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Hitzaurrea

koNtrakorroNteaN
Horrela sentitu ginen pasa den ekitaldian gure kudeaketa osatzen 
duten hainbat elementurekin. aurreko urteek iradokitzen zigutenarekin 
alderatzen badugu, ez da gai berria, eta gainera, gure enpresaren 
definizioarekin bat egiten duen kontzeptua da. 

Hortan ari baikara: herritarren gehiengoak baino zailagoa duten 
pertsonei lana eta okupazioa ematen. eta are gehiago goaz 
“kontrakorrontean”, desgaitasuna duten pertsonen artean laguntza 
behar gehien dituzten pertsonei lehentasuna ematen diegunean. 

Baina nola ez, aldeko korronteak ere ditugu bidailagun, besteak 
beste, gure bezeroen eskutik bizi dugun ekonomiaren bilakaera eta 
industriaren hazkuntza. izan ere, bezeroekin batera haztea ahalbidetzen 
digun partner harremanaren alde egindako apustuak, merkatuaren 
tentsioa mantentzen eta gure lehiakortasuna nola saritzen duten 
ikusarazi digu. 

apustu honek inbertsioa suposatzen du. alde batetik, berrikuntzan 
inbertitzen dugu etengabe, horren adibide dira; Valeo-rekin batera 
erregistratu berri dugun patentea; ireki ditugun eroski/City saltokiak edo 
SPriren eskutik sortu ditugun e-commerce plataformak. 

Gure lehiakortasuna hobetzeko eta gure lanari eta bezeroei balio 
erantsia eskaini ahal izateko inbertitzen dugu. Baina, aldi berean, 
ikerkuntzan ere inbertitzen dugu desgaitasuna duten pertsonentzat 
lanpostuak egokitu ahal izateko. Zeregin honetan, duela bost urtetik 
hona 1,13m€ inbertitu ditugu batezbesteko urtero. 

Gure lan-taldearen enplegagarritasuna hobetzea da gure erronka 
handienetakoa, eta horretarako ezinbestekoa da gaitasunen inguruan 
jardutea, eta ez desgaitasunaren inguruan. Barne-igarotze eta Zerbitzu 
okupazionaletik enplegura pasa diren pertsonez gain, 47 pertsonek 
kontratu berria lortu dute ohiko merkatuan Gureaken laguntza eta 
jarraipenari esker. Gureaken garatzen ditugun lan-aukerak gustuko 
ditugu, baina biziki maite ditugu ere, beste enpresa eta erakundeekin 
elkarlanean gure langileen etorkizuna eta ongizatearen alde egiten 
duten ekimenak. 

Gure lehiakortasuna 
hobetzeko eta Gure 
lanari eta bezeroei 
balio erantsia 
eskaini ahal izateko 
inbertitzen duGu

Honela, 2016an autofinantziazio, 
hau da, salmentetatik eratorritako 
zifra altuena jo dugu, %84arekin. 
Horri, Lanbide eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiko programen finantziazio 
bide egonkorrak gehitzen 
badizkiegu, ekitaldi positiboa itxi 
dugula esan dezakegu.emaitza 
honek gure zentro eta azpiegituren 
kalitatea hobetzea ahalbidetzen 
digu eta, aldi berean,aurrekontu 
publikoetatik jasotzen dugun dirua 
baino gehiago itzultzen dugula 
berma dezakegu. Beraz, eustea eta 
lanean jarraitzea besterik ez zaigu 
geratzen, beharrezkoak baikara 
lurraldearen gizarte orekarako eta 
hemengo pertsona askorentzako.

