CLASS SUPPLIER 
THYSSENKRUPP ESPAINIARENTZAT
GUREAKek “World class supplier” 
titulua lortu du Espainiako Thyssenkrupp 
enpresarentzat, esparru elektrikoan 
nazioarteko lehen hornitzailean bihurtuz. 
Kalifi kazio honek munduko edozein tokitatik 
eskaerak jasotzeko aukera emango dio.

FIAT CHRYSLEREN IBILGAILU 
ELEKTRIKOAK 
U-Shin enpresak proiektu berri bat esleitu 
dio GUREAK Industriali FCA-332 BEV 
ibilgailu elektrikoarentzat. GUREAKen 
instalazioetan egiten den lana alboko 
ateak irekitzeko sisteman integratuko da. 
Plastikozko hiru piezaz osatuta egongo 
da, eta horietako bi Hernaniko plastikoa 
injektatzeko instalazioan egingo dira.

gureakindustrial.com 

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

JARDUERAK

Datuak €tan

ZONALDE GEOGRAFIKOEN ARABERAKO SALMENTAK

2017 2018 2019 %
(2018-2019)

Gipuzkoa 14.542 14.711 15.903  % +8,10

Espainia 64.856 59.337 59.795 % +0,07

Esportazioa 24.034 28.899 33.795 % +16,94

GUZTIRA 103.433 102.991 109.495  % +25,11

OFFSHORE AEROSORGAILUAK
GUREAKeko CPE2n offshore 
aerosorgailuetarako potentzia eta aginte 
kableak fabrikatzen ari dira, bai Europako 
Vestasentzat bai Rotterdameko General 
Electrics Aerogenerator-entzat ere. Itsasoan 
kokatutako errotek eguraldiaren gorabeherak 
jasan behar dituzte, hala nola, haize bortitzak 
eta olatuak. Egoera horretan, hegalak 
kaltetuak gerta daitezke, eta pitzadurak edo 
hausturak eragin ditzakete. Hori saihesteko, 
kable/zunda batzuk jartzen dira barruan, hegal 
horiek berotzeko. 

INPLANT BAT IRIZAR E-MOBILITY 
ENPRESAN 
2019an zehar, Irizar e-mobilityn inplant bat 
garatu eta fi nkatu da, autobusen sektoreko 
enpresa liderra. Lankidetza horri esker, 
desgaitasuna duten bederatzi pertsona 
ari dira egunero autobusetarako bateria 
elektrikoak fabrikatzen. Baterien packak 
GUREAKeko Tolosako instalazioetan egindako 
aurremuntaietatik abiatuta muntatzen dira.



DIBISIOAK

Zerbitzuak dibisioak tokiko bezeroei zerbitzua emateari eta 
administrazio publikoko esleipenei lotutako jarduera du. 
Aurten, jarduera- eta errentagarritasun-mailari eutsi dio, 
hobekuntza nabarmenarekin Garbitasunaren jardueran.

BARNE BIRDEFINIZIOA
Dibisioaren organigrama birdefi nitu 
da zeharkako hiru arlo berrirekin: 
pertsonak, komertziala eta bulego 
tekiniko arloak aurreko prebentzio 
arloari gehitu zaizkio. Lau arloek 
jarduerei euskarria ematen diete, 
dibisio bakar eta bateratuaren 
kontzeptua bultzatuz eta horri zentzua 
emanez. Antolaketa honekin lan 
egiteko modu estandarizatu, erraz eta 
operatiboa bilatzen da.

 

LANEKO ARROPA ETA EPIAK
Dibisio guztien eta prebentzio-arloaren 
ordezkaritza duen lantalde batek 
laneko arroparen eta EPIen hornitzaile 
berri bat hautatu du eta GUREAKen 
erreferentzia-katalogo berria sortu du. 
Hainbat bilera egin ondoren lantaldeak 
Seyprel enpresarekin lankidetza-
harreman bat hastea erabaki du.