IñakI alkorta
GUrEakeko presidentea



Sarrera

euroPaN 
erreFereNte 
DeN ereDu 
eNPreSariaLa
Gureak enpresa-taldeak desgaitasuna duten 
pertsonei zuzendutako lan aukera egonkorrak sortu 
eta kudeatzen ditu, bereziki adimen-desgaitasuna 
dutenentzat Gipuzkoan. 1975 urtean sortu 
zenetik europan erreferente bihurtu den inklusio 
soziolaboraleko eredu enpresariala sortzea lortu du. 

egun, 5.000 pertsona baino gehiagok osatzen dute 
taldea, horietatik %83k desgaitasunen bat dute 
eta jarduera lehiakorrak ditu industria, zerbitzu eta 
marketineko sektoretan. 

GUREAK talde sendo eta dibertsifikatua da eta 
inklusio sozio-laborala eskaintzen du ingurune 
profesional eta lehiakorrean. 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.

Gureak talde sendo 
eta dibertsifikatua 
da eta inklusio sozio-
laborala eskaintzen du 
inGurune profesional 
eta lehiakorrean



2016ko MuGarriak 

✔ ✔ ✔

ikuSi aLBiSteGia

teknoLoGia Berriak  
eta deSGaitaSuna 
Gureakek eta Donostiako axular Lizeoak 
desgaitasuna duten haurren heziketa 
inklusiborako oinarriak finkatzeko europar 
programa batean parte hartu dute. 
Gipuzkoar irakaslegoari zuzenduta dagoen 
programa honi esker, profil hori duten 
ikasleen onurarako teknologia berriak 
erabiltzen irakatsi zitzaien. Bi urteko 
iraupena izan du programak eta pasa 
den uztailean amaitu zen. Gureak eta 
axular Lizeoaz gain beste hiru nazioarteko 
erakundek ere parte hartu dute proiektuan; 
elpendu, Bariko Salvemini Lizeoa eta Gale 
elkartea, Holandan homofobiaren aurka 
borrokatzen duen elkartea. Proiektuaren 
izena LeGop da (Learning Good Practices 
in european Countries) eta erasmus+en 
baitan kokatzen da.

aitorpen akadeMikoa
Pasa den ekainean urkullu lehendakaria 
Goyenechera bisitan etorri zen Cristina uriarte 
eta angel toña sailburuekin batera. Bisitan zehar 
lehendakariak ezagutzera eman zuen Gureak 
Lanbide Heziketako oinarrizko eta maila ertaineko 
zentro homologatua bihurtuko dela. aitorpen 
honi esker datorren ikasturtean Gureak 2.000 
orduko formazio teoriko-praktikoa eskaintzen 
hasiko da. Formazioak bloke komunak izango ditu 
eta DBHko ziurtagiria jasotzea ahalbidetuko du. 
Halaber, aukeratutako espezialitatearen inguruko 
blokeak ere izango ditu. 

eY, BBVa eta CoCeMFe Sariak
Pasa den abendua sariz beteta hasi zen. 
abenduaren lehenengoan Gureakek 
Gizarte ekintzailearen saria jaso zuen 
eYren eskutik, zerbitzu profesionalak 
eskaintzen dituen munduko enpresarik 
handienetakoa. eYk, Gureaken 
profesionaltasuna eta lehiakortasun maila 
azpimarratu nahi izan zuen. Hurrengo 
egunean, BBVak Viii integra Saria eman 
zion Gureaki, sari honek balioan jarri nahi 
ditu desgaitasuna duten pertsonentzat lana 
sortzen duten ekimen berritzaileak, eta 
aldi berean, aukera berdintasuna eta talde 
honen bizi-kalitatea hobetzen laguntzen 
dutenak. azkenik, abenduaren 3an, 
nazioarteko desgaitasunaren egunean, 
Gaztela eta Leongo CoCemFek bere 
elkartasun Sarien seigarren edizioan 
Gureaki eman zion sarietako bat.