MISIOAREKIN LERROKATZEA 
Jarduera misioarekin lerrokatuta 
mantentzeko ariketa garrantzitsua egin 
da dibisioan. Kalitatezko lanpostuak 
sortzean eta mantentzean jarri da 
indarra. Horrela, laguntza-premia 
gehien dituzten pertsonentzat 
gutxieneko kalitatea bermatzen ez 
dituzten lanpostuak baztertu egin dira, 
batez ere autonomia handia eskatzen 
duten pertsona bakarreko lanpostuak. 

• Elikadura eta osasuna
• Vending
• Berdea 
• Garbiketa eta ikuztegi 

industriala
• Establezimendu kudeaketa 

integrala
• Zerbitzu osagarri eta 

asistentzialak

JARDUERAK

gureakzerbitzuak.com 

PERTSONAK ETA PROZESUAK
2019an, 28 proiekturi ekin zaie 
prozesuen ingeniaritzaren esparruan. 
Proiektuen eragina azpimarragarria da, 
desgaitasunen bat duten 14 pertsona 
sartu dira, eta horietatik 10 laguntza-
premia handienak dituzten pertsonak 
dira. Inpaktu aipagarriena elikaduraren 
arloan gertatu da; gainerako dibisio 
eta jarduerak ere proaktiboak eta 
bideratzaileak izan dira eremu 
horretan.

ERALDAKETA DIGITALERAKO 
PLANA
Zerbitzuen dibisioa eraldaketa digitaleko 
prozesu batean murgildu da, eta barneko 
prozesu operatiboetatik heldu zaio, 
errentagarritasun-, efi zientzia-, produktibitate- 
eta kostu-ratioak hobetzeko asmoz. Kanpo-
proiekzioaren eta merkatu-ikuspegiaren 
ikuspegitik, bezeroarengan jarri nahi da fokua, 
eta balio horri eraldaketa-prozesutik bertatik 
ekarpena egin. 

IKUZTEGI BERRIA
2019an Gureak Ikuztegiak oiartzuneko 
Lanbarren industrialdeko instalazio berrietara 
lekualdatu du garbitegi industrialaren 
jarduera, sei milioi euro inguruko 
inbertsioarekin, lantegia azken teknologiarekin 
hornituta dago. Lantoki berriak aukera 
ematen du. Jarduerari eraginkortasuna 
eta produktibitatea nabarmen 
areagotzea. Proiektu berri 
honetarako, Gureak 
ikuztegiekin lotu da, 
estatuko ikuztegi-talde 
handienetako bat eta 
Europako erreferenterik 
handienetako bat. 



DIBISIOAK

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

JARDUERAK

Marketing dibisioak jardueraren 
eta marjina gordinaren 
egonkortasuna lortu du 
marketing-zerbitzu integral 
gisa duen posizionamendua 
sendotzeari esker, eta merkatu-
hobi berriak bilatzeari ekin dio.

BULEGOEN BERRIKUNTZA
Bulego nagusien berriztatzeari esker, 
etorkizuneko erronkei aurre egiteko lan-
eremu berriak sortu dira. Lanpostuak 
ergonomiaren printzipioak kontuan 
hartuta diseinatu dira, eta espazio 
zabalak sortu dira, argi naturalarekin 
eta eroso lan egiteko. Contact 
center, Marketing -online eta egitura 
jardueretako espazioak berritu dira. 
Gainera, teknologikoki prestatutako 
hiru gela berri egin dira, dagozkien 
pantailekin eta baita kafe-makina duen 
atseden-gune bat ere. 

KONTRATU AIPAGARRIEN 
ESLEIPEN ETA BERRITZEA
2019ko esleipen aipagarrienak hauek 
dira: 

• Gipuzkoako Foru Aldundiak posta 
banatzeko lehiaketaren esleipena, 
banaketa unitatea fi nkatzen 
lagunduko duena. 

• Donostiako Udalak udal artxiboko 
dokumentu-ondarearen funtsak 
digitalizatzeko eta indexatzeko 
lehiaketa esleipena 3 urterako. 

• Donostialdeko ESIarentzat zaintza 
eta digitalizazio lehiaketaren 
esleipena 5 urterako. Proiektu 
honek 7 lagunentzako jarduera 
dakar, horietatik lau laguntza-
premia handienak dituzten 
pertsonak dira. 

• Vuelingekin 2 urterako kontratua 
berritzea back offi ce lanetan eta 
Giza Baliabideen eta Legezko 
Baliabideen Sailarentzat 
espedienteen digitalizioan Proiektu 
honek 30 pertsonentzako jarduera 
ekar dezake.

gureakmarketing.com 

LOGISTIKA JARDUERAREN 
SUSTAPENA 
2019ko bigarren seihilekoan, 
Errenteriako eta Kataluniako 
instalazioen edukiera handitu da beste 
3.380 pallet-entzat, eta guztira 9.769 
pallets edukitzera iritsi da.

ERALDAKETA DIGITALA 
E-learning (evol campus) plataforma 
bat diseinatu da, edukien alderdi 
teoriko zein praktikoan prestatzeko, 
denbora laburragoan eta ekoizpen-
lanaren benetako ingurunea 
simulatuz. Plataforma intuitiboa 
da, ad hoc ebaluatzeko edukiak 
eta metodologiak erraz eta azkar 
kargatzeko aukera ematen duena.
Era berean, jarraipena eta bilakaera 
egiteko aukera ematen du, 
ikaskuntzaren eta lan-jardunaren 
ebaluazioak egiten ditu prestakuntza-
prozesuaren edozein unetan, eta 
etengabe egokitzen du pertsona 
bakoitzaren prestakuntza-beharretara.

MERKATU-HOBI BERRIAK 
Baliabide berri bat sartu da 
Nazio Batuetan eta Europako 
komunitate ekonomikoan 
egon daitezkeen merkatu-
nitxoak aztertzeko, GUREAK 
Marketingen eskaintza 
integralari erantzungo dioten 
aukera berriak bilatzeko 
helburuarekin. Gainera, linea 
berri bat sortu da Dokumentuak 
Tratatzeko Unitaterako, 
espedienteak digitalizatzeko 
sinadura biometrikoarekin, 
Metapostarekin eta 
Edataliarekin lankidetzan. Ildo 
berri horri esker, unitateko 
jarduera zabaltzen ari da eta 
hainbat enpresatako Giza 
Baliabideen sailetan sartzea 
ahalbidetu du.

IKUS BIDEOA



DIBISIOAK

Itinerary dibisioak bere paper 
egituratzailea indartzen jarraitu 
du GUREAKen baitan; zeharka 
dibisio guztietako estrategiak eta 
ekintzak lerrokatuta mantentzen ditu 
Taldearen misioarekin; prestakuntza-
programak eta -baliabideak sortzen 
ditu, prozesuak egokituz banakako 
ibilbideak eskaintzeko. Gainera, laguntza-premia 
handienak dituzten pertsonen inklusioan inplikatuko 
den kolaboratzaile sarea sortu du Gipuzkoako 
enpresen artean.

OINARRIZKO 
PRESTAKUNTZA 
PROFESIONALA 
2019an Oinarrizko 
Lanbide-heziketako bi 
espezialitate jarri dira abian: 
merkataritza-zerbitzuak eta 
administrazio-zerbitzuak. DBH 

IKASKUNTZA-
KOMUNITATEA 
Ikaskuntza-komunitate bat 
sortu da, desgaitasuna duten 
pertsonen gizarteratzea 
eta laneratzea ahalbidetu 
duten egokitzapenak 
partekatzeko, batez ere 
laguntza-premia gehien dituzten 
pertsonenak. Komunitatean 
zehazten dira GUREAKeko 
enpresetan, inplant-etan 
eta ohiko enpresetan 
egindako egokitzapenak. 
Ikaskuntza-komunitate honek 
egokitzapena hitzaren zentzurik 
zabalenean egiten du lan eta 
lanean dihardu prozesuen 
egokitzapenen gakoetan, 
sekuentziazioan, ingurune 
bideratzailean, laguntza 
didaktikoetan eta abarretan, 
arrakasta-kasuetan giltzarri 
direnak. 