Gureakeko 
ikusentzunezko 
taldeak egindako 
2016ko txostenaren 
laburpena. 

https://youtu.be/B7O_7CEM2a8
https://youtu.be/B7O_7CEM2a8
https://youtu.be/B7O_7CEM2a8
https://youtu.be/B7O_7CEM2a8


Gureakek pertsonak beren 
lan-ibilbidetan laguntzen 
dihardu eta bakoitzaren 
beharretara egokitzen 
diren aukerak eskaintzen 
ditu ingurune profesional 
eta lehiakorrean. helburua 
kalitatezko zerbitzua 
eskaintzea da pertsona 
bakoitzari hobe egokitzen 
zaion baliabidera zuzendu 
ahal izateko.

pertSonak 
Giza-taLdea

Pertsona  
Zerbitzu 
Okupazionalean

886
Ezgaitasun 
agiri

40
Erretiro
37

5.137 
pertSona Guztira

2016
429+

oHiko enpLeGua 

KOntrataZiO bErri OhiKO EnPrEsatan

txErtatZE OhiKO EnPrEsatan

47
122

%21

%18
%61

 adimen desgaitasuna

 Gaixotasun mentala

 beste desgaitasunak



pertSonak

taLdearen Banaketa Generoaren araBera pertSonak eSkuaLdeka

taLdearen Banaketa adinaren araBera

Giza taLdearen oSaera

2.016
EMaKUMEZKOaK

3.121
GiZOnEZKOaK

DOnOstialDEa

GOiErri

tOlOsalDEa

UrOla KOsta

araba Eta naFarrOa

KatalUnia

bEstE batZUK

507

406

363

371

51

18

 55 urte baino gehiago
 30 eta 55 urte bitartean
 30 urte baino gutxiago

 adimen desgaitasuna (1.495) 
 Desgaitasun fisikoa (1.357)
 Gaixotasun mentala (1.026)
 Zentzumen desgaitasuna (358)
 Desgaitasunik gabe (901)

899

551

3.687

29%

26%20%

7%

18%

biDasOalDEa

DEbabarrEna

DEbaGOiEna

447

332

451

2.191enpLeGaGarritaSuna

2013

176

2014

236

2015

318

283

2016

 kategoria profesionalean gora egiten dute 
(erregimen profesionala aldatu gabe)

 Gureaketik ohiko enplegura pasatzen dira

 okupazionaletik enplegura pasatzen dira

 Borondatezko lan aldaketa egiten dute



datu ekonoMikoak
Gureak taLdeko eMaitza Bateratuak  
31-12-2016 / Zergen aurretik / mila €tan emandako zifrak

Gastu kontzeptua 2015 2016 aldaketa %
1.- Kanpo erosketak eta gastuak 82.792 119.130 36.338 43,89
2.- Langileen gastuak 87.732 96.853 9.121 10,40
2-A) Desgaitasunik gabeko langileak 20.920 23.331 2.411 11,52
2-B) Desgaitasunen bat duten langileak 47.430 51.978 4.548 9,59
Erregimen okupazionaleko pertsonak 2.115 2.159 44 2,08

2-C) Gizarte Segurantza 18.294 20.489 2.195 12,00
2-D) Beste gastu sozialak 1.088 1.055 -33 -3,03

3.- Amortizazioak 5.354 6.053 699 13,06
4.- Ustiapeneko beste gastuak 11.660 11.958 298 2,56

Gastuak Guztira 187.538 233.994 46.456 24,77

diru-Sarrera kontzeptua
1.- Salmentak 155.350 200.670 45.320 29,17
2.- Ustiapeneko beste diru-sarrerak 39.643 42.112 2.469 6,23 

2-a) Foru aldundiaren diru-laguntza 6.592 6.776 184 2,79

2-B) lanbideren (G.V.) diru-laguntza 13.766 14.791 1.025 7,45
2-C) Beste diru-sarrerak 4.696 4.096 -600 -12,78
2-D) G.S. hobaria 14.589 16.449 1.860 12,75

diru-Sarrerak Guztira 194.993 242.782 47.789  24,51

Guztira (zergen aurretik) 7.455 8.788 1.333 17,88

Gureaken inBertSioen BiLakaera mila €tan emandako zifrak

ibilGetu materiala 2014 2015 2016

Lurzoru eta eraikinak 1.974 7.512 6.733

Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu ez-materiala 4.293 5.519 6.661

hiGiezinen inbertsioak

Lurzoru eta eraikinak 774 347 -

Ibilgetu ukiezina 273 93 -

Guztira 7.314 13.471 13.394

Gizarte-itzuLketa

SaLMentetatik eratorritako Finantziazioa

2014 2015 2016

79% 81% 84%

GUREAKek 
ERAKUNDEetatik 

jasotzen du:

39,7 mm €

 Diru-laugntzak, GFa hitzarmena  
 23.342.000 €

 G.s. hobaria  16.449.000 €

GUREAKen ekarpena 
gizarteari:

122,6 mm €

 soldatak 66.284.000 € 
 Zergak  43.653.236 € 
 PnCtan aurrezpenak  3.137.495 € 
 Gizarte zerbitzutan  

   aurrezpena 9.184.510 € 

13 m€-ko
inbertsioak 
eGin dira



dibisioak

17 
LanGune

3.278 
pertSona

• Kableen prozesaketa 
• Elektronika 
• Operadore logistikoa 
• Plastiko-injekzioa 
• Muntaiak eta mihiztatzeak

Jarduerak

industrial dibisioak taldeko 
ekonomia eragilea izaten 
jarraitzen du eta i+G eta 
ingeniaritzagatik egindako 
apustuari esker trakzio 
bezeroekin kolaborazio maila 
handiagoa lortzen ari da. 
teknologia anitzeko hornitzaile 
gisa hainbat esparrutan 
duen posizionamenduak 
(igogailuak, tresna elektrikoak, 
smart home eta led lighting) 
multinazionalen jarduerarekin 
batera Gureaken 
posizionamendua %13an 
handitzea ahalbidetu du. 

Gureak & VaLeo 
arteko LeHenenGo 
patentea 
industrial dibisioak, 
Valeorekin elkarlanean, 
automoziorako garrantzitsua 
den pieza patentatu 
du: erregulazio-multzo 
angeluarra. autoen fokoek 
proiektatzen duten argia 
estutzen duen gailua da, 
kontrako norabidean datozen 
kotxeei traba ez egiteko. 
Pieza Gureakeko i+G 
departamentuan diseinatu 
da eta aukera garrantzitsua 
da dibisio industrialarentzat, 
izan ere, datozen lau urteetan 
4 milioi pieza produzitzea 
aurreikusten da. •

iGoGaiLu Sektorean 
poSizionaMendua 
Gureaken posizionamendua 
teknologia anitzeko hornitzaile 
gisa sendotzen doa urtez 
urte. Pasa den ekitaldian 
indarrarekin sartu zen igogailu 
sektorean orona, thyssen edo 
Otis enpresen eskutik. •

Gureak eLektronika; 
LeHen taLdeko 
HornitzaiLea
HeLLak, Gureak elektronika 
izendatu du Seat ibiza 
berriaren atzeko argien plaka 
elektronikoen hornitzaile. 
esleipen honi esker Gureak 
elektronikak aurrerapausu 
handia emango du eta 
aftermarket-erako PCBa 
(imprimitatutako zirkuitu plaka) 
hornitzaile izatetik lehen  
taldeko ekipo hornitzaile  
izatera pasako da. •

VeStaSentzako 
kaBLeatuen 
HornitzaiLe naGuSia
VeStaS HammeL (Danimarka) 
Control System a/S plantarako 
kableatuen hornitzaile nagusia 
izendatua izan da Gureak. 
VeStaS multinazional daniarra 
haize-sorgailuen munduko 
liderra da. mugarri honekin 
Gureakek haize-sorgailuen 
beste Commodity baten 
hornitzaile izatea lortu du. •