PRESTAKUNTZA DUALA 
Lanpostu zailei modu 
selektiboan heldu zaie, eta 
prestakuntza dualeko hainbat 
ekimen abiarazi dira lanpostu 
horietara orientazioa izan 
dezaketen desgaitasuna duten 
pertsonei prestakuntza emateko. 
Formazio dualak makinista- eta 
aginte-postuetarako bideratu 
dira batez ere. Halaber, 
prestakuntza duala zubi gisa 
erabili da, garbiketan, industrian, 
ostalaritzan eta marketinean 
zerbitzu okupazionaletik 
enplegura igarotzeak egon 
daitezen.

ZERBITZU OKUPAZIONALA
Erabiltzaileen garapen pertsonala 
eta profesionala bermatzeko 
ekintzak egiten jarraitu dira: 
Bidean programaren eskaintza 
egituratu da eta ibilbide 
pertsonaletan sakondu da, 
arreta hobea eskaintzeko 
helburuarekin, igarobideen 
uneak identifi katzeko oinarrizko 
tresna gisa; halaber, pertsonan 
zentratutako plangintza-tresnak 
birdefi nitu dira, informazio 
estrategikoa modu arinagoan 
partekatzeko eta pertsonaren 
parte-hartzea errazteko. Azkenik, 
beste ekintza batzuen artean, 
teknologia berriak eta sare 
sozialak erabiltzetik eratorritako 
arriskuen prebentzioari buruzko 
prestakuntza bat jarri da abian, 
Ertzaintzarekin lankidetzan. 

GIZARTERATZEAK 
INGURUNE ARRUNTEAN 
Hainbat ekintza abiatu dira 
laguntza-premia gehien dituzten 
pertsonak ingurune arruntean 
gizarteratzea sustatzeko; horien 
artean, nabarmentzekoa da 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
2020 urterako antolatu duen 
EPE (enplegu publikoaren 
eskaintza) prozesuan pertsonei 
eskaini zaien laguntza. Halaber, 
sentsibilizazio-saioak sustatzen 
jarraitu da desgaitasunen bat 
duten pertsonen txertaketak 
dauden erakunde eta talde 
guztietan, txertaketa horien 
abantailak euren ingurunean 
ezagutzera emateko. 
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AUKERABILITY 
2019an hainbat programa sustatu 
dira Aukerability proiektuaren 
baitan. Proiektua Europako Gizar-
te Funtsak eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak kofi nantzatzen dute. 

Proiektu honen bidez, 
desgaitasuna duten pertsonen 
enplegagarritasuna hobetu nahi 
da eta kolektiboarentzat lanpostu 
berriak sortu. 

Proiektu honetan 2019an 
egindako jardueren emaitzak 
(prestakuntza duala, ingurune 
arrunteko praktikak, merkatu-ho-
bi berrien bilaketa eta lanpostu 
eta prozesuen egokitzapena) 
honako hauek izan dira: 

• 2019an zehar Aukerability 
programetan parte hartu duten 
pertsonak: 86 

• Enplegagarritasuna hobetzeko 
formakuntza edo kualifi kazioa 
jaso duten pertsonak: 23 

• Lan-kontratua lortu duten edo 
enpleguan hobekuntzaren bat 
izan duten pertsonak: 75.

amaitu ez duten, baina lanbide 
bat ikasten jarraitu nahi duten 
desgaitasuna duten pertsonei 
erantzuteko diseinatutako 
heziketa-zikloa da. LH Ortzadar 
ikastetxeekin elkarlanean 
eta Eusko Jaurlaritzaren 
laguntzarekin abian jarri da. 
Prestakuntza oso indibidualizatua 
da, ikasteko metodologia 
aktiboetan oinarritua eta 
teknologia berriak aplikatuta. 
Prozesu osoan zehar, enpresen 
inplikazioa bilatzen da, ikasleak 
laneratzeko prestatzen joateko. 
2019an, oinarrizko LHko hiru 
ikaslek bi asteko egonaldia 
egin dute Finlandiako zentro 
laguntzaile batean, Erasmus+ 
programaren bidez.
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