IkUSI BErrIa

Gureaken 
poSizionaMendua 

teknoLoGia anitzeko 
HornitzaiLe GiSa 

Sendotzen doa urtez urte

https://youtu.be/A__XJXpZG78
https://youtu.be/A__XJXpZG78
https://youtu.be/A__XJXpZG78
https://youtu.be/A__XJXpZG78


dibisioak

zerBitzuak 
diBiSioak HoteL 

Sektoreko 
Jarduera  

Sendotu du

1.502 
pertSona

Jarduerak

• Elikadura eta osasuna
• Garbiketa eta ikuztegi          
 industriala
• Berdea 
• Establezimendu kudeaketa   
 integrala 
• Zerbitzu osagarri eta   
 asistentzialak

zerbitzuak dibisioak %5ean 
handitu du bere jarduera 
eta bere posizionamendua 
sendotu du hotel eta 
saltokien esparruan. 2016an 
zehar, sukalde nagusiaren 
proiektuan biziki lan egiten 
aritu da. hernanin kokatuta 
egongo da sukaldea eta 
1.500m2 izango ditu. 
honi esker ostalaritzaren 
azpiegiturak hobetzeaz gain 
langile berriak kontratatzea 
espero da.

kiLo Marka 
ikuzteGian 
ikuztegiaren jarduerak gora 
egin du eta bere marka 
gainditzea lortu du 3.270 
tona arropa garbituz. • 

GarBitaSuna 
eraikin 
ezaGunetan 
Garbitasun saila tabakalera 
eraikineko garbiketa lanak 
egiten hasi da. egun, 
Gureak Zerbitzuakeko 
zortzi pertsona ari dira 
eraikin honetako hainbat 
lanetan. Horrez gain, 
Donostia eta Lazkaoko 
udaletxeen garbiketa ere 
egiten hasi da. • 

SanMarkoSene 
eGoitzaren 
Handitzea 
2016ean errenteriako 
Sanmarkosene egoitzako 
handitze eta birmoldaketa 
lanak amaitu ziren. Hauei 
esker erabiltzaileen 
ongizatea eta bizi-
kalitatea nabarmen 
hobetu dira. • 

eroSki/CitY 
SaLtokiaren 
irekiera Berria 
Saltokietako jarduerak 
ere gora egin du 
desgaitasuna duten 
pertsonek osoki 
kudeatutako saltoki 
berri baten irekierarekin. 
Supermerkatua Gasteizen 
dago kokatuta eta 13 
pertsonei lana ematen 
die. •

HoteLen Sektorean 
Hedapena 
Zerbitzuak dibisioak hotel 
sektoreko jarduera sendotu du 
arrizul Congress eta Welcome 
Gros hoteletan garbiketa 
eta ostalaritzaren 
kudeaketa eskaintzen 
hasi denetik. 
Donostiako Zenit 
Hotelean izandako 
lehen esperientzia 
baikorraren ostean, 
bi hotel-kate horietara 
sarbidea izateak lanpostu 
egonkor berriak sortzea 
ahalbidetu du. • 

VendinG Makina 
Berriak 
Zerbitzu anitzak jarduerak goraka 
egin du eusko Jaurlaritzak 
Gipuzkoan dituen eraikinetan 
ezarri dituen 14 vending makinei 
esker. •

LoraLdi denda 
Berria toLoSan 
tolosako erdigunean Loraldik 
lore-denda berria ireki du. 
irekiera honekin Loraldik 
dagoeneko hiru salmenta 
puntu ditu: Donostian, 
Astigarragan eta Tolosan. •

IkUSI BErrIa

https://youtu.be/Y7jpRTlM3TE
https://youtu.be/Y7jpRTlM3TE
https://youtu.be/A__XJXpZG78
https://youtu.be/Y7jpRTlM3TE


dibisioak

• Zuzeneko eta harremanetarako  
 marketinga
• Soluzio grafikoak 
• Logistika eta posta-banaketa 
• Sustapen-marketina 
• Online marketina
• Bpo

Jarduerak

Gureak Marketinek 
trataMendu 

dokuMentaLaren 
Jarduera indarBerritu 

du doCuMent XXi 
enpreSarekin eGin 

duen aLiantzari eSker

marketing dibisioak 
%17an handitu du bere 
jarduera, neurri batean, 
tratamendu dokumentalaren 
berreskuratzeari esker eta 
e-commerce plataformak 
ezartzeko spriren lehiaketari 
esker. ekitaldi honetan impresio 
digitaleko koloreko eta txuri/
beltzeko makinak berritzeko 
inbertsioa egin da.

355 
pertSona

e-CoMMerCe 
pLataForMak 800 
dendentzako
euskadiko 800 denda 
txikiztaritan e-commerce 
plataformak ezarri dira 
SPriren proiektu baten 
bidez. internet bitarteko 
erosketen igoerari 
erantzuteko marketing-etik, 
merkaturekin elkarlanean, 
gailu guztietatik ikus 
daitezkeen plataforma 
irisgarriak garatu ditu. •

LanpoStu Berriak 
ikuzteGiko 
LoGiStikan 
ikuztegiko materialaren 
distribuzioa berezko 
medioekin egiteak 13 
lanpostu berri sortzea 
baimendu du, horietatik 
bost laguntza behar 
gehien dituzten pertsonei 
zuzenduta. •

trataMendu 
dokuMentaLaren 
Jardueraren 
indarBerritzea 
Gureak marketing-ek 
tratamendu Dokumentalaren 
jarduera indarberritu du 
Document XXi enpresarekin 
egin duen aliantzari esker. 
krisiak eragin handia izan zuen 
jarduera horretan eta honen 
berreskurapenak 58 lanpostu 
egonkor berri sortzea suposatu 
du, eta horrekin batera, Belartza 
industrialdean kokatuta zegoen 
lantokia berreskuratzea. 
administrazio sailetarako 
Digitalizazio eta tratamendu 
Dokumentalaren prozesuetan 
ere posizionatu da.  •

eroSkiren “izar 
SoLidarioa” 
kanpaina
Gureak marketing 
izan zen 2016ko “izar 
Solidarioa” kanpainaren 
diseinu eta fabrikazioaren 
arduraduna. kanpaina oso 
arrakastatsua izan zen eta 
100.000€ baino gehiago 
bildu zituen. •

BartzeLonako 
prat-en zentro 
Berria 
tipsa enpresarekin batera 
marketing-ek Presazko 
Paketeria eta mezularitza 
Garraio agentzia 
inauguratu du. Bulegoa 
Prat-en dago kokatua, 
aireportutik gertu, eta 
Logistika eta Distribuzio 
jardueraren indartzea 
suposatzen du. • 

IkUSI BErrIa

euSkadiko 
800 denda 

tXikiztaritan 
e-CoMMerCe 

pLataForMak 
ezarri dira

https://youtu.be/zbAYjZL90oE
https://youtu.be/zbAYjZL90oE
https://youtu.be/zbAYjZL90oE
https://youtu.be/zbAYjZL90oE


dibisioak

aCTiVidadEs

adiMen 
deSGaitaSuna duten 
pertSonen artean, 
oHiko enpreSatan 
tXertatu direnen 

zenBatekoak %12an 
Gora eGin zuen

euSko JauLaritzak 
LanBide Heziketako 

oinarrizko eta MaiLa 
ertaineko zentro 
HoMoLoGatu GiSa 
onartu du Gureak

urtez urte Gureak itineraryk, 
desgaitasuna duten pertsonei 
egokitutako programa eta 
erremintak garatzeko egiten 
duen lan eta diru inbertsioa 
handituz doa. dibisio 
honek lanpostu bakoitzaren 
egokitasuna balioztatzen 
du, trebetasunak garatzen 
laguntzen du, lanpostu 
aldatzeak bideratzen ditu eta 
laguntza behar gehien duten 
pertsonentzat prozesuak 
egokitzen ditu.

LanBide 
Heziketako zentro 
HoMoLoGatua 
eusko Jaurlaritzak Lanbide 
Heziketako oinarrizko eta 
maila ertaineko zentro 
homologatua aitortu du 
Gureak. Honi esker 
desgaitasuna duten pertsonei 
egokitutako kalitatezko 
formakuntza espezializatua 
eskaini ahal izango da. 
Gainera, taldeko enpresa 
ezberdinetan formatu eta lan 
egiten duten pertsonek euren 
esperientzia egiaztatuko duen 
onarpen akademikoa lortu 
ahal izango dute. • 

adiMen-
deSGaitaSuna 
duten pertSonen 
tXertatzeak Gora 
eGin dute 
Pasa den ekitaldian, 
Laguntzadun enpleguaren 
(eCa) metodologiaren 
bitartez, adimen desgaitasuna 

duten pertsonen artean, ohiko 
enpresatan txertatu direnen 
zenbatekoak %12an gora egin 
zuen. Formula ezberdinen 
bitartez 122 txertatze egin 
ziren eta horietatik %61 
adimen-desgaitasuna duten 
pertsonenak izan ziren eta %18 
gaixotasun mentala dutenenak. 
Guztira, 47 kontratazio berri 
lortu dira Gipuzkoako hainbat 
enpresatan. •

SentSiBiLizazioa 
Jazarpenaren 
preBentzioan 
azkeneko hiru urteetan 
zehar egin den jazarpenaren 
prebentziorako formazioa 
amaitu egin da. orain, 
prebentzio neurri berriak 
finkatzeko lanean hasi dira eta 
horien artean nabarmentzekoa 
da pertsonaleko teknikariei, 
eHu/uPVko kriminologia 
Sailak irakatsiko dien formazio 
teoriko-praktikoa. Formazioaren 
helburua egoerazko eta 
ingurunezko neurriak hartzen 
ikastea da erakunde guztian 
jazarpen egoerak edo sexu-
abusuak sahiesteko. •

Gaindituz  
proGraMa Berria 
orientazio sailean Gaindituz 
programa jarri dute martxan 
eta honen bitartez aparteko 
laguntza eskainiko diete 
enplegurako orientazioa duten 
pertsonei. izan ere, zenbaitzuk 
ez dute lortzen pausu hori 
ematea jarrera arazoak 
edota jokaera gatazkatsua 
dela medio. Lana coaching 
metodologiaren bitartez egiten 
da, banaka eta taldetan. • 

zerBitzu 
okupazionaLa 
eHu/upVrekin 
eLkarLanean
eHu/uPV eta Gureak 
itinerary-ren arteko elkarlanari 
esker programa berria sortu 
da Zerbitzu okupazionaletik 
enplegura igarotzeko 
komunikazio trebetasunak 
lantzeko beharra duten 
pertsonentzat. Programaren 
xedea laguntza behar gehien 
dituzten pertsonak ahalduntzea 
da Hezkuntza, Filosofia eta 
antropologia fakultateetan 
irakasle lanak eginez. •

aukeraBiLitY  
eta 
GazteaBiLitY 
aUkEraBIlItY programari 
jarraipena eman zaio eta 
GaZtEaBIlItY programa 
martxan jarri da. Bi 
programa hauek Eusko 
Jaurlaritzaren 2014-2020ko 
programa operatiboaren 
baitan sartzen dira, 
Europako Gizarte Funtsak 
%50ean eta Gipuzkoako 
Foru aldundiak 
%25ean kofinantzatua. 
aUkEraBIlItY 
programaren helburua 
desgaitasuna duten 
pertsonentzat merkatu-
hobi berriak bilatzea da. 
GaZtEaBIlItY 2016ean 
jarri zen martxan eta 
desgaitasuna eta 30 urte 
baino gutxiago dituzten 
pertsonentzat ohiko 
enpresetan praktika 
aukerak eskaintzen ditu.
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